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pirma, bus kontroliuojami 201,303 KATAL^Ų JAUNIMO

svetimšaliai, kurie ko

tie

■ 1

i

>

TOKIO, Jap«|i
ĮVETIMAAUAMS PRANCŪZIB
JOJ BUS BLOGA
durinėj Japonijoj

t Sąryšy su susekta Pary sus žemės dreife
mušta apie 300 žįęi
žiaus- priemiesty komunistų
pie 700 sužeista, I
^ntifa^čį organizacijos
šia ndkentėjo Misis
ale, prančųzų vyriausy
tas. Daug nlmų su
.
bė žada imtis Wrių žygių Nemažu apylinkėje žuvo165
prieš nepageidaujamus sve žmonės.
■. t .
»
timšalius Prancūzijoj. Visų
< • .. •

•<

j*

LENKAI UŽMUŠĖ ŠEŠIS

(MAIŠTAS LIETUVA1R LATVIJA
PASIRAŠĖ SUTARTIS
IMOSE
I■

r*t*

susirinkimas įvvks antradie•
\
ny, gruodžio 9 d. š, m. 7 vai.
vakare, “tlarbininko”-ofise. .
Šis susirinkimas svarbus.

-

Vilniai

B?
Bkų laikraščiai

Lietuva ir Latvija po ilgų
gesęniai Bara- Į derybų, pasirašė prekybos,

praneša,Jį|
novičių ka
didelis M

line buvo kilęs draugingumo ii\aibitracijos
[maištas. Maiš-(sutartis. Europoje’jaučiama,

UEW9$ PIUEČiy V
L
tas kilo, ki
»
DRAUGIJA BERLYNE sakius pasi

makT valdžiai į- j kad greitu laiku susidarys
įriti viena kali- Pabaltes Valstybių Sąjunga.
Ei'•* .
*•
Į
-rf
•» pningumą į ce-i
-Maištą pakėlu-

ngnž nedįj

ORGANIZAČUOS

BerljTie gyvenančių Lie
nora nusidėjo policijos nuo
Italijoje labai padidėjo kata tuvos piliečių susirinkime
statams. Visi nepageidauja
d. buvo priimti
likiški; jaunuomenės organi lapkričio
mi svetimšaliai bus ištremti
zacijų narių skaičius. Šian naujai Steigiamos Lietuvos
be pasigailėjimo. Pagaliau, dien 2,124 parapijose yra 5,- piliečiu ^draugijos įstatai.
prancūzų vĄ-riausvbė nori 440 katalikiško jaunimo kuo-^ Draugij os tikslas rūpintis
pravesti svetimšalių krimi- pelių su bendru narių 261,- tėvyftės kultūros kėlimu ir
draugijos narių šelpimu. Į
. nališkumo statistiką. E.
303 skaičiumi.
/
draugiją įstojo 42 nariai. Su
sirinkime išrinkta naujos
draugijos organai. Valdyba
pareigomis J pasiskirstė ši
A
taip! pirmininkas, buv.,'fi
nansų. vice-ministeris dr.
“Dziennik Polski” prane-fmųjų ekspedicijų veikimas Rachmilevičius, viee-pirmiša, kad lenkų policija‘suėmė vakarų Ukrainoj toli gražu ninkas — pasiuntinybės konj- Lucke (Volynijos Ukrainoj) nenutrauktas.
Taip, pav.., sularinio skyriaus sekreto
karo organizacijos štabą, o Kleparovo kaime
(netoli rius — J. Frenkelis, antras
taip pat kelis tos ukrainiečių Lvovo) buvo baudžiamoji
sekretorius—A. Gerutis, ka
V
organizacijos narius. Iš viso eksedieija. Visi ukrainiečių sininkas
Ch. Jozefavičius.
.Ysuimta 30 žmonių. Jų> tarpe namai buvo kratomi. Smar- Revizijos komisiją sudaro

Paskučiausiomis žiniomis,

VĖL BAISI LENKŲ TERORO BANGA VOLYNIJOS
UKRMNOJ

Kaunas. — Praneša, kad

lę be šviesi^

sius kalins
nuįti, til

Spąvvko nurasaukus policiją
fe sįj pompomis,

ir gaisrini
Kaip pasi

KATALIKŲ VYSKUPAI
RAGINA ŠELPTI
BEDARBIUS

^.paaiškėjo, ka■c
Washington,"Q. C,
Kaį>-maištas buvo
liris, dėl; £
^pasodintas į talikų Vyskupų suvažiavipakeltas^, j
rme plačiai svarstyta nedar
atskira• * cel
kad.:. -sisbo klausinias. Vyskupai nu
temątingąį^l g vaginėjo savo
tarė paskelbti visos šalies
draugus. ; E5*’ -c.
-■
w.- katalikams payaginimą, kad
p? J' i
'■
•jie gelbėtii bedarbius ir jų
i
šeimas. Tai atlikti pavesta
Katalikų Gerovės Konferen
cijos administracijos komi
teto pirm., San Fan Francisco arkivyskupui' Hanna.
J. E. arkivyskupas Han
'T J. f
f,
|ą-X)ienoje, Šv.
na tuo ręikalu jau atsišau
MK , bažnytinėj e kė į<yisus katalikus •ir pri
8»on, ?Mass. i-4
mena Kristaus dvasią ir Jo
vyko' A/
Pilnųjų
mokslą. JĮ&šo: “Katalikams
» ■■<—*
-r*- m

■ .
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•

t

L- j

az

London, Anglija; — Sdį

VOKIEČIUS RINKIMŲ

tish anglių kasyklose dart|
visai sustojo, nes mainie^
Berlynas. — Praneaš; kad nesusitarė su darbdavė
»
.1 z. •JĮ
rinkimų metu Aukštojoj Si metė darbą. Tas palietė 9|
lezijoj -siautė baisus teroras. 000 darbininkų.
Spėjau
Kilo riaušės ir jose užmušta kad valdžia imsis visų p$
šeši vokiečiai ir daug'sužeis- monių, kad išvengus streį|
tų. Vokietija padavė skun Tuo pačiu metu So.
dą prieš -lenkus Tautui Są darbininkai ,su darbda1
jungai.
tebesitaria, kad prašai
generali streiką.
METU

•-3
-J

LENKIJOS SENATE PILSUDS

KIS TURI DIDŽIUMĄ

KINIEČIAI BANDITAI PAG1|

Varšuva. — Lenkijos se

Bfi JUNG. VALSTIJŲ |
MOTERĮ
JS

nate Pilsudskį partija turi
75 atstovus, tautininkai 12,
socialistai 16, .mažumos 6 ir
krikščionys demokratai 2.
Aukštoje Silezijoje rinki
mų metu kilo riaušės ir už
mušta t6 asmenys. Mažumos
buvo suvaržytos jr rinki

te.

Pripili g, Kinija. —

-

Kiu|Į

čiai banditai pagrobė JuiH
Valstijų moterį p. Hayw#H
ir jos slaugę ir laiko kai^
užstatą reikalaudami- didęfi

sumos pinigų už jos palriM
ina.
„
- - -'_________

muose pralaimėjo.
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Berlyną. — Pereitą savai- je. Studentai reikalavo, Ja
tę Vokietijos -ir Austrijoj Vokietijos valdžia įmO
ko rstu-. gne^ij priemonių prieš W

* ■ ■>
atriie pasiuntinybės -konsularinlo Datavo Jsnl^cesteriėr
YVorcesteriAf. ST
' r-J—j Tffa OŽLdtlOS * SK1 “
mė vargstančius gelbėti.”
< *^5
nefta protestai prieš Lenki- -• tai į būsimą seimą. Lenkų lenkų kareiviai kratos metu skyriaus vedėjas p. Sruoga. Bostono/’Montello, , Cam
Lenkiją Tautų Sąjungai3
telegramų agentūra praneša paskai mietį Chamieką išplė
Naują draugiją, Lietuvos bridge, Lawrence ir Loveli P. J. BALTRUŠAITĮ SOVIETŲ ją už terorizavimą vokiečių t^rojHZavimą gyventoji^
iš Lvovo, kad ten vėl padary šė lubas, suardė grindis ir minis^erio Berlyne vardu, atstovai ir svečiai.
gyventojų Aukštoje Silezijo-- varžymą jų teisių.
RUSUOS VYRIAUSYBE
ti keli sabotažo aktai. Lvovo apipylė rastus grūdus ir mil sveikino pasiuntinybės sek
Seimo vedėju buvo p. A.
- PAGERBS
apylinkėse sudeginti •6t’itro- tus žibalu. Patį Chamieką retorius p. Dymšą, linkėda Zavedskas ir pagelbininkė iš
LIETUVOS PERSUOS DRAU GRUODŽIO 3 D.-SUSIRlNXf
Lietuvos nepaprasto pa
besiai. Suimti 5 žmonės, uk kareiviai suėmė ir išvežė į mas sėkmingo darbo. E.
GINGUMO SUTARTIS
NAUJAS VOKIETUOS
Cambridge (pavardės nete siuntinio ir įgalioto ministet
rainiečių karo organizacijos Lvovą. Kurovičių -kaime
PARLAMENTAS
ko sužinoti).,Raštininkais p. rio p. Baltrušaičio 10 m. di
Reuterrs praneša iš Tehe
nariai. Pas-suimtuosius ras baudžiamoji ekspedicija pa
B. Jakutis ir p-lė S. Šejevplomatinio veikimo sukaktu rano, kad persu vyriausybė
Berlynas. — Gruodžio
ta ginklų.
skelbė “kontribuciją” ir, at
kiutė. Rezoliucijų komisijoj
Įgaliojo
savo
ambasdorių
vių proga SSSR vyriausybė
d., susirinks. posėdžiariĮl
“Kuryer Poranny” prane ėmusi iš visute kaimiečiute visus
kun. J. Švagždąs ir kun. F.
pareiškė labai didelio širdin Maskvoj pasirašyti draugin naujo Vokietijos parlamCfe|
ša, kad po kai kurio ukrai rastus skanėsius ir šiaip ge
Juškaitis.
gumo tiek solenizantui. tiek gumo sutarti su Lietuva. E.
to atstovai.
Svarbiausi®
niečių kaimiečių judėjimo resnius valgius, surengė banSeimas išrinko organiza
_ *
Lietuvai.
SSSR,
prezidentas
“Berliner Tageblatt” ra toriais kun. J. Švagždi ir
nuslopinimo,
ukrainiečiai kietą. Gojo kaime (BobreeŠTAI KO SULAUKS
darbas bus pertvąykyti
o. Kalininas atsiuntė p. Balšo,
kad
santykiai
Lenkijoj
vėl smarkiau pradėjo veikti. ko apskr.) lenkų kareiviai
RUSUA
kun. Bakaną.
nansus. Kanclieris Bruemw
rušaičiui sveikinimo tele
vis
blogėja.
Tautinių
mažu

Šiomis .dienomis Sokolsko tol mušė jauną kaimietį Tut/ Padarvta keletą svarbiu
Sovietuose žmonės neduo nesitiki, kad parlamentoj®
v
*
** gramą. Sovietų vyriausybės
mų
politikų
ir
opozicijos
at

ap apskrity'lenkų dvarinin ko, kol užmušė. Ukrainiečių
nutarimų. Ypatingą domę
džiuma atstovų rems jo:
atstovai sveikino solenizantą da javų. Valdžios komisarai
stovų
suėmimai
ir
nuteisikės Komarovienės dvare pa spauda praneša, kad labai
kreipė į jaunimą.
nansų peri vaikymui ista®
žodži u;' j rfrn pa gerbt i buvo grasina išžudysią neklausan
simai
vis
plečiasi.
Jų
skai

degti’suvežti rugiai. Stanis- daug ukrainiečių kreipėsi į
mn sumanymus. Jis tą ntri^l
Į centro valdybą išrinkti
surengti iškilmingi pietūs, čius nuodingomis dyjomis.
čius
toks
didelis,
kad
lenkų
lavo teismą apiplėšė keli ne Lvovo ligonines, prašydami
šie: kun. J. J. Jakaitis, dvatu padaryti dar prieš K
kuriuose dalyvavo Vciko at Tad belieka pasirinkti vie
spauda
net
apie
visus
nepra

žinomi asmenys, kurie, įsi gydyti nuo sumušimų. Ta
sios vadas: kun. Bakanas,
nas iš dviejų mirties badu: das. Jeigu parlamentas^
stovai
ir
užsienių
reikalų
brovę į teismo ritmus, sude čiau ligoninės kategoriškai neša. Apie Lietuvos Bras pirm.; A. Zavedskas, rašt.;
sumanymus atmestų, tai B
komisariato Vadovybė. So badą, ar dujas.
toj
jau
du
mėnesius
laiko

O. Sidabrienė, ižd.; Tatulis
gino bylas.
atsisako juos priimti, nuro
prašys prez. Hindenbi®
vietų vyriausybės vardu p.
mus
opozicijos
vadus
jokių
Kairioji ukrainiečių spau dydamos, kad visur jau per
ir Mankus, iždo globėjais.
' GAISRAS SUNAIKINO
pravesti įstatymus dekri®
Baltnišaičiui įteikta dova
žinių
nėra.
Kartu
su
teisės
Dd-X SPARNĄ
Lvovo ligoninėse
Kun. F. Juškaitis išrink
da, ypatingai laikraštis “ Ši pildyta.
keliu.
nų. E.
netikrumu
auga
ir
visuome

tas Blaivybės skyriaus re
lą” pareiškia, kad, nežiūrint miršta 78 sunkiai sužeisti
Lisbon,’ .Portugalija. —
“
______ jteE
nės
nepasitikėjimas.
Tero

daktorium.
lenkų tvirtinimo,’ baudžia- ukrainiečiai. E.
Gaisras kilo didžiuliame Vo“PIRMYN” KELIAUJI
ras vis labiau plečiasi. Visi
Ha p.
kietijos jurlaivy Do-X ir su
Į BERLYNĄ
'J
smurto žygiai ir kruvini te
/y£BB
naikino
didžiulį
spalvą.
roro aktai lieka nenubausti.
Kaunas. — Patyrėme, 1
Sparnai yra svarbiausios
Laikraštis praneša toliau, SOVIETAI NORI ELEKTRIFI - VARŠUVA, Lenkija. —
jurlaivio dalys ir juose net pieckait. leidžiamas VilnM
KUOTI LATVIJĄ
Maršalas Pilsudskį, Lenki
kad vokiečių žmonių teisių
buvo kambariai darbinin “laikraštis” “Pirmyn”■
Kuomet sunkios ligos prispaustas atsidūriau ligoni
“Jauriakas Žinąs” prane jos diktatorius pasitraukė
lygos posėdy buvo pareikšta,
kams.
keliamas i Berlyną.
nėj, Naujosios Anglijos-ir kitų kolonijų broliai kunigai
kad Rytų Galicijos ukrainie ša, *kadJSovietų prekybos at- htto valdžios ir premieru pa
ir visi ištikimi liętuviai tiek man parodė užuojautos, kad
čių žūtbūtinė kova ir žiau stovybė padarė Latvijos vy skirtas pulk. W.’ Slawek, bu
nustebęs pats savęs klausiau : už ką jie taip manę atsi
riausybei pasiūlymą dėl Lat vęs premieru. _ .Diktatorius
mena? ką taip ypatingo gera esu jiems padaręs? Kito rūs lenkų kariuomenės žy
giai prieš juos galį privelti vijos eleĄtrofikacijos. Fro- l^iteudski pasitraukė iš-val
atsakymo neradau, kaip tik tą, kad jūsų geros lietuviš
jfektas labai platus ir nurim džios dėlto, kad jo šalinin
prie antro Sarajevo. E.
✓
kos širdys perdaug jau įvertina mano silpną tarp jūsų
1
-------to visos cLatvijoselektrofika- kai vistiek yra didžiumoje
darbuotę. Matydamas j ūsų nuoširdų palankumą, pasiJUNG. VAL8T. VISO GYVEN ciją. Sovietų Rusija sutin parlamente ir kontrolė užWashington, D. C. — A- kAd darbdaviai, kurie ■
reiškusį per aplankymus, telefoną įj laiškus; žinodamas
poja algas yra mūsų 1
kanti suteikti Latvijai šiam1 tikrinta. Jis rezignavo, kad
TOJŲ YRA 122,775,046
ir atjausdamas jūsų maldas, kurios manę kelte iš ligos
merikos Darbo Federacijos
'. '
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GALICIJA GALI BŪTI
ANTRAS SARAJEVO
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MARŠALAS PILSUDSKĮ
; REZIGNAVO

VIEŠA PADĖKA
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RAGINA PRIEŠINTIS PRIEŠ
NUKAPOJIMį

/

x

pakėlė,' galiu pasakyti sąžiningai,

K*

kad jūs šimteriopai

Washington, D.

C.—Sulig tikslui reikalingų prekių ir galėti) daugiau, laiko pašvęs
piniginį kreditu

man atmokėjote už viską, jei kam kiek gero esu pada

1930 m. Cenzo Biuro statis-

ręs. Ir todėl būsiu amžinai dėkingas.

tiniij žinių Jung. Valstijose smulkmenos

'J

STm. K. Ūrl>anavicju8

Projekto ti

Taigi

gali

griežtesnio

reži-

vadovavime.

prezidentas

breen

ragina

nės ekonominės struM
griovikai ir kaipo pid
E*

darbininkus priešintis prieš
yra 122,775,046 gyventojai.

slapty. ‘

laijfcmos

O

pa ma

it

laukti

mo Lenkijoj

kiną reikia griežči
algų nukapojimą. Jis sako.

■-

testuoti

7

‘ **•> J
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AČIJA SPALIŲ MĖN.,

mųjų tėvynei rytų

spalių mėnesį iš Liepigravo: į Argentiną
žmonių; Braziliją —
3; Katų Afriką
68;
■ 21; Urugvajų
les Amerikos Vaisty
ti; Kubą — 4; Meksi3. Iš
.; Palestiną
alių mėn. iš Lietuvos
vo 288 žmonės. Pras metais tą patį mėn.
vo 1178 žm. IŠ iki šiol
davinių galima spręsšiais metais emigraeitažės apie 10,000 žm.,
>emai. Be to, praėjunesio emigrantų skai
dą mažiausias iš paskujeturių metų emigraskaičiaus.

vaka

ir

i

sudegė

kaime

Juozo

rium. Nuostolių ugnis padazidiumo

delegaciją*

o

taip

siuntinys Lietuvoje

pins.
r? uz 9,000 litų. Gaisras pra

pat* Vokietijoj esančių klai
pėdiečių svarbesnių

"3į'čt į jas.pągeidavimas, kad dery
......
atvyko - Latvijos pa->.bos'būtų tęsiamos Rygoj.

nėcko namai sų visu invnto-. Rygą

rų Prūsijos” sąjungos pre

““■ųų ir

zacijų atstovus. Per pasikal

neatsargumo

su

pirmininką. Celmtaį

įvyko pasitarimas LietuvosLatvijos prekybos

-

ugnimi.
bėjimą (buvo apsvarstyti y-

p.

Lie2- 1Tačiau, jei Lietuva tokio.pa-,
Tą pat foną pjrs mi- ;
srfilyino nepriimtų, Latvijos

sidėjo dėl menko neprisižiū- nistėrį

organi

~•

* ’•'

Vara-

sutarties

klausimu, i Pasitarime
1 u

1

•■

dar

1

c

Lv

-i“’

. ' ĮVAIRIOS KNYGOS
>
ObuoNv
(G»ką
žiuęfc

•.

.

Ką Kiekvienas Katalikas
?
Turi Žinoti arba
10
■ <'
'Maldų Rinkinėlis, Uitais

Mokėti?.._

.
delegacija
vėl vyks į Kauną. aelig) su paveikslais. .Lieturią kalbon išgnldfi Alyva—^50o. viršeliais------ ‘----------- $1.75—1.25
**y»
ji i iriiioiiiBį
s Rygos spauda defybų sto
Maldą Rinkinėlis, juodais
žydks ir Turkas. ■ Fąmi&inan- u
•J C.
viu reiškia didelio susidomė ti apysaka.
viršeliai^'
___ $175-^145
T. V^

jimo ir plačiai jį komentuot
-ja. "“ Jalinskas Žinąs” kėn?
statusja,. kad paskutiniuose
pasitarimuose Kaune iš Lie
tuvos puses Latvijai pareikš
ta toli einančių reikaląvimų,
taip kitko' dėl Latvijos įve

%

■ **

f
’

oiauskas. Verta* P. B—____

, Dr. Vinco Pietario Raštai.
Trumpi
SkaitymiBai
—
b*ai
'
Istorijos
apysaka. Du tomai $1.00 N
TARDĖ KUN. F. SRUOGINĮ
gai ir rūpesčiai; o taip pat
J naišai ir įvairių ūkių<K^ygražūs pasiskaitymai apii įApie Apdrapdą. Parašė j.
vokiečių vyriausybės tikslai
Kalvarija.. Policija darė
airius gyvenimo atsitikimus.
bu atstovui, jų tarpe.0ultis
S.
Vasiliauskas ___________ 5c.
Paraše J. Tarvydas _______ 45c.
ir priemonės nepalankioms kvotą dėl kun. Eel. SmogiMoterystė ir teimyna. Ver
ir finansų ministeris PetreTorto Norma—moksliški pa
tė
J. Gerutip ____________ 40c.
sąlygoms šiose srityse pa nio paskaitos “Slaptasjcatasiskaitymai. Paraše Uosis——45c.
vieą. Jame daugiausia buvo
likybės priešas — masonai,”
Į Gamtos Pradžiamoksli* —•
keisti. E.
Gerumas — aprašymas apie
paliesti kilę derybų metu
įDrA. Vileišis____________ 50e.
j
skaitytos spaliij 19 d. K. V.
erumą per Tėvą Faberą-FiI Limpamosios Ligos ir kaip
sunkumai.
Prieita
nuomonė,
C. Kalvarijos skyriaus susi
žimo muitų sumažinimo Lie ipiną. Verte Kun. P. L.___ 15c. Juuo ją išsisaugoti t Parašv
GAVUS “GERĄ” MISIJĄ
kad tie sunkumai, esant ge
rinkime.
------*■*—
tuvos kviečiams ir dėl ga Tabakas—Nubdai — rttky- < j negyvoji gamta: žemė, van
Buvo
atvykęs
iš
oso kenksmas; pagal d-rą NiKėdainiuose suimtas įta
riems norams, nugalimu
'tardytojas.
rantavimo tam tikro javų kolskį parengė S.'Kaimietis__ 15c. duo, oras. Parašė J. Baronas.—50c.
Marijampolės
riamas Bronius Kavaliaus
Latvija siekianti su Lietuva
Patrimpo Laiškai. — Išleido
kiekio pirkimo iš Lietuvos. Užkeikta Mergele ra Ban
Tardė daugelį žmonių.
4
Kun.
A. Miliukas _____
60c.
kas, pas kurį rąstas “mauzesusitarti, tačiau per didęlio
da
ir
Bandaskutis
—
apysaka
15c.
Tie kiekiai, atsižvelgiant į eMeilė (Poema). Parašė M.
ris.”
•,
, •;
nusileidimo negalėsianti da
Gustaitis __________________ 15c.
samus'Latvijoj žemės ūkio Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Paraše kun.
Pasisakė gavęs iš Kėdai
KYLA VANDUO
ryti, jei jų nedarysianti iš
Nauja Skaitymui Knyga —
*
\
♦apsaugos įstatymus, nesą Tarnas Žilinskas _ ____ ___ __50c.
(Dalis
H). Su paveikslais------ 75c.
nių gyventojos RabačiausNuolatiniai lietūs Lietuvo savo pusės Liętųya. Lietu maži. Be to, be šių kiekių
Apaštalystės Maldos Statu
Vienuolinė
Luomą. Verte
<ienės ir jos vyro uždavinį je tebelyja. -Upių ir ežerų vos reikalavimas dėl Montitas.
—
r
Vertė
Kun.
P.
SauruKun.
P.
Saurusaitis
_______ 25c.
garantavimo Latvijai tektų
APTINGAS “VIZITATOsaitis---------- L------------ -——25c.
nužudyti jos brolį, už ką šie vanduo visur smarkiai paki gento savo javams posėdy
Vaiką Knygelė — su pa
turėti nuostolių dėl Lietuvos XXIX Tarptautinis Eucha
ilUS” KLAIPĖDOJ
veikslais
__________________ 30c.
žadėję 1000 litų.
lęs.
Nemune ties Kaunu nebuvo išspręstas.
javų
muitų
srity,
nes
Lieturistinis
Kongresas.
Parašė
Mano
Patyrimai
Didžiojoj
nis dienomis i Klaipė• * •• ■ t
•
Visi trys suimti. Yra rim vanduo pakilęs net iki 4 met
Pasitarime buvo pareikškun.
Pr.
Bučys,
M.
I.
C
____
1.50
1
Karėj,
1918
ir
1919
m.
Para
va prašanti javams muitų
tivo atvykęs Hitlerio ti įtarimai, kad Kavaliaus
liS
*Knn.
.T.
F.
.Tnn«itis
(KA.
i
W
Kun.
J.
F.
Jonaitis
(Ka
rų. Panevėžy, pakilus Nevė
:
4
Mūsiškiai
Užsienyje.
Juokin

nuolaidų.,
.
pelionas) ___ _ 1.........
25e
rauesmaniuas’*
Rvt- kas tiesą sakąs.
žiui, ‘vanduo veržėsi net į
gas
aprašymas
kelionės
į
Pa

Pamaldą
Vadovėlis,
Stacijos
TARDĖ KUN. D. BAUŽĮ
Toliau Lietuva prašanti
aose Walter Gehricke.
ryžių if atgal Mikalojaus jr
kai kuriuos pakraščio naGraudūs Verksmai. SudarS ir
Pranešė^ kad spalių 21 d. muitų nuolaidų ir savo pra Glapiros ^Ivanovą... Išguldė
pridengęs apdraudimo
j
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10«.
ŽEIMELIO MĖSININKAI
mus.
buvo tardomas kun. D: Bau monės 'gaminiams, bet ^ven Magnus Parvalkietis________ •50 Į Moterystės Nesnardomybė. J.
o vardu. turėjo visą
NUTEISTI
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
žys už pasakytą pamokslą gianti iš savo pusės duoti
išsikalbėjimų su LandKelionė Aplink Pasaulį per
dinys,
Kaune ------------ --------- 10c.
Šiaulių apygardos teismas
LENKAI IŠNAUDOJA
Kapčiamiestyje spalių 5 d. nuolaidų tiems Latvijos ga 80 dieną—Apie visas derybas
ehaftš-part'ei
vadais
_
__
_
*
Sunkiausiais
Laikai, Parašė .
be galo įdomūs nuotikiai kelapkričio 6 d. paskelbė savo
. GYVENTOJUS
______
♦........ X
miniams,
kokiij
ji
pati
gami

lionės
pėr
įvairius
kraštus.
1^
Rucevičius
--------------------- 40c.
adų, Gubba ir Dreslesprendimą gyd. Avižienio
Parašė
Julius
Verne.
Vertimais
,
|
tventas
Gabrielius.
Išleido
Iš Merkinės praneša apie
na arba pradeda gaminti.
Iš šio paslaptingo vizi;
kaųno
>
f
•
J. Balčikonio--------------------- $1.(M Į pgvas Alfonsas Maria C. P__ 25c.
nužudymo byloj. Teisiamuo- tokį lenki! elgesį. Spalių 10
Prįe^ tokįų prKkiriami teks S*
oka spręsti, kad hitleriPramoninės Demokratjios PaI ;Religijos
‘
_
Mokymo
Metodisius teismas pripažino kal-|j Merkinės valsčiaus, Ucietilės gaminiai, kurių išveži
liKlai pėdos krašte vagrindai.
Parašė
Uosis
_
——
-75c
Į
Ja.
Sutaisė
K.
J.
gkruodys_50c.
Nežiūrint rudens laiko,
tais ir nuteisę: Fteišmaną, j-os kaįino gyventojui Karomui į Lietuvą Latviją dėjusi
Giružės Mėnuo — Kun. P.
I Leiskite
iiilarkią agitaciją, nors
Leiskite Mažučiams Ateiti
Ateiti
Sutaisė KuPraManą ir Šneiderį po 12 m^tų|po įr Liudviko Šimkęvičių Kaune statybos dtnbūi tebe didelių vilčių. Lahdjos nu žadbik^Kaina ____ _______ 50c ««
rneler Dampiboot” ir laz
Inas_________ ___ _________ —406.
sunkiųjų darbų kalėjimo su dvi kiaulės ir veršiukas, ne vykdomi, nois- ir. mažiau sistatymas esąs, kad preky
Aritmetikos Uzdavinynas—25c I _ f^ūsą Dainiai. Parašė Ka-v
tengiasi šį faktą ūžginvisomis numatytomis pasek žinodami, kad į kitą pusę ad kaip vasaros vidury. Taip bos: sutartis duotų vienodą Veiką Darbymečiui — RinI <ys Puida ________________ 50e.
Pasakos-™ jaf
mėmis; nepilnamečiui Mati- ministracijos linijos negali pat meksfakuojamos-gatvės; baudą dviem valstybėms ir. kmęlis kalbos mokslui.------ JOS
I eikslėliais _______
20c
sui Lakimįšokui priteisė 5 ma jiems pereiti, vis dėlto ė- atkasinėjami papilęs griu dėl-to, jei to Lietuva supras- Petriukas — laiškai vieno
IKTMI TĖVYNEI KLĄIPĖ• saikeUo. Votis S. Bakabskas Ue
'/
mą.,
metus paprasto -kalėjimo. - mė ir pėrėjo?----- —--1—- vėsiai, tiesiam^ požeminiai ji nėiioTėtų (J), tikėtis' pa
HECIAI” PAS CURTTŲ
;..
yj*
L n Kslioais po ftirop, ir
tl: stėkt^ špšHaifoą*',
Civilinis ieškinis pafen..
bolševizmas
ir
jo
vykdymia
—
Pamatę
tokius
svečius
ir
fegieįer Dampfboot?\pa.r.
, Rusijoj
......
kintaS toks,.koksjisbuyopar
j»b»
i
’
ūą
.
?
L
>
dar be leidinio, leiiVff sųTgyfešrtokio turinio žinutę
taidimų Vainffcaa—Savybės ' f
f ‘ ŠbcialdemokratS’’ ’ sušidd’ vakarėliams ir gegužinėms, su
biniai nuvarė juos pas sar
ferfyno: ‘‘Užsienių reiVienuolio Disputą su Kabl
KATALIKAMS ATITAISYTA gybos viršininką seržantą
ręs-įspūdį, kad sunku pasiek- gaidomis. Šutais? Matas Griiu.; Vien o veiksmo juokai. Suministeris dr. Curtius
.
DAIĖtlT- '
................. ' . -_ _ _ _ _50c
RUSŲ VALDŽIOS PADA
ti-susitarimą. Lietuva daran gonis
Miliauską.
Tas
ta
proga
su

ietuvino Vaidevutis------------ 15c.
iįričio 5 d. priėmė “ištikiDirbant melįpfącijos dar
Laimė
—
(poėma).
Paraše
’
RYTA
SKRIAUDA
ti, palyginti, plačių reikala
Nepaisytoja—keturią veiks
manė pasinaudoti ir iš atė
r. C.
Vaitkus-____ ;---------------- ..... 50e nų drama. Parašė kun. Pr. M.
bą, rasta upėie^laktukas iš
vimų žemės ūkio- gaminių
Spalių 29 d. Šiaulių apy jusių savininkų už leidimą
bronzos, 2 adatos iš kaulu ir
turas. Kaina________________ 35e
srity? Ūkininklj ‘ sąjunga, Atsargiai su Ugnimi. Verte
gardos teismas svarstė Tel gyvuliams pereiti be jokios
kt. senovištd daiktai. Kauno
GHiukingas Vyras—2 aktą
iš lenkiško-kun. K. Š........10c
tuo tarpu, nenorinti suteikti
įgalės Save jaunuolių draugu šių cerkvės, rusų pastatytos žinios adm. linijos išreikala
komedija; parašė S. Tarvy
muziejaus vedėjas prof. Vol
hti, kuris 1930 metais neuž- čia 1867 m. ant katalikii baž vo 13 litų.
Mū^ą Tikėjimas — išaiškini
das -____ :_________ 1______ i_25*,
bet kokių palengvinimų. E. «
mas
pagrindą
mūsą
tikėjimo.
riumeruos leidžiamo Kaune
teris nustatė,, kad bronzos
I
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks-i i—j
Vertė Jonas M. Širvintas------ 50c Į aą komedija. Parašė Seirijų
skaisčiausio mūsą tau- nyčios vietos bylą. Teismas
plaktukas pagamintas 100-— Amerika ne Lietuva; Jos Kiekviena
I uozukas __________________ 25c
nusprendė grąžinti 1^ ba.
Sedo,* žurnalo
turi ypatingų savybių, kortas pasilai
Lietuvos ženklai. — Išleido
DĖL KUNIGŲ TARDYMO
J 50 metų prieš Kristaus gi kys'visados.
. '
I Ubagą Akademija ir Ubagą
J. Šeškevičius ir B-ve, Kau
žemės, kurioje stovi cerkvė;
Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
,40c
| Balius — komedijos po 1 ak
“Panevėžio Balsas” 44 Nr. mimą, vadinas, daugiau kaip lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy nas ------------------------------ ;—
tad ir ta pati cerkvė perei
1
4. Parašė Seirijų Juozukas__35c,
venimą. Kas nori tokiu būti, turi' Skai
prieš 2,000 metų.
rašo
:
Laikraščiai
praneša,
Ėm$s
ir
Kalbėk:
Deklama

tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro
eina sąsiuviniais po & na Telšių vyskupijos kurijos
I Sniegas — Drama 4-rių akleidžiamą savaitrašti
.
• cijos, Monolgai ir Dialogai
.
..- .- --x.
esą pradėtas tardymas dėl
mėnuo jau 10 metą. Jame nuosaiybėn.
Paraše Juozas V. Kovas____ 30c l'T* Vert5 Akelartw
SUIMTI LENKŲ ŠNIPAI
“Mūsą Laikrašti”
eilėraščiu, beletristikos
kai kurių kunigų pamokslų
■ ■ a■. • ,
,
I Esumas—3-čia dalis dramos
patingi rytų Vokietijos'vaF-

dalyvavo

•

X '

latvių delegacijos

*
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į JAU NEBUS JAUNAS

- V

1

|“ATEITIES”
islas
įįs

įdomią ir rimtą straips■pažinsi visą Lieiokančio jaunimo gyve*Ą.

* visą pigiausias Lietu,
prašias. Už-42.00 jį gausi
nuo su mėnesiniu 16 pusi.
” priedu. Pusm.
(T Moksleivams; met. —
ūsm. $0.50. Tad skubėk!
įgdkšta rasos ,gamta gaiviJrinasi saulės spindugaus širdis ilgisi tėvą
ės, gaivinasi ir stipŠSĮf gyvenimu ir žiniomis.

“DARBININKO” AGENTAS
Kas iš gerbiamąją lietuvią-norė
tu užsirašyti laikrašti “Darbinin
ką,” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriai patarnau
siu. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė
je. Kam būtą perbrangu dū kartu,
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numeri.
= _Visais sPaudos reikalais kreipkit?s ^as

” Kaunas, Lais-

MALDAANYGiy

• v j

RLMkjNĖUB,

».

.:

. , ■.

.

balW virSėl&fiAbaltais viršeliais.

U8, juodais viršeliais.
ĖLIS, juodais viršeliais

4175
41-25
4175
1 oc *

GAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais prasriršeliais_____________________
us siuskite sekanMn adreau:
kttnnmnrn” anwnrra*rvAH

bažnyčiose. Rašoma, kad ‘ar
domieji atsisaką duoti paro
dymus, nes įgaliojimus pa
moksla'ms sakyti gavę iš vys
kupų ir prieš vyskupus.teat
sakysią. . Daug kas dar ne
aiški riąs Bažnyčios mokslo
dėstymo nuo partinės politi
kos. Kunigai turį teises pa
moksluose
liesti mišrius dav
lykus, kuriuose Bažnyčia su
sisiekia su valstybe, nors kai
kam tai rodytųsi politika,
pav., mokyklų reikalai, jau
nuomenės auklėjimas, kata
likiškos organizaciojs ir 1.1.
Pagaliau Konkordatas lai
duojąs bažnyčių, koplyčių ir
kapinių nepaliečiamumą.

Šiomis dienomis krimina
linė policija suėmė lenkų šni
pą Juozą Vilkelį, gyvenan
ti Kairiškiu kaime, Kučiūnų
valse. Vilkelis suimtas neto
li administracijos linijos
raitas. Policija padarė paš
Vilkelį kratą ir rado daug
jo surinktos lenkams medžia
gos. Vilkelis prisipažino šnipinėjęs lenkų rtaudal Per
tardymą paaiškėjo, kad jo

bendras buvęs, ulonų pulko
eilinis Sirutis, kuris taip pat
suimtas.

Graudūs Verksmai. — VerI ‘Gims Tautos (Genijus.” Pat« Vysk. A. Baranauskas------ 10c I -agg Kun. L. Vaicekauskas—10c
Buchariatiškos Stacijos—SuII žydą
Žydą KaraUus
Karalius —
— drama
drama 44
tietuvino Kun. P.' Juškaitis—15c | tfctą, 5 pav. Vertė J. M. ŠirI vintas ________ ....................30c
Kristattt Kryžius: Stacijos,
Į Visi Geri—3-jų veiksmą vaizGraudūs Verksmai, Maldos Ge
lielis; parašė F. V. ________ 10c
gužės, Birželio ir Spalią mėlesiama. Išleido kun. K. A. VaI ____
Patricija, ____
arba_________
nežinomoji
;----- —------ - —r-------- 25c | kankine — 4 aktą drama.
|»Vertė
.
Daagatfe KaraHėnė. — SuVertž Jonas
Jonas Tarvydas*-------10°

Ji reikia užsisakyti sau Amerikoj ir
visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje. .
“Musą Laikraštis” metams kaštuoja
ketur litai, pusei metą — du litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina
ta pdti, o visur kitur užsieny (taigi Ir
Amerikoj) — trigubai brangiau.
Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės AlSja 31 Nr. “Musą Laikraštis.”-

BROUAI IŠEIVIAI

rinko ,Kun. M. Gavalevičius;
I Išganymo Apsireiškimai —
be apdarą 75 centai, ra ap
I <tėjimas ir gyvenimas ant žedarais ---- —-—i-------------- $1.001 naėš Jėzaus Kristaus. VaidiniŽmogru ir Gyvuolyz, ParaI1 >nas
nas ra
su gaidomis-----------________ ;---- 75c.
1
šė kun. P. Bučys _______ » ,30c I Dramos; 1) Germaną; 2)

Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne
laimės; joe sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rnpL Jums taip
pat rupi, kad Tėvynėje taurautą ir
klestėtą teisėtumas ir laisvė. Jąs taip
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ne
ribotą sauvaliavimą su švenčiausiomis
žmonią teisėmis ir laisve. — Jąs norite,
kad ir toti būdami, kad ir plačiąją ma
rią atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks
jis tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu iš
sirašyti

Sociahzmas ir Krikščionybė.

Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo
Prof. V. Jnrgučfo*———10c. Stebuklas — 4 aktą; paraše '
J. Tarvydas________________ 65c

žydas Lietuvoje, Parašė S.

Kaimietis __________________ 10c.

. “Darbininkas,”

VAIKAI NEMYLĖS TĖVĮI

“DARBININKAS”

šią dieną Lietuvos gyvenimo veidrodis.
-------------

‘

-

f}

išgnHė P. B. -----

< vi

Kaunas, p. 3.88

Vaiką Teatrai:'dalis I: 1)
Pagalvok k$ darai; 2) Jono
laimė; 3) Pasakyk mano lai*,
mę. Surinko S. K-, D. ir N—15c

Apsirikimų Komedija. AbsiVaiką Teatrai: dalia n: 1)
rikimas iš Amerikoniško gyve
Htirsime paskui; 2) Antanu
S” tiesu kelią Tėvy- nimo. EšguldS Lepšiam Vai
kas. 8nrinko S. K., D. ir N—
eštenj rytoją.
I” visur fr visados ku----------- -4-:__________ 10c.
- .r"

nąfrl darbo Žmonią reikalai. <
Jono Smito filis............ $1.00
“DARBININKAS” turi labai įdomias
savo “RADIO ŠYPSENAS.” r
Lietuvos Albumai. Su pa
i- “DARBININKAS” yra darbo Atonią ir .inteligentą laikraštis.
veikslais ir aprašymai*—J_^140
“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.
Th&npa Apologetika arba

gkvMMte kad<itiragva,,DARĖIWnf
‘ KM. Tikėjimo t
ra jau dridifamtt metif leUHamas ko- K4T
<r UraiyMfc # —
«
“rail'tam. V;

žiningu, narsiu, ištvermingu.
tatiku moksleivį snenesitA fumalM
' Vytautas Didysai pats tokiu bu iro,
o sau palengvinsite sunkią anklčjb
vo ir tokiais nori matyti visus a- moeaStą..
V c -jyAteiti.” ;
•
tėities lietuvius.
Tirai Ir motlnot, nepagaiKkfte 10 it
‘ “Pavasaris” tekainuoja 5 lit

■

ĮNINKĄS” mižd’lneflpkęsti
os smurto Ir niekinti dldvaJ•

L'j

Lietuvią kalbon

kščionybės.

“
AS” ugdo
tiesos ir

&

Prenumeratos kaina: metams $2.00,
pusinečiut $1.00:
mokSTe.ivtams me
tą žurnslą savo besimokantfernė VttP
... .............—n—
■» "KšrrHs; jiio sutelksite Jiems. ,dilaug»tams fiOO; pūsmeflul 50d
Jaunimas Stato Gyvą Paminklu’ ; “Ateitis” Jdomt Ir.nęmotaletviaiM. «
" Vytautui Didžiajam nžsiprejeigu,jie nepasistengs IžanklSti Juos
Dievo’ baimėje, išlavinti jeos ir įduot!
. numeruodamas
jiems ginklą prieS įvairius gyvenimo
pavojus;
Pavojingiausi žmonlp prie
šai — girtybe, netikėjimas Ir doros n>
stojimai.
Ypačiai daug pavoją yra
“Pavasaris” jaUnuolį-lietuvį ii miestuose besimokinančiai jaunuome(kriavaiat betimoHnnnHo jauniauklės dorių kilniu, energingu, są t-eL
mb Aravuat ir vadas mokyklos suole jr

Maldos GalyM. Istorišku

yra tikriausias piešinys IV-to šimtmečio kri

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c

h

šėma Sfetaėojs;
Amerikoje “Darbininkas” kaituojn
$1^0, 0 Lietuvoj tik « ainerikonliką
^"SiiŠffNINKtr adretfM.* LltiuaJ
nla» Kariui, Nepriklausomybė* aiMtt
metama (5 lt pusmečiui ir Uruly kitę Uja 3 nK-“BIDINYS.”
Adr. “Ateitu,” Kaunas, Laisvai Ai. 8.
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T Z2FS IB ŽALTYS
?j ’ >
v ieną kartą ežys, atėjęs pas žaltį, sako: “Aš, žalteli, ne
turiu-kur pasidėti ; ar neleistum manęs tuo tarpu pas ąavęt” Žaltys priėmė ežį. ' Ęžys įrėpliojo į žalčio gūštą.
Žaltyčiai ėmė rėktTj'neturi kur jie pasidėti nuo ežio. O ežys savo šepetį pastatęs, kaip pons tyso svetingoje gūštoje.
Žaltys sako: “Juk aš tįvęį savo gūštą tik neilgam leidžiau,
ilgiau aš tavęs nebegalių laikyti: mano vaikai visi supibadę
t tavę, jiems skauda.” Ežys sako: “Kam* skauda, tas te
gu ir eina, d man ir čia gerai.”
Arėjas Vitkauskas
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s Jau rašėme^ kad “Jaunimo Darželis” ^Darbininko”
puslapiuose pasilieka.
Dėdė Anufras prisiuntė tięk.
straipsnių, kad- jų užteks keliem numeriam. Be to, jis pa
sižadėjo rašyti į “Jaunimo Darželį” ir ateity. Taipgi turi
me ir daugiau gražių ir įdomių straipsnelių prisiųstų į šį
skyrių. Bet straipsneliii, eilių, juokelių, pritaikintų jauni
mui, niekados nebus perdaug. Tad kviečiame į talką ir ki
tus rašėjus, o ypač iš jaunimo. Tik tada šis skyrius bus gy
vas ir įdomus, kada patys berniukai ir mergaitės šį skyrių
užpildys.
. v
. . . . •
Redakcija jau pakvietė kitą “Dėdę” šį skyrių vesti ir
gavę jo sutikimą paskelbsime viešai. Dabar visi tiivTašykite, a, atsiprašau, ir visos, kad naujasis “Dėdė” pasiėmęs
ant savo pečių tą sunkią ir atsakomingą naštą turėtų me
džiagos.
z

Dabar pažiūrėkime ir perskaitykime ką Dėdė Aųufras
rašo iš kalėjimo., Nesupraskite, kad jis sėdėjo kalėjime.
Nes, jis tik lankėsi kalėjime arba aiškiau pasakius jis pa' darė vizitą kaliniams. Jis rašo:
■
, Man teko aplankyti vieną kalėjimą. Suvirs tris valan
das tenai laiko praleidžiau. Mačiau kalinių gyvenimą. Kal
bėjausi su keliais lietuviais prasikaltėliais.
Grįždamas į namus mintimis perbėgau nelaimingųjų
gyvenimą.. Daugelis tenai pakliuvusių gailisi. Kokia ne
laimė motinai, tėvui sulaukti tokio vaiko, kuris namams
atneša ged?. Kalinys gailisi. Jis mato savo nelemtumą...
žinoma stengiasi savo tėvelius suraminti... “sugrįžęs bū
siu gerus...’;, Sekančios eilutės nupiešia jausmingą pa
veikslą. ..
•
KALINYS'IR LAKŠTINGALA
/

Lakštingala, gražus paukšteli,
Pas mano langą nečiulbėk,

t

,

J mano gimtįąi namelį ,

Linksmai giedodama nulėk.

Tenai mamelę nuraminki, y
Palinksnūnk baltą galvą jos,
Jai apie mane pasakyki,
Lai apie mane ką žinos.

*

Tenai kuklioji liepužėlė,
Dejuoja vėjo pučiama,
Tenai mamelė sengalvėlė,
Vaitoja, manęs laukdama.
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Sakyk, sulauksi tuoj šimelį;
Laiminga būsi ir linksma.
/

VILKAS IR AVINAS
Vilkas, kartą pasitikęs aviną sako: “Aš tave sudrasky, siu.” Avinas sakę: “Kam tu mane draskysi, tu velyk pa
kalnėje atsistojęs išsižiūrėk. o aš ant kalno užsilipsiu ir
šoksiu stačiai tau į nasrus: tai nė man skaudės, nė tau
manęs negailės.” Vilkas avino paklausęs atsistojo, išsi
žiojo, užsimerkė. Avinas nuo kalno pasišokėdamas, kaip
duos vilkui į kaktą!■ Vilkas
bimt
ir nuvirto.
Avinas nubė•
•
• ~~~~ - --go, o vilkas atsikėlęs apsidairė ir, kraipydamas galvą, mur
ma: “Kas-žin, ar aš jį suvalgiau, ar ne?’’ Tur-būt suval
f
giau.”
•
-' • ,
KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS
'
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Kur banguoja Nemunėlis,
Kur Šešupė miela plaukia,—
Ten Lietuva mano brangi,
Tenai širdį mano traukia.
Ten darželiuos pinavijos,
5 Ten mergelės kaip lelijos,
x
Ten šalelė daug geresnė,
Juoda duona ten gardesnė.
Ten gimtinis yr kiemelis,
Kur gyvena mano tėvelis;
■
Ten močiutė ir seselė,
Brolužėlis ir mergėlė.

<

MOKYKLOS VARPELIS
Per vasarą buvo^famūs ant palangės,'
ilsėjosi tyliai po darbo žiemos:
kai rudenį nešti jau ėmė padanges, %
ir jis, atsikėlęs, į darbą vėl stos!

Gana, jau vaikučiams galva pasilsėjo -— .
tedaro su noru mokyklos -duris!
Žiūrėk, ir naujų — nematytų priėjo,
per mokslą nušviesti tamsias dar akisl..

IŠ 17,700 žmonių artistų
yra 11,540 vyrų ir 9;160 mo
terų, arba J5.650 suaugusių
ir 2,050 vaikų. Vaikų tarpe
yra 345 “artistai.” kurie
dar žinda motinos krūtis,
tačiau jau vaidina filmuose.
Atsižvelgiant į kitas ypaty
bes, žmonės artistai dalomi
į 'tekias kategorijas: milži
nų — 887, nykštukų—1,153,
kuprotų — 89, raišų — 605,
choristų — 7,500, šokėjų —
4,850, šiaip vidutiniškų —
5,350? ūsuotų — 3,740, barz
doti! — 2,057, plikių — 907,
storų, sunkių moterį]. — 352,
vyresnių už 60 m. moterų—
881. karininkų 3,125, aristo-
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Pianų tokių pigių tfk vž
J $50.00. Už $60.00
H*
> gyti pianą. Taipgi visokio
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Seimo atstovai davė adminis
tratorei keletą paklausimų į ku
riuos ji atsakė. Kadangi finansi
nis administratorės raportas ne
buvo patikrįntaą Kontrolės Ko
misijos, tai paliktas būsiančiai
Centro Valdybai - patikrinti.z
Kontrolės Komisijos narys S.
Cibulskis išduoda savvo užduočių
raportą, žodžiu, pažymėdamas,
kad dalyvavo Centro Valdybos
susirinkpnuose, tik du kartu, o
finansų knygų neperžiūrėję. Ra
portas priimtas.

ant 7-tos gatvės) vakarienė.—
kvietinias priimtas aplodism
e.
F. W. Strakauskas, A. F. Knei- tais.
žys, A, Vaisiauskas, kun. F. A,
Nutarta; Užprašyti Šy.
.Virmauskis, kun^_J> Ambotas ir
už sielas mirusių LDS. nai
kiti. Kun. A. Šmulkštys atsako j
mo antroje dienoje, 8:30 vai.
klausimus. Nutarta ir pavesta re
te, o sesijas pradėti tuojąus
zoliucijų komisijai parašyti tuo
šV. mišių.
t ;;
klausimu rezoliuciją.
Pirmos diepos seimo antra sesi*
A. F. Kneižys,’ Seimo Komisi
.
ja
baigiama 6:10<val. vakare. <
jos vardu, skelbia ir kviečia Sei
(Bus daugiau) -■;>
mo' dalyvius į Seimui "paruoštus;

I
Kun. J. Švagždys, Literatinės
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rie rėkia, kada reikia, 14
kalbančių papūgų, 13 kačiti,
kurios miaukia paliepus ir
2 giedantieji sulig įsakymu
gaidžiai. Be to, dar yra 32
žmonės, lairie pamėgdžioja
gyvulių balsūs, ir ’ atskiras
oeliti cirkas iš 50 pelių
Kaip matom, Holivudo ar
tistų sąstatas yra platus ir
įvairus!
“Tr.”
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Kun. A. Šmulkštys, buvęs, Lie
tuvos Seimo atstovas ir įžymus
Lietuvos Katalikij vadas, referuo
ja žodžiu, temoje “Lietuvių Ka
talikų Veikimas Amerikoje.” Re
feratas labai įdomus, neš turinin
goje ir aiškioje kalboje referen
tas paliečia visas Amerikos lietu
vių organizacijas, katalikų tarpe
darbuotojus ir kokių nusistatymų
turėtum prisilaikyti ateityje, i-

dant galėtum įtraukti į eiles va
dų ir darbuotojų mūsų inteligen
tiją — profesijonalus. Referatas
priimtas gausiais aplodismentais.

^Pribuvęs į seimą kun. J. Am
botas, iš Hartford, Conn., sveiki
na Seimą žodžiu. Aplodismentai.
Taip pat atsilankęs į seimą F.
E. Norbutas, iš Norwood, Mass..
sveikina seimo dalyvius. Aplodis
mentai.
;

MEDŽIŲ AMŽIUS

•. J

Kun. A.. Šmulkščio referatas

.
Iš mūši] miškų medžių il
giausia auga eglės ir ąžuo
lai. Abu šiuodu medžiai au
ga iš eilės 200 4nętrų. Eglė
per tą ląiką pasiekia 30-40 Toliaus seka virš minėto refe
metru aukščio ir ąžuolas a- rato diskusijos, kuriose ima dalyvumą:
J. Verseckas,
kun. J.
pie 35 mettus. Pušys ir bu Švagždys, kun. J. Balkūnas, kun.
kai auga iki 80 metų. Ber
žai ir epušės .auga 50—60
metų ir pasiekia tada apie
TIK Kį IŠ LIETUVOS
35 metrus aukščio. Maume
Geriausi Lietuvos saldainiai yra Rū
dis, atsižvelgiant į vietos są tos Fabriko. Dabar tą saldainių gauna
ma nuolatai Ir todėl jos yra Šviežios Ir
lygas, auga 60—110 metų, o gardilos.
Kas dar nesat jų ragavę, tnl u*s(ankartais ir daugiau. Labai kykit.
ISbandymui įvairią ruSių siun
čiama
d«M
ui li.oo.
gteit auga raudonasis elks* Perkant po daugiau didelė nuolaida.
uis. Per dvidešimts metų Šldfome krdutuvnlnkama, draugijoms
parapijoms, agentams.
jis kartais pasiekia 20 met Su utsakymais kreipkitės adresu:
“RŪTOS” AT8TOVYBB
rų aukščio.
--
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IMIGRANTŲ PROBLEMOS)
.i

Vardo Permainymas

Ateivio Sugrįžimas

(

.1

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau,
Paukščio sparnus kad turėčiau;
Ten atrasčiau tarp savųjų
Daug linksmybių aš saldžiųjų.
Be vandens, kaip trokšt* žuvelė,
Be rasos kaip vyst’ žolelė,
f «
Be tėvynės taip aš džiūstu,
»
Ir sveikata mano žūsta. ..
A.

*■
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vakaras: Rugsėjų 23 d., 7:C
vakare, Munieįpal' Svetainių
koncertas;
rugsėjo 24 d, JĮ;
vai. vakare, pafypijos sve

. KLAUSIMAS: Atvykau į šią ši
KLAUSIMAS: Mano brolis iš
lį
1907 m. kitu, ne savo, vardu. Tu-;
Komisijos narys išdavė raportą vyko Eųropoji suvirs metai atgal
pažymėdamas, kad komisijas na aplankyti- gimines, bet negalėjo rėjau draugo pasportą. Kuomet
jau čionais atvykau vartojau sartį?
riai turėjo keletą susirinkimų ir
sugrįžti kuomet ketino grįžti ir
vardą ir visi mane taip
kalbėta apie “Darbininko” turi
Ganydami buvo malonūs bičiuliai —
tuo tarpu jo* sugrįžimo leidimas
Noriu paduoti pilietystės prašymą.
nio gerinimą, ieškota daugiau
padėdavo karves vūrvti, avis:
X
išsibaigė. Ar jis galės sugrįžti į
Ar man duoti tikrą vardą ar
bendradarbių ir jų gauta. Būda
Suv. Valstijas? K. P., Baltimore.
dabar jau prieš juos—mokslo kalnai didžiuliai,
dą po kuriuo atvykau? .
mas Lietuvoje kalbėjo su keletą’
į atmintį vagą žinių jie įknisl..
ATSAKYMAS: Tavo brolis tu
T. K., Gary,
literatų ir juos kvietė bendradar
'v,
rėjo.
prašyti
^pailginimą
laiko,
pabiauti. Dėlei organo tūrinio ko
ATSAKYMAS: Forma,, kurią
siunčiant jo aplikaciją ir tris do
Varpelis gėrėsis vaikučiais kas rytą, '
misija neturėjo jokių skundų. •
lerius arčiausiam Amerikos konsu ruri išpildyti, reikalauja inforn
su džiaugsmu-susėstvį suolus sukvies...
Literatinės
Komisijos
narys lui. Paprastas leidimo laikas pra cijas apie tavo tikrą vardą’
Pasaulį kasdieną plačiau, nematytą
kun. F. W. Strakauskas išduoda tęstas kartą arba daugiaus ir vis Į turi paduoti vardą po kuriuo Ą
v»
mokykla prieš alkanus žvilgsnius išties!
raportą žodžiu ir pažymi, kad Li- ant šešių mėnesių. Jeigu dabar ta-1 va^avai, nes kitaip tavo le
teratinės Komisijos reikalai buvo vo brolis pristatys darodymų paro kas atvažiavimas į salį negali
Kai žiema atėjusi pančios jau žemę j
vedami geroje tvarkoje, kivirčių dant kad jis buvo sulaikytas nuo ti pertikrintas. Jeigu nebus
/
bei nesusipratimų neturėjo. Ves -sugrįžimo į laiką, kad jis "beturi priežasčių, tai nebus sunku ta
ir pūgos nurtūrėlio rūbu apdengs,
|
damas “Dėdės Anufro” skyrių, legališką rezidenciją kitur ir per tapti piliečiu.
' varpelis žinos, kad vaikučiai jau semia
darbu prisidėjo gausiai ir “Dar visą laiką ketino grįžti atgal į,S. x
. X •.
jėgų tų, kurios mums rytojų surengs!
f
bininke” visada vaišina jaunimą, Valstijas, jis gal bus įleistas kai
—f.
kuris skaito “Dėdės Anufro” po nekvotinis sugrįžtantis ateivis.
Moterų Pilietystė
straipsnius. Raportas priimta ap Jis turi asmeniškai nuvykti į ar
KLAUSIMAS; Ktekčjau už
lodismentais.
čiausią Amerikos konsulo ofisą ir. rcj 1918 m., ir 1919 m. jis
I JW
6
?
A. F., Kneižys aiškino apie įve išgauti imigracijos vizą' už kurią Suv. Valstijų pilietis, /tokiu bt
’ T
------------- T—-----.-f.
■
dimą “Darbininke” New Yorko turės užmokėti $10.
aš irgi tapau piliete, bet 1923
.4 - .
i
' '
jf
ir
New
Jersey
valstijų
skyriaus
gavau nuo jo persiskyrimu. A
■ KINO FILMŲ ARTISTAI t kratų — L053, ūkininkų ir
ir pažymi, kad inicijatoriu buvo
tuom persiskyrimu netekau
Šiais metais kino filmų sos- j šiaip sodiečių — 2,076, kum kun. J. Balkūnas. Taipgi paaiš
Pilietystės Aplinkantų
tystės? Jeigu netekau, tai ar
/
Rasė'
tinėj, Holivudo mieste, pir — 44, negrų—615, kitų tau-r kino dpie darbus kitų Literatinės
Siu vėl išsimtj pirmas 'pop
Komisijos
nariij
kaip
tai
:
kun.
K.
tų
laukinių
žmonių
,
—
953.
mą kartą Yra išleista knyga,
' KLAUSIMAS : BJanka, kuri var ar turiu paduoti natūralizacijos
** .
* • '
'
)"
Urbanavičiaus, kun. J. Švagždžio, tojama aplikacijoms “pirmųjų” peticiją tuoj?
kurioj surašyti visi kino ar Iš 2,050 gyvulių artistų ykun. F. Juškaieio, kun. F. Stra- ir “antrųjų” pilietystės popierų,
V. P., New Haven,
tistai ir statistai. Tai yrą, ra: ____
________
arklių — kausko, kun.* F. Virmauskio ir reikalauja pažymėjiAią rasės ir
šunų - 740,
taip
kino
510.
jn g. gį
bendradarbių kun. A. Šmulkščio, tautos. Kadangi daug tautų pri . ATS.4KYMAS:Prle
±,,1928, m. ateivė moU
katalogas,' fi fe katalogo 17,
- **-kuprių^~^*Žf, ' giidžiį, kun. J. Balk&no, F. Virako, U.
guli prie slavų rasės, ar rcikala'u- įtišklai, įgijo pilletystę
Jokubaitės, kun. dr. F. Kemėšio,
matyt, kad iš viso Holivude t vištų, ančių, žąsų
94, gy- A> Ivaškos ir kitų. Gerb. litera jama užrašyti lenką, "rusą, >arba pilietyste. Nepametei pilie
slovėną kaipo prigulintį prie sla
gyvena 19,750 kino Artistų, Vacių — 2, liūtų
8, bez- tams redakcijos vardu taria nuo vų rasės? T. K., New York City kuomet persiskyrei. Vis esi AJ
rikos piliete. Po na
iš kurių 17,700 yra žmonės, džionių — 32, papūgų — 14, širdų ačiū. Seimas raportą priima
ATSAKYMAS:
Labai
daug
ne

nuo liepos 1 d., 1929
o 2,050 —- gyvuliai. Holivu kačių — 20, dramblių — 57, ir nuoširdžiai dėkoja visiems or
susipratimo kilo dėl tinkamo kla nori, įgyti atskirą pilietystės cerde, mat, nedaroma skirtumo lokių — 7, krokodilų — 3, ganizacijos ir organo “Darbinin sifikavimo aplikantit pagal rasės. tifikatą. Reikia gauti form
ko” rėmėjams,, bendradarbiams
tarp žmogaus ir gyvulio: visų kitų gyvulių 442. Iš ..ir prieteliams.
Darbo Sekretorius gavo tiek daug ir pasiųsti Distriet Director \
užprotestuojančių laiškų 'kaslink Naturalization,
Turėsi pad
svarbu, kad artistas, o kie- gyvulių artistų ypač pažy
Pareikšta, kad kiti komisijų na-'
kakojis—dvikojis ar ketur mėtini: 75 šiihės, kurie loja riai, kurie šiuom laiku nedaly to punkto nuo asmenų ir visokių vyro naturalizavimo dieną, jeig
organizacijų kad jis įsakė darbi atsimeni ir eertifikato num
kojis, į tai maža kreipiama įsakius, 15 karvių, kurios vauja sesijoje, išduos savo užduo ninkams daugiau neklasifikuoti Privalai
turėti atvažiavimo cei
dėmesio.
;. bliauna įsakius, 4 asilai, ku čių raportus vėliaus.
žmones pagal rases.
fikatą ir dvejas fotograTijas.
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DARBININKŲ
XY-TO SEIMOPROTOKOLAS

(

«251 B. tTnton

i

Tesi užmokėti $10. už" piletys
certifikatą ir dar $5.00 už atv
Palengvinta Natūralizacija Atei- žiavTmo certifikatą. “Money
ris” ant $15.00 turi- būti išpfldyi
*
viams Veteranams
tas vardu Commissioner of Nattt
•KLAUSIMAS: Ar įstatymas pa
ralizatiori, Washington, D. C,
lengvinant natūralizacijos proce
turi būti pasiusta su form 24(
dūrą ateiviams, kurie tarnavo ADistriet Director of Natų
merikos pulkuose Pasauliniam Ka
tion. Atsitikimuose kur vyrai
re vis egzistuoja ? A. D., Cleveland
✓
na persiskyrimą nuo moterų
ATSAKYMAS: Privilegija atei- (morališkų priežasčių, tokioms mc
vių-veteranų, kurie tarnavo prie terims yra sunku įgyti pilie
Amerikos kariuomenės pasaulinio Bet kadangi Tamsta pranešei
karo laiku tarpe birželio 5 d., 1917 tu nuo vyro gavai pe
m. ir lapkričio 12 d., 1918 m. įgjrti
tad neturėsi jokių sunkenybių^
Amerikos pilietystę palengvinta <
procedūra yra pailginta iki kovo
4 d., 1931 m. Toki vyrai neturi
Laikraštis — tai sakykla,
pristatyti intencijos deklamacijos kraitis nuo sakyklos tesiskiria tl
ir neturi turėti atvažiavimo certi- tuo, kad iš sakyklos galima k»
fikato. Jie gali bile kad prieš ko boti šimtams, gal tūkstančbuM,
vo 4 d., 1931 m. paduoti natūrali laikraščio gi — visam
— Vysk. J. Staugaitis.
zacijos peticiją.

, KĄ TIK IiftJO IŽ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU
f

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
KONGRESAS
Parašė KUN. PROF. PR. BUCK, M. L G

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausią nuctikią Kunigą
prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minki*
Uis viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus dąiy
kitę sekančiu adresu:
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/Tūlas sandarietis džiaujasi sugavęs, anot jo, du
nnigu nemokant istorijos,
fat, tuodu kunigu (kun.
įkalnis ir kun. Juškaitis)
rytautp.apvaikščiojimo meū ‘pareiškę, kad 'Vytautas
avęs Katalikų Bažnyčios
inėjas, užtarėjas ir promojrius ir kad jam priklauso
aibė krikščionybės įvedimo
aetuvoje. Girdi, krikščioybėbuvo bandyta įvesti
ar prie Mindaugo ir Gedh>
j|ho, bet be pasekmiiuxfes
Bndaugui žuvus vis/ Lie|Vą vėl supagonėjo. Taigi
a Vytautas esąs krikščioybės įkūrėjas Lietuvoj, nes
ries jį yra buvę kitų. Savo
riitinimui paremti autorius
tfehja pbrą anglų encikloedijųf

Kąip matome, čia šaudora bereikaimgai ir pro šalį,
frgarikalfngai, nes tuodu kuMįįū. visai nė neužginčyja,
prie Mindaugo ir Gediifean buvo bandoma įvesti
adaivon katalikų tikėjimas,
et bandymams nepavykus,
3bdu kunigaikščiu negail
ia vaidinti krikščionybės
arėjais Lietuvoj. Ir šaudo
te-Jpro šalį, nes Vytauto
^vadinimas bažnyčios užtaeju bei1 ginėju nė kiek neaneigia anųjų kunigaikščių
ors nesėkmingai, bet gerais
torais padaryti} bandymų,
uas kits bandymas, kas kits
ėl sėkmingas kokio dalvko
mtimmas.
Sandarietis dar nori įrorti, kad Vytautas suvisai,
abuvęs Rymo bažnyčios pa
tinas arba užtarėjas, tik
dstvbės vyras, dar nepriausomas
krikščionybės
rkdvtojas.
Jis,girdi, sulig
įĄ". * e
Įorijos sušaukė NovogrudS pravoslavų sinodą ir paĖfelbe Lietuvos krikščionišr/bažnyčią nepriklausoma,
oboje Maskvos patriarcho,
tie Rymo popiežiaus. ŽoBuLrtmsai sandarietis nori
įvaryt Vytautą nezaležnin-

• ~

■

Vytautas Didysis dažnai yra piešiamas kaip tėvynainis,
karvedys ir politikas, bet la
bai retai yra minima jojo
krikščioniškoji dorovė, tar
tum jisai laikėsi kitokių dės
nių negu kad krikščionis
šiandie laikosi. Atrodytu,
kad Vytautas yra koks Aleksandras Makedonietis ar
ba Julius Cezaris, koks stab
meldys, kuriam krikščioniš
kosios dorybės kaip nusiže
minimas,
artymo meilė,
skriaudų dovanojimas, gai
lestingumas, ' pamaldumas
būtų visiškai, svetimos. Gali
ma net paabejoti, kad visi
Vytauto garbintojai šias mi
nėtas dorybes laikytų dva
sios milžinui reikalingomis.
Tuo tarpu pažvelgę kri
kščioniškomis^ akimis į Vy-

ARTIMĄ
(Tęsinys)

AKTAS III.
Scenai—Grabausko ūkis. Baltras. Steponas ir Alfonsas,
sustoję šnekasi.
Z\
BALTRAS: Žinoma, kad aš buvau persigandęs.
STEPONAS: Ištikrųjų vaidenos, ir ta dvasia buvo
toki pikta. Man taip smarkiai davė per veidą.
ALFONSAS: Ir aš jaučiau, kad jos ranka būva šalta
kaip ledas.
‘
♦
BALTRAS: Užtat, kad buvo dvasia.
STEPONAS: Ar tu pirmiau kada buvai matęs dvasią.
BALTRAS: Ne, tai buvo pirmutine, tikiu ir paskutinė.
“Tilsiter Allg. Z.’7 rašy
ALFONSAS: Daugiau aš nebeisiu vaikų surišti.
damas apie lietuvių visuo
STEPONAS: Ir manęs nematysi
menės nepasitenkinimą dėl
BALTRAS: Ar jūs tikėsit ar. ne, bet aš per visą naktį
Lietuvos delegacijos nusilei negalėjau užmigti. Prakaitavau, prakaitavau, o ta dva
dimų Genevoj rašo, l>ad jei sia vis akyse. STEPONAS; Kada mane mama pamatė parbėgant na
gu kas nors turėtų būti to
mo, sakė: “Kas pasidarė?” Tikėk man, aš negalėjau vie
nepasitenkinimo auką, tai no žodžio ištarti.
pirmoj eilėj tektų atstaty
ALFONSAS: Visi vaikat-kaiba, kad mes matėme dva
sią,
Turbūt užtat mums vaidenos, kad norėjome šposą iš
dinti p. Merkį. Tp laikra
ščio nuomone, jis esąs di kirsti. '•
BALTRAS: Ta dvasia mane pamokino. Nuo šios die
4
’ V džiausias kaltininkas, kad nos aš visad sukalbėsiu poterius, ir mėginsiu būti geras
bt istorija truputį kitaip klaipėdiečiai negali žmoniš vaikas.
STEPONAS: Aš gausiu nuo zakristijono galiuką žva
koja. Kad Vytautas su- kai bendradarbiauti su savo
kės
ir nešiosiu kišenėj.
{
56 sinodą Novogrudke, suverenine valdžia. Jojo pa
ALFONSAS: O * aš gausiu mažą bonkutę švęsto
šalinimas nuo užimamos vie vandens.
tos būtų pirmas laidas to
BALTRAS: Mšma man kartą sakė, kad aš turiu piktą,
saldiniai pravoslavai bendradarbiavimo atstatymo dvasią. Gal užtat mes ir matėm dvasią.
STEPONAS: Jei tu turi piktą dvasią, tai tu turi būti
tetų nuo Maskvos ir ir prisidėti} prie santykių pa
pašventintas
Štų prie Rymoį o ne gerinimo ne tik tarp klaipė
ALFONSAS:!Ištikrųjų.I Tai piktos dvasios galės į
pgąi. į Reikia žinoti, diečių / ir Lietuvos, bet ir
kaimenę sulįsti. Atsiipc-nl kaip atpasakota šventoj Isto
Ugriuw^ kątalikybei tarp;Lietuvos ir Vokietijos. rijoj?
ą
BALTRAS
:
Žinote,
vaikai,
aš
kaip
eisiu
Subatoj
Išpa

Mindaugo, Lietuvos Toliau laikraštis puola ir
bės ribose buvo užsiji- Vokietijos atstovybę Kau žinties paMabsiu kunigo ar aš turiu piktą dvasią.
STEPONAS: Taip, tai bus geriausia! Bet nErnirikim
itlg rusų krikščionių ne, kuri labai esanti kalta Einam prie ežero. Tenai yra laivelis, ga&im Žvejoti.
nbąn&ų prie Maskvos dėl santykių pablogėjimo.
BALTRAS: Gerai! Mes nesirodj-sim kitiems vaikams.

talu. Dievo malone turtin
gas, jisaivikria atgal prie
taio nedoro pusbrolio Jo
gailos,’ kuris nužudė jojo tė
vus ir išplėšė jam tėviškę,
rusus nuo Katalikų Bažny
visa dovanodamas.
čios rūpinasi patraukti į tik-

prisidėjo dr. Vydūno paskai
tos. Po 18smetų protarpio
Vilniuj apsilankęs^-Vydū- ■
nas, ypatingai jaunesniosios >

kartos inteligentaBas^padarė č
Dar daugiau, ^Vytautas į- rąjį tikėjimą, į vieną aviją. didelio įspūdžio savo ln|žiia
kalbina ir savo pusbrolį Jo Prie to ragina Lucke šuva- žmoniškumo nuota-ikūTln žy
.
u.
gailą priimti katalikų tikėji davusius ir kitus'krikščio miai jautėsi susirinkimo me
tu. Tą labai yykusiai pažymą, sukurti katalikišką šei niškų šalių valdovus. Vienu
mėjo draugijos pirmininkas,.
mą, ' pagelbėti kaimyninei žodžiu, visa tai daro rainiai,
valstybei susitvarkyti. Jo teisingai ir teisėtai, suma-’ direktorius M. Šikšnys, pa
gaila Vytauto klauso, jo pa niai ir gražiai — tikrai kri brėždamas, kad visi Vilniaus
lietuviai sau draugiškai pa
tarimus pildo, sutartis rašo* kščioniškai.
sidavė rankas.
vyksta jojo lydimas į Kro Priešų Vytautas nenorėjo
1
kuvą ir čia lenkų karaliaus, turėti; su kuo vieną dieną Narių draugija turėjo 141.
katalikų tautos, vainiku vai turėjo ginčą, su .tuo tą pačią Naujai priimta 25, daugiau
nikuojasi. Vytautas tuomi dieną troško susitaikinti. Sa sia studentų. Į valdybą bu
džiaugiasi; jisai džiaugiasi, vo reikalus gynė, bet kitu ne vo išrinkti: M. šikšnys, Br.
kad Jogaila prisideda prie į- skriaudė. Ginčų turėjo ir su Unttilis, P. Karazija, St.
yedimo krikščionybės į Lie vokiečiais, ir su lenkais, ir Matjošaitis, dr. D. Alseika,
dr. J. Šlapelis ir A. Juškevi
tuvą.
su totoriais, ir su rusais,
* Metai bėga ir Vytautas kaip galima tikėtis per tuos čius. Sumanymuose ‘ buvo
1 kas kartas daugiau stebina 40 metų savo viešpatavimo.- tartasi dėl draugijos mokslo
pasaulį savo darbštumu, sa O visgi šiandie, praslinkus darbo praplėtimo. Ta pačia
proga p. Karosas dr. J. Ba
vo sumanumu, pastangomis 500 metų, nė vokiečiai, nė
sanavičiaus fondui paaukojo
ir pasiaukojimu. Ne kardu, lenkai, nė totoriai, nė rusai
dar 300 zlotų.
«
bei savo sumanumu privernegali pasakyti, kad jisai su;
s
Draugija, dabartiniu me
čia Jogailą jam nusilenkti ir jų tauta būtų neteisingai pa
tu turi per 30,000 knygųdbibsugrąžinti ne tiktai jojo tė? sielgęs. Tasai Didysis Lietu
lioteką, kuri nuolat didęja,
viškę, bet ir visą Lietuvos ša vis tiek tautų valdė, o nė vie
taip pat gausų archyvą, ku
lį jam atiduoti. Jisai pasi nos neištantino, ne sulietuvi
riame tik senų dokumentų ylieka; Didžiuoju Lietuvos no; nė nebandė tai daryti.
ra per 20,000. Be to, draugi
Kunigaikščiu. Visu pirma Kuo kas‘norėjo būti — ar žy
ja turi įvairių kiti} draugijų
apdraudžia šalį nuo priešu, du, ar vokiečiu,- ar rusu, ar
archyvus ir gausius muzieji
kaimynų. Su lenkais padaro lenku, ar gudu, ar totorių —
nius linkinius, tarp kuriu
draugiškas sutartis, prie tuom ir galėjo pasilikti.
pažymėtinas turtingas nu
Vopsidos sustabdo totorių Savo prakilnumu Vytau
mizmatinis rinkinys. Biblio
veržimąsi į Lietuvą, prie tas Didysis tokį gerą. LIE
teka ir rinkiniai tvarkomi ir
Žalgirio supliekia nesuval TUVIO vardą paliko, kad
jais daug mokslininkų nau- ,
domus ištvirkusius kryžiaus tarp kultūringiausių tautų
dojasi. E.
r - ■' T
niekintojus. Pačioje šalyje ir šiandie lietuvis nesisarma> tina savo tautystės. Net ir
daugelis kitataučių, ypatin- gai aukštesnių luomų, save pagaminama 146 milijonus'
s lietuviais vadina. Toksai tai centnerių laikraštinio popie5, buvo Vytautas Didysis savo rioi Daugiausia popierio pa
r krikščioniškame gyvenime! gamina Kanado — 54 mili
s
y
K. Jf. U. jonus centnerių.
X-

-
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'

Jie čionai tuoj ateis, paskui klausines visokių klausimų
apie dvasias. (Jie eina). Ir klausykit, vaikai, nuo dabar
aš niekam jokių šposų nebedarysiu. .Ir mažesnių vaikų nebemušiu. •
STEPONAS: Jei tu būsi geras, gal piktos dvasios pa
čios iš tavęs išeis, nereiks nė pašventyti. (Jie visi trys nuei
na. Valandėlę scena tuščia. Paskui pasigirsta vaikų bal
sai, ant scenos pasirodo, Petras, Jurgis, Kazys, Vincas,
Albertas, Antanas, Povilas, Pranas, Stasys, Rapolas, Juo
zas, Anicetas, Jokūbas. Jie susėda arba sugula ant žo'
lės).
;
- JURGIS: Tai kiek gausim obuolių? JOKŪBAS: Dešimti’ Gana bust
PETRAS; Dešimti obuolių! Ką, tu sapnuoji?
ANTANAS: Tu mauki mes dvi mylias ėjome dėl de
šimties obuolių?
STASYS: Tai nebus nė ko pradėti valgyti! Žiūrėk,
kiek mūsų. (Skaito). Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši
septyni, astuoni, devyni, dešimts, vienuolika, dvylika.
KAZYS: Dar ateis Alfonsas, bus trylika.
VINCAS: Steponas, keturiolika.
STASYS: Baltras penkiolika.
JOKŪBAS: Taip, ir dešimtį kartų po penkioliką bus
šimtas penkiasdešimts.
xANTANAS^ Tai kas, aš vienas tiek suvalgysiu.
PRANAS: Uįo, ir dar būsi, alkanas.
JUOZAS : Būk "vyras Jokūbai, atnešk daug, mes al
kani.
POVILAS: Žinoma, ar tau obuolių gailą, gi vėl pri
augs.
; /;
'
RAPOLAS: Dar daugiau. Kur vieną nuskinsi, du už
augs.
_ - ; ‘
j
VINCAS: Ištikrųjų, įbes visi tavo draugai.

KELETAS: Taip, mes tave mylime.

VINCAS: Nesirūpįk, jie pribus obuolių valgyti.
JURGIS: 0 kur Jonas Braškauskas?
ALBERTAS: Jis tenai miške uogauja.
' KAZYS: Beje, ar jūs girdėjote, kad vakar vakare vai
denosi?
KELETAS: Kur? .
KAZYS: Sode, prie senojo ąžuolo, Baltras matė dvasią.
VINCAS; Tikrai?
*
'
KAZYS: Taip. Baltras, Steponas ir Alfonsas buvo su- sitarę surišti sode Joną Braškauską ir palikti ten per nakli. Kada jie jį surišę, ir tik, tik norėjo nueiti, kaip šmaukšt!
dvasia—balta dvasia pasirodė.
KELETAS: Balta Dvasia? .
KAZYS: Taipr balta. Ji—ta dvasia liepė jiems ne
bėgti, bet paleisti Joną. 0 jie taip buvo nusigandę! Pas
kui juos primušė, prispardė ...
*
>
ANTANAS: Ne, visai netaip! Aš kitaip girdėjau.'
Dvasia jų viski nespardė, per veidus tik sudavė ir liepė
bėgti narnoj
‘
■O
KAZYS: Na, o ar aš nežinau? Ar man vaikai nepa
sakė kaip ištikrųjų buvo? Ar netaip buvo Petrai?
PETRAS: Ką aš žinau, klausk dvasios.
POVILAS: Ar jie atrišo Joną.
*'.
ANTANAS: Žinoma, kad atrišo ir greitai, labai greitai
PRANAS: Tikiu Baltrui dvasia gerokai uždavė.
ANTANAS: O, jis rėkdamas namon lėkė; ir dabar per- •
sigandęs vaikščioja.
'
/.*•_
STASYS: Aš jums pasakysiu. Katras tik vaikas ki
tiems ką bloga daro. Pats susilaukia ką nors Jriogą.
*
RAPOLAS: Sakei dvasia buvo balta?
s*
ANTANAS; Taip, visai balta, tik akys kaip žarijom
blizgėjo.
'
a
~
*
RAPOLAS: Kas tau Antanai visą pasakė? Turbūt Bal- <

/

JOKŪBAS Išlakiausiu tėtės.
ANICETAS:Ti
: Taip, ir jam pasakyk, mes tavo geriausi
draugai. Sakyk, ibes geri, mokykloj gerai mokinomės, na
mie tėvų ktaųąoūlė.
, RAPOLAS: Į bažnyčią tankiai einame.
VINCAS: Mažesnių -vaikų nemušame.
JONIKAS: O! 0! Jei aš taip pasakysiu, jis tuoj su
pras, kad mduojtu Paskui aš .gausiu, o jta be obuolių
Wwte.
.
' KAZYS: Žia/ tai sakyk jam ką tik nori, bet*atnešk
daug obuolją. (Jokūbasišeina).

PETRAS? Vaikai, kjar Balt™
ALBERTAS: O! jfc, Stepim
ipačiau įritėjo prie ežero žvejoti.

Altams ir Pilypas,
tš utatO <i>n>Un ■

£7 Lietelį
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liu, lenkams jau * seniai akis
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kitus paiiašius dievus.
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Lieturiai be abejo, būt kur
kas anksčiau tapę krikščio: nimis, jei ne kryžiokų nuola
tinis puolimas ir

TAIP LEN K Al

kardo pa

galbų bandymas Lietuvą ap

mi

lietuviai

kiek

Šiemet Lietuva gavo už
degtukų monopolį iš švedų
degtųjų trusto 60)000,000
paskolos^Tos paskolos dalis,
per 18,060,000 litų, jau gau
ta,'iriš jos jau pradedama
duoti hipotekinįų paskolų
namams statyti.

vadovaująs

darbui

'

ta 8,000,000lity.
*

’.-.z -

'
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galėdami

gynės ir neapkentė savo puo

likų ir jų siūlomos kiukščio'

nybės.

kilniam “rekonstruk
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Aišku kad puola

krikštyti.
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perdirbimo bendrov&ro
rių bankas vis didesnįii
niaus vaivados konservaci
dėsnį skaičįų remia.: J92Ž
jos vadyba. JRoabai pade
ž. bankas davė paskolų
danti speciali komisija, į ku
34 pieninėms. 1926
rią įeinanti eilė architektų,
1927 m. — 147, 1928-ty!
irižinieriti ir menininkų. Bet
227,1929 m. — £93,'
argi tas tikslinga? Kam gi
tiek specialistų tokiam ;pa /Gautoj riš švedų paskolos spalių 1 d. 315. Pieho;J
prastam tikslui—paprastam dalis vyriausybės įnešta į dirbimo bendrovėms
pilies bokšto suzakopanini- žemės 'banką hipotetinėms ma kreditų trobesiams^
paskoloms duoti. * Bankas tyli, mašinoms pirkti- tį
mui?
■ /"
jau pradėjo priiminėti tokių dalies apyvartai^ Masini
Laikraštis nurodo ir dau
paskolų prašymus. Paskolos kreditų požieija pati /
giau planų dėl bokšto, bet
duodamos tik miestų nauja dižausia, nes jos gana Iš
vis ateinantiems metams,
kuriams, kurie' mieste turi giai kaštuoja. Pienopebt
todėl jų čia neminėsime.
įgiję žemės ir po karo sta bimo bendrovėms kred
Svarbiausias dabartinis dar
to namūs. Senai statybai pa išdėstomi 8 metams, ir.
bas, kaip laikraštis pabrėžia,
skolų nebus duodama. Čin moka nuo perdirbimo ^
yra “ maskoliškosx kepurės šo ir betermjninės nuomos
to per pieno centrą po 30
pašalinimas” nuo . bokšto. žemės sklypų savininkams
nuo sviesto kilogramo./"
Lenkams, gėl, dėl tų amži paskolos bus duodamos. Jei
dėl joms ne labai supkit)
nai trūkstančių lėšų stokos, žemės sklypas nuosavas, bus
keti
•
/
ir nepavyks įvykdyti save, duodama paskolos 50% ne
kitų planų, bet jų planas dėl judamo turto vertės, neterpilies viršutinio aukšto pa mininės'nuomos ir činšo že
šalinimo; tur būt, rašant šias mių savininkams — 40%.
“DARBlNIimS
eilutes, Jau bus įvykdytas,; Paskolos duodamos tik na
nes griauti didelių lėšų ne mams pabaigti^ kai jau na
KALENDOM
reikia, ir mums taip pažįsta-- mas po stogu. Namai su x ■
- -. - '
Šiais
metais
išleisi
mas charakteringas pilies
skirstyti į septynias rūšis:
luetas bus kažin kaip ilgam 4 rūšys mūrinių ir 3 medi “Darbininko” Kalenda
dingęs...
Stb. nių. Paskolos duodamos iki 1931 metams. L. D. S. į
15 metų. Mokant paskolos ponas buvo išsiuntiheff
procentus išsimokės ir pati kai prašant prisiųsti'žagi
paskolą. Paskolos turės būti
istorijas, atvaizdus, ir,/f
pradėtos grąžinti per 3-6 pat parinkti savo koloęB
mėnesius paskolą ' gavus. je skelbimų.'
Klaipėdos krašte—per 6-12
mėnesių. Taip pat bus duo- Gerb. LDS. kuopų vai
damos » trump
i lai- bų ir darbuotoj ųyįStySc
'pasiskubinti su prisillfflį
kui paskolos.
skelbimų, kuopti ^pr^Įj
Ūkininkams paskolų duo
atvaizdų.
dama hipotekinių ir .vekseliLDS.
nių;
V

Vyfeųto
Didžiojo
tėvui,
kai ir viai kiti tų laikų lietų-'

< . riai bnvo stabmeldžiai.

.’

kažkoks inžinierius Rouba
(Riauba?) į? jį prižiūri X^il-

ra įžiojo sekėjai, nes jie nieki-

7'
'

/

Bet aplinkybės taip susi
dėjo, kad Vytautui prisėjo
apsikrikštyti kad ir to posekis Lietuva tapo apkrikšty
ta. Mat -Jogėlai užsmaugus
Vytauto tėvą Kęstutį ir mo. Jiną Birutą nuskandinus,
- Vytautui prisėjo bėgtŲsvetur prieglaudos ieškoti. Jisai
išbėgo jias kryžiokus ir ten
t
bebūdamas arčiau susipaži^
' s - no su -katalikų tikyba, ją
- - pamėgo ir apsikrikštyjo su
' riša savo seimna, gi tapęs
7 Lietuvos Didžiuoju Kuni’ gaikščiu apkrikštyjo ir visą
i Lietuva.

*"

■*

t

431

Vytautas tapęs kataliku
z Jis
- • tokiu buvo ne vien iš
vardo bet ir darbais. Tuo
’ kartu nesant lietuviškai mokančių kunigų Jisri^pats lie?

turiškai aiškino katalikai
bažnyčios mokslą, kad žmo
nes greičiau ir geriau supa
žindinus su katalikų bažny
čios mokslu. Jo pastangomis
ir valstybes lėšomis pastatys

Toliau laikraštis praneša,
kad, jei lėšos leisiančios (vis
tos nelaimingos lėšos), tai
“tas puikus pataikas iš XV
šimtmečio” būsiąs restau-

Didelis padidėjimas vekse[linių ūkininkų paskolų 1928 SVARBUS PRANEŠU
■ VINCAS; Kas jį iš vandens ištraukė?
m. įvyko dėl tų metų neder ' Nauja Lietuvišką Žolių ir lai
ALFONSAS į Jonas Braškauskas. Kaip. Baltras skęs-|.
Krautuvė į ./£'
liaus. Tais metais vekselidamas pradėjo rėkti, Jonas atbėgo, šoko į vandenį ir jį Į
nių paskolų paėmė 35,000 ū- N’no visokiu HgV. kaip tai :
ištraukė.
užkietėjimo, skilvio iiemaUmo, ^
JOKŪBAS: Ar jau buvo iškilęs.
kinirikų. Kooperatvvams že- valgyti, strėnų ir pečių skaudfijiSfc
ALFONSAS: Taip jau buvo du sykiu iškilęs aukštyn. į
trūkimo, dusulio (asthma) .^perisi
mės banko paskolos mažėja, skausmo po krutinę, reumatuhMS
VINCAS: Tai kodėl tu nepuolei jo gelbėti.
kų slinkimo, pleiskanių,; šlapintoji
ALFONSAS: Aš norėjau, bet bijojau, kad pats nepri-,1 nes jie jau yra Įgavę dides voj, nuo nervų, išgąsčio, priemeOi
nį pasitikėjimą ir gauna miegojimo ir gaivios skaudėjimo. ’
gerčiau.
Pas mus galima gauti Šimtai yfc
JOS’AS: Dabar nieko nebedarykite. Jau jfe atsigauna. | paskolų užsieniuose. - kitokių žolių ir šaknų partrauk

POVILAS: Vistiek, turim vesti į vandenį, ir tiek-(Jie
,jį veda).
ALBERTAS- Jau užmiršote kas vakar vakare atsiti
ko Baltrui?
STASYS: Dvasios!
t
KELETAS: Kur?. (Jie paleidžia Antaną. Valandėlę ty
lu, jie vaikšto, paskui susėda ant žolės. Įeina Jokūbas su
<obuolhj maišu, meta ant žemės.)
JOKŪBAS: Štai! (Visi puola prie obuolių.)
užmuši vištą vis dvasią matysi,” ir ji nuėjo.
POVILAS: Palaukit, nevalia dėtis į kišenes, tik į gerANTANAS: Ar tau mama už tą kelnes išdulkino?
klę.'
(Uždusęs įbėga Steponas).
‘"i.
Lietuvos ir kitų šalių. Visados Šri
ALBERTAS: Kaip tu jį ištraukei iš vandens?
ANICETAS: Ne, mama sakė mane dvasios gerai nu
Be
viršiau
suminėtų
pair pigiai parduodamos.
7 1
JOKŪBAS
:
Ar
jūs
nepadėjote
?.
i
STEPONAS (uždususiu balsu); Vaikai, skubėkit Bal
baudė.
Atdara suimtomis nuo 9 ikt.10
ALBERTAS: Kaip mes nubėgome Jonas jau jį buvo I{skolą, žemės bankas dar
JURGIS: Būtų neblogai buvę jei .mama būtų nuo sa tras'prigėrė!
nedaliais nuo 9 iki 8.
*.... ž1
STEPAS: Taip jis laiveliu ant ežero plaukiojo; laive ant kranto išvilkęs.
įduoda specialios einamosios KAZELL’S BOTANICALJ
vęs gerokai pridėjus. Kitą kartą būtum vištų nešaudęs.
STASYS: Jonai, jis tave vakar naktį surišęs norėjo I
lis apsivertė ir jis įpuolė .: .
\
ANICETAS: O kas tau? Ko tu čia šneki?
sąskaitos kreditų, kurių šių
(HERR SPECIALlŠTĮ-/
PRANAS: Jis plaukti nemoka. Bėgiam gelbėti! (Vi sode palikti, o tu šiandien jį nuo įhirties išgelbėjai.
JURGIS: Mat, o ar tu nesakai kaip.buvo? Ar aš ne
|108-a
Broadway,
S. Bartos, i
uietų spalių 1 d. buvo išduosi išbėga išskyrus Jokūbą).
JONAS: Taip, bet ir mane vakar išgelbėjo.
galiu pasakyti savo nuomonės?
JOKŪBAS: Aš turiu obuolius susirinkti. Gerai kad nu
PETRAS: Kas?
ANICETAS: Ne, tu negali.
bėgo. Ale, kiek obuolių teliko! (Jis renka obuolius į mai
,
JONAS: Dvasia.v
VINCAS: O nutilkit; jūs už niekus susipešėte. Gyven
PETRAS: Dvasia?
'
|
šą). Jei Baltras prigėrė mūsų ežere, tai paskui vaidensis.
kim taip, kaip katekizmas mokina.
Galėsim parduoti ūkį. (Valand^ę tylu, paskui pasigirsta
JONAS: Taip dvasia.
ANTANAS: Taip, mylėkimės viens kitą, kaip pirmie
/
JUOZAS: Mickevičiau!
'
■
A
balsai). Išgelbėjo! Jie Baltrų išgelbėjo! (Įeina berniukai
ji Krikščionys Viduriniuose Amžiuose. "■
>.
y
nešą Baltrą. Baltras ir Jonas labai sušlapę! Jei nepatogu,
STASYS: Sinkevičiau!
POVILAS: Viduriniuose amžiuose? Klausyk, vaikeli, tai nors jų galvas sušlapytt)’
•
‘
JONAS: Ne, tai nebuvo nei Mickevičius nei Sinkevi-|
'
z
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabej^
tau susimaišė galvoje istorija. Kas gi girdėjo pirmuosius
JOKŪBAS,*Ras išgelbėjo?
U
čius, bet, (žiūrėdamas,į‘Albertą) mūsų ii raugas.
I
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
krikščionius gyvenant viduriniuose amžiuose?
ALBERTAS: Tiek to, tu žinai. Bet Jonai, nors tave j
KELETAS: Jonas! Jonas Braškauskas!
rys.' Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTE&ĮJ DH1*
ANTANAS : Tai .ar ne tas pat, ar senobiniai amžiai af
-'AMSĖTAS: Bet ką darysim? (Valandėlę tyla). . I Baltras pravardžiavo, norejo šposą iškaėsti. tu vienok antį
VAI” o jhper ištisus metus kėliaus Lietuvon#
viduriniai?
' >
JURGIS: Pasakysim Jokūbo tėvui! Reikia gydytojo? jo nepykaį, ir šiandien jį nuo mirties išgelbėjai.
POVILAS: Žinoma, kad ne tas pat. Tavo didelė gal
tisą papasakos.
> '
JONAS: Visad taip turime elgtis. Ar nepamenate kaip!
ALBERTAS: Kol atvažiuos tai ir numirs, gal jau neva, bet tuščia.
«yvas . * I'..’
katekizme parašyta.
•
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis ArneoANTANAS: Mano nedidelė.
'
kos lietuvių katalikių moterų žurnale, leidi#*
JONAS: Nekalbėkit! greitai,-prie/darbo?
■ 4 » POVILAS: Katekizme daug prirašyta. Kas gali, visą]

tik dvasias. Maciau jų gal trisdešimts, su juodais spar
nais, su dideliais nagais. Ir jos vis prie manęs ėjo artyn
ir artyn, norėdamos mane nagais sudraskyti. Jau viena
buvo pradėjus leisti nagus man j ranką, kaip tuosyk pabu
dau. Mano mama stovėjo prie lovos ir sakė: “Kas yra?” “Aš dvasias matau.” aš atsakiau. “Kokias dva
sias?” “Vistų dvasias.” “Kokių vištų?” ji klausė. “Viš
tų, kurias aš užmušiau.” “Matai,” ji man tarė, “kada tik

i

x

t

POVILAS: Duok aš išmieruosiul (Paima virvę pada
JOKŪBAS: Jau nebegyvas! matai kad užsimerkęs!
ro kilpą ir užmeta Antanufant galvos). Antanai aš turiu
,JONAS: Tik, darykite ką aš sakau l (Jonas priklau
išmieruoti netik tavo galvą, bet ir kaklą.
/* • '
pia prie Baltro; atsegioja jo marškiniu^ ir liepia judyti
VINCAS: A, a! jį suėmėm. Vęskim jį į vandenį. (Ber jo rankas. & Jis rodo vaikams kaip daryti, kuomet vienas
niukai sustoja, ^visi apstoja Antaną).
j pavargsta, kitam paliepia ir t t. Jonas -gali kalbėti, pav.
POVILAS: Į ežerą išmaudyti.
“Judįk, judįk’” “Ne taip greitai.” “Dabar tu.” “Pa
VINCAS: O ar aš ne tą sakiau.
kelk^ ja galvą truputį aukščiau,” ir 1.1 Taip jie turidarbuotiš per-kokias penkias minutas, mėgindami jį-'atgaiPO VILAS :x Ta nesakei į ežerą, sakei į vandenį.

.

atsiminti.

'

>

H

JONĄS; Visko negali, bet visi pamenate Kristaus Žo-į
džius: “Mylėkite savo neprietelius, gera darykite tiems,]
kųgie jūsų nekenčia. Atleiskite ir jums bus atleista.” (Va-j
landėlę tylu). ' "
- ; /PETRAS (rimtąi): “Atleiskite ir jums bus atleista.”
(Pauža). Klausyk Stasy, aš buvau žadėjęs primušti Al-'

fonsą, bet dovanosith
*•- ,
‘
* /
STASYS: Aš Steponui žadėjau gerokai užduoti, bet,...
PRANAS (žiūrėdamas į Baltrą): Matote, jau veidas Aš jo nebijau, bet tiktai—k> tiktai, kad pasakyta “At
raudonuoja! /
s
‘
kilkite ir jums bus atleista. ” •
JONAS: Nešnekėk! Imk ranką ir judįk!
VPETBĄ8: Taip turime gyventi kaip katekizmas moRAPOLAS: Jau jis kvėpuoja? ’
'
t.
■; kiną. Kas yra gražesnio, kaip Kristaus psaakymak “AV
(beveik verkdamas) : O, vaikai, paleiski!
lakite ir; bjH^jupu atleiste?? “Netęiskite ir nebūsite tei'F* P-*
/A,
r?
sUnū.“'“Mylėk Artimą savo kaip pats save.” Mylėk savo
prayere.r"
■ , •
> Į*

VINCAS; Tai ar ne tas pat. (Berniukai juokiasi).
POVILAS: Nec
-' '
VINCAS: Kodėlgi ne?
POVILAS: Ne ir viskas.

•■ I

,

’

./V

i
JONAS: Dąbar tu Anicetai, pavaduok Praną! (Aniee- artimą.
:
'
; taą pa^ Buhro rauką ir judina. Jie riti dArbublaai ach V; JONARr TaU> yįaados, mylėk savo artimą. (Uždanga)
" **

•
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mas Moterų Sąjungos.- Joje šalę straipsnių
totaliais moterų klausimais, šalę žinių iš viso.
faulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie* Mtjft
riai :T) Vaikų auklėjimas, 2)' Sveikata, 3)

jįjį

4) Mandagumas, 5) Literatūros

įfcjp

mų ūkis,

rius ir kįti.
"MOTERŲ DIRVA” yra papuošta

Jos formatas (cHdfaS

viršeliais ir vinjetėmis.

yra toks, kad po metų galima pasidaryti dsfl

knyga. Nelaukite ilgai.

Siųskite pinigus

ir “MOTERŲ DIRVA”

pradės eiti Liotewh

siųskite šiuo adnesa:

į

F.

vė gerus linkėjimus nuo kun. J>
Bakšio? , J
s
'

Liepos mėnesy ežere prigėrė A.
Taigi šioje kolonijoje kad ir be
Stoškus yr niekas negalėjo jo su
bet veikimas didėja. Gai<
rasti. Tik užpereitos savaitės pa-,darbė,
'
bė^mūsų vadams.
baigoje vanduo išplovė į viršų i?
A. J. K.
eidamas vaikas su šunim pro ša
s
v
lį rado jo kūną, šuo pamatęs pra
dėjo loti ir atkreipė jąiko dėmesį.
A. Stoškus paėjo iš Kauno rėdy- .
įvyko lietuvių
Trūksta korespondentų
bos ir paliko Lietuvoje moterį su ’ Lapkričio 16
ūkininkų vakarienė. Jiems surengNors Sąryšys yra išrinkęs ko vaikais. Iš amato buvo dailydė,
ir kuomet statė. Aušros Vartų, baž frprigelbėjo šv. Vaido vyrų drau
respondentą! bet jis, matyt, per
gija. Pelnas buvo parapijai Šv.
daug z užimtas, nes žinutės telph nyčią tai jam teko nupulti apie
50 pėdų^žemėn, bet neužsimušė, Vardo vyrų draugijos vardu dar
Uažnai suvėluotos. •
nė' nesiisižeida O dabar matyt, bavosi kun. F. Strakauskas, J.
.
Lankėsi J. M. Vskupas
bežuvaudamas įpuolė ir-prigėrė. Šaukimas, J. Norkūnas, D. Mi^e-

PUSVALANDIS

tsi, kurie mėgstate išgirsti vie5 geriausių mūsų dainininkių
rškite tą vakarą nustatyti
o radio aparatus. Taipgi mes
iviai-turėtume savuosius pa- Tą' galime padaryti paraadią stoties vedėjams pade
ri. jiems už suteikimą progos
^■išgirsti savbjų dainininkų,
ėl visi, kurie klausysitės p-lės
iškaitės nepamirškite paraiskelį Station M’TIC, Hart-

J. K

ABINGTON, MASS.
””

■*

<Ar Jeronimas Valeika
c.

'•

■

Ema septinti metai kas mčnuo
EA8TON, ĘA.
z
ELIZABETH, N. J. _
y
32 pust didumo.
LpS. 40 kuopos susirinkimas įLDS. 16kkp. susirinkimas įvyks
Tfrai, aukMtojai, šrimininkai! vyks gruod. 7 d., tuoj po sumos trečiadieny, gruodžio 3. d., 7 zval.

’

LOimŪNASS.

ELPHIA, Pa.j— Kas
7:30 iki 8 vai; vakaiš. stoties WFAN yra duodaskas programas per raramą? susideda iš dai* Spalių 25 d. mūsi£ parapijoj lan
>kų ir šokitj. Patariame pa- kėsi J. M. vyskupas Albers ir su
lietuviškos muzikos ir teikė Sutvirtinimo Sakramentą.
J. M. vyskupas Albers pasakė tu
Bevielinis Balsai
riningą pamokslą^ o po to^klausinėjo katekizmo. Pradžioje vaikai
■buvo nusigandę, bet kada įsidrą
sino tai į kiekvieną paklausimą
gražiai atsakė. J. M. vyskupas ste
bėjosi, kad vaikai buvo gerai iš
mokinti. Pabaigęs katakizaeiją J.
. —\-'
M. vyskupas maždaug šiaip išsi
reiškė:
“Esu nustebintas jūsų —
ži»<»*«xrv-nu,
v įsiems i *
■RD, vonu.
Conn. — Visiems
ąi žinoma mūsų lietuvaitė dai-, nojimu katekizmo, ir labai dziauOna Katkauskaitė \y-j giuos ir tą džiaugsmą pranešiu J.
vfesta. dainuoti per radio M. Arkivskupui.” Vėliaus komįIWTIC, Hartford, 1060—283. plimentavo kleboną kun. S. BysA x
sutikusi padainuoti antra- trą, parapijonys ir cho^ą už tvar
vakare, gruodžio mėn. 2 d. ką bažnyčioje. 64 vaikučiai pri
ėmė Sutvirtinimo Sakramentą.
>5:80 iki 6 ;15 valandos.

KITKAUSKAITĖ
UOSPERRADIO
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laikrašti*.

*■

<r

‘į*

i

vičius, Ad. Dzedulipnis, St. Jure
Vytautas vičius, A. Pečiukonis, J. Alaburda,
T. Verseckas. Iš Tretininkių drjos darbavosi: Jurevičienė, Kriau
čiūnienė, T. Narinkevičienė, Dzedulionienė, 0<Lebedninkienė, P.
I
Darbininko” num. 86 til^o ap Pečiukonienė, M. Bujienė, A;' Vilrašymas lietuvių parapijos bazaro kišienė. Programą išpildė svečiai
ir buvo pasakyta, kad kožną va iš South Bostono — brolis ir se
karą bazare įvyksta vaidinimai sutė Karbauskai ir dvi panelės,
Bet dabar klausimas kas tuos ar kurios vaidino kūmučių roles;
Vietikitus visus vaidinimus prirengia Grabijoliutė ir Grimiutė.
ir išlavina vaidintojus. Tą pada- niatsolistai: pianu solo F. Baumiį-o gerb. kun. A. Šmulkštys. Jis liūtė ir B; Pečiukoniutė, solo< dai
.yra mūsų visuomenėje plačiai ži liavo F. Kulikauskartė; kvartetą
nomas kaip Lietuvoj taip ir Ame sudarė J. Narinkaitė, J. jįirevįrikoj. Gerb. kun. Šmulkštys dar Čiutė, Ališauskas ir V. Verseckas.
Adresas: “Žvaigždutes”
buojasi, kad palaikius mūsų jau Jiems akompanavo vietos varg.-J. Administracija, Kaunas, Liaudie*
nimą prie lietuvių. Šios kolonijos Šokelis.' Eiles pasakė F. Kleinar- Namai
Vakarą
lietuviai džiaugiasi turėdami gerb. :tas ir E. Pečiukoniutė.
atidarė J. Šaukimas trumpa pra
'
Jurgis Sptęrgis kun. A. Šmulkštį savo vadu.
t
Parapijonys džiaugiasi turėda kalba ir pavedė visą vakarienės
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
mi gerą ir darbštų kleboną ir yra programą vesti klebonui kuri. F. talikų Vėikimo fttUfl leidžiamą
jam dėkingi, kad jis gauna sau Strakauskui. Programas ir vaka savaitraštį
t
pagelbininkais tokius, kurie atlie rienė pavyko. Žmonių atsilankė
Priežastis, kuri sulaiko
ka ne tik'-dvasinius reikalus, bet ir mažai.
z
•
visuomeninius,, o ypač, darbuojasi žmones, tai bedarbė. Daugelis ir Jį reikia užsisakyti sap Amerikoje
Svarbus Metinis Darbininkų
LDS. kuopos narių dirba tik po 3
su jaunimu.
x '
Susirinkimas
''
ir visiems giminėms ir. pažįsta-j
Pirmutinis vikaras buvo kun. A. dienas savaitėje.
x
1 *
4
rniems Lietuvoje.
Sekmadieny, gruodžio 7 d., po Vaškelis. Jis dirbo daug su Vy
KorttqMmdentas “Mūsų laikraštis” metams kaš
■
paskutinių tos dienos šv. mišių, čiais. Vėliau turąjom kun. P. Moe- ■- - K
? z tuoja keturi litai, pusei metų du
Aušros’ Vartų parapijos svetainė- kų ir kun. J-. Bakšį. Kun. P. Moc
Aš JULIUS BARONAS faiešlpii tri
»
'
♦
litai. ’
je įvyks Lietuvai Darbininkų Są kus, buvo trumpą laiką, bet nema jų brolių. Rairą. Juozapo, Kazimiero
ir Antano. Jei kas žinot apie Juos, pra
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijo;
jungos 108 kuopos svarbus meti žai pasidarbavo. Kun. J. Bakšys šom pranešt man, *ąes labai' yra svar
kaina ta pati, o visur kitur užsienis susirinkimas. Viši 'mariai pri pagyveno ilgiau ir jis daug čia pa bus dalykas jų pačių gyvenime.: Jie
gyvena Amerikoj o paeina iš Lietuvos nyj (taigi ir Amerikoj)^—triguba
valo dalyvauti. Bus renkama val sidarbavo. Skaitome laikraščiuose Biržų apsfc, Vabalninku pašo, Panevė
brangiau.
'
dyba 1931 metams ir neužbaigtų ir džiaugiamės, kad į trumpą lai žio gt No. 1. Prašau atsišaukti šiuo
Adresas: Lietuva, Kaupas, Lais
adresu:
..
svarbių reikalų svarstymas? Mū ką ir Rochestery daug nuveikė.
JULIUS BARONAS
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš26 Ridge St.,
Moritelio, Mass.
sų kuopos vajus baigiasi. Pasku
Lapkričio 2 d. buvo Dzimdži
tinė proga darbininkams prisira
šyvi
šyti pnt;
prie vienintelės
viviuiiieira lietuvių
iitxvuvi.ų. iuh
dar--

HARTFORD, CONN,

SO. WORCESTER, MASS.

“MŪSy LAIKRAŠTIS”

. . ■ q
dz j
laiko atgal šioje kolonijb- ibininkų organizacijos Amerikoje

/

MSi-EKPELLF.R

tų dienraščiu.
/X
S

■

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBSTI DARBININKUI SURASTI
KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS
IS VARGŲ IR NELAIMIŲ

statę Tadio stotį ir mėgino “broadčastyti,” bet komisija sužinojus
stotį panaikino ir jos savininkus
gal kiek nubaudė.
/

t

“DARBININKAS’
1

yra

■, A P. Krikščiūnas
•

-v

---------------------------------------------------------------------------------- L.

7

e<DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams........ v
Pusei metų '
Lietuvoje metams;........
Pusei metų
.

.. . ..................... .

t

. J4.00
..$2.00
. .$5.00 • '
. $2.50

-

/

<( DARBININKAS”

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
/

<

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
4
e

.

$2.00

Lietuvoje metams.....

$2.50

Amerikoje metams

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DABBUS
PRIEINAMOMIS kAIHOMia
X"

t

.

Reikale Kreipkitės
.Z

z

r

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

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

Tėvai,-Mokytojai Auklėtojai,
Mažųjų Globėjai ir
Geradariai!
Išrašydinkite Jūsų
brangiems
vaikams

v --------

MONTELLO, MASS. z
.LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
gruodžio 2 d., šv. Roko svetainėje^
Visi nariai prašomi ateiti į šį susir^imą ir užsimokėti senai už

<
■į.

t VTr-s-

“Saulute ” di
daili, turininga ir pa

mas įvyks sekmadieny, gruod. 14,
ttojaus po sumos, šv. Andriejaus
par. svetainėj, 1123 Len|įn St.
Kviečiame narius ir nares ateiti ir
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti.
r
Valdyba

C1 DARBINIS

■

“Saulutė” eina du kartus per
metams 12 lit., pusei mėtų 61 lt.,
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje
mėnesį 16 pusi, didelio formato su
ir kitur metams 15 lit., pusei me
trinis mčn. ? lt. 30*eent. Amerikoje
tų 8 lt.
•
Adresas* Jurbarkas, “Saulutės
Administracijai

TeL So. Boston
0620
* -

. z

<

I

K

“SARGYBĄ” skaitydamas Tąsi Šiuos
skyrius: 1) Mokslo popnllarlzncijos lr\
visuomenes klausimi), 2) blaivybes, 3)
aido, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
PRASTAS MIEGAS IR
6) advokato patarimą, 7) apžvalNUSILPĘ NERVAI amą,
(politikos, visuomenes kultūros ir ežmonėms, kurie turi silpnus, pakri konomijos gyvenimo), 8) prleSalkolinis
kusius nervus, negali rasti gero nak Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9)
ties poilsio ir atsikelia rytais pavar Knygą pasaulis ir 10) įvairenybes.
gę ir nusikamavę, pastebėtiną pagel
“SARGYBOJE” rago: vysk. M. Rei
tą sutelks Nuga-Tone. ši puiki gy.
dūoiė suramina ir sustiprina nervus, nys, prof. .P. Kuraitis, Vydūnas, kan.
stimuliuoja organus ir funkcijas ir su Tumas, prof. Kernais, dr. M. Pačkauskaite, dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaltla,
teiki* poilsingą atgaivinanti miegą.
< Nieks* negali prilygti Nuga-Tone 18- <igr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. B. Juš
▼alymdi kūno nuo ligas gimdančią ne- ka Ir kiti.
ėtaftimą, ar nugalėjimui konstipaci1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me
jps. Jis pagamina užtektinai riebaus, tams tik 6 litai, pusei metą 3 litai. Už
stoiko kraujo, suteikia* jums geresnį sienyje 12 litą metams, pusei metą 6
apetitą, pagerina virškinimą, nugali litai.
•
gasus ar išpūtimą pilve ar viduriuose
Ir prideda Sveiką raumenų suliesuslems ■ Metiniai skaitytojai gauna priedą
“Laimes Kalendorių” ir loterijos bilie
kūnams.
• Senyvi žmonės, ar tie, kurie jaučia tą.
Skaitytoją skaičiui padidėjus iki
si seni ir nusilpnėję, bus maloniai nu
stebinti kaip daug jaunesni ir energiš- 10.000 loterija bus plečiama. eJI pri
tesni jie pasijaus paėmę Nuga-Tone sirinks 20,000 skaitytoją, loterija bus
nors tik kelias dienas. Nuga-Tone yra- padidinta tris kartus.
Skubėkit užsisakyti “Sargybą." kad
pardavinėjamas visų vaistą pardavėjų.
i
Jfelgu jūsų perdavėjas inetnrl ją stake, nepritruktą pirmąją numerių.
Adresas: Kaunas, Liaudies namai,
paprašykit jj užsakyti ją dėl jus iš se
“SARGYBOS” adaa.
to dBaberlo.
,'
f

•A?.

X

Išdirbu Sieninius
KALKNDORIDS
Lietuviškus, Aaaerlkontt,
kue tr Importuotu*. ■
Liet. 4 ui |1;
Pramonėms ir Agentam
SpedaMe Kainos. ’

’ ATLIEKU
VISOKIUS SPAUDOS
tKARBUS
Nuo m*ll*u«li; tikletėllų
iki dldUauMu langinių
kortų.
Mano kaino* MUnkamo*

. - a U SAPgNAS
. Tel 28SS1

Rap.

f*

LA

A - t;

<

'

K

r

“SARGYD^”

I SPAUSTŪVt IR KALENDORIŲ DIRBTOVt

366 Wesf. Broadway

»

LDS. 6 -kp. susirinkimas įvyks
gruod. 14, tuoj po stirnos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avęnue. Skaitykite ir plati’^dte mėnesinį
mokslo, blaivybės ir sveikatos
Malonėkite vis nariai ateiti, nes ylaikraštį
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos;
.
.
Taipgi malonėkitė užsimpkėti ku
*
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės.
’
o
LDS. 6 kp. rašt

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

*

Pereitam “Darbininko’^ nume
ry, šv. Jurgio parapijos jubilieji
nių sukaktuvių paminėjimo apra
šyme padaryta klaida, parašyta a.
a> S. Verseckas. Išrodytų, kad tas
žmogus jau miręs. Bet ne, jis gy
vas ir dar stiprus vyras. Gyvena
Cantone,
Y

LDS. 108 kuopos susirinkimas įvyks gruodžio 7, Aušros Vartų pa-'
BALTIM0RE, MD.
rapijos salėj,' tuojaus po sumos.
Gruod. 14 d., sekmadieny, tuoj'_ z
Visi nariai prašomi /pribūti, nes
po sumai, parapijos svetainės kam
turime svarbių Reikalų.
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
x
‘
- Kviečia
Valdyba
\
• i rinkimas. Malonėkite ateiti visi.
'Kviečia Valdyba

HARTFORD, CONN.

X-

Vieliniai jaunuoliai buvo pasi

Valdyba

W0RCESTER, MASS.

Nepagailėkite vaikams džiaugs
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki mo ir naudosi '

X.

ką,” tai kitokį laikraštį skaityti
jau sunkul prikalbinti, nes “
“ Darbininkas” pilnai
_
patenkina. Būtų gerai, kad ‘/darbininkas” lik

C’

yra keletą -svarbių sumanymų.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks
Taipgi atsiveskite ir savo draugus sekmadieny, gruod. 14 d., tuoj po
prirašyti prie šios organizacijos.
sumos. Ateikite visi. Gera proga
Valdyba darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos.

kai.

X

. t

t

N- S. PHILADELPHIA, PAt

WAREHOUSE POINT, Ct

k

r-

trauktas mėnesines duokles.
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
-/
* Valdyba nomieji mūsų rašytojai ir dailinin

______ TT.KM____ 40 ______ _

♦

n rr -

x

Žmogus buvo laisvas.

...
....
48 me- bus šiame metiniame
susirinkime.
us. Palaidotas su bažnv- Nauji nariai priimami be įstojimo
nįs apeigomis. Paliko nuliūdi- mokesties. .Raginame visus narius
žmoną, dvi dukteris ir brolį. atlikti savo pareigą ir prirašyti
1 jo apgailestauja, nes buvo nors po vieną naują narį. Be to.
dus žmogus.
Gal- dėlto ir pageidaujama, kad kiekvienas na6 jo neapleido. Sveikas bū-. ryS užsimokėtų duokles ir Naujas
► nekaip pildė katalikiškas Metus pradėtu be skolos.
s, bet pradėjęs nesveikuo”
L. Volungevičius, pirm.
i lankė bažnytėlę, o susiriausia šaukėsi kunigo ir
/operaciją atliko išpažintį ir
taė Švenčiaus]. Prieš mirtį kū
jį'lankė kasdieną ir suteikŠventus Sakramentus. Nors
Šios kolonijos lietuviai po visų
metus laiko, bet kantriai
lankymosi į kitų kolonijų pikni
?įjd ir nebijojo mirties, nes.
kus pradeda tvarkytis prie žiemos
I Dievo malonę. Gyvenk amžisezono. Dabar visi tik kalba ko
kius laikraščius užsirašyti. Aš vi
kibai silpnai eina. Yra nema siems patariu užsirašyti “Darbi
lonių visai be darbo. Kelio- ninką.” Aš jį skaitau nuo 1916
rbių jau miestas užlaiko, metų ir juo ^negaliu atsigerėti.
ką turėjo susitaupę suvalgė, o Siunčiu $4.00. atnaujindamas pre
iI'“Ii gauti.
numeratą. Linkiu, kad kiekvienas
iš dienomis lankėsi žydų šios kolonijos lietuvis užsirašyti]
agentasjrinkdamas pre- “Darbininką.” Jeigu kas norėtų,
i “Laisvei,” bet neturė- tai aš sutinku patarpininkauti, t.
o, nes čia gyvena visi y. pasiųsti'pinigus į centrą ir gau
mylinti Dievą ir Tėvynę. site du kartu į savaitę didelio forOnutė • mato 8 pusk laikraštį. Skaitysi ir
|gėrėsies. Kas skaito “Darbinin

>-

Jūs t^okšt|te savo vdikams lai v./ Mykolo parapijos -svetainėj. vakare, bažnytinėje svetainėje.
mės. Tai pradėkite jiems tą lai Malonėkit visi nariai atsilankyti Nariai kviečiami gausiai ateiti ir
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pat* ir mėnesines mokestis užsimokėti atsivesti" savo draugus (es) prira
M. Songaila šyti.
J v-*
Valdyba
pumas tam darbas — tai įpiatni
i
"
ti vaikas dar mažose dienose pa
z
-1
•f-.
*
mylėti visa, kas gera ir gražiu Tai
BRIGHTON, MASS. 1
WORCESTER, MASS.
yra visai nesunku ir nebrangu.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks \ LDS,’7 kuopos susirinkimas įŠtai “Žvaigždutė” leidžiama vai penktadieny, gruod. 5, 7:30 vai.
•\yks gruodžio 14 d., 6,vai. vakare
kams
šviesti, dorinti ir lavinti.
1
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln mžnytinėje-svetainėje, '41 ProvBūk tikrai vaikams geras ir pa St. ’ Ateikite visi
■ . Valdyba Aence St. Visi nariai būtinai atei
daryk jiems šiemet gražią dova
kite, nes turime apsvarstyti kele
nėlę: užsakyk jiems ’'Žvaigždu
8AINT CLAIR/PA.
tą svarbių klausimų. Be to, gera
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į^
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin proga užsimokėti duokles^
k ‘
domių skaitymėlių, įvairių žinių,
kimas įvyks gruod. 7, tuoj, po su
Valdyba
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau
--------- :--------------------/
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj.
malonu, K kai vaikas skaitys ir
•
I Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
džiaugšis.
CAMBRIDGE, MASS.
Tik ^ftabndyk — įpūsų nerūgosl užsimokėti mėnesines mokestis ir
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
naiįjų narių atsivesti prirašyti.
Juk visai maža kaštuoja — vos 4
kimas įvyks sekmadieny, gr. 14,
Valdyba
lit. metams.
-X
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
NASHUA, N. H.
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
kite atsilankyti ir užsimokėti už
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8
vilktus mokesčius.
yaldyba
mas (vyks gruod. 7, tuoj po pas
litai metams 4 litai pusei metų.
Priedų duodama loterijos bilie kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes
L0WELL, MASS.
tas.
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įfffcigrtrnreag
Iš draugo Jtoko girdėti, kad Bos
ine po No. 50Q Boylston Street
ra p&roda pateiksiu, nepaprastai
rožių menininko Charles Vermosie. Pavardė panaši į lietuvišką
dėl nutariau nueiti ir daugiau
pie šį menininką sužinoti. Nuėjęs,
adau apie 20- įvairių p. Vermausio paveikslų, visi gamtos vaizde
li. Paveikslai tikrai artistiškai
upiešti. Klasiško švelnumo, spalų suderinimas daro malonų įspū.

■/

.-

Pasiteiravęs
sužinojau,- kad
,’harles Vermoskis'yra tikras lieuvys ir artimas giminaitis S. Bosono lietuvių parapijos klebono,
lisai dar vos 25 metų amžiaus, gi
nęs ir krikštytas S. Bostone. Da>ar gyvena Stoughton. Jo tėvas
sąs Petras Virmauskis iš Staniš:ės kaimo, Luokės parapijos, Tel>ių apskr. Motina esanti Uršulė
laidušaitė.
Krikšto tėvai buvę
inielė Mašidlauskienė-Cijnnskieįė ir kun. F. A. Virmauskis.
Jisai pradėjęs meno mokintis as
tuoni metai tam. atgal. Pirmiau
mokinosi Meno Mokykloje Bosto
ne ir vėliau, kadanję įis yra į gam
tą įsimylėjęs tąi -jisai kreipėsi į vie
ną iš garsiausių gamtos piešėjų'p.
Lamb kuris pamatęs jo gabumus
apsiėmė jį priimti kaipo mokinį.
Jau kelinti metai kaip jis pas p.
Lamb mokinasi. Iš pat pradžių p.
Virmauskiui labai sekėsi ir jo pa
veikslai buvo priimami į parodas.
Kada iš Paryžiaus buvo atva
žiavę žymūs, artistai Henry DeMental Faubelle ir Clement Morro, pamatę p. Virmauskio piešinius
Salon of Independent Artįsts la
bai gyrė jo veikalus ir net parašę
straipsnius į meno žurnalus “Thc
Artists of To-day” ir “The Modern Eevue, Illustrated, of Arts
and Life” prielankiai atsiliepda
mi apie p. Virmauskį ir pranašauBąmi jam didžio pasisekant).
"Kazys Virmauskis piešia savo
kurinius laukuose ir miškuose. Jis
išėjęs į laukus dirba tenai nėt. po
kelias dienas ir net naktį ten pat
miega, kad geriau studijuoti ir su
prasti gamtą. Jo du geriausi.vei
kalai yra užvardinti, “Pavasa
rio Vylionė” ir “Prieš Saulei Lei
džiantis.”
Atsižvelgiant į kurinių gerumą
kainos
nustatytos prieinamos.
Kiekvienam meno mylėtojui pa-

tartiBa nueiti ja paveikslų pasižiū
rėti. Nenoriu lošti pranašo rolę,
bet atsižvelgiant į šio mūsų jau
no menininko nuveiktus darbus, I
kurie susilankė žinovų pagyrimų
galima spėti, kad p. Virmauskis
liks vienas iš geriausių menininkų
lietuvių tarpe.

*
• A

OŽKA MMŠKVHClUTE I
BešUdieny, apie 5 vaL
ryteį po trumpos ligos,
. pasimirė p-lė. Elena J«r
nuškevičiutė. Žinome, kad

mums kiekvienam reikės I
mirti, bet atrodo skaudus
likimas, kad tenka atsi- j

Jonas Keras

skirti su šiuo pasauliu tik |
s.

KRE5TAUS KANČIOS
VAIDINIMAS

z

į pradedant žengti į gyve? nimą. P-lė Elena buvo dar

Nuo 1 iki 13 dienos gruodžio
mėnesio Boston Opera House vai
dinamas veikalas “Kristaus Kan
čios” (Passion Play>. Tą veika
lą vaidina vokiečiai artistai ®
Freiburg miesto. Jie važinėja po
visų šalių didesnius miestus vai
dindami šį veikalą.
Bostone jis bus vaidinamas su?

‘ tiktai 17 metų. Penkta-1
i dieny sueis 18 metų, šiais
į metais birželio mėnesyje J
! užbaigė Nasareth High

. ♦ilt-

' SchooL

Lankydama High School
ji liuosu laiku dirbdavo

pagelba choro iš 600 balsų. Teko
girdėti, kad p-lė Elena ir Marija
Žilinskaitės dalyvaus šiame mil-j
žiniškame chore. P-lės Žilinskai
tės yra South Bostonietės.
Pir
miau mokinosi dainavimo prie M.
Petrausko, dabar p-lė Elena Ži
linskaitė mokinasi New England
Conservatorv of Music.

Antradieny vakare įvyksta Mer
ginų Sodalicijos pamaldos.

apie dumetu “Darbinin-

[ ke.” Prieš porą mėnesių

z •

ji pradėjo dirbti Lith-

nijos raštinėje.
_

i

'■

’■

?

-' ■

Ji buvo viena iš rim

čiausių mergaičių jnūsų

kolonijoje.

Buvo narė

nimo Choro ir Apaštalys-

Į tęs Draugijų. Visų buvo

mylima ir gerbiama. Bu

laike 10 dienų turės naują poštmasterį. Spėjama, kad bus paska
tas dabartinis postmasterio pagelbininkas p. Hurley. Postmasteris Gow jau rezignavo ir-išrink
tas prezidentu Warren Bros. kom
panijos. ši kompanija 'užsiima |
vieškelių taisymu.

vo darbšti, maloni ir są-

žminga. Kiekvienas kas
[ tik ją pažino liūdi išgirdęs apie jos nelauktą ir

.

-

staigią mirtį.

r Mikalina

/-

’ '

Januskevičiai

j gyvena 36 Thomas Pk., |

SAMUEL F. T0WER
PASITRAUKS

South Bostone. P-lė Ele- i
na turėjo vieną vyresnę

So. Boston Aukštesnes mokyk
los viršininkas pasitraukė išdir
bęs 40 metų Bostono mokyklose.
P. Tower gaus pensiją iš miesto.
Taip pat pasitraukė ir kiti 16
miesto viršininkų sulaukę senat
vės ir jie visi užsitarnavo pensi
ją.

į seserį Oną ir dvi jatuies-'
į nite, Angelą ir BUkąhną.

Į /■ ^Laidotuves įvyks sutrai
Į dįenyje, 9 vai. rytą iš šv. /

Petro lietuvių bažnyčios:
Bus trejos šv. mišios už
į jos vėlę. Prie didžiojo al| toriaus laikys kleb. kun

Boston Post sekmadienio nume
ry vėl įdėjo “Miss Tėrcentenary,” arba p-lės Gladys Norkunaitės- paveikslą pažymėdami, kad
ji buvo išrinkta iš 117 mergaičių
“Miss Tercentenary.”

F. A. Virmauskis ir prie
į šalinių kun. F. J. Juškaiį tis ir kun. F. Strakaus| kas. Laike pamaldų giedos
’Z

rr.
\

1S

i

’ 9

Į kolo kapinėse.
| ■ Velionės tėveliams ir seI sutems reiškiame gilią už-

| uojautą.
I

LIETUVOS

♦

u

jj
i

$

PADŽKAVONĖS DIENOS
ĮVYKIAI

Li^Fos mergaitės jau f
shdffoil m. išdirba “Bi- |
fabrike gardžių sal- §
A I

AS

►zį

Į Jaunimo Choras. P-lė EleI na bus palaidota šv. My-

i-n
i

l

i

*i

Padėkavonės dienoje, 8 vai. ry
te įvyko" Saldžiausios V. J. Širdies
draugijos šv. mišios kurias su eg
zekvijomis atnašavo kun. Vir
saldainiai buvo į f mauskis. Tą pačią dieną .sušliftapdovanoti šešiais aukk>, jL„.,
w panelę
Fc..v.v Eleną' Žiupšniutę su p.
bavo
___
i mano
dviem sidabro ir vienu ____J-________
Martm. Jaunavedžiai
apsigyventi 5 St. Alphonsus Avė.,
bronzo medaliais
įvairiose
,
j
- • ' |.Roxbury.

Europos parodose uz jų
gerumą.
'
S

*

Tų saldainių Lietuvos 5
mergaitės atsiuntė mums
i Amerika.
J

z

r

■*

J

u

.

Jų galima gauti gražiose dėžutėse kiekvienoje ge-?
resnėje lietuvių krautuvėje po pusantro dolerio už į
dėžutę; arba sesias dė- <
žutes už $7.50. Jei vie- i
■ -t--

*

VM-

,

• s _

♦

Tą pačią dieną 9 vai. ryte iškil
mingomis šv. mišiomis prasidėjo
Blaivininkų Susivienijimo seimas.
Mišias laikė kun. S. P. Kneižis.
Pamokslą pasakė kun. F. Juškai
tės. Po to prasidėjo seimo sesijos.
Pertraukoje turėjo gerus pietus.

V

.X

toje negalite gauti tai į
prisiųskite pinigus ir j
saldainias mes pasiusi-;
me Tamstai paštu.
z

ĮfftTOAlttAR IR
818 Eut Sixth St,

♦

•

♦

ING COMPANY '
Soath Boston, Mass.
t-*

| T«i geriausia kietas ir švb
Irus anglis ką kada buvo ižInMUi atf ieufls paeiržisus.
Dgai dega o melsva spalva
Ipat&rina jo vertę. Duok už
Isalęynią Šiandien. Tiktai paItelefonuok
So.Boston 8-408
BAfCHEUJtt WBirra»M
CtJU. CMPJUIY
|468 Brottav, Bouth Bo
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Antroji dalis šventės buvo^ko^
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dainavo porą dainelių.
Principalių kalbėtoju turėjo būti p., K. R. Jurgėla, bet dėl neku
riu, sumetimų Lietuvos Generalis
Konsulas p. Žadeikis sulaikė jį irx

jgjKjąiĮįjL alsHuaifiJ^ietusos Vice>.
Kęnsulį p: Daužvardį. Pono Dattžvardžio buvo istorinė, kalba. Jisai
Apibudino Lietuvos padėtį prieš
D. L. K. Vytauto laikus ir nuo
dugniai J papasakojo Apie Vytau

to viešpatavimo laikus. Jo kalba
buvo graži ir turininga.
Po pertraukos trumpai kalbėjo
ką
fik iš Lietuvos atvažiavęs Pa
kęs prie mėfddistų, tai faktas. Jis
metodistams ne tik ‘ ^pamoksiusV. vasarininkų įgaliotinis p. Laučkus;
sako, bet ir jų vaikus mokina kir- kuris susirinkusius sveikino var
du Pavasarininkų ir Lietuvos stu
kužęje.
dentų.
Apie ką p. Kriukpnis kalbėjo
Studentas Pranas Galinis per
Broektorie metodistų kirkužėje aš
skaitė
dvi rezoliucijas: viena bu
nežinau, nes ten nebuvau.
Bet
4 ‘Darbininko”
korespondentas vo protestas prieš lenkus, o antra
“T.” plačiai rašė apie p. Kriu- pasveikinimas Lietuvos preziden
konio metodistams pasitamavimą. tui ir kartu kaipir protestas prieš
P. Kriukonis to neužginčijo, o vyriausybę Klaipėdos klausimu.
J, Antanėlis sudainavo porą dai
tik pasiaiškino, kad. 'jis kalbėjęs
nelių.
Po jo dainavo p-lė.Margaapie Vytautą. Na, o metodistų
“prveeriai” savo kirkužėse, ar reta Grybaitė. Ji tikrai artistiškai
negali kalbėti apie Vytautą? Štai dainavo. Dar dainavo p. S. Pau
ką rašo metodistų organas: “Tik ra.
Programą užbaigė A. Vanagai
katalikų bažnyčiose kalba vien atis
ir J. Olšauskas. Jiedu visų žipic Dievą ir dangaus karalystę,
Dainavo
protestonų bažnyčiose galima a- jiomr - artistai-komikai.
keletą
savo
dainelių.
Vanagaitis
pie viską kalbėti...” TAip supran
ta metodistai. Bet apie Vytautą savo artizmu, plaukų mėtymu; gal
ir katalikų “bažnyčiose kalba kaipo, vos kraipymu ir riksmu yra nepa

■

i

D. L. K KEISTUČIO DRJ0B . Ji
Pirmininkas — V. T. Savickas,
VALDYBOS ADRESAI
H
451 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
1980 M.
' ,'”g|
Vice-Pirmininkas — A. NaudŽlunas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. Pirmininkas — Antanas Macejnnas, .4įSg
Prot Rašttpmkas— V. Tamoliunas,
450 E. Seventh St, So. Boston, Mate
_ 40 Marine R<L, So._Boston, Mass.
Vlce-pirm. — Povilas žirolis,
.
_
>
554 E. Fifth St, So. Boston, Mass.
?
62 Adams St, Dorchester, Mass.
Protokolų RašL — Adolfas Navickas,
*
Kaslerlus
P. Kleponls,
274 Bolton St, So. Boston, Mass. Ą-įiJa
. 268 Bolton St, So. Boston, Mass.
Finansų
Rašt — Juozapas Vinkevi&te
Tvarkdarls — J. Leščinskas,
450 E. Seventh S t., So. Boston, Mate “
141 Bowen St, So. BostOD, Mass.
Kasierius — Andrius Zalleckas,
_.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
702 E. Fifth St, So. Boston, Masa.
pirmadieni kiekvieno mčnesio 7:30 Maršalka — Kazimieras Mlkailionta,' ,~»sa
vaL vakare, pobažnytlnčj svetainėj,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mate /J
Fifth St, So. Boston, Mass. Draugija
D. L. K. Keistučio laiko mA --J
.
.<
- ’•
>
neslnlus susirinkimus kas antrą ne- g
kiekvieno mėnesio Lietuvių
BV. KAZUETERO R. K. DR-JOS deidlenį
Svetainėj kampas E ir Sllver Sts., 3
So. Boston, Mass., 1-mą valandą pe
VALDYBOS ADRESAI
pietų. Ateidami atsiveskite drauge -m
Pirmininkas — J. Grabinskas,
naujų narių su savim prie draugijor, L;
24 Prescųtt St, Readvllle, Mass.
prirašyti.
.<
Vice-Pirmlnlnkas — J. Markelionls,
: 140 Bowen St, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
\ 118 Bowen St, So. Boston, Mass.
Fili. Raštininkas — M. -šelkis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass.
Kum reikalinga pirkti vyriškus dra-’<4
Kasierius — F. Grendelis,
bužtus prašau prie manęs kreiptis, nes »
57 Gatės St, So. Boston, Mass.
aš reprezentuoju vieną iŠ geriausią Ur
Maršalka — J. Zalkis,
mų. .Dabar yra atėję sampellai žiemį- /
7 WInfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą nių drabužių ir gausite pigiai ir gerai, y
ned&dienj kiekvieno menesio Parapl- JONAS JAROS A, 225 L St., So. Boston.
'
'
' .5 . : jos salėj, 492 E. Seventh St, South Tel. S. B. 0394-W.
Boston, Mass.

PRANEŠIMAS

*.

A-

* į

I

..

■*.
* * .. *
_• z* . .' -C.

*

’

■
u

.t ,

-

•

»’ --

■ -T 'S
v -

•fe?.-

Lietuvis Daigstai

rfS

DAHHNNKAS'
DR. S. A. GALVARISKI
(GALDiAUSKAS) ?
VARGONININKAS 414 Broadway,
So. Boston

Tik ka grįžęs Iš Italijos—Romos po
3 metą studijų, tuojaus ieškau vietos
kurioje iš didesnių parapijų. Darbą ga
liu pradėti tuojaus. Rašykite taip:
PETRAS VYČAS,
‘
3585 Salmon St,
Philadelpliia, Pa.
(Gr. 5)
'
11-------

----------

Tel. Sę. Boston 2300

DU PETUKONIO VAIKU
APSVAIGO GARAIS

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pfettr
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną
pagal susitarimą

Tel. So. Boston 2660

A. L. KAPOČIUS

D

IShll’ą.” Be to, nesitikėjęs teisingo
teismo. Dabar esą viskas nusisto-

Ptnoko* «!«MmUnO8 Detavių
kalboje.

•V.

■ 4aaai
5-1
*■
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vŽJo Ir nebijąs stot! priet teismą
ir pasakyti ką turįs, ir esąs nekaltas.
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JOHH REPSHIS, M.
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Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass
Vice-Pinnininkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,
! 448 E. 6tb St, South Eoston, Mass
Fln. Raštininkas — Juozas Guzevičlus,.
■ CTTaapa St, Mattapan, Mass.
k
Iždiainkas — Vincas Kalinius,
67 G Street, South Boston, Mass
Tvarkdarls — Petras Geležinis,
14 Vinton St, South Boston, Mass.
Draugijos susirinkimai būna kas pirmą
nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 vaL
po pietą, Parapijos salėj, 492 Kast
Seventh St, So. Boston, Mass.

»

*

•*

VALDYBA

Pereitą sekmadienį, Petukoniai
LIETUVIS DANTISTAS
išėjo į krautuvę. Vaikus paliko
namuose. - Kadangi pečius buvo
t
naujai atkurtas,’ tai nuo anglių
251 Broadway, Sonth Bostoh
susidarė daug garų ir namuose
&
(
“
Keleivio
”
name)
buvę vaikai Petras 10 metų ir
Ofiso valandos nuo 9 iki 12; nuo
Jonas 6 metų apsvaigo nuo garų.
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare.
Kaimynas užuodęs garus nuėjo
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną.
įį
Subirtomis nuo 9 Iki 6 vafc. NetS
pažiūrėti ir rado vaikus apsvai
dėl tomis nuo 9 iki 12 (pagal
gusius. Pašaukė policiją ir vai
tartų.
r’
i
kus nuvežė į ligoninę. Petukoniai
—- ---- »
1111
gyvena po numeriu 372 Athens
Olšauskas Taikosi
krikščionybės ivedėją. Taigi jei mainomas.
St.
Tel. Porter 3789
rimčiau.
Savo
vietoje jie yra
p. Kriukoni kalbėjai vien xapie
Vytautą, tai dar nereiškia, kad nepamainomi ir atlieka naudingą > PROHIBI0IJOS KRATŲ <ZKA- |
|
Tamsta metodistams nesimpati darbą, kad mūsų nuvargusius dar iRALIUS” CHARLES ST.
bininkus
žmones
pralinksmina,
(REPŠYS)
JT
zuoji arba nesi jų “pryceris.”
KALĖJIME
šventės
programoje,
man
rodosi,
Lietuvis Gydytojas
Metodistų “pryčeriai” gali apie
Pirmadienio ryte, 12:30 vai.,
kad netinka. Tą nerimtumą dar
viską kalbėti. Keletą savaičių at
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—9
J Pj
Oliver Garrett, buvęs prohtbicijos i
padidino
pardavinėjimas
publiko

gal protestonų kirkužėje vienas
881 Mass. Avė., arti Centrai St).
vyriausiu agentu Bostono polici
“pryceris” kalbėjo apie merginų je įvairių linksimų dainelių ir ko^ joj, buvo pabėgęs nuo teismo, kur
Cambridge, Mass.
kojas. Man nei nesvarbu apie ką
kalendorių.. Iš programo
✓
••
fį•ww«nit»Mnr
jis kaltinamas už kyšių ėmimą
p. Kriukonis.kalbėjo. Aš tik ste pabaigos ir nekuriu elgesio atro tino batlcgerių. Jis slapstėsi nuo
biuos j kad p.“Kriukonis te^elau-. dė, kad brtvorte susirinkę išreklabirželio mėnesio. Pirmadieny at
Geriausia Liūdija ‘ *
kia> Vfka<T w beždžionių i&rvgr?-. fnnoti dznndznu^, o ne pagerbti
ėjo į policijos stotį su savo advo
įžymiausi Tautos Vadą.
•tytų žmončsi.” Broleli, jau to ne- mūsų
1
----katu |ir pasidavė. •' Patalpintas
DSdė Jobas
sulauksi. Pasitenkink tais, kurie
jCharles St. kalėjime, Garrett vi
didžiuojasi esą ainiais beždžionių. *'
---------------r Ponas Angelo Vensaleno^ J
są laiką, kaip jis ®jko^ buvęs sąvo
l 81 Taft Place. RoelthdaMl i
vasarnamy. Tūrėjo įsitaisęs sieno
PATARNAVIMAS DIENA
L sako: “Po trumpo laitej
je- būdelę ir ten dažnai miegoda
IR NAKTĮ
gydymo, aš visiškai
vęs. Pabėgęs-nuo teismo, nes ne- V ^^^sveikau,” ir daug kitų pe- '
L
1
7ftfFTSVt$ Snobes, kad prieš rinkimus polisveiko. Patarimas dykai. .
i m tKUMUnnu Alkieriai jį spardytų kaip “foot

■

t

:

PETRO IR POVILO
lėmiff. P-lė Julė Mitrikaitė, p-lei , ŠVENTO
77; DR-JOS VALDYBA
j. Rauktytei akompanuojant su

759 Cotambia RŽL, Dorchester
TeL Cofumbū 0176
■ •4^‘ —W

1

V

»

•
■ \ ,
valdyba
FirminliAas — Motiejus žioba, x
PlrminlnK — TeklB AŠmėiskleiA ę*
8U
Ida KŲ-Dorcheater. Mass.
68 G St, 8d. Bostoh, Mūsa.
;
Tetatfhone Columbla 5431
V'Ice-PirnrlidnkaH — J. L. PetrauBkas, Vlce-PlrminiiiM — F. ZaleckteoA
ai
448 Cambrldge St, C»m6ridge, BAM'
24 fisošavs Pk, So. Bostnn. Mass.
Prot Raftin&kos — Jonas Gllnefkis, Prot Raštininke — Ona SiaurienA
443 E. 7-th SU So. Boston, MaMU < 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Tejephona Sonth Boston 3422-R. , ’ •, *2
Pih. ftaBUntnkas —
šetkls,
266 E. Niuth St, So. Boston, Mass. Fln. Raštininkė—Marijona MarkonfiKR
684 E. Elgbth St, So. Boston, Ma«kz Į
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
kubiuko — Ona Staniuliutė,
Staniuliute,
■
&& E. Boadway, So. Boston, Mass. Iždininke
105
TCert
8th
St,
So.
Boston,
Maitot
:
Maršalka — Jonas Zalkis,
Tvarkdar€
Ona
MizgirdienS,
rai&uctiv
—
vpa
iuuc
^
uviivuc
,
•
.
.,
A?
’
■
7 Wfnfleld St, So. Boston, Mass.
.
— -•
—
—
1512 Columbla Rd„ So. Boston, Maik .4
Draugija laiko susirinkimus kas trečią
*- “ >
nedSldien} kiekvieno menesio, 2 vai Kasos Globėja — E. Janušonien6,_
1426
Columbla
Rd„
So.
Boston,
Mate
po Pietri Parapijos salėj, 492 E. 7th
Draugija savo susirinkimus laiko k|* į
St, So. Boston, Mass.
antrą utarntnką kiekvieno menokį
7:80 vaL vakare, pobažnytlnfij 8^
talnfij.
'
'
LIK. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. Visais
draugijos reikalais krelpkittn
pas protokolų raštininkę.
„vja
PAGALBINĖS DRAUGUOS

Tikrai Pasveiko

M‘BLUE GQAl”

*

1

iV. JONO KV. BL, PAGALPIN18 LIETUV. DvKTB&Ų DR-JOS
StjaffVAtDYBA
PO GLOBA MOTINOS gtO

.-t

.•Perskaitęs p: KrhSkonio pasi
aiškinimą dėl dalyvavimo' meto
distų kirkužėje,“ Broėkton, Mass.
prisiminiau čigono atsakymą į pa
klausimą: Kokio TaAista tikėji
mo? “O kokio panie.pori,” atsa
kė čigonas. JTaip .yrą . ir
p.
■Kikikoniu,1 “Keforldhffrredolttoriu. Jis rašo: “Nei metodistu, nei
“pryeeriu” nesu, bet kalbėti ga
liu visur, kur tik kas'kviečia.”
Vadinasi p. Kriukonįs ir bolševi
kams sutiktij kalbėti.
Žinoma,
kuomet žmogus netari ^nugarkau
lio kitaip ir henųs^iįolLią. > Bet,
kad p. Kriukdnis £rū ‘dątf^fau lin

t

p

Ponas J. Olšauskas paskambino
LK1UKU.N1C LAIKOSI
LALKUol
--------- - - *----------------- - r----------------P. KRIUKONIS
ČIGONŲ NUSISTATYMO‘kelet^ patriotiškų dainelių kank

Jos tėveliai, Antanas ir

A-

Z

certas su prakalbomis Mun&ipal

-

A'
♦

mėnesinė Išpažintis, vakare gi bus
Po to, programo dalyviai sugie
didžttjjų žmonių klausomos išpa dojo Lietuvos Himną ir “My
žintys.
Coimtry Tis of Thee.” Amerikos
I .
• •
Himno neteko girdėti.
Lapkričio 29 d; pusė trečios vai.
A. Vanagaitis paskaitė refera
kpo pietij iškilmingai sušliūbavo
tą apie D. L. K. Vytautą. Bėjo la
[ -mūsų bažnyčioje panelę Konstan
bai sausas ir nuobodus. Sudainavo
ciją Žemaitaitę .su pohn 'S. A Gattušo;
/
.
. .
••
porą dainelių p-lė Senukevičiutė.
Rep. P. A. Kiškis smuikos solo artistiš
iy'
■>
kai atliko.

Mergaičių Sodaiiečių, Jau
HURLEY BŪSIĄS NAUJU
P0STMASTERIU
Washington, D. C. — Bostonas

• ■ *■ • •■

•-

Tą patį vakarą, pobažnytinėje Svetainėje 3 vaL po pietų. Buvo
salėje įvyks Moterų Sąjungos kuo- apie 350 žmonių.
I’pos susirinkimas.
' Pirmiausia p. Vincas Tamolifi•
•
•
s,
olas, paaiškino apie Šios šventės
reikšmę
ir perstatė programų ve
[i Ketvirtadieny po pietų, • trečią
valandą įpuola vaikų-mergaičių dėju Dr. Povilą Jakimavičių.

uanian Importing’ Kompa

J. K.

r

•

♦
,■

-JAUNAS* UETŪVYS

ii- ;
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X
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Ktauto paminėjimo Žv. mišių su
į. asista, pamokslą pasakė kun. Vir
Padėkavonės Dienoje, lapkričio
mauskis. "Jis išdėstė žmonėms Vy- mėn.
____ 27
__ d.
_ So. ______
Bostono lietuviai
j tauto daug gerų darbų ir kvietė dar kartą paminėjo Lįętuvoo Kū
juos sekti Vytautą darbuose. Vy- iiigaikščio Vytauto Didžiojo 500
•tautas vienijo lietuvius. Juos kri- inętų
mętųnurtiessukaktuves.
mirties sukaktuves. šiąšvenŠią šven
užtino, statė jiems bažnyčias ir tę suruošė Bostono Lietuviu Drau
[vienuolynus. Jis per 60 bajorų gijų Sąryšys.,
[kreipėsi į Bažnyčios susirinkimą
* Šventė, prasidėjo iškilmingomis
■Konstance, 1418 m. diecezijos įmišiomis lietuvių šv. Petro bažny
šteigimą. Jis klausė popiežių, Ore
čioje. Mišias atlaikė vietinės pSragono XII ir Martino V. Jis atme
Įpijos klebetas kun. F. A. Virmaus
tė Čekijos vainiką, kad ji priėmė
kis ir pasakė šventei/ pritaikintą
HusS’o atskalūno religiją, ir Len•1 <
pamokslą. Jam asistąvo šv. Jono
Ųfeįvąimk, jam siūlomą atmetė,
auHėti&ai diakonai
“ _
tiniai diakonaii
kad ji buvo gobsi Lietuvos žemių.
Skilandis ir Jankus. Laike mišių
Vytautas gražiai mirė taikoje su
giedojo šv. Petro parapijos choras
Bažnyčia.
* _
; .
• ■
po
vadovyste p. M. Karbausko.
•
•
•
Bažnyčioje dalyvavo šy. Petro, D?
Tą pačią dieną prieš 12 A. M.
L. K. Kęstučio, Šv.'Jono Evang.
kun. Virmauskis pakrikštino Vin
BI. Pašalpinė, ŠV. Kazimiero R. K.,
cento ir Onos Skudrių dukrelę, giSusivienijimas Lietuvių Šv. Kaži. musią spalių 24,1930, vardais Ma
miero draugijos ir Lietuvos Vyžių
rijona Ona. Sykiu buvo krikštija17-ta Algirdą kuopa,, viso apie 600
i mas ir Motiejaus-Mikalinos- Miški
draugijų narių. Apart jų šiaip
nių sūnus Pilypas.
publikos prisirinko pilna bažny
čia.
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------------- —-------- r---------- mokyklų, vienuolynų. Darbininkai
< -Sušelpė 15,000

•arpu lankėsi Brooklyn’e, peržiūbus apmokami iš parapijų fondo
fėjo- naujus Apreiškimo bažnyčios
Padėkonės dienoje, berods, n<>
|r pašalpos City Emergency Comvargonus. Gerb. p. Žilevičius gė
/ Lietuviai nugalėjo
buvo badaujančips šeimos New
mfrtee. Instrukcijos bus išsiunti
rėjosi, kaip iš vargonų, taip ir iš
j'"*- '.
Parapijoj .
*
Yorke. Salvation Army, Šv. Vin
Lapkričio 23 7 d. . Jaunų Vyrų
nėtos klebonams ir viršininkams.
gražaus parengimo jaunučių vai
r DANTISTAS
cento Draugija, miesto Charity
: Krikštai: Sekmądieny, lapkričio kelių.
,..bssketball tymas nugalėjo Balti?
X—RAY
x
Kovokime džiovą
bereau, parapijos, ligoninės, prie
23 d. pakrikštyti sekantieji paraį fąore Orioles, 28 prieš 17 punktų.
Namu Telefonas: Mlchigan 4273
Parapijos
kunigai,
antradienį
ir
Kas metai Kalėdų bizone yra
glaudos ir policija sušelpė kalaku
pijoAų vaikai:
7 JOąžčiaus salė buvo apypilna, atrečiadienį laikė kunigų kvątįmus,
tais ir duona pabadaujančias šei
pardavinėjami ženkleliai, kurie i Edvardas Juozas, sūnelis Pran- kuriuos turi išduoti kiekvienas ku
.pie 700 žmonių.. Šiemet lietuviai
mas. % Tiktai miestas su policija
Telefonas: Stagg 9105
lipdomi ant kalėdinių pasvęikiųi- biškaus MilaŠauskio ir buvusios nigas kartą į metus per penkis me
/ 'gražiai pasirodo. Tik gaila, kad
pavalgydino 15000 asmenų. Padė
mų vokelių., National Tuberculosls Veronikos Kulbokjutėa,,.,
'
tarp žaidikų taip kaip nėra lietu
tus po įšventinimo.
konės diena buvo šalta, po piet
Association pardavinėjant šiuos ; Elena Olga, dukrelė-Petro. Styvių... štai kokios pavardės: Green,
sniego pūga grąsino, vargšus at
x
(PETBICK)
ženklelius (panašūs į pašto ženk rio ir buvusios Anelės Vamiutės.
Bowden, McDonald, Dunn, Sefeik,
LIETUVIS DENTISTAS
jautė. Šelpkime bedarbius.
Aldona Ęatarina, dukrelė Povi
lus) kelia fondą kovoti džiovą. Pi
- -Gilkinson. Girtinos kliubo pastan■
-x
•
■ ■■
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y
Teatras ir šokiai
nigai
išdalinami
džiovos
įstai

lo Tamelio'ir buvusios Veronikos
gos garsintis anghj spaudoje. New
Mirė kun. James A. McKenna.
.
y
Z-Spindulių Diagnota
goms • ligoninėms, sanatorijoms, Titeniutės.
. York Times kas pirmadienis paz
* Š. m. lapkričio mėn. 23 d., vaka
_ Guzo Anestetiką
Šv. Lauryno par. klebonas, SayDolores lleana, dukrelė Bolesla re, Šv. Pan. Apreiškimo par. salė
klinikoms ir k. Tad, ši draugija
• duoda rezultatus.
VALANDOS:
'
•
ville, L. T? mirė Stamforde, Conn.,
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL vakare.
prašo visų geradarių prisidėti prie vo DapkeviČiaus ir buvusios Onos je No. Fifth ir Havemeyer Sts. įr
Vytautiečių susirinkimas
dapkr. 25 d. Palaidotas šv. Jono
Penktadieniais ir Šventadieniais
džiovos naikinimo. Ypač, neturtin Mickiutės.. .
vyko A..L. R. K. Moterų Sąjungos
tik susitarus.
kapinyne lapkr. 28 d. iš šv. Laury
' Vytauto, komiteto praeito susirin
gi džiovininkai iš šio fondo gydo
Vįneentas Feliksas, sūnelis Vin 29 kp. vaidinimas ir šokiai.
no bažnyčios, Sayville,-L. I. Da
•
'
»
kimo-vėl nebuvo. Nefvyko... Bene
mi Lapk. 20 d. sekmadienį Brook cento Pakulio ir buvusios Marijo
Vaidino penkių veiksmų veika
lyvavo J. M- vysk. Thomas E.
su
moterėlės
taip
gražiai
darbuo

’ jau trečiu kartu... Susirinkimas
lyne įvyko “Tuberculosis Sun- nos Krukaitės.
lą (dramą) “žmogžudžiai,” iš C.
Molloy ir'daug dvasiškių.
jasi
bažnyčios
labui.
Gerb.
Tėvas
■vėl šaukiamas gruodžio 5 d. Bus
.dąy/”. Buvo; laikomos paskaitos
Šliūbai; Tą pačią dieną priėmė Brooklyno Dramos Ratelis “aViBrigmanas, S. J. J. pradėjo pro
paskutinis šių meti) susirinkimas,
ir pradėta pardavinėti Tuberculo Moterystės. Sakramentą Stanislo ras.”
Naujas Fordham univęrsiteto
_
r'
gramą gražia prakalbėle apie da
gal ir likviduojantis.
sis Christmas Seals..
rektorius
vas Visgitis ąn Ona Venclovaite.
Žmonių buvo pilna salė.
bartinių laikų padėtį ir dėkojo už Sei-špasakytas Budas Kuris Atsirado
Laike šliūbo giedojo solo viena
Vaidinimas nusisekė labai gerai.
Mirė
Šią savaitę Radio WLWL
Very Rev. Aloysius Hogan S. J.
prijautimą ir atsilankymą Į vaka- Nuo Iigelbėjimo Nuo Dusulio. Pasiųsk
choristė iš" choro,
—
Vakarą atidarė p. U. Mikulskie ■Jrienę savo-mieliems parapijonams šiandien Dėl Dykai Išbandymo Budo
lapkričio
21
d.
oficialiai
užėmė.
. Antradienyje 6:40 v. v. “CultuLapkričio 23 d. staiga mirė Ka
Taip pat iškilmingu šliūbu su nė, Mot. Sąjungos 29-tos kuopos
Fordham
universiteto
prezidento
ir svečiams iš kitų kolonijų. Piry Jeigu kenti nuo Dusulio kada tik Sal
rolis -Avižonis. Buvo palaidotas iš
Tal Educationrin Business Life” situokė gerai žinomieji Kazimiepirmininkė, pranešdama, kas bus 1d, sekė eilutės. Deklemavo Elena' ta ar drėgna; jeigu smaugia ir kvapą
vietą.
Jo
Eminencija
Kardinolas
Karalienės Angelų bažnyčios lap
kūn. Th. J. Fitzgerald, -O. P. 7:20 rasz Skarulis su Elena Rupeikaite.
reikia gaudyti, neužmiršk tuoj pasiųs
vaidinama.
• .J . x
Patrick
Hayes
yedė
inauguracijos
v
Kazlauskiutė, Bronislava Repšiu- ti j Frontier Asthma C<x, dėl išbandy
v. v kalba kun. Peter O’Brien, OA Pastaroji buvo narė Parapijos
kričio 27 d. į šv. Jono kapinyną.
; Vaidinime dalyvavo,šie asmens; |tč ir Genovaitė Milinkaitė. Dai- mo budo. Niekas nekainuoja. Nėra skir
Laidotuvėmis rūpinosi grab. J. ceremonijas. Dalyvavo' atstovų iš
tumo kur gyveni ar neturi vilties paChoro, todėl ir visas .choras laike Grigas, buvęs kareivis — M. Misuvirs šimto kolegijų, universitetij
i’navo choras varg. p. E. Šlapeliu! sveikti,I, vistiėk
Vistiek siųsk dęl išbandymo,
išbandymo.
Garšva.
Trečiadienyje 6:40 vai. vakare šliūbo giedojo. Taipgi giedojo> so kolainis; Antanas, Mortos sūnus
Jeigu kad ir visą savo, amžių kentėjai
ir kitų aukštų mokyklų. Naujas
’liadovaujant. Sudainavo gerai. So- ir viską bandei ir be pasekmių ir ne
Žinutės.
Church’s Conųuest of Pagan- lo p-lė' Marijona Žemaitė, vietos — A. J. Revukas; Klimas, Mortos
rektorius yra jaunas, vos 38 metų,
sitiki kad galėtų pagelbėti nenustok
garsi Solistė “Avė Maria.” Didis brolis — P. J. Bertulis; Morta Šer- ,lo padainavo p-lė Elena Šakuniu- vilties,
bet siųsk šiandien dėl dykai iš
,— Kunigai S. P. Remeika, J. bet gilaus mokslo ir erudicijos ism” kun. L. K. Patterson, S. J.
/tcir
panelė
Marijona
Akilaieiutė,
būrys jaunąvedžių giminių bei mukšnienė, našlė — A. Janukaitė;
bandymo budo.
“
Revelations
and
7:20
v.
v.
Balkūnas, N. Pakalnis ir J. Al€k- žmogus. Fordham universitetą ve
p. E. .šlapelis akompanavo. Žmo
Marlin J. draugų dalyvavo sutuoktuvių a- Nastė, Antano žmona — J. Bulo
DYKAI IŠBANDYMO KUPON A R
siūnas lankosi Bridgeporte, Conn. da tėvai jėzuitai; turi 1000 stu Christienity” kun.
peigose. Panelė Rupeikaite ilgus taitė; Jurgis, Antano samdinys, nėms labai patiko ir buvo privers FRONTIER (ASTHMA CO.,
gruodžio 1 ir 2 d. keturdešimtėms dentų; lankosi ir.mažas skaičius Scott, S. J.
tos pakartoti. Programai pasibai 275-K Frontier Biri;?.,
t
pietus priklausė prie choro, atsi
lietuvių. -'•Berods, 3 lietuviai lošia
462 Niagara St.,
pamaldoms.
Ketvirtadienyje 6:40 v. v. “The žymėdama kgipo gabi muzikė gro vėliau Nastės vyras — J. Antana gus buvo šokiai.
Buffalo, N. Y.
vičius; Ona, Nastės sesuo — O. Ge-1
futbolą.
Art of Living” kun. Peter E. dama ant Cello., Smagu girdėti,
Šioj kolonijoj smarkiai rengiasi- Prisiųsk dykai ISbpndymui:
— Kun. P. Karalius advento
ležinytė; Mikas ^kardžius, Nastės j
Hoey, C. S. P.
x
kad jinai netoliau pasižada prieJjį^i — P- Raugalas; Elena — G.! prie didelio apvaikščiojimo Vytau
- pradžioje duos rekolekcijas Eliza7 -20 v. y. “Timely To^cs” kun. Choro veiktj. .. Sveikiname, ponus
to 50Q mirties sukaktuvių 28 d.
bethporte, N. J., vėliaus Neivarke.
Jautakytė; Jonas, samdinys — K. j
James M. Giliis, C. S. P.
_
,.
Skarulius, naują pavyzdingą šei Balčiūnas; Dakiaaas — M. Anta 'gruodžio.
— Lapkr. 21 d. Madison Sąuare
Penktadienyje, 6 :40 vai vakare mą ir linkimę kuoil glausiu saldžių
Garden liet. George Unison-Ungunavičius; Marytė, mergaitė—p-tė
“Book Suggestions,” kun.’ Francis i^tų!: , .ri:4
.
raitis laimėjo kumštynes.
Bulovaitytė; Mergaitės, jaunimas:
X. Talbot, S. J.
.
y - ' •
' •
t." £ ’ .
Palaidojppąfc.
Gyvenime
yra
ne
P. Simelytė, L. Kisieliūtė, E. Ku— Lietuvių Legijonas lapkr. 23
7:20 v. v. “The Theatre Today”
vien linksmiiįvykiai kaip krikštai einskaitė, A. Stripeikytė, M. Senišd. turėjo savo vakarienę, Mirgos
kun. R. E. Woods.
J
-bei
šliūbai, bet yra ir liūdnų. Štai kevičiutė, M. ČekauskĄ'tė ir V. Sesalėje.
Šeštadienyje, 6:40 v. v. “Rome
Lapkričio 15, š. m. apie dešimtą
vos vieną ^netą po mirties savo niškevičiutė.
— Tautininkai pagerbė savo
and Medical Missions,” kun. Rayvalandą vakare Jurgio Gražulio
vyro, Uršulė Terebeizįenė, 55 m.
Nors"veikalas
yra
nemažas
ir
darbuotoją Vytautą Sirvydą. Jam
Šeimoje
mirė duktė Florencija-A-'
mond A. Lane, M. M.
po
trumpos
ligos
smagenų
uždegi

sunkus,*
bet
visi
vaidylos
savo
rosuruošė vakarienę Tony’s restau. 7:20 v. v. “World Mission
dėlė, 8 dienų amžiaus, palikdama
rimief <
'
mo, aprūpii^a bažnyėjos Šventais les kudpuikiausžai atliko taip, įkad
News” kun Raymond A.-Lane, M. SakrameniĮm/persisįyre - su šiuo
nuliūdime savo tėvelius, broliukus
bežūrčdąmą® į tą vai^—. Karalienės Angelų gar. .baž
įr,
sesutę. Priežastis jos mirtie
paaanlitijMlĮ^
nytinės draugijos; " Apaštalystes
dTnTtną,
nejučiomis
peršnmi
to
verbūta plaučių uždegimas (pneuiąoŠi stotis operuoja — 272.6
gar palaidota? & Pan šv. ApreSki- kalo-dramos dvasia ir, rodos, per
’M., Ražančiaus, Tretininkės turės
nia). šermenys buvo Gražulių na
1,100 KC.
mo bažnyčioj pėtnyčioje, lapkričio gyveni visus tuos įvykius.
• •
<savo susirinkimą gruodžio 7 d.
muose po num. 57—40 — 69-th"
21 d. Kadangi velionė buvo karš
Publika -vaidinimu buvo labai Lane, Maspeth, N. Y. Velionė bu
— Pas ponus Saikius Lake Ronkonkoma Dėkonės Dienoje buvo
— Gruodžio 2 d. buvęs New tai tikinti, ^dievota, priklausanti patenkinta.
vo laidota šv. Jono kapuose lap
•didelis balius.
Yorko Statė National Guard sun- prie įvairių.'bažnytinių bei idėji- f Pasibaigus vaidinimui, prasidė kričio 17 d. apie 3 vai. po pietų.
■’
t
.'CARblNAL. MAYltS
?— Spaudos komisija laikys sakaus svorio čampijonas — Eddie nių draugijų).‘todėl ir jos pagra-? jo šokiai. Šokiai buvo pusiau ang- Papuošimu ir laidotuvių apeigomis
...
vo posėdį gruodžio 4 d.
Benson boksuosis su italu, sun bas buvo iškilmingas. Trys kuni- liški ir lietuviški.
Kardinolas kalbės per radio
rūpinosi vietos graborius Ant. J.
Už taip puikiai surengtą vaka Vai antiejus.
— Dailės Mylėtojų Ratelis išsi
kaus svorio, Roberto Roberti, 6 gąi atnašavo šv. mišias už jos vė- ■
Jo Eminencija Kard. Hayes
lę,
Bažnyčioje buvo daug, jos rą, čia garbė turi tekti Moterų
rinko naują valdybą.
Raštinin
rounduose Broadway arenoje.
gruodžio 2 d., t. y. antradienyje
draugių.
Narės Šv. . Rožančiaus Sąjungos 29-tai kuopai, kuri vi
kas p. P. Gabrėnas.
— Kun. Pius Karalius buvo iš Draugijos ir. Mptečų Sąjungos 29
8:15 vai. vakare kalbės per radio
suomet jsu savo parengimais pui
■ '— Maspetho, lietuvių parapija
iš WEAF stoties. Jis kalbės apie vykęs į Athol, Mass. aplankyti k p. lydėjo kaipo, garbės sargybą į kiai pasirodo.
BROOKLYNO IR APYLINKĖS
turėjo savo bazarą lapkričio 26—
nedarbą ir kas veikiama jį praša kun. Juraiti.'
bažnyčią,
taip
ir
į
kapus.
Kadan

LIETUVIAMS
Dramos
Ratelis
“
Vairas,
”
šio

28 dienomis.
linti.
Emergency
Employment
— Brooklyno St. Vincent De gi velionės anūkas lanko šios pa je apylinkėje, gal, būt yra vienas
— Kurie užsimokėjo už Federa C(Xhmittee nori sukelti fondą 6,Šiuomi pranešama, kad Jurgis
GRABORIUS
Paul
Society prašo atliekamus rapijos mokyklą, visa jo klasė da iš geriausių ir skaitlingiausių ra Tumasonis yra įgaliotas rinkti
cijos Kongreso paveikslą, lai krei000.000 dolerių, dėl nedirbančių drabužius, rakandus, net valgius ir lyvavo mišiose," o mažų mergaičių telių. Prie surengimo vakaro ypa
— IR —
piasi pas naują studijos savinin“Darbininko” prenumeratas, pa
šeimų. Jo Eminencija ragins šiam kas gali-pinigų įteikti į jų gene- choras gražiai-įspūdingai sugiedo tingai daug pasišventimo parodė
BALSAMUOTOJAS
*ą. Senas savininkas Kalifomijogarsinimus ir spaudos darbus. Jo
komitetui pagelbėti.
Talę raštmę — 66 Boerum PI. Ši jo Missa de .Reųuie. Amžiną atil p. M. Šertvytienė. Uoliai darba
adresas:
....
.
draugija sušelpia daug lietuvių. Ji sį!
? ri- Seserys Kazimierietės nori
vosi ir p. Subatienė.
Vyskupija padės bedarbiams.

P /BROOKLYN, N. Y.
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DR. A. PETRIKĄ

•

» .

•
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MASPETH, N, Y.

J

'v

atidaryti savo vienuolijos skyrių
Lapkr. 26 d. Catholic Charities,
ir-akademiją rytuose. Numatoma £6 Boerum PI., paskelbė planus
Philadelphijos apylinkė.
gelbėti tūkstančius bedarbių. Šis
į — Lietuvių prieglaudos -Elm- katalikiškas bziuras rūpinsis gauti
- kurst, Pa. reikalais reikia kreiptis darbo bedarbiams. Susitvėrė ko
pas kun. J. Miliauską Duryea, Pa. mitetas iš kunigų, kurie sudarė
Tėvas Alfonsas jau nebevadovau- planus. Daugiausiai rūpinsis su
’ja prieglaudai ir Jėzaus Nukryž. daryti darbus prie parapijinių įstaigų, t. y. bažnyčių, klebonijų,

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
v

ATLIEKA

VISUS

SPAUDOS

DARBUS

Vienintelė Katalikų Spaustuvė ir Krautuvė
Apylinkėje

p-’į •

Parsiduoda: maldaknygės, rožančiai, škapliek ** riai,' medalikėliai, kryžiai, stovylos ir k. Galima
£ gauti įvairaus turiniu knygų.
į-

Prie Spaustuvės

\

“DARBININKO ”AąEMZURA

O . Apylinkės lietuviai teužsisako ir teperka
F-. “Darbininką” per “Vytauto” spaustuvę. PriĮy imame visus “Darbininkui” apgarsinimus, dar^
bu's bei užsakvmus. '
„
“VYTAUTO” SPAUSTUVE
M4 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Stambi anka naujiems vargo
yra vyskupijos priežiūroje.
nams.
Moterų Sąjungos 29-toji
, — Mūsų Vaikelio Jėzaus sušelpinė draugija šiais laikais mažiau kuopa, kuri veikia šioje parapijoj
je, parodė savo prisirišimą bei pa
sia veikia.
1 — Brooklyne nedirba 100,000 yramą, įteikdamos stambią auką
ligi 130,000 žmonių. 17,000 kuone $100.00 naujiems vargonams.
Tų naujų vargonų šventinimas,
badauja. 10,000 ligi 14,000 šeimų
su
šventu koncertu, įvyks sekma
tėvai nedirba. Policija suskaičius
11,955 .šeimų reikalaujančių pa dienio vakare, gruodžio 14, 7:30
valandą, bažnyčioje. Dabar ruo
galbos.
— The Brooklyn Emergency šiamasi prie to koncerto. Girdėti
Committee bando sukelti 500,000 bus užkviesti įžymūs muzikai gies
dolerių bedarbiams sušelpti. Šie mininkai, ir šiaip garbingi svečiai,
pinigai bus suvartoti tik brookly- tarp kurių tikimasi kad bus ir
niečiams. Tam tikslui šis komite Brooklyno vyskupas.
Mokyklos veikimas. Lyg neno
tas išsiuntė 10,000 laiškų biznio ir
rėdami pasilikti už kitų, net ir ma
industrijos lyderiams. ,
— Nekruie nežino, kad rytuose, žiausieji mokyklos vaikučiai, pa
gyvuoja lietuvių prieglauda Elm- čio pirmo* skyriaus, nekaltieji šehurst, Pa. ir našlaitynas Water- šių-septynių metų vaikeliai irgi su
bury, Conn. Bet tik Elmhurst se geba surengti savo pramogėles.
selės (Jėzaus Nukryžiuotojo) pra Štai utarninke po pietų, mokyklos
salėje, kur- rengia didžiausius vašo visuomeninės pagalbos.
karuš^suaugusieji žmonės, tie vai
—• Kreipiame korespondentų dė
mesį į pavėluotas žinias. Pavėluo kučiai turėjo savo baliuku, užvar
dintą “Faney Dress Pirty.” Ma
tos žinios be vertės.
ži vaikučiai, gražiai pasirėdę, gar
Vyras įsteigė valstybę, džiai užkand?, kiekvienas gavęs
. dovanėlę* linksmai pašoko-pamoteris namus. Bet dabar> po
žaidė. Visa tai 6uvo surengta rū

valstybes uždaviniai Ctaip
sunkus, kad moteris turi
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose.—Selfna Lagerlot.

Tikietus pardavinėjo p. M. Šertvvtienė. Prie durų stovėjo p. J.
Bagdonienė ir V. Želiauskienė,
kurios tikrino įeįpančtųjų ‘tikie
tus, o p< K. Damušienė nurodinė
jo vietas, kitaip saaknt, buvo
tvarkdarė.

Prie stalų dirbo M. Kurtienė, A.
Obęlienė ir V. Sarapinienė ir vai
šino svečius “hof dogsais” ir ko
pūstais. Turėjo gaidžių gėrimų ir
šaltakošės.
Linkime Mot. Są-gos 29-tai kuo
pai ir daugiau tokių gražių vaka
rėlių surengti.

KLAiČIAUS
Penktadieny, lapkričio 28 d. ir
tęsiant per devynias dienas, kas
vakarą, 7:30 vai., Pan. Šv. Apreiš
kimo bažnyčioje, bus Novena —
pamaldos prie Panelės šv. Nekal
to Prasidėjimo. Gi’ toje šventėje,
gruodžio 8 d.. įvyks iškilmingas
priėmimas naujų narių į Marijos
Dukterų arba Sodaliečių draugiją.

HARRISON-KEARNY, N. J.
**

pesčiu 1-mo skyriaus gerb. moky

meno. .Kreipkitės adresu: Kau
nas, Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir
nemaža—160 puslapiu.

**

b

Parapijos vakarienė, 22 d. lap
tojos Sesm Antonellėa.
Tarp kričio, pavyko, žmonių buvo daug.
garbingų svettg buvo gerb. ombL Pelno lika šeimininkės sušilę'dir
ninkas p. Jį Žilevičius, kuris tuo bo. Labai malonu, matyti, kad mfl-

•

CUNTON PARKAS Į
Piknikams, baliams, koncertams, |
Šokiams ir visokiems pasilinksmini-1
nlmams smagiausia vieta Brook-.|
lyne-Maspethe. Jau laikas nžsisa- |
Įvyti salę žiemos sezonui.

JOBAS KLASČIUS, 8av_, |
kamp. Maspeth ir Betts Avė. I
Maspeth, N. Y.

