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paklausė ‘‘Ai a ragini prie
revoliucijos * ioj
saly?'’
“Mes ragins i panaikinti
kapitabstų 1 isę," atsakė
ąjį taip vra,
Fosteris.
kuomet iie k ba į minias,
% jie ruonį į jągma pne
W<j^iajos n ersri valdžią
rr įsteigt? koi inistų diktaklausimą:
turą. Arba i
pi priešingi

bet

rieŠinasi,

padaryti,, nes

yra

valstijos

Ohiškai

mi&ų.”

saip tie zvir-

klausi!

/yra ko►,'FosteN-.,
Xi
nokancni
<

unumsdarvta

.Tuomet
riaušes. įl

opinija, kaip-Marksas pažy
mūnistai pradėjo ąšaroti ir Kitaip komunistams galas
mi. '' T kitus klausinius Fosteris atsakinėjo labai neaiš
kiai. Pasirodė^ kaip ir visi
VYRAS, 80 METŲ, TAPO TĖVU AUSTRIJOS MINISTERIŲ
KABINETAS REZIGNAVO komunistai, bailys. Kada jo
VAIKO SVERIANČIO

South Ashfield, Mass.
Šiomis dienomis gimė sūnus
tėvam Mr. ir Mrs. Blakslee.
Mr. Blakslee minėjo savo 80
metų amžiaus sukaktuves
lapkričio 22 d. š. m. Jis yra seniausias tėvas naujai
gimusio sūnaus. Vakarinėje
Massachusetts valstijoj jis
plačiai žinomas kaipo muzi
kas. Yra dalyvavęs smuiki
ninkų konteste Springfielde.
Dabar jis yra paminklų biznV.

zidentas Miklas priėmė ministerių kabineto rezignacijąf ir pakvietė Dr. Ender,
Vorarlberg provincijos gu
bernatorių ir Sočiai - Kri
kščioniu vada atvvkti i
Vienną ir sudaryti naują
kabinetą. Dr. Ender priėmęs
pakvietimą su sąlyga, kad
jo ekonominė programa- bus
pilnai priimta.

■TA PRANAŠAUJA KARĄ

Bellous Falls,Va.—GruoVokiečių generolas Liu- džio 7 d. šiame miestely vidčndorfas išleistoj brošiūroj sos krautuvės buvo ūždary/'Gresia pasaulinis karas,”, tos, prisilaikant taip vadinanurodo, kad karas tikrai į- mų “blue laws.” Sulig' tų
vyksiąs. Mobilizacijos riena įstatymų gazolino ‘ stokis,
būsianti 1932 m. gegužės 1 krutamu paveikslų teatrai,
d.,Iš to karo Vokietiją su visos krautuvės turi būti
ItaEja, kurios jei sudarys sekmadiėniais
uždarytos.
‘sąjungą, išeis visiškai sunai Žmonės net nė laikraščių ne-

J’rocmja—Srenttninias Vargonų

1. ĮŽANGINE SELECTION VARGONUOS
_
T
R. Steuart—Traųuair (vargonų statytojas)
2. O .TESU DEŪS MAGNE .........................
JT. Millard
' Choras.
3. PANIS ANGEI.ICUS ..... .............................................
Fr. Cca*er
K. Hofmanas.
4. PASIRENKANT vargonuos:
A. Kaminskas, Aušros Vartų par. vargoninkas
5. ADOREMUS IN AETERNUM............... »•. .s........... J. L. Battman
•
Duetas: K. Hofmanas ir A. šiška.

♦
1
|
I

6. TOCCATA IN ES DUR .................................... .‘....'..F. TT. Šerinę

Vargonuos: J. Brandai. Šv. Jurgio par. varg.. Brooklyn, N. Y.
7. A VE MARIA............................... .N....?.................... ...CA. GoMnorf
M. Žemaityte

;

-

Choras it solo: M. Žemaitytė.
JI. PASIRENKANT: Smuiką Solo—P. Moteto.

Japonija.

—

Pe

gerai prakaitavo,beaiškinda
mi

žmonėms

dėlko

pakelta

P. Petraitis.
-z
J. Mcrifi^e
13. VARGONINR SONATA (improvizuota)
Išpildys: J. JUleviflus,
14. VENĮ CREATOR—
'
Choras. ''
Jo. PAMOKSLAS—
/
Kun. J. Simonaitis, Sv. Petro ir Povilo par kleb., Elizahethport
1«. i’RIEA TAVO ALTORIŲ ........................................ ‘....J. Mevigiit»
P. Atrattis.
'
17. PONT1FICALĖ MARCĖJ (Striteulink ^ausmuri
CK. Gananti

perleidimo.

; sukeista apie 800 žmonių. Be žmonių nesuprato

daug

Nuostoliai dideli.
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19. CEREMONIALIB MARIUS (0 aperos PranaMs)
į.

PROTOKOLĄ

-5

'

Wąshington, D. Č.—Prez.

Hoover pasiuntė Senatui Pa
saulinio Teismo protokolą,
kaitų su savo pareiškimu,
kad Senatas pasiimti! svars
tymui. Der nespėję susipa
žinti su protokolo turiniu
keletą senatorių pareiškė, .nebetiki, ir jie per savi
kad maža vilties nutarti pri ją kompanijų pasiūlyn
sidėti prie Pasaulinio Teis metė.
mo.

t

-

MAINIERIS MEDELIS
UŽMUŠTAS KASYKLOJE

Jis kaltinamas nž triukšmo kėlimą

Girardville, Pa. — Perei

bažnyčioje

.

.

r

to mėnesio pabaigoje liko
Nęw York. — Pereitą sek užmuštas Hammond kasyk
madieni, St.-John the Devine loje Juozas Medelis. Paliko
episkopalų bažnyčioje kilo žmona, sūnų ir dukterį.
triukšmas laike jų vyskupo
Mąnning pamokslo. Episko
palų vyskupas smarkiai puo
lė “prvčerį” ir buvusį teisė
ją B. B. Lindsev už parašy
Brockton, Mass. —• Gruo
mą ir išleidimą tvirkinančios
knygos apie, “drąugautinas džio 7 d. policija areštavo du
vedybas.” Jis pasakė kad jaunU vaikinu ir vieną 17
taėtų nąerginą ir dar. y ieną

Naujo Mini^erių J
Nesulipdo

Paryžius. — Kaip

...... .......... ————

L

.• »

Barti

ou, taip ir Lavai mesutblS
naujo ministerių kabinę®
Prez. Doumergue labai siw
rūpinęs dėl susidAriusioO
litinio krizio. Kairieji
sakė įeiti į, kabinetą jeigiLįą
me bus buvęs premierą^^

dieiu .

Spėjama, kad

pagandos veikalas, koks, ka jus.kaipo tos pat “gariįdĮs.^ ***M»>gS
da buvo išleistas paleistuvy- Jie /Visi kaltinami plėšikavi bumus. Bet f abejojaman
bei, svetimoteriavimui ir ne mu ir vagiliavimu krautuvė jam pavyktų sudaryti> i
valdomam lyties gašlumo se. Šiomis diepomis jie pa- t erių kabinetą.
Y ra numatyta kyi<
patenkinimui -propoguoti” darė keletą įsilaužimų geresToki vš'skupo kritika labai uiose drabužių krautuvėse. premjerus Aristide B
nepatiko “pryČeriui?” Lind- Pasirodė, kad visi lietuviai. Painleve ir Steeg. Rir
sey. Jis bažnyčioje, pradėjo Štai jie: Alekas Čepuiionis, sias iš jų esąs Briand.
protestuoti ir reikalavo, kad 19 metų amžiaus, 82 Walt- •Kaip ten nebuvo, bet
vyskupas jam leistų save ap ham St.,'Boston. Jo kamba eij a dabar pergyvena i
• .
ginti. Kilo triukšmas, kurio ry policija rado 12 tuzinų n j krizį.
rezultatas buvo, kad Lindsev kojinių ir 72 setus pajamų.
buvo policijos išvestas ir nu Ona Jankauskiutė, 17 metų
gabentas į nuovadą. Dabar amžiaus, 120 Ames St., Monkriminaliame teisme prieš jį tello, areštuota ii\kaltinama
■' .f
Kaunas.
—
Lietuvos
1
už
priūmiihą
vogtų
daiktų.
iškelta byla. Jis kaltinamas
už kėlimą triukšmo. Vysku Jonas Gu/eckas, 25 m. amž. nai rimtai svarsto gal
pas Manning irgi šaukiamas taip pat areštuotas ir kalti mus lėkti Ęer Atlantiko
į teismą ir reikalauja, kad namas už priėmimą vogtų denvną. Tam lėkimui, n
jis atsineštų tą knygą. Tai daiktų.- Tai bent “kelia” ma speciali lėktuvą užsi
Anglijoj.
gana įdomi byla. “Pryče- Iiethvių vardą.
rio” Lindsev* pasielgimas su
kėlė didžiausi skandalą epis
kopalų tarpe. Atsirado prieš
ir už. Galimas daiktas, kad
įvyks skilimas. Tas parodo,
kad ten, kur nesilaikoma
RYGA. — Praneša, kad i Sąjungos pirmininkas.
Kristaug-mokslo ir Jo įsteig Ameriką atvyksta prof.' M. tikslas būsiąs orgatoiWū
Vilniaus Vadavimo Sąjl
tosios Bažnyčios įstatymų, Biržiška. Vilniui Vaduoti
gos skyrius.
ten dažnai* įvyksta nesusi.J*
pratimai ir skilimas. Dėlto
daug protestantų “pryce
rių” supratę savo klaidą me
ta klaidatikystę ir stoja į ei
les katalikų?
t
-x
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LIETUVOS LAKŪNU
PER ATLANi

. Londonas.
' Naro

LAIVŲ STATYBAI

Waskington,

Iš Mąskvos

D. C.—Prez.

lėjimo.

praneša, kad Sovietų centrą- mo
linis v komitetas

IŠLEIS 1114,000,000

su

Choras.

Dabar norėtų pakeisti,

bet Jau ne taip lengva.

TUI PASAULINIO TEISMO

HAVERHILL,- Mas
'Sime Mauūfacturers or
žariją pasiūlė darbiniu
priimti nukapotas
Darbdaviai aiškiną dari
kams, kad jie priėmę !
potas algas gaus dai
darbo, nes kompanijojišlaikyti konkurenciją/
darbininkai kartą Aps

dovanojo

mirties bausmę penkiem in

Kitiem trim’

bausme

programo,

Iš to

kad įvykęs teismas tiį
Jeigu

išda

tieji inžinieriai būtų 1

laivyno statybos vyste-ir buvo nuteisti sušau

davystėje, tai jie iŠ k<

Laivyno

Adams dėl

sumažii

penkių metų.

Hoover turės pasikalbėjimą žinieriam, kurie buvo kalti diją vaidino.

18. a) O SALVTARTS.

dėjo labai daug prie “blue

mas. Užmušta 400 Žmonių ir latvs”

•<

‘

Choras.

te ir apylinkėje buvojaučiaJ šie įstatymai, nes jie prisi- -

/ taftą smarkus žemės drebėji

Naujoji*

1 2. ^1 AT.D^L

gali nusipirkti. Turi važiuo- i
ti į kitos valstijos artimiauJAPONUOS ŽEMES DREBEJI- sį miestelį nusipirkti laikraš
ME UŽMUŠTA 100 ASMENŲ tį. Protestantų minisferiai ;
reitą ^avaitę Mishima mies

S. TOCCATA .................................................. ..................... '..... .......... Dabot*
Vargonais: A. Stanšanskas, šv. Trejybės par. var£, Netvark, N. .T.
9. O MARIA, VIRGO PIA........................................... ,...Rr. O. Klein
Kvintetas: M. Žemaitytė, K. Hofmanas, J. Oemerka, J.U.bmnas
ir A šlška.
1 (1. IN FLAALATUS •••••••..««••■••«. ••*•••••.

kintos.

to,’ sunaiknita

tę darbas.’

šventinimo nauju vargonų, gruodžio 14 d. 1930 m., kurį išpildys
Apreiškimo Pan. šv.! Parapijos Choras, varg. A. Visminui vadovau
jant. Dalyvaus Laisvas menininkas J. Ulevičius, artistas'P. Petrai:is. solistai: ĄI. Žemaitytė, K. Hofmanas ir smuikorins P. Meeeio.
Taipgi vargonininkai: A. Stanšauskas iš Ne'vark, N. J.. .T. Brnndza
iš Brookljn, N. Y. ir A. Kaminskas iš New York, N. Y.

VOKIEČIŲ GENEROLAS

Tokio,

joj komunistę banditai puo
lė kiniečius gyventojus ir apie 20,000 jų išžudė. Tai bai
sus ir barbariškas komunis

Vienna, Austrija. — Pre

11 SVARŲ

natorius David I.AValsh įneš
Senate bilių, kad yisuose val
džios^ departmen tuose būtų įvesta penkių dienų darbo sa
vaitė.
Jis sako,, kad tokiu
būdu sumažintu bedarbe.

•-

yra tarp
• i ■»
nutari an-

HOOVERIS PASIUNTĖ SENA•

Washington, D. C. — Se

“Tikrai,
.yra kontroarijos savifeodo, kad

ęZ*

namas y asarii bombas.” Ko- sams daugiau “sandwvčiu

RAGINA ĮVESTI 5 DIENŲ
' ' DARBO SAVAITĘ

vąL

komunistai
isB.
-

Į

SĄJUNGOS ORGANAS

sekretorium nami sabotažąvime

ir

sulig kurįuo bus dymui. Vietoj mirties baus- tų nebūtų

išleista $114,000,000.

,-

mės, jie gavo pd lŲiųetų ka-

-A

’-t’ ‘W-

•'

įėjima

c*

g'i

i

enės teismas, išnagri
Y

ę.

•

-

Vietos šaulių būrio valdybos
piminjnkas Zaleckis ir bū

-y

(intaujos cukraus faįi- 43 VALANDAS PASNINKAVO nėjęs pleekaitinipkų Kar nomis tijd tas
pavičiaus St.: Leonavičięnes audra.' Ūkininkams pridarė rio vadas Maldutis šiomis
iki šiol išgabenta iš : Kriokitlaukio valse, -vie

Kft Tti akrienai Ratai ilma
Turi žinoti ąri» Motati?— .10

‘ir Radzevičiaus bylą. dėl dąug nųoatoliij: pąsėRp bul dienomis suėmė Žvįrbiaukio Auksinio
nužudymo Leonąvięiaus, ku ves rūšyse, tiltus nunešė nuo bei artimuosiuos kaimuos (Graiką Mythol
Maldo Rinkinėli*, haltftifi
gavo mergina ir vaikinas,
x;
viršeliais _Z_____._$1.75-1.25
ris taip pat priklausė pleč- upių.. Per tas dienas pakilo bravarnihkus su .“fabriko vią kalbon išguldė Alyva
kurie tarėsi greit vesti. Ta
kaitininkų organizacijai, nu- vanduo iki 2 met, Pidelis direktorę.” Dirbtąją įr dar
Bfeldų Rųtfrinžlis, juodais
čiau įvyko kitaip. Vaikinąs,
Žydas iv Turkas.Pamokinan
baudė^Karpavičių 10 nąet ir pakilimas buvo Diktarų kai “fabriko” dalis radę, atėmė, ti apysaka. Parašė T. Vyš
viršeliais_________ —$175—1.25
savo sužadėtinę metė ir nu
40ę. Dr. Vinco Pietario Raštai
XeonayiČienę su Radzevi mo laukuose. Jeigu būtų pa ir, sųstatę protokolą, įdavė niauskas. Verte P. B—
tarė vesti kįtą. Parnešta
čium po 8 met. sunk, darbų kilęs vanduo dar trečdaliu policijai. Šiuo žygiu vietos * Trumpi Skaitymėliai—labai
Istorijos apysaką. Du tomai. $1.00
mergina baisiai susigraudį- 1
gražūs pasiskaitymai apie įkalėjimo. .
metro, tai būtų buvę nu gyventojai laibai patenkinti, vairius gyvenimo atsitikimus.
Apie Apdraudę. Paraše J.
no ir vestuvių dieną prane
S.
Vasiliauskas ____________ _ 5c. ^9
trauktas autobusų susisieki nes minėtas “bravaras” bu Parašė J, Tarvydas ————-45c.
šė apie savo skriaudą poli
Moterystė *ir teimyna. NvftĄŽINTA KATALIKŲ
mas, (tarp Kauno—Utenos: vo gan plačiai išvystęs savo Turto Nonąs—moksliški^P*PERVAŽIAVO ŽMOGUI
tfi
J. Gerutis ________ _____ 4Qo.
cijai. Pati gi nuėjo į šiau
siskaitymai. Pąrašė Uosis___45c.
BAŽNYČIA
veikimą, ir nieks nestengė
GALVA
Gamtos Pradžiamokslis —
dų kūgį ir nutarė melstis ir
Gerumas — aprašymas apie
VILKAI
VIS
DĖLTO
NESIDr.
A, Vileišis—......... t._... ... 50c.
tai
susekti.
18
rifikacijos laikais
gerumą per Tėvą Faberą-Fipasninkauti. Šią žinią poli . Tauragė. Lapkričio 12 d,
Limpamosios Ligos ir kaip
. LIAUJA
ijpiną. Verte Kun- P, L. —.15c
i katalikų buvo atimcija pranešė ir jaunikiui. miesto gyv. Venceliui 37 m.
auo jų išsisaugoti? Parašv,
Krekenavos valsčiaus miš ĮSIKŪRĖ KATALIKŲ STUDEN Tabakas—Nuodai — rūky
snyčia. Rusai tą atimnegyvoji gamta: žemė, van
Merginos niekur negalėjo amžiaus, vežimo ratas su
mo kenksmas; pagal d-rą Ni
TŲ SKAUTŲ DRAUGOVE
kuose
vilkų
yra
vis
dėlto
nebažnvčią nugriovė ir
kolajų parengė S. Kaimietis—15c duo, oras. Parašė J. Baronas—50a
surasti; 48 valandas pasnin laužė. galvą. Nelaimingasis
Patrimpo Laiškai. — Išleido
mašai. Šįą vasarą vilkai iš [Kaunas. Vytauto Didžiojo Užtata Mergei n Ban
etoj pasistatė mūrinę
ffun. A.‘Miliukas __________60c.
kavusi, mergina grįžo į na nešė centnerį kviečių ir no
da ir Bandaskutb—apysaka 15c
Bažnytinėse žemėse
rėjo dėti į vežimą, bet kaž pjovė daug kumeliuktp’Da- universitete įsisteigė lietu
Meilė (Poema). Parašė M.
mus.
K&t&lita Bažnyčia ir Debar
gyvulius
jau
laikant
na

vių
katalikų'
studentų
Bąeno rusų šventikas,
Gustaitis
——_______ 15c.
kaip bedėdamas apvirto. Jo
mokratismas. — Parašė kun.
muose, vilkai, nebesurasda den-Povelio draugovė. Na Tanias Žilinskas-------- - ------- _50c Nauja Skaitymui Knyga —
ūrus Lietuvos valstyELGETOS NEBEVAIKŠČIOS galva pateko po ratu. Pasi
'Dalis II). Su paveikslais----- 75e.
mi maisto miške, pradeda rių tarpe yra turinčių skau Apaštalystės Maldos Statu
lelšių katalikai iškėlė
baidė
arkliai
ir
pervažiąvP
Vienuolinė Luomą. _ Vertė
PO ŽMONES
tas. — Vertė Kun. P. Šaurutininkų
laipsnį.
Ši
draugo

s bylą, reikalaudami
traukti
į
kaimus
įi
‘
piauti
Kun.
P. Saurusaitis ___ ____ 25c
jam galvą.' Vežimas buvo
saitis —1------------- ------- ---------- 25c
Tauragnai.
Neseniai
įvy

Vaiką Knygelį — su pąj parapijos bažnyčią
šunes. Tas Atsitiko Petryš- vė yra pirmutinė konfesinė
pilnas
prikrautas
javų.
Ne

XXIX
Tarptautinis
Eucha-'
eikslais
____________ —30c.
iti. Žemė iš rusų šven- kusiame KVC skyriaus susi laimingasis vietoje mirė, pa kįų kaime, nes kaimas neto (tikybįško pobūdžio) katalL rištinis Kongresas. Parašė
Mano Patyrimai Didžiojoj
itimta jau seniai. Šio- rinkime buvo svarstytas el likdamas pačią ir vaikus. li miško ir vilkui lengva pa kų skautų organizacija uni kun. Pr. Bučys, M. I. C.——1.50 Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
Kun. J. F. Jonaitis (Kaversitete.
sprukti į mišką.
ienomis atgauta ir baž- getavimo sutvarkymo reika
Mūsiikia? Užsienyje. Juokin
»elionas)
_ 2____________ 25c
*
lingumas.
Buvo nutarta
gas aprašymas kelionės į Pa
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
- LIAUDIES KŪRINYS
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
Iraudps Verkimai Sudarė ir
>ar Telšiuose bus dvi steigti valsčiuje elgetyną.
Glapiros Ivanovų... Išguldė
šieido Kun. Ų. Koncevičius__ 10c.
Iki
Šiol
Šiuo
dalyku,
niekas
Kapčiūnai,
Klovainių
par.
šios: katedros, buvusi
t
Magnus
Parvalkietis
________
.50
.■ Moterystės Nesuardomybė. J.
jlyno bažnyčia, ir at- nesirūpino, todėl nebuvo ir Prie vieškelio tarp Klovai
?/esauskis. Šv. Kaz. D-jos leiKelionė Aplink Pasaulį per
linys, Kaune --------------------- lCc.
ji parapijos bažnyčia. tvarkos. Yra elgetų, kurie nių ir Joniškėlio yra dide VILNIAUS KRAŠTO
vinti bent iškilmėmis. Tos 80 dienų—Apie visas derybas
'išsigali: pirkti sau namus, lis. ir pasiturįs Kapčiūnų
Sunkiausiais Laikais. Parašė
be galo įdomūs nuotikiąi ke
- .
KOLONIZACIJA iškilmės—Vilniuj labai daž
A.
Rucevičius ,----------------- 40c.
lionės per įvairius kraštus.
mokėdami iki 3,000 litų, nes kaįmas. Kaime yra~4 skyrių
EGO SŪNUS SU 15,000
Parašė Julius Verne. Vertimas,
tventas Gabrielius. Išleido
jie amžinai rinko- sau aukas pradžios mokykla, pašto dė “Dzięnnįk Wilenski” pra nas reiškinys. Lapkričio 11 J. Balčikonio.---------------------$l.Qf !rgvas
Alfonsas Marią C. P.—25c.
TĖVO VEKSELIŲ
ir krovė pinigus. Lankosi ir žutė, šaulių būrys ir veik neša, kad Vilniuj susikūrė d. Vilniuj švęstos net-trigu Pramoninės Demokratjios Pa
Religijos Mokymo Metodi
intu vai. Lapkričio 9 d.
kitų valsčių, neva elgetos, li pavasarininkų kuopa: x valstybinių ir savivaĮdybinių bos sukaktuvės: 12 m. Len grindai. Parašė Uoaįs —;---- 75e ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.
ė pabėgo N. pavogęs bet tvirti ir prie darbo tikę.
Leiskite Mažučiams Ateiti
Šiais Vytauto pidž. me tarnautojų parceliacinė ko kijos neprikl., 10 m. bolše Gegužės Mėnuo — Kun. P.
?rie
Manęs.. Šutais# KuPraVekselius, vertės, apie Elgetoms išlaikyti bus ren
vikų
nugalėjimo
ir.
..
Vil

Žadeikia. Kaina-------------------50c
tais Kapčiūnų pavasarinin lonizacinė ęąjunga. Sąjunga
' <ias
--------------- ——-—40e.
litų. . Tėvas gyveno kamos nustatyto didumo au
niaus
užėmimo
sukaktuvės,
žada
-įgyti
Kairėnų
dvarą
Aritmetikos
Uždavlnynas__25r
Mūsą
Dainiai. Paraš# Kakai pastatė kryžkely tarp
Vaiką
Darbymečiui
—
Rinys
Puida—------ ----- ------- -50c.
ri: taupė pinigus, kaip kos. ^Tai girtinas sumany
atkeltos
iš
spalių
9
dienos.
vieškelio ir kaimo kelio ju- Vilniaus- Trakų apskrity.
Jppėiię kalbos mokslui--------- 50c i Anderseno Pasakos—su pai '
imas. Skūpėj ęs' pinigų
Dvaro plotas i riekia 1,000 Kaip tos iškilmės atrodė?
W)JW tojau. ,
mas
Petriukas — laiškai vieno
į eikslėliais——------ 20c.
laikraščiui išsirašyti,
ha. ir'busj adalintas nuo 1 Prievarta iškabintos^ baltai- vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c A nd^i ui a it is • ;
•------------ 50a, ,
uus?pivkti dąųgi^-|^‘. [’-t^o'p.vaSfeihs*-', r Ofei ,W'p iki 2
Bolševizmas — Kas tai yni * ’ Iš KeWB po Europą ir
aniarantinės
vėliavos,
val

Kfc
h
" ws."^riš liūdija'šių Ihikii mūdiškų rūmų, Trijų kryžių ir bolševizmas ir jo vykdymas f - Ariją. Parašė Pranaičių Julė 2150
les. gyveno tik ant pus- Kaunas. Pradžios IndUslo
Rusijoj
......J—_Z_—į—-15<
» sų liaudies skonį. Kryžius
pusiau, nugriautos Gedimino
ol Sūnus pabėgęs blo' V
TEATRAI .
departamento direktorius p. iš stoto ąžuolo. Jį šiam tiks
NUTEISTAS GUDŲ
Žaidimą Vainikas—Savybės
kalno pilies iliuminacija, vakarėlią?ųą
llios žmonių prikalbėir gegužinėms su
Vienuolio Disputą su Rabi.Vokietaitis išvyko į "Austri lui maloniai dovanojo p.
VEIKĖJAS
kariuomenės ir apsiginkla gaidomis. Sutaisė Matas Gri
xPąbegti jam padėję, ją gydytis. Jo pareigas ei
tU.
Vieno veiksmo juokai. SuKarpis iš Puodiškiii dv.
gonis
■
\
5<k
Lapkričio
mėn.
13
d.
Vilietuvino
Vaidevutis _Z------- 15e.
vusių
mokinių
paradas,
aka

jau sužinoma. Kaluciš- na III-jo departamento di Dailės darbą dirbo meninniaus Apeliacijos Teisme demija teatre ir viskas. Vil Laimė — (poėmą). Parašė
Nepaisytąja—keturių veiks
iimo gyventojai, kurie
rektorius. p. Daniliauskas. kas St. Gegeckas.
Vaitkus ___ ______
-50r
buvo
nagrinėjama
buvusioiu
drama. Parašė kun. Pr. M.
:ai buvę skolingi N.
niaus masės, kaip ir papras
•
*’
iL~
aras.
Kaina......................
35c
jo Lenkijos Senato nario tai, laikėsi pasyviai, mes vi Atsargiai su Ugnimi. Vertė
la gandai, kad tie Smo
poKulios byla, kurioje jis sos iškilmės turėjo tik ofi iš lenkiško kun. K. Š............... 10c ątliukingas Vyras—2 aktų
CUKRAUS
FABRIKAS-KVIETIŠKY
giai išsipirkę savo vękkomedija; parašė S. Tarvy.
.
>
_
_
_
buvo
kaltinamas
už
prieš
Mūsą
Tikėjimas
—
išaiškiiulas__________
cialų pobūdy.
ir bėglį buvę paslėpę
imas
pagrindų
mūsą
tikėjimo.
Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
lolicijos ir tėvo. Poli- Statyti cukraus fabriką rios reikalingos sėkmingam valstybinę kalbą, pasakytą
Kad panašios iškilmės iš Vertė Jonas M. Širvintas____ 50r ią komedija. Parašė Seirijų
nosūkas _________________ 25a
r tėvas stengiasi pabė- Lietuvoje jau seniai nusi fabriko veikimui yra geres Naugardvly sušauktame mi-z judintų sustingusį Vilniaus Lietuvos Ženklai. — Išleido
tinge.
B.
senatorius
B.
RoUbagą Akademija it Ubagą
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
>agauti. Bėglys viena statyta, nes cukrinių runke nės negu kitur. Be to, Su
gyvenimą ir apskritai pa nas
ialius
— komedijos po 1 ak
,
_____
.
---—
_
_
40r
hula pripažintas
kaltu ir nurra.raišas. ' •
z
’
valkijoj
auginamų
.runkelių
4.
Parašė
Seirijų Juozukas—35a
lių priauginama gana daug.
siektų kokį tikslą, reikia la
teistas 1 metams ir 4 mėne
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
Sniegas — Drama 4-rių akTik ligi šiol nebuvo aišku, cukringumas yra didesnis ne
bai ii' labai abejoti.
cijos, Monolgai ir Dialogai.
siams sunkiųjų darbų kalė
ą.
Vertė Akelaitis _______ 40o
Parašė Juozas V. Kovas ‘____ 3(k
vą matysi skaitydamas Ka- kur tas cukraus fabrikas gu kitur.
Čia yra geležin
Esumas—3-čia dalis dramos
Veikimo 9srtro leidžiamą bus statomas. Šiaurinės Lie kelis, plentų tinklas, pakan jimo.
Graudūs Verksmai. — Ver
Gims Tautos Genijus.” Paaštį
KAUNUI BADAUJA
tė Vysk. A. Baranauskas-___ 10c ašė Kun. L. Vaicekauskas—10a
tuvos ūkininkai pageidauja, kamai vandens iš Šešupės Apart to* lapkričio mėn.
Garsiajam Lukiškio kalė Euctaristiškos Stacijas—Su
Žydą Karalius — drama 4
ŪSŲ LAIKRAŠTIS” kad tas fabrikas būtų stato ir tt. Fabriko statyba pra 18 d. Vilniaus Apygardos jime
lietuvino Kun. P. Juškaitis__ 15< ktų, 5 pav. VertS J. M. Sir
Aprasidėjo kalinių ba
mas jų krašte, o suvalkiečiai sidės anksti ateinantį pava Teisme prasidėjo keturių
pintas ------------ -«>_________ 30c
a užsisakyti sau Amerikoje
Kristaus Kryžius: Stacijos,
buv. Seimo gudų atstovi], ir do streikas.
Visi Geri—3-jų veiksmą vaiiGraudūs Verkiamai, Maldos Ge
ems giminėms ir pažįsta- įrodinėja, kad jų krašte ge sarį ir naują cukrinių run
ielis
; parašė F. V. ____ —10c
gužės,
Birželio
ir
Spalių
mėšešių
gudų
atstovų,
klubo
resnės sąlygos cukraus fab kelių derlių jau tikimasi suLietuvoje.
įesiaros. Išleido kun. K. A. Va-.
Patricija, arba nežinomoji
darbininkų byla.
,
sų laikraštis ” metams kaš- rikui statyti.
doroti savo fabrike.
sye
- -------------25e
!
— .i'---------- --------‘
\
<ankinS
r— 4 aktų drama.
BROLIAI
IŠEIVIAI
:eturi litai, pusei metą du
Pasikalbėjime su “L. A.”
Vertė
Jonas
Tarvydas_ —10a
Tėvynžs likimas, jos laimėjimai ir ne
Dangaus Karaliene. — Su
laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vĮ- rinko Kun. M. Gavalevičius;
Išganymo Apsireiškimai —
joj, Estijoj ir Vokietijoj korespondentu p. žemės ūSUKAPOJO ŽMONA
LENKAI STATO PAMINKLUS siema, be'abejojimo, rupL Jums taip
be
apdarą
75
eentai,
su
ap

(ėjimas
ir gyvenimas ant šepat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir
a pati, o visur kitur užsie- kio ministeris pareiškė, ktid
darais
..............
......
.......
$1.0
VILNIAUS PAGROBIMUI
Iš Marijampolės praneša,
iės
Jėzaus
Kristaus. Vaidmi
klestėtų teisėtomąs i? laisvė. Jus taip
igi ir Ainerikoj)—trigubai jau' galutinai
nusistatyta
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
nas
su
gaidomis
____________ 75a
žmogus
ir
Gyvuolys.
Para

v
PAŽYMĖTI
kad Šumsku valsčiuj Obšruribotą sauvaliavimą su Švenčiausiomis šė kun. P. Bučys --------------_30c
n.
cukraus fabriką statyti prie
žmonių teisėmis ir laisve. —• Jus norit*,
Dramos; 1) Germaną; 2)
tėlių kaime gyventojas Jo Lenkai Vilniaus krąšto kad ir toli būdami, kad ir plnflųjų mą- ^gcializmas ir Krikščionybė.
3as: Lietuva, Kaunas, LaisFabiola—5 aktų; 3) Laurdo
Marijampolės,
Kvietiškio
atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koke
ja 31 Nr. “Mūsų Laikrašnas Kriščiūnas,, susipykęs pagrobimui pažymėti, su rių
____ Z___ 10c. Stebuklas — 4 aktą; parašė
lis tikrumoj yra. — šitais visais at- Prpf. V. Jųrgučio
dvare. Esą čia sąlygos, kuJ. Tarvydas.-----flU
Jums labai yra pravartu Usu savo žmona* Marijona, 60 manė prie administracijos žvVitlals
i
Įįydas Lietuvoje. Parašė S.
siraėyti ‘ Kaimietis __
’________ 10c. Knarkia Paliepus.—Komedi
meti] moteriške,' pastvėrė linijos, stražiniose sargy- ...........“DaririninkM,”
STOim
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15a
kirvį įr ją smarkiai sukapo pe), pastatyti paminklus.
"t,
Mąldos.
Galybė.
Istoriškas
nes
Vaiką Teatrai: dalis I: 1)
"IURBININKAS
”
yra
tikriausią*
piešinys
IV-to
šimtmečio
krijo. . Ji vargu išliks gyva. Su
Pagalvok ką darai; 2) Jono
Paminklai būsią statomi Siu dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis k$čionyb«a. £fettrvią kąlbon
į TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJĮĮ .Žmona
v
laimė;
3) Pasakyk mano lai-,
“
DARBININKAS*
ngdo
tiesos
įr
jis nuolat pykosi ir
agnljč p. B. —,______ a—25c.
kas trečioj sargyboj. Tokie laisvėstaę. Surinko S. K., D. ir N—15a
į
MALOAKNYGiy / z
S” moko neapkęst!
, pė^ugyveno.
Apririkfaną Komedija. Atsi
paminklai jąu prądėta sta P
to Ir niekinti dMtvalValką Teatrai: dalis II: 1)
tikimas iš Amerikoniško gyvo
Ištirsime
paskui; 2) Antaną*
tiesia kadą Tėvy- uimo. Hgaldi LapŠians Vai
Šiandien inteligentą tarpe yra A tyti Bartelių sargyboj ir kir
ta.
SufinkoKK,
D. ir N—15a
HDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais____ -—___ 1175
ta l švg
kas
10a
tur.
Jis
statomas
iš
papras

viena
nuomosi
nnr
visur
Ir
visados
MALDAKNYGE#
\ A
__
____
$1.25
lLDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais-------Hipi dar&
ilų reikalai.
.
Jono
Kmfto
KiMs
...........
41.00
to,
surinkto
laukuose
ak

■ “DARB
:A8” turi labai įdomią*
ODŲ RINKINftLIB, juodais viršeliais-------- ______ $1.75
Pulkim
Kftttą-"D£o
“
ŽIDINYS
”
fąlkta ta
apt &Uą-“IKko”
’» \ B
v
•<
mens.
ALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais____
Lietuvos Albumas. Su pa
EJSk**^*
panda. Odos apdanr$2.00 Ir $3.08

y.4,500 tonį ruhkeAkeliai ir
tebeyezami. Runkelių
ą net iš Klaipėdos
iš - kur, paprastai,
?bimui runkeliai bndažami į Vokietiją.

name kaime ilgą laiką drau
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Prot Dr. V.

lEAE

NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais

■

y

■ ..7—‘.... ~

-50

ras užsakymus siuskite sekančiu kdaMUt •

‘‘darbininko” adminiktraoua

IVtaBrouhray

. looth Boitoą, Maas.
i.’'

/

'

■

kolaifio-Putino redague
mokslo, visuomene*
jo gyvenimo iliustruotai
mėnefclnls turnaiaa yra didžiausiu,
rimfiauMas, Idomlatialaa ir kiekvienai
praafiavtauaUun Smogai tinbamiausiaa

,-»dtaio” kata* Urarata: mt SS L,
pusm?20 lt; Amerikoje metamą. $4.50,
pusmečiui *2.50.
-L
l A4r.: taSys* Ąsmm, Laitas AKJ
£ “*/«•

,r

’’

I

poja

Vilnius dabar — nuskur
dęs provincijos miestas. To
dėl nenuostabu, kad dabartį*
niai jo šeimininkai stengia-

__

profeso-

ii —vo pta

veikslais ir aprašymais—----- 1.50

rita
aa. Pa

nM ku& V.

▲merlkole “Darbininkas'’ kauta*
tauta tit « MtetHptata
a -■*-------- -

*Lifimrn

Mata Nauju Auta ABeMašas Naujas Aukso Altoriua — juodais viršeliais—.__ 50$.
J
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•DARBININKAS" \
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V. Fiįfklo šaltiniai.

'

kelius, atidavė vienintėlį k sūhą Sies:' — $muiko«, Flut
ŽINUTĖS Iš PANELĖS šVč. APREIŠKIMO PARAPIJOS, Dievui
tarnauji, y
• y
• Coinopen^ Vox Humana,^
Broliukas dąr payvežė sveiki ir 25, virpa!, ir tt. Šie
S"*’
BROOKLYN, N. Y.
nimų nuo dviejų kįtų Apreiškimo yra sutalpinti tam tik
♦

■'‘J-,

M ’ X.

K I. Reikalas.

1. Tarp 100,000 ir 130,000
nonią šiandien Brooklyne
edirba.
2. Apie 17,000 nedirbAnių. visai išsekę savo sutaninimu.
-i. ,
.
f
3. Vėliausias Policijos De•ąrtamento cenzas parodo,
:ad 11,955 žmonės būtinai
•eikalaujanti pagalbos esą
eimą galvos (tėvai). '
4. Dabar turime antrą pa
ulini žiemą nenormalaus
ledarbo, Kasdieną daugiau
natomi šeimų tėvai, privers
ti ieškoti pagalbos.
5. Jau yra aišku, kad net
gausi valdžios agentų ir Emėrgency Work Bureau
(Manhattan) pagalba visus
neaprūpins. Pats Brook
lyn ’as privalo savimi rūpin
tis.
/

•\

II. Išeitis.

1. Sutikti šią situaciją, su
siorganizavo Brooklyn Uriemployment
Emergency
Committee, kaipo direktyvė
organizacija.

r

.

.

i

'

.

r

-

. •

^Fondui auokti bus prašo
mos šios grupės: "
L Turtingi žmonės. .
Ar žinote? •2. Korporacijos ir firmos. ;“ Kad Apreiškimo bažnyčios nau
Korporacijos xvisoje šalyje juose vargonuose yra iš viso 2»dažnai aukodavo mielašir- 340 dūdų (pipe’ų)?
dingiems tikslams, vpatin- Kad išorinės didžiosios regimos
gai prispaudimo laikais. Da dūdos yra vieno gero prietelio pa
aukotos, o kad jų vertė siekia
bartinė situacija yra aiškiai $1,000? _
’ J
sunki. Pripažįstant šį faktą, Kad toje pačioje dienoje taip
daugelis korporacijų jau su pat šventinama bus ir nauja šv.
tiko ir, prisižadėjo aukoti Juozapo daili stovyla, šventojo
klientas paaukotą? r ..
šiam fondui.
• {
Kad dabar yra didesne garbė
•

■*

- <

■

■’>;

vTk

naujokų, būtent; Stepono Poeįaus
ir Stasio Masiulio, kąpe taip pat
esą novicijate, rengiasi prie mo
kytojavimo, kaipo CĮiristian Brothers.
'
'
Valio Apreiškimo parapijos pa
šaukimai į tobulybės gyvenimą!

su

roję

durimis/dėt hn
Kad šios parapijos kunigai, dar
miesto dalį ir įvairias tiky-’
ir jų. geras draugas, kun. Balkūgarso, durys jttųungos e!
bines grupes. ~
pneumatik, įvaldomos su Ir
iias, visi kartu mokinosi semina
3. Išvengti darbų apsun
rijoje Karalienės Angelų, Niagara
Uždarant balsas susimažins,^'
disi kur tai toli vargonų g£U^
University, N. Y.?
kinimo (duplieation of efmas, atidarant balsas eina'
fort) susiorganizavo koordi
Kad parapijos kunigai rengia
> Masji Varpuai
si parapijonams, šiemet kalėdo
nacijos komitetas susidedąs
jant, gražią, ypatingą dovanėįę
Bažnyčią išpuošus,..būtinai bu
Choro klaviatūra, šioje
iš: Dr. Thomas J. Rilęy,
atnešti
atnešti?f
vo reikalingi vargonai steigti, nes yra visi balsai soliniai, 1(
Brooklyn Bureau of Charisenieji kas savaitę reikalavo re Čiai, švelnūs, malonūs klaus
ties^Generalis Sekretorius;
monto. Mūsų administratoriaus jų yra 7—pilni balsai. T‘
Svetys.
Lankėsi
pas
savo
tėve

Samuel Ral^nowitz, Unifed
rūpesčiu ir gerų parapijonų duos- mas taip pat kaip ir S5
lius
ir
sesutes,
sėkmingai
išlaikęs
.
numu,
nors ir sunkūs bedarbės sutalpinti kamaroje 4 ‘ box’ ’ suS
JevvishrAid Societies Gene-'
3. Firmų ir korporacijų priklausyti prie parapijos choro, vienų metų novicijatą, Broliukas metai, įsigijome gerus vargonus, rįngjąmomis durimis, šios vi
ralis Sekretprius; Kun. Jedarbininkai bus prašomi tai didžiojo, taip ir mažojo (jaunų Bernardas Tomas, sios parapijos “Austin” kompanijos jšdirbys- klaviatūros yra sujungiamos/
mokyklos mergaičių)?
rome Beddy, Catholic Chapogi pavesti savo savaitės ar ; Kad Apreiškimo parapija yra parapijonų — gerb. Maslauskų \tės. šios kompanijos vargonai y- skirtingi balsai suliejami į
sūrius Jonas. Broliukas Bernar ra skirtingešuės konstrukcijos ne galingą baląą. Taipgi galima sg|
rities of the Diocese ofi
menesio algos dalelę. '
pašaukimų lopšys j vienuolinį ir das dabar yra Christian Broteher. gu kitų tisų kompanijų, ypač
įjungus dvi, ir atbulai išjungi
Brooklyn Direktorius; Miss
į kunigų luomą? Iš mokyklą už Jis- išvažiavo į vienuolyną, Wash-; “wind chest” vėjo kanalas, ku
vieną, groti. Galima visokių
Jessie M.Hixon, Brooklyn
baigusiųjų jau apie 12 turime ington, D. C., kur tris metus tęs ris yra savos- rūšies erdvus: 18
tfektų išvystyti — priešais
Association forz Improving
Dominikiečiiį Seserų; į kunigus- mokslą Catholic Universitj^jBro- pėdųilgio, 10 P?diį pločio ir 10
žiavoti įvairius balsus. Taip J
Taip
atrodo
komiteto
pla

vienuolius taip pat mokinasi, dar liukas apsilankęs pas paraįJijos pėdų aukščio, erdvus lyg kamba
the Condition of the Poor
galima vartoti ir jau gatavus sd
gi į dioeezijos kunigus, iš viso 6? kunigus papasakojo apie savo vie rys; čion, įėjus vidun, matomas
nai.
Jfikybinės
ir
viešosios
jungtus, vadinamus pistoną, i
Generalis Agentas.
Kad trys iš pačių dabartinių nuoliškąjį gyvenimą^nes Chris visas mechanizmas ir lengvai pri
įstaigom kooperuos sudaryti
kiekviena klaviatūra turi 6 to
mokytojų seserų užbaigė tą mo tian Brothers, nors ne kunigai, y4. Visos išlaidos pakelti
einamas
pataisyt*pistons.
ar surasti darbo. Darbo gaus kyklą?
ra tikri vienuoliai, keldami kas
reikalaujamą fondą bus duo
•Vargonų Turinys
Pedaliai yra išdalyti į keld
tik, l^aip pastebima, šeimų ’ Kad nesuderinama padėtis ka rytą 4;30 valandą ir užlaikyda
tos ir kiekvienas visuome
galvos, k. p. tėvas, ’motyna talikams tėvams leisti savo vaiku mi regulą kaip ir kiti vienuoliai. Trys klaviatūros, vadinamos: rūšių balsų, prirenkamas visų
nės paaukotas doleris bus
Great, Swell,Ar Choir. Great — viaturų balsams pritarimas,
arba brolis ar sesuo, žodžiu čius.! viešąją mokyklą, turint- to Broliukas pareiškė esąs labai pa didžioji
eilė, yra grupė ypatingai.’ galima sujungti su kuria nori
kią tobulą savąją katalikiškąją tenkintas atradęs savo pašauki
perduotas susirūpinusioms
kurių darbu ir' pelnu užsi 'mokyklą ?
agentūroms.
mą ir jaukiasi sveikas, linksmas smarkesniųjų bąlsų sudėtis, bet y tiatūra. Padaliuose yra
laiko 'šeima.
Instrukcijas 'Kad Apreiškimo rmokykla yra ir laimingas. Broliukas'Bernardas ra'ir maloniųjų sojinių balsų, k. tinas balsas: Centrą BourdPĄ š$
______
<
- /
balso medinės dūdos yra 32 p
•) Laisvas vertimas “The Main į turi parapijų klebonai ir jųi kartu ir grynai katalikiška, ir ve esąs brolis šioje parapijoje gerai t. Clarabel, Hute, Viol Damore,
r
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Facts About the Plans to Help ^nuožiūrai pavesta safro var- dama lietuviškoje dvasioje?
Prevent Suffering in. the Families I gingas šeimas šelpti. Norin- --------------------- u..J
of the Unemplo^ed in this Bo- tiems kreiptrs j viršminimą plovment Emergency- Com
rough.” Sj lapelį priruošė The >_
.
Brooklyn ’ Unemplovment Emer-!komltet? paduodame antra- mittee, 215 Montague 'St.,
gency Committee.
. .
|šą: The Brooklyn Unem- Brooklyn, N. Y.

žinomų chorisčių p-lės Onos Maslauskaitės; Mokyklos Alumniečių
Viee-Pirmininkės ir p-lės Angelos
Maslauskaitės, maž. choro žvaigždės-solistės. -žodžiu, Maslauskų
šeimyna, išūgdė pavyzdingus vaL

?

•

Harmonic Fįute. "0 kiti balsai
vartojami grojant pilnais bal
sam. Šioje klaviatfiroje yra 9 pil
ni balsai.
‘
z- Swell-klaviatūra. Šioje eilėje
yra 12 pilnų balsų, visokios rū-

ilgio. Kiti balsai 8 ir*16

' Crescendo pedalas, .koja v
jamas, kuris^aujungia tisus b
sus laipsniškai, arba atbulai >
išjungia. Sforsando,
koja atidaroma staiga pilni) t
♦
-z • - ^■-'lįįnįrĮįii
Hej
gonų sujungimas. Tai tik pavifc
—------------------------------- --------------------------- :------------------------------------ —- --------------------------------------------------šutiniai pasakytos pastabos.
Pijus A. Lekesis Aitraiius” (bespalvius) antikatalikiškus laikra teikia pilną laisvę rašytojams ar jų žinutės, belnai sakant šių vargonų ba
straipsneliai bus teisėti ar iškraipyti, ar jie su- yrą švelnūs, malonūs,'aštrią
ščius. ■
- -p • . Gerąją spaudą nuo ble^osios lengva atskirti. tiks su. Dievo, Bazycios mokyuiU,. ąj* Įjus visai stningų balsų nėra, tuomi nea
z
Geroji spauda pripažįsta Romos Katalikų Baž priešingi, tas nesudaro jų išvądose jokio skirtu žymi, kas jau yra
nyčios autoritetą, mokinai Dievo ir artimo mei mo: viską reikia-sudėti į laikraštį, nes “mū nevienas ir apsitils, manydi
išgirsti griaustinio arba ka
lės, gina '''tikėjimą, gerbia valstybę, tautą ir jo^ sų laikraštis yra neutralus?^ .
S . /• Urtrenksmą, iš tų naujai
r*-* '
Bet štai tųjų ($al»U:pą8gĮqn£s: v4* tiuirpe ^«fgoh<f.‘ Arba kaip yra ^l
refšėtą valdžią, iižtar?a’sl§5audžiamuošius. 'Ga
J

. 2. Bendras tiksiąs bus
tuoj nuosekliai pagelbėti
Kun.
Brooklyno šeimoms esan
čioms dėlei nedarbo bėdoje.
3. Jei labai reikalingi val
giai, drabužiai, anglys arba
- .. -------- z------ 1—..J f ;
raudos pinigai, tuoj bos dųo* _
‘
' t
rt
-s'SvS"
dama, reikalą ištyrus: v
' 4. Jei 3 dienų darbas sa (Referatas skaitytas Šv'. Rožančiaus moterų
draugijai, Gruodžio 7 d., 1930, Brooklyne)
vaitėje po 5 dol. į dieną už
tektų, tai toks darbas bus
Spauda savaimi yra tik įrankis, kultūros dės
parūpintas.
5. Nekuriuose atvejuose nių pareiškimas. Todėl pati per save ji gali būti
bus duodamos laikinos pa nejučioms kreipiama ne vien tik krikščioniškos
skolos.
kultūros ugdymui, bet kartu ir žalingos idėjos
„
III. Kiek reikia.
tikslams. Spausdintas žodis yra žmonių nuomo
'
J
1. Visapusis nedarbo "pa nės, valios bei nusistatymo reiškinys. Todėl sa
vaimi jau suprantama, jog blogos valios žmonės
dėties Brdoklvne
ištvrimas
•>
•♦
parodd,. kad tue-tuoj reika didžiausiais užsimojimais stengiasi savosios eti
lingas. 500,000 dol. fondas. kos prasmėje naudoti spaudą žalingi) minčių pa
TV. Kaip tą fondą vartos. dauginimui.
r'

• K

NEUTRALE SPAUDA IR JOS
PASEKMES
•'

•*
■f

V*

\•

1. Svarbu yra fondą lygiai
ir gerai suvartoti. Ta pro
blema išrišta. Tuomi užsi. ims susivienijusios Brook
lyno Gerovės Agentūros:
• a) Brooklyn Bureau of
Charities; •
b) United
Aid
• _ Jewish
•
Societies of Brooklyn;
c) The Society of St.
Vinceht de Paul.
d) The Brooklyn Ašsociation for Improving the Con
dition of the Poor.
2. Šios keturios agentū
ros reprezentuoja kiekvieną

c

MIEOBMS! .

ę

Kalėdos netoli Parduodu Kalėdoms gražių ąteikinimų. 25 sveiki
nimai srf gražiais kopertais bakse' )y—Į dįl Turiu taipgi lieV tutižkų. JU kaina iki 10 po 2| cen
... Daugiau
to.
po 2 centu viena.
Raiykitė siųsdami pinigus, b tuogŽUritfe—ar angliškų ar lietnxiilrų Kalėdoms sveikinimų. "Darfrgi užrašau. NepamirŠplrašykite jį savirdraugams
KgMdų dovanoms. Baiykite:
r

t

»-•

■'‘..■.j.-imiuaia

a, •

t.

5.

lutinis jos obalsis “Visą atnaujinti Kristuje.” šimtus, ir tūkstančius tikrų savo brolių ir sesu ma: langai i , ,
Dabar paklauskime savęs, koki antikatali- čių Amerikoje, kurie svetimais rūbais persiren bės, bažnyčios stogą nukels. Vį
gonai yra priemonė-instrumeat
kiškų bei neutraliu'laikraščių obalsiai ? Kiek- gė, jų katalikai tėveliai daug rūpinosi jais, daug maldai išreikšti, švelnių ma
edenas aiškiausiai supranta ir teisėtą duoda at vargo, pakol jų širdyse tikrą Dieyo ir tėvynės balsų akordais bažnyčioje pak<
sakymą į antikatalikišku^aikraščių k. t. “Lais tneilę išugdė; šiandien gi: pąys jų gimdytojai maldininkų jausmus prie
vės,’’ “Vilnies,” “Darbo,” “Naujienų” ir “Ke negali jų nei pažinti, nei- susikalbėti. Katali maldos. Papuošia — apima ehorpį
leivio” obalsius. Patys tu laikraščių lipdytojai kai žmonės kuria draugijas, stato mokyklas,-bu- giedamas giesmes bei įvairina
inytinės muzikos veikalus. Garbė
nesidrovi pirmame susitiikme drąsiai atrėžti: davoja bažnyčias, .paaukodami:ąayp kartais pas Apreiškimo -Panos šv. parapij
“Šalin su Roma, šalin su Katalikų Bažnyčia, kutinius centtis ir Sunkųjį darbą šventiems ir nanį, įsigyjus. svarbiausią papuo^
šalin su Dievu.” Apie šiubs laikraščius čia dau kilniems tikslams. '■ Bet štai katalikiškose drau šąlą savo bažnyčioje, t. y.
giau nekalbėsiu, nes būti) pažeminimas mūši) gijose, prie mokyklų ir bažųyČjų durų “perša jus . gražius vargonus.
A.
pačių ir veltui brangaus laiko aikvojimas. ‘4Ne mi” neaiškios spalyos laikraščiai paneigiantieji
utralių” (bespalvių) laikraščių k., t. “Dirva,” visa tą, kas kiekvienam katalikui amžiais buvo
G. BROOKLYN, N. t
“Tėvynė,” “Sandara,” Brooklyno “yienybė” kilnu ir brangu. Tbs rūšies spauda silpnina ka
Bažnyių tribūnos, sakyklos daro stebėtiną obalsiai verti atkreipimd dėmesio ir gilaus susi talikų draugijas, sukelia abejones katalikų žmo
įtaką šimtams ir,tūkstančiams ištikimų šeimy rūpinimo. Minėtų (bespalvių) laikraščių svar nių tikyboje, prirengia, apšarvoja visoms ata ' V. Jėzaus Dr-joa susirmkimM
nų nariams, gi spausdintas žodis pasiekia de- ba glūdi ne tame; kad jie tuos vardus savinasi, tinkamoms ypatybėms į “Laisvės,” “Naujie Vaikelio Jėzaus Dr-jos 3-čio i
setkus tūkstančių ir milijonus skaitytojų. Tas bet tame, kad jų uždaviniai nėra šviesūs. To nų,” “Keleivio” iri kiti) “garbingas” grupes. susirinkimas įvyks ateinantį
madienį, gruodžio 14 dieną,
yra neginčijamas faktas, kad šiandien Angilja kiais obalsiais spauda ne-žmones kultūrina, bet Tos tai yra “neutralūs”spaudos pasekmės.
išleidžia. 10,000 atskirų laikraščių; Franci ja jų atvirkščiai, patys žmonės kultūrina jų spaudą.
Štai stovime prie metų užbaigos slenksčio. po sumos. Pageidaujama, kad
jos šios d-jos nariai skai
išleidžia 4,500, Vokietija turi 7,000, Austrija- Žodžiu, jų obalsiai ar tik nebus atątinkamiausi: Nauji Metai te būva ir naujo įsitikrinimo ir dalyvautų ir naujų narių atriv
Vengrija 1,100, Italija 1,400, Azija 3,000, Ame “Visiškas liaudžiai nusilenkimas tikslu žemiau permainos metai. Kurie tik rėmėte “neutralę” tų prisirašyti prie šios
rika gi 24,000. O ką jau pasakyti apie minėti) siam jų atamavimui,” pasakysiu aiškiaus, pa spaudą ir ja didžiavotes, nuo Naujų Metų ypa d-jos.
laikraščių atskirus skaitytojus, jų nuolatinius taikavimui.
tingu būdu visi skaitykite ir remkįte tik katali
'
Giedojo p. J. Butinis
prenumeratorius ? Užtenka to, kad pažvelgus į
Kiekvienas sąmoningas žmogus arčiau su psi kišką spaudą. Dėlko savo pinigais nupirkti
vieno ar kito tų laikraščių prenumeratorius, mes chologijos dėsliais apsipažinęs, ryškiausioje priešui kardą ir po jo kojoms klaupti ir gaivą Pereitą Sekmadienį, šv. Ji
lengvai suprasime spaudos galingą įtaką pašau-, šviesoje mato ir supranta panašių obalsių liūd palenkti, kad tuo pačiu kardu jie mums kaklus bažnyčioje, *laike sumos, gied
Lietuvos Operos artistas Joni
lio žmonijoj. Tik vienas laikraštis “Petit Pari- nąsias* pasekmes. Nebuvo pasauly tokio žmo kapotų ? O, kataliku susiprask, ką darai... Su Butėnas. Vargonais pritari'
sien” turi nuolatinių savo prenumeratorių 1.- gaus, kuris vienodai mintytų, vienodai suprastų siprask, jau atėjo laikas. Sū kilo sutapti, tokiu Brundza.
200,000, “Petit JOurnal” 800,000 skaitytojų; dalykus ir vienodą turėti) valią, galutinėje pras pats patapsi. Kokius laikraščius skaitysi, tokias P. Butėnas šį trečiadieny 10 |
Apart to, kiti atskiri laikraščiai tūkstantines, mėje, lygiai antrajam asmeniui panašiose for turėsi ir mintis ir gyvenimą.
gruodžio duoda
Mūsų tarpe nemažai randasi ir katalikiški) koncertą, nes 15 gruodžio 9
bei milijonines žmonių mases kultūrina. Yra mose. Prileisti faktą, žmonių minčių, valios ir
nemažai laikraščių savaitinių, yra po keletą ’kar- jų asmeninių tendencijų vienodumą, reiškia, geri) laikraščių k. t. “Darbinjhkas,” “Drau-I ta Lietuvon. Laimingos k “
Dįtva” ir
tų.leidžiami) savaitėj; didelis jų skaitlius išlei žmogaus individualufno sunaikinimą. Tas prie gas,” “Garshs,” “Vytis,”
■
Prikfl>o “ša2tta”
džiama kasdieną/nemažai išleidžiama laikraščių šinasi jau tikriems mokslams, fundamentaliai daug kiti).. Visų pintaą, reikalinga mums atsi . Gerb. kun. N. Pakalnis
po du, tris pr net keturis kartus į dieną. Tas filosofijai bei atskiro žmogaus prigimtai teisei. minti jog^ “Darbininkas” mietu Tibru sutiko labai susirgęs sloga (šalčii
yra gryniausiu įrodymu, kad žmonija šiandien
Tad grįžtant prie “neutralūs spalvos” lai- Didž. NeiV Yorfco ir apylinkes tietiiviams pa- kalbėt tegalėjo. „Bet, ačiū
yra tiesiog persisunkusi spaudęs kultūrinimo kraščių, lengvai pastebime ne būdavojimą, bettįmauti. “Darbininkas” šiais laikAįMyrdofitija- eina geryn. Linkėtina viri
•» r
dėsniais. Tie spaudos kultūrinimo dėsniai yra griovimą pastovios žmonių kultūros, bendrosios lūs Brooklyno lietuvių orgahasf fątnė iahčtam6
tagteri
prie
kreipiami ne tik į gerą, J»et. ir į blogąją "pusę. nuotaikos formų ir apreikštųjų tikėjimo tiesi). visas Brooklyno veikimo žinfaft it paUrhąvimus.
• • '»
“Darbininką” galite užsisakyti vfftoiie kleboni k Jaunuoli? ehorga
Todėl niekuomet neperdėsime šiais laikais nuo Čia kaip tik visa svarba ir gludi — verste-verpo Kalėdą šuva
lat rūpestingo dėmesio atkreipime, budėjime, čia susirūpinti mūsų laikų “neutrale” spauda. jose ir šiaip pas jo įgaliotus agentai Ypač da- rą
“Venite Adoranua.” 'NI
nttąipirXti
dažnai perspėdami žmones skaityti ir remti tik Panaši sjiauda virš gamtiškos atsakomybės ne- bar “Darbininką” galite ha
i?
nwu.it
katalikiškus laikraščius, r tuo pačiu 'šluoti iš pripažindama stengiasi visais nuolankiausiais naujai atidarytoje katalilc
i
v
’ 564 Grand St.
katalikiškų šeimos namų*visus kitus k. t “ne- bfidais liaudžiai patarnauti. Toki laikraščiai su- Spaustuvėje,*
• v* . 4. .
t , s
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1905 M. VILNIAUS
SEIMAS

Laikraščiai praneša, ka'd
Lietuvos dabartipė yaldžia
pasiūliusi Lenkijai tiesiogi
nes derybas. Pasklidus šiai
žiniai, kilo įvairiausių abe
jojimų. Daug kas spėja, kad
tautininkų vyriausybė pasi
ryžusi susitaikinti su Len
kija, užmiršdama Vilniaus
klausimą. Todėl mes ir no
rime atkreipti brangiųjų
tautiečių dėmesį dar kartą į
Vilniaus klausimą ir pasvar
styti apie jo atvadavimą.
’

-

Tr

.

*

kija visiškai nukonkuruoja
ir Lietuva čia bejėgė yra.
J

''A

‘

r

Vilnius svarbu ir tautiniai

kultūriniu atžvilgiu. Valsty
bei svarbu nė vien žmonės,
bet if teritorija, žemė. Žmo

nės yra suaugę su savo teri
torija, lyg kaip medžiai su
žeme. Persodintas medis ar
ba neauga, arba pakeičia sa
vo formą. Senovės norma-

nai buVo galingi. Jie ėjo į
įvairias Europos šalis. Vie

ni pasiekė Italiją, kiti Nor
mandiją, treti nusibastė į
Vilniaus vadavimas Lietu- Ispanijos pakraščius. Jie vL
BiSS metai atgal Rusijos is- pamažėliu atsigriebė. Nepa vos istorijoje yra antras at sur užkariavo, bet niekur jie
^Sbriįjdj į'tyklo stebėtinų ir vyko tuomkart pavergto sitikimas, kuris pastatė mū normanais nepasiliko. Kur
?Uętikėtiiių dalykų. Visų pir- sioms'tautoms visiškai pa- sų tautą prieš sunkų uždavi tik užkariavo, jie susiliejo
pna ji pralaimėjo karą su siliuosuoti, bet * pastangos nį. 13 ir 14 amžiais kryžiuo su vietos gyventojais ir pra
įjaponija. Rusija prieš Ja- nenuėjo niekais. Lietuva at čių užplūdimas į Lietuvą tė nyko. Ir šiandien normanų
Tas
^įbniją atrodė taip didelė ir gavo spaudą ir šiek tiek bu ra panašus į Vilniaus vada kaipo tokių, nebėra.
galinga, kad jos kariai sakė: vo atliuosuota valdžios cen vimą. Tada lietuvių tauta pats ir su išeiviais ispanais
įJUes japonus vienomis kepu- zūra. Tolimesnėj eigoj ji buvo atsistojusi kryžkelėje: bei portugalais. y Tas pats
^rčmis nugalėsim. Bet ne taip vėl buvo sugrąžįta, bet spau būti ar nebūti. Algirdas ir šiandie darosi ir su Amenkos lietuviais. Atsiskyrę nuo
išėjo. Japonija turėjo dide- da išsilaikė. Vilniaus Sei Kęstutis, tuometiniai Lietu
gerai išlavintą ir puikiai mas buvo pirmas galingas vos valdovai, matydami kry savo tėvynės, pamažu išiau.apginkluotą kariuomenę, va- mūsų tautos atgimimo reiš žiuočių dideles - jėgas, net tėja, nebemoka savos kalbos
^®nasi, buvo pilnai prisiren- kinys ir padėjo pagrindą svarstė, ar nevertėtų lietu ir pamažu tautai miršta.
kgusi. Mandžūrija jai buvo būsimajai Lietuvos nepri viams palikti tą vietą ir iš Lietuvių tauta yra gyvai
sikelti į rytus, kur daugiau, surišta su Vilniją. Vilnius
Ifsti* ir ji greitu laiku galė- klausomybei.
vietos buvo. (Ši žinia. yra buvo visko centras. Jei pa-'
pristatyti daug kariuomępaminėta vokiečių kroniko žvelgsime į Lietuvos istori
Ifih ir amunicijos ant karo
se). Bet vis dėlto buvo nu ją, tai pamatysime,z kad vi
Jauko.' Rusijai gi reikėjo
barta laikytis iki paskutinio sas valstybės augimas, tvar
kariuomenę per visą
sios.
Algirdo ir Kęstučio ka: stovėjo aukštai ir ivsa
gitarą vienais geležinkelio
Regiais. Tas ėmė daug lai- Lietuvos katalikų jauni tvirtą pasiryžimą galutinai tai buvo susigrupavę apie
ko. Japonija tuo pasinau- mo “Pavasrio” sąjunga, mi įvykdė Vytautas, sutriuškinė Vilnių. Čia augo valstybė,,
Bojb ir greitu laiku užėmė nėdama Vytautą Didįjį, tu damas kryžiuočių galybę. čia buvo širdis, centras. Vi«#raeU*s taip anJJ^adžiriją^ -^'Visuose mų- rės šių metų gruodžio meh. Tas laimėjimas labai, Adaug
;®0®tae rusai buvo nugalėti. 28 ir 29 dl d. Kaune savo kainavo, bet vis dėlto laimė kštai su Vilniumi 'surišta,
''
kad net įsivaizduoti Lietu
pOhii bėgant Rusija pasta- konferencij ą. Konferencija ta.
Maugiau kariuomenės ir įvyks Ateitininkų rūmų sa Dabar Lietuva maždaug vą be Vilniaus visiškai sun
pradėjo atsilaikyti, bet vi- lėje — didžiausioje Kaime. tokiame pat padėjime, tik ku. Lietuvių tauta* neturė
į&ige^kilo revoliucija, ir ca Į tą konferenciją suvažiuos kiek lengvesniame» Anuome dama to centro, turės pasi
ras kuogreičiausia padarė pavasarininkai iŠ visų Lie tinė vokiečių pajėga buvo di keisti; ji neturės gaivinan
tuvos kampų. Pavasarinin desnė už dabartinę lenkų pa čios srovės. Visi mūsų tau
1905 m. revoliucija įsisiū- kų kuopos yra kiekviename jėgą. Jei anuo metu atspa tos paminklai yra Vilniuje.
Bsvo gan smarkiai. Ir pa- mieste, miestely ir bažnyt rumo nebūtų buvę, tai gal Mes esame atplėšti nuo pra
įtys rusai ir kitos-pavergtos kaimyje. Jų kuopelės išsi šiandie ir lietuvių tautos ne eities. Mes tik girdimė tuš
čius žodžius apie praeitį, bet
gautos, pasinaudodamos pa sklaidžiusios po visus kai būtu.
togiu momentu, sukilo prieš mus. Pavasarininkų kuopų Be Vilniaus Lietuva poli jos nematome, nes ji mums
Caro valdžią.
Policija ir dabar yra per 650, o narių tiškai bejėgė. Be Vilniaus ji išplėšta. Tam, kas žino is
^valdininkai • pabėgo. Senoj i — per 60,000. Konferencija negali vaidinti tinkamos ro toriją, Vilniaus mūrai, ir
gTarka žlugo. Žmonės, pasi būsianti gausinga atstovų lės, negali turėti ateities. akmens, ir Įvairios liekanos
griebę laisvės obalsį, drąsiai skaičiumi, gyva ir įdomi. Jos vaidmuo taip pat silp daug daugiau kalba į širdį,
stojo kovot prieš supuvusią Lietuvos idealusis jaunimas nas.
Be Vilniaus Lietuva negu vaizdžiausieji pasako
į&aro Valdžią ir stebėjosi, kad tinkamai pagerbs Vytautą maža valstybė, kuri politiš jimai Jei Lietuva paliktų be
viskas taip gerai sekasi. Ir D. ir svarstys svarbiausius kai nieko svarbaus negali. Vilniaus, ji suakmenėtų,
įįetuviu tauta tiek jau buvo reikalus, ateities veikimo Su Vilniumi — visai kas ki nes sutrūktų visi tie ryšiai
‘Mgimusi ir susipratusi, kad klausimus. Be to, bus rinki ta. Ji tada jungiasi su Vo su brangiąja pfcąeitimi, se
nove.
:
padare didžiulį Vilniuj Sel mai i centrinius organus.
kietija, Lenkija, Rusija.
t |
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kur nusirinko apie 2000 . Linkėkime Lietuvos pava
Atstovu iš visų Lietuvos že? sarininkams, tautos skais
Seimas buvo begalo gy- čiam žiedui, geriausio pasi
į£asrr entuzijastįngas. Pa- sekimo.
..
žirikąlauta iš Rusijos, kad
įtarių Lietuvai autonomiją
Lenkijos seimo rinkimui
įu Seimu Vilniuje. Padary- praėjo taip “garbingai,”
BBfc daug gražių ir toli siekad ir straipsnių “Po Len
gk&nčių nutarimų. Nusietakijos Seimo Rinkimų-” ne
sutraukti vieningon au- leidžia spausdinti. Už tokį
N^ftominėn _ valstybęn visą straipsnį Vilniaus miesto
■tepusios istorinės Lietuvos storastija “Vilniaus Ryto
Sfbtaę. "Buvo net sumanyjų” sukonfiskavo. “Vilniaus
■į iakbrporuot baltgudžių
Rytojus” vietoj sukonfis-Rt&ą.. Lietuvos
ribošna. kuoto numerio išleido kitą
fep&ai kalbėta apie sudabe straipsnio, palikdamas
femą federalinės vienybės
tuščią vietą. Tas parodo,
fe latviais. Žodžiu, užsimokad diktatūros fašistų ar
Mląėiai ir padaryta lyg
komunistų yra lygios.
įfe-kuo greičiausia padarė
fcpfr pradžia būsimai Lieiną,
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Mūsų kraštas kokių nors Kiekviena tauta labai bran
iškasamų turtų neturi. Lie gina savo žemę, teritoriją.
tuva teturi žemės ūkį. Pra Prancūzams atvaduotojo Elmonę labai sunku išvystyti. zaso 1 ha. kainaVo 56,000
Lietuva galėtų pakilti, kaip aukso frankų. O kiek įkai
tranzito kraštas. Toki Olan-i nuoti žuvusį"jaunimą ? O kas
dija gamtos turtais yra ne gi mums lietuviams Vilnius?
turtingesne už Lietuvą; ten Jis mums brangesnis už vis
žemės ūkis/ nekaip gyvuoti ką. Kas prancūzams Pary
gali, o vis dėlto Olandija žius, italams Roma, tas
priklauso prie svarbiausių mums — Vilnius. Žinonių
valstybių. Jos miesto Am galima prisiauginti, o terito
sterdamo birža stovi greta rijos negi padauginsi. Tad
Berlyno, Londono, New- Vilniaus krašto kiekvienas
Yorko. Ji iš kolonijų ne kampelis mttmš didelė brfcndaug turi, bet ji' daugiausia
iš tranzito praturtėjo.. Per Vilniui atvaduoti priemo
ją iš visur geležinkeliais ir nių daug. Labai aišku, kad
kitais susisiekimo keliais susitarimu su lėhkafcj jo nepraveža daugybę prekių. atgaūsim. Lenkai taip suk
Lietuva, iš vienos puses f jū ti, kai jie net Bako: jūs, lieras, o iš .kitos į Rusiją, at tuviai, Vilniaus nenorit, bet
siremdama, galėtų būti ge-. tik šauįkat tkutoe Ūpui pa
ras tranzito kraštas. Dabar
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Ligi šiol karščiausia vie
ta buvo laikoma Death
Valley dykynė Kalifornijoj.
Ten liepos mėnesy karštis
pasiekia 56 6/10 C. laipsnių.
Tačiau rasta day. karštesnė
vieta, kaip Death Valley.
Tai pasirodo Tripolis Azi
joj, kur vasaros mėn. karštis
siekia ligi 58 C. laipsnių.
Metinės temperatūros at
žvilgiu, jei sakysim tos‘vie
tos visų metų šilimą ir karš
tį krūvon sudėjus išskirstyti
lygiomis visom metų die
noms* tai karščiausia vieta
žemėj bus Masavo sala Rau
donojoj jūroj, kur vidutinė
metinė temperatūra yra 30
C. laisnio. Tai yra pekliš
kas
karštis, sudarąs
neįmaZ* '• t .
z"
nomas gyventi sąlygas. Sau
sra Masavo saloj neišpasa
kyta. Tokion sausron pate
kus tuojau išdžiūsta burna
ir kvėpuojamieji takai tiek,
kad skeidrėja oda ir prade
da kraujas tekėti.
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KABLIAUSIOS IBIUS j
VERTOS
U

kelti, Savo laiku lenkų už-

ouug vieno veKosiovaai- .?
jos statistikos biuro apskai- \
čiavimu, • Europoj žmones
kalba 125-mis kalbomis. \
Tarp kurių irmoj vietoj '
stovf vokiečių kalba, kurią
vartoja 80,903.000 žmonių.^
Toliau eina rusų kalba — *
70,254,000; Anglų 47,000,41,807,000;
000; Italų
39,2|5,000; IsPrancūzų
25,670,000 ir t. t.
panų
“M. L”
Lietuvoj pinigų lietuviškų
spalių pradžioje buvo .109
niil. litų apyvartoje. Tai yra vienam gyventojui teko
maždaug po 47 lt. Latvijoj
tuo pačiu laiku skaitant li
tais buVo latviškų pinigų apyvartoje 343 mil. litų. Vie
nam gyventojui teko 190 li
tų. Prancūzijoje banknotų
apyvartoje buvo skaitant li
tais 29 milijardai 320 mili
jonų. Vienam gyventojui te
ko 733 litai. Taigi ten žmo
nės žymiai turtingesni. v

KOMUNISTO LAIŠKAS IŠ
MASKVOS
Čia. spausdiname įdomų eina nenoromis. Šis progra
laišką iš Maskvos, kurs nu- mas
:
labai nepatinka ūkiniųšviečia Rusijos ūkininkų ikams.
■ • r '
padėtį. Šis laiškas reikšmin Paą mus bagotų žmonių
gas tuo, kad jis yra parašy- :nėra, viskas iš ju'yra atimtas aršaus komunisto, ykilų- r1ta, viskas perėjo į valdžios
šio iš Tirkšlių. Gyvendamas rankas. Bet dabar gyvenam
į Lieuvoje, jis buvo aršus so- labai prastai : • viskas eina
. cialistas, vėliau tapo_ komu- mažyn, visko trūksta, nei
’ nistu ir už bolševikišką a- vienas nėra užinteresuotą#,
' gitaciją turėjo ' pąbėgti iš gyvena tik šiai dienai, o iii
Lietuvos į Rusiją. Pagyve- rytoju nestorojasi. Ūkiniu* -v
’ nęs bolševikų “rojuje” ke kai yra nuskurę,* nuplikę, —
letą inetų, neseniai savo kaip valkatos.
Nežinau,
draugui parašė laišką,, kurį jkas bus toliau. Aš negaliu
čia dedame žodis. į žodį, kaip daug ko rašyti, tą jūs. gerai *
jis lietuviškai buvo parašy- patys žinote.
• tas:
Pas mus iš valgomų daikJ‘Rašau laišką jums, A- tų, iš drabužių ir kitų daik*- 1 domai, iš Maskvos. Duodu tų viskas yra išduodama j»o ‘
labų dienų jums visiems ir knygutėmis. .Daugiau negau
linkiu gero pasisekimo Lie si, kaip ant žmogaus yra pa-. a
tuvoje. Kas pas jus girdėt .skirta. Žmonės stovi eilėmis
’ Lietuvoje?
■
gatvėse, pakol kO' nors gau
Pas mus šią valandą ne na nusipirkti. Jūs gyvenat,
kas labai. Pritrūkome duo- Adomai, spakainiai šią va
’ nos ir kitų daiktų Juk jūs landėlę, jūsų nevaro i susi
žinote, kad pas mus dabar vienijimą, komunos. Ūkinin
eina kolektivizaėija ūkinin kai gal nežino, kaip pas mus
kų, bet ūkininkai priešina yra. Aš esu labai pasiilgęs
si, nenori iš vieno katilo val jūsų. Kad mudu dabar susigyti. Kova eina labai aštri, eitumėm, daug ką pakalbė
nežinia, kaip pasibaigs.
tum. Lik sveikas,'Adomai!”
Pas mus nebėra nuosavy Štai kokius pyragus Rusi
bės, buožės (ūkininkai) bus jos ūkininkai šiandieną raišnaikinti. Bus įsteigti dide gauna!
li ūkiai po 16,000 hektarų,
žemė bus apdirbama su
s
traktoriais, bet pakol šių < “1OTO✓ ” SUKATTUVAS
‘
... <4
mašinų nėra užtenkamai, Kaunas. Lapkričio 3 die-v.
žemė bus ariama pagalba ną “Rytas” išleido savo ju- *
arklių. Bus vienybė komu biltejinf 2060-tuį n-fj. Su-.Ą
nose, bet sis žingsnis pirmyn kaktuvių n-ris išėjo Įp pusjk ;
•
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“Rytas” pratįėjo riti 1983 vej
m., buvo kelis kailis kotnep- ;?
žaizdas ir visai pasveiks.
danto i
didumą
Tada ji galės susitarti'su
baudomis mib^ustas ir
nuskriaustaisiais ir atsiim- m. jo leidimas vienam mė- <

priklauso.
, . :
j
(Gerokai naudotai lfe^.

j-• r''

W^»uĮlįRĮįĮ,
p
Apif
BįtaęįMi
Tokiu tat būdu žmogus taifi-J pajuokiamas, pa^epiąmas, visam t
fcčį
bet nbt^ii peršekiojamas. O juos pasiekė
8 visą ‘kraštą...” vokusiai
pa' aklu jo vergu. Gi visiš
vų. žmonių vartojami įnstrtn r.
tačiau,
ar
jis
atsisakė
nuo
į
Vienttolis-S.
Gallen
mini
ką! nevartojant svaigalų ne
savo uždavinio rūpintis žmo apie vargonus, kuriuos Ka mentai — fleitos, klarnetai,
jaučiama to malonumo, ku
nių išganymu — Ne! Tad rolis Didysis (IX amžiuje) triūboe, smuikas, cello, obo
šv. Kalėdų ir N

PASIOARtl

MAĮVĮNI&KŲ
Jalratv—I-a* vice-pirm.; O.

rio jie teikia ir neįsigyjama ir mes dėl kvailų neblaivių
Akvisgrano katedrai dova jus ir visi kiti kokie tik ran tų belaukiant darb
į juos palinkimo. Taip pat jų žmonių pasityčiojimų nenojo. Jų didžiosios dūdos dasi muzikos inštruinentai, yra. gera btog^bask
ir draugai, žinodami tvirtą išsižadėkinie’ikilnios blaivy pamėgdžiodavę griaustinio net ir tokie, kokių nesiranda kilniame spaudos pi
> Pranas V. Strakauskas, Kun. Feliksas Norimi!
Blavackas.
nusistatymą, nebedrįsta per bes dorybės. Juk,* kaip, ne trenksmą, o mažosios — atskirų pavienių - muzikos darbe.
daug kalbinti, versti. Todėl kreipiami dėmesio į bepro paukščių balsus bei švelnius padaigų tarpe — žmogaus
balso pamėgdžiojimas — vox Worcesteriečiai Šv.
taip elgiantis leigvių leng čių suopihius,. taip nežiūrė cimbolų garsus.
bumana ir taip pat skamba' miero parapijoj jau
viausia išbūti blaiviam. Tie kime nė girtajjioČių tauška
Istorikas įTraeteris (pra liniai instrumentai — arfos, buojasi. Išrinko gen
sa, visiškai atsisakant nuo lų. Mums turi būti svarbu,
džioje XVII amž.) rašyda varpai, cimbolai, būgnai, ir jie leidosi į kiekvienoj
alkolio nepajuntama jo tei kad tik V. Dieriii patiktu
mas apie Golberštadfo XIV griaustinio garsas, traukinio bininko namus užraš
SU GIRTAVIMU?
kiamojo smagumo. Bet, Br. me. ‘‘Visi, kurie nori gvvenamž. vargonus, mini, kad šie bėgimo mėgdžiojimas, gegu mi katalikiškus lai
.
1
' < ... Kl., žinokime gerai, jog žmo
t i maldingai Kristuje Jėzu
“Jei tas, ^kurs vadinasi biaurią ydą nugalėtume, gus gyvena šiame pasauly je, kentės persekiojimą” (2 vargonai skambėję, panašiai tės ir tt. Žodžiu, šios dienos Šiomis dienomis “Da
kriokimui,” vargonai pralenkia savo gar ko” administracija gavo
brolis, tačiau yra... pirtyjreikia: J) patiems nevarto je ne tam, kad vaikvtųsi Tim. 3, 12), * sako šv. Povi “baisiam '
lis... su tokiu ne nevalgyki? ti svaigalų ir kitiems jų ne paskui visokius smagumus, las. Bet kitoje vietoje jis “skaudžiam cypimui” ir tt. sų įvairumu ir pajėgumu di Worcesterio 12 metinių piš
duoti; 2) vengti bendrauti malonumus. Ne! Jo tikslas prideda: “ Jei tik- drauge
te” (1 Kor. 5. 11).
Šie keli pavyzdžiai aiškiai džiausi simfonini orkestrą, numeratų. Taip pat paž
jo dar daug daugiau pi
1. Patiems nevartojant svaigalų Ir su geriančiaisiais ;3) blai visai kitokis. Jo tikslas vyk (su Kirstumi)
kenčiame. duoda vaizdą apie aną lai kur vienas žmogus laisvai
*
.»
■
j
kitiems jų neduodant.
viai auklėti jaunąją kartą, dyti V. Dievo valią’ir ke kad būtume drauge ir pa kų vaigonus. Ypatingai prie juos valdo, kuomet orkestre ti. Kas juos “subytis.”?
. 2. Vengiant bendrauti su geriančiai. siais.
;
4) įstoti į L. K. Blaivybės liauti į amžinąją laimę. Gi garbinti” (R'oni. 8, 7). 1
vargonų patobulinimo daug reikalinga desėtkai, kartais Spaudos platinimo kO
3. Blaiviai auklėjant jaunųjų kartų:
sijos pirmininku yra p.
a) draudžiant jai svaigalus, draugiją, 5) skaityti ir pla kelias į ją nėra lengvas, ma
'Ne. vien patys nevartoki prisidėjo vokiečiai, pralenk šimtai žmonių.7
b) {rašant jų f “Angelo Sar tinti gerus raštus. Pasvars
lonus, smagus, bet priešin me svaigalų, bet ir kititems dami visas tautas. Pradžio Šiais laikais vargonų sta Svirskas, buvęs Blaivi
go” draugijų.
•L įstojant į B. K. Blaivybės drau- tykime tai šiandien plačiau, gai, sunkus, skaudus, erškė jų neduokime:
raštinink
Turėkime je vargonai buvo varomi tyba ir jų vartojimas taip Susivienvmo
‘. gij^
čiais išklotas.. Aiškiai tai sa drąsos atsisa^’ti nuo to ža vandeniu ir vadinosi Hid smarkiai plečiasi, jog jau Jo pagelbininkais yra uol
5. Skaidant ir platinant gerus raštus. Br. Kl!
ko Išganytojas. Štai jo žo lingo papločio priimti sve rų varomieji. Jau XV ir šiandien galima beveik, saky ir energingi spaudos pi
Ką daro šeimininkės, kai!
#
džiai: “Jeikitę per ankštus čią alkoliu, ar atsilyginti juo! rauliniais, o tik vėliau pra tų kad gyvename vargonų e- tojai.
daržuose privysta usnių, žliū
gių, balandų ir kitų piktžo 1. Reikią-patiems nevarto vartus, nes erdvi vartai ir už patarnavimus. Tiesa, tai sidėjo su dumptuvais — o- roje.. Vargiai jie bebus ka Worcesteriečių pavyzdį tu
lių? Nagi jos, kiek begalė- ti svaigalų ir kitiems jų ne platus kelias, kurs veda 4 ne taip lengva padaryti. Bet/ KVI amž. pradėjo statyti da daugiau madoje, kaip rėtų pasekti ir kitos kolo
prapultį... Kaip gi angšti žinokime, kad visuomet sun vargonus, šių laikų vargo kad šiandien jie yra. Ame jos.
damos, stengiasi jas išrauti. duoti.
vartai ir siauras kelias, kurs ku tik pirmieji ledai sulau nams panašius. Gale XVI rikos'beveik kiekvienas geKodėl? Dėl to, kad ^kitaip
tos piktžolės nustelbti! dar Kovą su pragaištinga gir veda į gyvenimą” (Mat. 7, žyti. PaskumJau viskas ei amž. vokiečiai pritaiko var-’ Iresnis kinematografas, teat18Iras, kliubo svetaines turi gežoves, ir visas jų trūsas nu tavimo yda reikia pradėti 13, 14). Be to, Br. Kl., rei na savaime, ^raveskime ki-ponaras pedalus: Vargonams
tiems
kelius;
d
ne
cimpinki-1
besi
vystant,klausytojų
tarpe
eitų niekais. Ką daro gy kiekvienam nuo savęs. Ko kia neužmiršti ir . tų visų
'Iresnius bei menkesnius varBet lietuviai eina pirm
dėl?
Dėl
to,
kad
tik
tuomet
me
žioplai
paskui
minią
!
P
e
įgauna
daugiau
ir
dauvargų,
skausmų,
nelaimių,
dytojai, kai šalyje pasirodo
.
,
T
v ..įgonus, Tik Europoje, tur
giąu salininkų.
lai- w
stokos
dar Jie užima geras vietas 1
šalininkų. Ir anų iaišiltinė, kolera, ar kita kokia ji gali būti sėkminga. Neš gairių eina iš girtavimo tiek Būkime kitų galvos, o nė uo- priu
tuvėse o ir bizny neatsilie
kardinolas ' _Bona
limpama liga? — O gi jie iš tikro, Br. KL, jeigu tik paskiriems asmenims, tiek1 degos; Tik’ tūo būdu įsigy, ... apie Į pasaulinėse svetainėse manuo amerikonu. Paimk
vartoidmi.
. įsako tuojau atskirti svei kiekvienas lietuvis, paliautų šeimoms, tiek tautoms ir val sime gaAės p&š V; Dievą ir rvargonus rašo, kad jie nę, L.
miestą Montello, Mass., to?
pas žmones. Juk''kas. gi: mi- kali’ bati
bažnyčios vard-’l
■'
” * . ' *”■ * ’
kuosius nuo užkrėstųj 11, juos vartojęs alkolį, girtavimas stybėms. - Alkolis be saiko ni, kas gi garbina pačius di-Į1311
smerkiamu - ^Vtago-1 Kainos Jų. yra milžmjs- ietuviai gabūs darbiniu
. atsidėję prižiūri, gydo;- gi brangiojoje mūsų tėvynėje vartojamas yra baisus, pra džiuosius girtūokliust^Nie- W garsai linksmina mintis, Įkos’ "J10 k®leJ08
bet ir biznieriai tvirti ir slį^
sveikiesiems draudžia ben tuojau dinghi, pranykti!. Gi gaištingi nuodai, tik trupu- kas! Tik garnrtimiej'i kiek gelbsti pajusti aukštybiųka-pu_ia .lkl šimtų tūkstančių
manus. Montelloj yra da
drauti su ligoniais, jiems elgiantis kitaip, vadinasi, Čiuką neva pasaldinti. Tūk a—..
j-^liaHjos linksmybes,.; iagina|^^lll‘L ^l. Priklauso ^9 <rautvių ir gana gražių, k.
- jUurodo kaip laikytis, kąd pačiam neatsisakant jnųo stančius sykių geriau suvis paraudą ar netpakeikia juos [teisingus prie įnėilėš,
™CĮŽiagOS’
jr , ^uimpąnDry :Gpoįs_Sį^^
f-t^psikiėstu. Kitaip darant? svaigalų, tik kitus^ragmant ^^stį^^^aJ^ajųojo
Idemmgus šaukia prie ^iJpamėdžiojnno
nusisekime kuris priklauso Petrui Bart*®
visi gyventojai išmirtų,’ išišsižadėtų mūsų pastai!- malonumo, negu j jausti ir juos užmirštą.' Tuo tarpu gi
ihyktų^Ką daro žmonės, kai^08 W Medžios; tuščios, kentėti šiurpulingus jo vai- blaivintojųVaidąi plačiai ži los” ir t. t. Rodos, netiek kitt-1 Instrumentų. Europoje cevičiui, randasi ant graži
-i*e ^ur kas pigini ne' gatvės po No. 678 No. M;
' apylinkėje radn^n
am- nomi ir visut i^u pagarba ta daug laiko praslinko nuo-to,
pasirodo vilkas
vilkas, ’Tuk kltl mums tuojau, pa- sius šiame gyvenime ir am
kai ausis reikėdavo užsi-|gd’ Amerikoje. Vra žinomi St. Toje kraut vėj e gausi
■
Kad svaigalų mė riami. -Kas niūsų nėra gir
-ar kokis kitas plėšrusis žvė- sakytų: — Gydytojau, pasi- žinybėje.'
L -------- jkeli vargonai (Šv. Siksto 50 ir gana žema kaina,
juos klausant,
jau
T. ris? — Ogi jie apsiginkluo £ydyk -save patį. Matyt, jgėjai visaip pašiepia,, pajuo dėjęs, pav./Mįjie vyskupą!1 kim
tiekštipažengė
pirmyn,o kadi
Kapeloje
Romoje, Man
visuomet rasi Povilą Vi
pats netiki savo žodžiams, kia blaivininkus, -suvis ne Valančių norėjau pusė šim- j
_
_
_
.
.
ja šautuvais, šakėmis, kir
to mėtų praėjo nuo jo mir-fjau veikia savo garsais į ge- chester’io Katedroje -^Lon- mauską Unksmių veidu,
viais, lazdomis ir eina jo nu jeigu gyvenime jų nesilai reikia to paisyti. Jeigu žmo ties?; Ženkime mes jo pėdo- rąsias žmogaus puses.
done), kur i-andasi sidabri- ris maloniai patarnauja. .
dobti, nes kitaip negalima kai. Ką gi tad nori, kad mes gus žinai, kad eini teisingu mis ir panašios garbės susiSmarkiai vargonai prade- nes lr varines dūdos, ų šiaip merikonai duoda gražų
jiems tikėtume? — Ir mes keliu, tai ką gali kenkti nors
"4. būtų suvis gyventi.
da prigyti ir kitų ^ų paprastai daromos-yra įs ditą lietuviam.
tai išgirdę neturėtume ką ir viso pasaulio pašaipos? lauksime!
Pasakykite gi dabar, Br. atsakyti, nes jie šnekėtų tei
(Bus daugiau)
I maldnamiuose, kad net žv-| paprastos skardos, cino, šviReporte
Juk ir V. Jėzus buvo ne tik
KL, ar girtavimas — alko- singai. Taigi aišku, kad ko--------------------- Idai kai kur savo sinagogose no’ miSrio ™efalo: saavimi
lis ne biauriausia piktžolė voti su girtavimu reikia pra
Lazsr. Meiį. J. Žilevičius\^Q įsitaisyti (Berlyne, aiškn _lr * medžio. Dėlto tat
DfcL HfKSTU AR PI
slopinanti mus visus? Ar jis dėti kiekvienam nuo savęs.
' i Petrapilvje) ; buvo pakeltas j
kainos yra žymiai skirĮDEGIMO
J ne limpamoji liga naikinan
Iklausimasnet rasų
Didžiausia šiahdien Tuksiančiai įmonių, kurie kenti*
Tik save sutvarkius,' galima
ti visą mūsų taut^? Ar jis eiti prie kitų.
Įvesti vargonus. Kalviną;.!
valgom; medžia- silpnų inkstu s»r pūslės, kas vertė
tankiai keltis naktimis, paėmė NogS*
Tone ir susilaukė greitos pageltos, SĮfag
ne . baisiausias žvėris, kaip
liuteronai
ir
kitos
panašiosL
os
l^lrbystė
yra
Australi____
_____ ■ _-- — -- ■—- — -A.- ■_« ---- -J i-- , puikus preperatas imšalinu iš inksty&S
Toliau, kad kova su girta Vargonai yra labai senas bažnyčia griežtai buvo nusi- ________
tas pasakų slibinas, ryjąs
stačiusi
prieš
instrumentalę
I
sektos
senai
savo
maldna-H°'i
e’
vkur
^alvs degančias medžiagas ir sucvarko ir
vimu būtų vaisinga, reikia muzikos instrumentas. .Dar';
stiprina juos taip, kad Jie dirba talfcy
gyvus žmones? — Tad mes
yra
siunčiamos
į
įvairius
pa

kad turėtų dirbti. Tik kelių dienę b*a
muziką,
jos
nemėgo,
be
to,
Imiuose
turi
juos
įvedusios.
stengtis suvis išsižadėti svai Kristui negimus, šis instru
dymas {tikins jus, kad Ni _
turime ,su juo kovoti ir jį
saulio
kraštus.
Daugelis
išstabdys inkstų ar pūslės {degimą Ir
galų, kaip sakoma, neimti mentas Graikijoje jau buvo vargonai nebuvo tobuli, vie-I Pastaraisiais* laikais var
jums miegoti per visų naktj.
būtinai nugalėti. Kitaip mes
dirbėjų
ir
patįs
reikalingas
laujant daugiau keltis.
jų nė į burną. Kodėl? Dėl žinomas. Nereikia manyti, tomis net trukdydavo jų igonai,'kaip muzikos padaržūsime, išnyksime nuo žemės
dalis
pasigamina
savais
įNuga-Tone greitai pagerina
to, kad, kas jų po truputį kad vargonai tokie buvo, ko garsai maldininkams, už tailgasj-yra pasiekęs aukštos tosveikatų,
kadangi jis sutvarko irpaviršiaus ir amžinai pra! rankiaisl
stiprina nervus, muskulus ir .
vartoja, tas patenka į dide- kie jie išandien yra. Kaip jie buvo labai apribotai var-|bulybės, kur desėtkai tūkspriduoda jums geresnj aptetltt,
pulsime. Į kovą mus ragi
,
kančių dūdų juose talpina- Amerikos lietuvių bažny Jis
gali virškinimo pakrikimus,
į pavojų į juos visiškai į- žemiau pamatysime, jų se tojami.
ja neveiklias Kepenis, pašali
na, šaukia Dievo, savo, arti
prasti. Juk pasakykite, Br. nais laikais tobulumą, net Apiė tuolaikinių vargonų Imi. Jiem ištobulinti ypatin- čiose, išskyrus mažą nuošim ar išpūtimų viduriuose ar pilve,
mo ir tėvvnės meilė. Pažiūkonstipacijų. galvos skand6jitp$,
Kl., ar didžiausieji girtuok juokinga darosi. Kadangi tdbulumą mes sužinome iš gai daug prisidėjo anglai ir j tį paraijų, yra geri pasku tūlius, suteikia poilsingų. >
rėkime dabar, kaip reikia
miegų ir prideda svarumų sul
liai nuo pat mažens yra to šis instrumentas savo galin metraštininkii, kur apraši-1amerikonai, pritaikindami! tinių laikų vargonai. Tik kūnams.
kovoti su girtavimu. Kad šią
ki ? — Ne! Jie tik paskiau į- gumu, įspūdingumu, didu nėja" 950 hl Vinčestery bu- šiam reikalui elektriką. Da gaila, kad kartu su vargonais Nėra surasta geresnio prepeot#
niems ir padegusiems, arprato į alkolį. Ne vienas jų mu. įvairumu, jėga viršija vusius vaigęipis..Jie tuomet bar jau yra tokių vargęnų, įvedama ir daugybė teatra spėkos ir jėgos tiems, kur
ir suvargę. Nuga-Tone yra
kurį laiką net buvo visiškai visus muzikos padargus, tat turėję vos 10 klavišų ir 4001 kur- sujungiami 5-8 vargo- linių banaliukų, kurie jokiu seni
vinėjamas visų vaistų psrdavftjti.
RDIEKOS AMT VA1WEMO
f
jūsų pardavėjas neturi jų
*
blaivininkas. Tik paskum ė- yra pramintas visu muzikos (lūdų; jais turėję groti dujnąi, pastatyti įvairiose baž- būdu rimtai muzikai nepri- gp
prašykit j{ ufsakytt jų dėl
Per Cherbonrg—6 Dienos
“%
męs po t luputį ragauti, įga padarytį karalium. Bažny vaigoninkai, o 70 stiprių inyčios ar svetaines vietose į I tinka, o pataikaujama že- <lBnberio,_.
- Per Bremen
vo tąjį taip pragaištingą į- čia savo apeigose pritaikė vyrų^pasikeisdartii -mindavęįvieną bendrą tašką — vienąlmiems žmonių jausmams pa- -sį—.------------ : r
Dviem Greičiausia Plankjo' .
, j ančlals Laivais '
pfrotį.* Alkolis, mat telkia visa tai, kas gražiausia ir 26 dumples (dumtuyus)! [asmenį; dvejų-trejų atskirų Į tenkinti, kt.: arfos, varpai,
vargonai buvę labai gar- Į vargonų sujungimas
vienan
Į cimbolai,
xylophonai ir per ,
‘
‘
‘
‘. ...................................
Bremen ir Eoropa žnųogui šiokio tokio malonu prakilniausia, tat ir' vargo Tiė
parašte.
Itaškan
; panašūs
Mėžiau 8 Dieną į LietuVą
singį^visaritkrašte.
*
- —
- į- dvi-• ar
1 ■ tris
->* kla-ldideli tremoiiandai
<
mo. Tas malonumas trauk nams teko garbė patekti į singį,Visam
Vienuolis.
L*Vujstan
apie
viaturas
—
vienam
asme-Į
gi
daiktai
rituale
griežtai
vVienuolis - Vuįstan
Į
Taipgi Keliaukite Populiariu
bažnyčią.
te
traukia
daugiau
gerti.
Ir
Ekspresiniu Laivu
juos - rašo.:
rašo: “
“panašiai
panašiai lig
lig Į niui
niui pildyti
pildyti šiandien
šiandien skaidra
akai* Į ra draudžiami
draudžiami bažnyčioje.
bažnyčioje,
labai sunku išlaikyti čia tin Vargonai yra vieninteliu juos
COLUMBUS
griąustiniuf
.griaunant
austoma
paprastu
dalyku.
Įkur
kalbama
apie
orkestro
kamas saikas.
Be to, ne muzikosrpadargu, kuris liko
Pianų tokių m
' Arba^Nuolatmiai kas
Sa

Šiandien
vargonų
su
vie
[sąstatą
—
instrumentą
var

tto.00.
m
v
kartą čia prisideda draugai, priimtas bažnyčioje vartoti. ąjsfe atsimuša geležiniai aš
vaitę Išplaukiančiais Gerai
na klavišų eile nieks nebe-Įtojimą. Su tokiais banaliu*
bičiuliai ir savo raginimais, Nors istorikai nėra-galuti trus garsai taip, kad klatisa
Žinomais Lloyd Kajotiniais
stato; mažiausia dvi klavia-Įkais vargonai, jei kartais
Laivais ' s '
prikalbinėjimais priverčia nai nustatę, kada jie buvoį- nebepajėgia ’ girdėti kitų
Tnformactft Kreipkite Pas
peržengti ribas. Nešusiv ar vesti-.į bažnyčią, bet randa gitrsiu Garsas buvo didelės įtūros vartoj adios. Ameriko-| papuola į linksmaus būdo
Vietini Agentų ar i ■.
HUUflKBOMt
- < J 1M tomą UaW
dant gi vieną, kitą sykį, ky- me žinių, kad jau VII am jėgos, žmones rankomis dž- je viena klaviatūra vargiai! vargoninko rankas, virstaj
(kur galėtuųi besurasti var-lgatvine šarmanka: tokią dila baisus palinkimas, k^ris žiuje Vakarų Europos haž- sikimWro’aMia. norėdaini
tfefelai M
sunkit nugalėti, ypač, kat nyčiosejyargonai buvo varu’ arčiau fte'Viętos prhiartin- gonus;.Wėttwoįe tof JM
O. Sidabrįsng,—ižd^ 6 Commonw
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garsus misijonierrus Tėvas Mari
jonas Kun. Dr. J. Vaitkevičius,
^^j^vęiiža.ląikni, pasibai- Misijos bus sekančiomis dienomis
kas vakaras 7:30 vai. ir kas rytas
pasilinksminimai ir pra•9:00 vai: moterims ir merginoms
jąąldos Įaikas, laukiant šv. panedėlio,, utarninko ir seredos
j,’Ą-Užgimimo pasaulio At'gruodžio 15, 16,17 d. Vyrams ir
gjK Pasibaigė visi pasilinks- Ivaikinams ketvergo, pėtnyčios ir
Mb$Į.fu labai pasefeningais fė- subatos gruodžio 18, 19 ir 20 d.
R^fcurje tęsėsi per keturis va•Labai .geras ir patogus laikąs'at■Bt^^numpas tai buvo laikas,
t likti savo dvasiškus reikalus, Įaul^įlAekinės buvo labai geros ir, [kiant šv. Kalėdų* Būtų labai geis<ljdidelė bedarbė, pelno buvo [tina. kad lietuviai pasinaudotų
dvigubai, negu gerais
i <dalvvauttąja proga- ir skaitlingai
Imt' Klebono J. Bakšio rūpes- iJų misijose. Tokia’ proga, ne dažĮĮtnup, nepaprastas pasklarbanai pasitaiko ir klebonas pa gei
darbininkų, dirbusių, kad dauja, kad kuo skaitlingiausiai
bQtų pasekmingi fėrai, di- |žmonės lankytųsi.
~
**
"^Įmaniimas lietuvių ūkininkų,
40 vai. atlaidai.
\
^g,. suaukojo daug paukščių,

apylinkės biznierių gausios'' Misijos baigsis su 40 vai. atlaiMo padarė tas pasekmes. Dir- dais, kūne prasidės nedėlioję,,
*inokyklas vaikučiai, pardavi- gruodžio* 21 d. ir baigsis iškilmin
abtai bilietėlius, vadovaujant ga procesija šu Švenčiausiu. Sa
kytojoms sesutėms Praneiškie- kramentu utarninko vakaresgruota^<dirbo sunkiai taipgi jaunos džio 23 d. Bus daug svečių ku
Fgaitės Sodalietės, kurios ne nigų ir visiems bus gera proga
igi ; čia, tik atvažiavus sesu- atlikti išpažintį ir apturėti atlai
įa TPrąnciškietėms, susijungė į dus, taipgi viešai pagarbinti Švč.
lią būrelį — Marijos Dukrelių Sakramentą. Pamaldos prasidės
Itlieiją. Labai daug prisidėjo rytais 5:15 vai. Iškilmingos šv.
bynos Skilinskų, Baranauskų, mišios bus panedėly ir utaminke
fųlių, kurie turėjo savo būdą, 9 vai. iš ryto. Vakarais bus iš
foko visokių daiktų ir patys kilmingi mišparai ir pamokslas
bo ir padarė didelį pelną para- 7:30 vai. Klebonas prašo ne tik-*
ii. Dėkingas yra klebonas toms ■tai lankytis į bažnyčią rytais ir
baubtas ir dėkingi yra visi pa- vakarais, bet, kam laikas-.yra,
^jonal Tai yra gražus pavyz- ir dienos laiku.
; irTKtomM Šeimynoms taip grai pasidarbuoti ateityje.
Lai
vas jiems gausiai atlygina. Fėpasekmės buvo labai geros ir
pradedant klebonu ir bai
gt visais parapijiečiais, yra la■. patenkinti. ir jeigu viskas
Šv. Kazimiero bažnyčioje metinė
IC gerai seksis ir-ateityje, yra
.šventė 40 vai. atlaidai prasidės
ieSį kad už poros meti) turėsi14 d. gruodžio iškilminga proce
tiąųją ir gražią šv. Jurgio bažsija laike sumos ir baigsis 16 d.
() tas yra labai reikalinga;
Iškilmingoje
įaąitBrus pilnai mokslainei, — gruodžio vakare.
pūlpgą svelainėv kur mūsų vi- procesijoje dalyvaus visi mūsų
mokyklos mokiniai ir minist^anir draugijos galėtų
tai. ' Mūsų bažnyčioje kiekvieną
Ri '■patogesnę vietą susirinkimetą būna minėti atlaidai adven
W?rir pasilinksminimams. O
tuose. Todėl mūsų parapijonams
tašius naują bažnyčia kaip tik
toji šventė yra begalo brangi Prie
’ vreta ir atsirastų. Todėl visi
iribą, o geras pasekmes turėsi- to, tikimasi daug svečių kunigų,
kurie vakarais sakys pamokslus.
Tnrėdami gerą ir darbštų kie
Mūsų bažnytinis didysis choras,
tą kun. Joną Bakšį, dirbkime
vadovaujant, varg. . Juozui Žemai
čiui.smarkiai rengiasi gražiai pa
sirodyti bažnyčioje.

■adedant pirmadienio vakaru . Šv. Kazimiero seselės jau pui
>džio 15 prasideda šv. Jurgio kiai išlavino mūsų mokyklos vai
įpijoje misijos. Misijas ves kučius, kurie padarys malonų įs
pūdį laike procesijos.

Metiniai Draugijų
Susirinkimai

fcas-fi gerbiamųjų lietuvių norėŪžsirašyti laikraštį “Darbininė” malonėsite kreiptis prie ma-

£« aš visuomet noriai patarnau* UT-savo darbą jokio atlygininėveikalauju. Laikraštis “Darįtakas” išeina du kartu savaitėKata būtų perbrangu du kartu,
rga|i užsirašyti vieną kartą saitėje, L y. penktadienio numerį,

įlsaisspaudos reikalais kreipki-

nijimo kuopoje iki šiot veikimas
pusiau apmiręs. Todėl visi nariai .
ir narės privąlo metiniame susi
rinkime daTyvąuti. Mūsų visij yiĄ
priedermė- išrinkti rinkamas val
dybas ir pradėti uoliau darbuotis.
Visų virš minėtų draugijų susi
rinkimai bus šv .Kązimiero baž
nytinėje salėje. Prie to, savo me
tiniuose susirinkimuose nepamirš
kime ir vargšų. Aukokime KklS*
diniam Fondui. . Surinkę .aukas
perduokime Labdarių šelpimo-ko
mitetui, kuris išdalys vargšams
laike Kalėdų.

Piln. Blaiv Susiv. 25 kp. metinis susirinkimas į^yks penktadie
ny, 12" d. gruodžio. Visi nariai tu
rėtų dalyvauti, nes bus svarbūs
susirinkimas. Bus išklausyta- ra
portai iš buvusio seimo.

x

\

Koresp.

DETROIT, MICH.
* Daugelis lietuvių jau paminėjo
L. D. K. Vytauto 500 m. mirimo
dieną, bet daugelis dar ne. Tarp
tų, kurie tik*rengiasi prie tų iš
kilmių, yra East Side Detroito lie
tuviai. Iškilmės bus 14 d. gruo
džio šv. Jurgio parapijoj. Iškib
m ingos šv. \nišios už žuvusius Lie
tuvos kareivius bus 10 vai. ryte.
Pamokslą sakys kun.- Dr. Navic
kas iš Chicagos. Po pietų progra
ma prasidės 4 vai. Tai dienai pir
mininkauti yra pakviestas kun.
Čižauskas. Programo vedėju bus
a5v. J. Jeffersonas. Kalbėtojais
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Kas gyeįčiausias,pasauly? iki 1300 kilometrų per valan
IkLšiolei šituo'"‘klausimu
- bu* dą ! Šitą nepaprastu greitu

HARTFORD, CONN.
-
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Skubiai Reikalingas

’
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N. 8. PHILADELPHIA, PA.

'
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NEW BRITAIN, CONN.

š
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Valdyba

'

Mano brangioji, tu žinai,kaip
BALTIMORE, MD.
tave begaliniai myliu. Jeigu tu
,
Gruod.
14 d., sekmadieny, tuoj
netaptum mano žmona, aš jau visą
savo gyvenimą jokios kitos moters po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. sušinegalėčiau, pamylėti...
rinki.mąs,MąĮonėkitc/rtpiįi visį. ..,

...

TIKSLIAI PASAKĖ
Gydytojas klausia ligonio )
- — Pasakyk man Tamsta, kurio
je vietoje, pajutai patį didžiausią

skaudėjimą?
.. .-—r Didžiausią skaudėjimą paju
tau turgavietėje, bestovėdamas ar
ti Maušiuko karčiamos.
“ M. R. ”

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks gruodžių 26, 6 ;30 va
kare, Karalienės Angelų parapijos
svetainėj, kampas Robling ir So. *
£fh gatvių

Kviečia Valdyba

Taigi.malonėkite- visi susirinkti
ir užsimokėti duokles -kurie esate
skolingi. Nepamirškite ir naujų
PROVIDENČE, Ėi I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki narių atsivesti prirašyti prie mūsų,
mas įvyks sekmadieny, gruod. 21, brangios organizacijos.
Kviečia Valdyba
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai*
nčj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkimą dalyvautj ir užsimokėtų
PHILADELPHIA, PA.
duokles. Parodykime graži} pavyz
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks
dį kitiems.
penktadieny, sausio 2, 7:30 vai.
vakare, mokyklos kambary. Atei
WESTVILLE, ILL.
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kėti duokles.
Valdyba
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

TAS JAU NEBUS JAUNAS

ir negalės save jaunuolių draugu
vadinti, kuris 1930 metais neuž
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki siprenumeruos leidžiamo Kaune
mas įvyks gruodžio 21, tuoj po moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
mišparų, šv. Pranciškaus parapi tos žiedo, žurnalo
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
ii
silankyti ir užsimokėti mėnesines
\
mokestis. Taipgi atsiveskite savo
Žurnalas
eina
sąsiuviniais
po 64
draugus ir drauges prirašyti prie
psl. kas mėnuo jau 10 metų Jame
šios kilnioš organizacijos.
rasi
gražių eilėraščių, beletristikos
Kviečia Valdyba
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
DETROIT, MICH.
tuvos besimokančio jaunimo gyve
, LDS. 72 kpy susirinkimas įvyks
nimą. ‘ .
sekmadieny, gruod. 21, tnoj po
“Ateitis” visų pigiausias Lietu,
Damaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra roję žurnalas. Už $2.00 jį gausi
kviečiami atsilankyti į šį susirin kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm.
kimų.
— $1.00. Moksleivamst met. —
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk I
LAWREN0E, MASS.
Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks
nasi ir stiprinasi saulės spindu
gruodžio 21'd., tuoj po dvyliktai
liais,’ o žmogaus širdis ilgisi tėvų
/ai. Taigi kviečiame visus narius
Šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir
Adr.: “Ateiti*,’.’' Kaunas, Labsavo drahgus pritašyti.“

ATHOL, MASS.

— Žinai, mieloji Maryte, aš di
delį norą turiu ištekėti už Gintau
tų Jono. Tiktai nežinau, ar aš jam
patinku.
— 0, būk tikra, kad patinki.

ATEITIES^

— Na, iš kur tu žinai?
— Žinau,.kad jam visos patinka.

“M. R.”
JIS: Ar tamsta tekėtum už idioto, jei jis turėtų krūvą pinigų.
JI: Tamstos pasiūlyma/r-mane
labai nustebino. ~

. -

“VYTAUTO”
SPAUSTUVĖ

Parsiduoda: maldaknygės, ro
žančiai, škaplieriai, medalikėliai, kryžiai, stovylos ir k. Ga
lima gauti įvairaus turinio
knygų:

Prie SfHetavte

Valdyba vės Al, 3.

‘DMtBūni®)’’ AffiRTDU
Apylinkės lietuviai teuŽsisako
ir teperka /‘Darbininką?’ per
“Vytauto” spaustuvę. Priima

me visus “Darbininkui” ap
garsinimus, darbus bei užsaky
mus.
. »
‘*

“VYTAUTO” 8PAU8TUV1
554 Grand St, BrooHpn, N. Y.

SPAUSTUVE IR KALENDORIŲ DttBTOVą
T&lirba Stenlnhn *

ATLIEKU

KALENDORIUS
Uetnvhūm*, Amerikonui

VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS .
- t
Nuo mailauatų tlkletėMų
iki dlrtiianaių lanstuių

tan Ir Tmportuotaa.

Uet4ni$Z; HtilOSJO

kortų.

ProraonSma tr

Mano k&lnoe autinkamoa

.

,

8. U ZAPfiN AS
292 LAWRENCE ST.

TeLM8231

L

AgMtMM

-

rv

WATERBURY, CONN.

VARGONINKAS

MJ

'•*<•*

.

LDS. 9J kp. susirinkimas įvyks
Gruod. 28 d., 1 vai. po pietų įsekmadieny, gruod. 14 d., tuoj po
vvks LDS. 5 kuopos susirinkimas
sumos. Ateikite visi.' Gera proga
senos mokyklos kambary, Condarbininkams prisirašyti prie vie
gress Avė. Ateikite visi.. Valdyba
nintelės darbininkų organizacijos.

\

vedęs ar nevedąs, blaivus, gerai žinąs
muziką, lietuvių kalbą, energingai ve
dąs chorą, ir jaunimo organizacijas, ypnč Lietuvos Vyčius. Norintis sykiu už
imti vargonlnko ir zakrastijono parei
gą. Su pasisiūlymu kreipkitės “Darbi
ninko" Administracijom

•

vo nusistovėjusi šitokia pa mą /galim šiek tiek suprasti, JPDS. 103 kp. mėnesinis susirinki LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
žiūra. ' Greičiausias yra lėk prisiminę, kad garsas ir tai mas įvyks sekmadieny, gruod. 14, sėkmadieny, gruodžio 21 d. š. m. ■
tuojaus po sumos, šv.'Andriejaus
tuvas. Neseniai lakūnas Or- perlekia į. valandą tik 1188 par. svetainėj, 1123 Lemon St Svarbu,- kadį šį susirinkimą ateitų
visi nariai ir bent po vieną naują
lebar tarptautinėse lenkty kilometųiis. Vadinasi, zvlys Kviečiame narius ir nares ateiti'ir narį atsivestų prirašyti prie mūsų '
nės^ pasiekė 600 kilometrų.į tekia greičiau už garsą;. Per kurių užvilktos duoklės užsimokė brangias organizacijos.
.
ti.
Taipgi
atsiveskite
nors
po
vie

Nepamirškite užsimokėti duok
valandą greitumo. Toliau ei tris valandas jis galėtų pa
ną naują narį prie kuopos prira les.
Valdyba
na automobilis, kurio di siekti Amerika, o per 24 va šyti.
’
Valdyba
džiausias pasiektas greitu landas aplėktų visą žemę.
CLEVELAND, OHIO
mas yra 331 kilometras per
>
K”
HARTFORD, CONN.' Gruodžio 10 d., 8'valandą <vak.
valandą. Greičiausias garLDS. 6 kp./susirinkimas įvyks Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
gruod. 14, tuoj po sumos, bažny mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
vežis gali pasiekti tiktai 187
Kaunas.
Vokietijos
vy

tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. nariai prašomi'susirinkti. Valdyba
kilometrų į valandą. Toliau
Malonėkite
vis nariai ateiti, nes yeina kregždė, kuri gali lėkti riausybė pasiūlė Lietuvos ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
162 kilometrų' greitumu į va vyriausybei pradėti ^derybas dos.
0. BROOKLYN, N. Y.
•
" . . ’
,
Pridedamosios
Konvencijos
Gruodžio
28 d., tuoj po sumos įTaipgi malonėkite užsipiokėti ku
landą. Greičiausias arklys
»
■* z _
(lenktynių) ir greičiausias prie Lietuvos Vokietijos rių yra užsilikę mėnesinės duok vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas.
lės.
LDS. 6 kp. rašt. Kviečiame gausiai sueiti, nes turišuo (kurtas) .pasiekia tik 90 1923 m. birželio 1 d. preky
mc keletą svarbių sumanymų. At
kilometrų į valandą. O mū bos sutarties 20 straipsniui
siveskite
ir savo draugus (es) pri
WORCEST£R, MASS.
(dėl
mažojo
pasienio
susisie

Valdyba
sų zuikis, kurįs mums atro
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- rašyti.
vyks gruodžio 14 d., 6 vai. vakare
do toks greitas, gali padary kimo reviduoti). .
' NEW HAVEN, CONN.
Savo pasiūlymą Vokieti bažnytinėje svetainėje, 41 Provti, greičiausia bėgdamas, vos
idenee St. Visi nariai būtinai atei
LDS.
28 kp. mėnesinis susirinki
60 kilometrų.
jos • vyriausybė. motyvuoja kite, nes turime apsvarstyti kele
mas Įvyks sekmadieny, gruod. 28,
Bet štai pasirodo, jog grei tuo, kad kalbamoji sutartis tą svarbių klausimų. Be to, gera 1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
čiausias yra nė lėktuvas sū esanti pasenusį ir kai kurio proga užsimokėli duokles./
nėj, 339 Green St. Kviečiame naValdyba rius(es) ateiti. Gera proga užsimo
savo 600 kilometrų, bet gerai se vietose neatitinka naujų
kėti duokles.
Valdyba
mums žinomas zylvs, musė, sutarčių, kurias vokiečių
CAMBRIDGE, MASS.
kuri karštomis vasaros die valstybė yra. sudariusi su LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
DAYTON, OHIO
nomis priverčia bėgti kaip kaimynėmis valstybėmis.
kimas įvyks sekmadieny, gr. 14,
LDS.
69
kp. susirinkimas įvyks
vo- tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
padūkusius mūsų raguočius. Lietuvos vvriausvbė
v
sekmadieny, gruod. 28 d., bažny
Yrą ištirta ir tikrai nustaty kiečių pasiūlymą priėmė, ir nėj svetainėj. Visi nariai malonė tinėj svetainėj tuoj po sumai.
kite atsilankyti ir užsimokėti už
ta, kad zylvs gali lėkti, žino galimas daiktas, kad dery vilktus mokesčius..
Kuopos rašt. Z. Gudelis
Valdyba
ma, neilgai, dvigubai 'grei bos prasidės dar šio mėn.
čiau negu lėktuvas, būtent pabaigoj.
LOWELL, MASSA

bus kun. Dr. Navickas, kun. V.
LENKŲVAlŠINGUMAS
Misevičius, teisėjas J. J. Maher,
Varšuvietis Goleckis nuėjo pas
adv. J. J. Jeffersonas ir kiti Da savo brolienę1 tikėdamas skaniai
lyvaus šv. Petro parapijos choras, papietausiąs. Sė^i jis vieną valamvadovaujant mus. K. Smalini, ir dą, (antrą ir trečią, bet brolienė
didysis vietinis choras, vįtlovau- pietų neduoda. * U j
jant mur. J. Čižauskūi. Bus išpil
Nebeiškęsdamas ponas Goleckis
dyta Vytauto kantata ir ištrauka
klausia
bžolienės sūnelio:
.
\
.iš operos, kurijoe dalyvaus artis
. — Pasakyk, Ęroniuk, kadą jūs
tė M. Čižauskienė ir J, Valiukas.
pietausite? .
,,,
Deklamuos p-lė Julė Medinis. So
’ — Afamytė. sakė, kad duos pie
lo ir duetus dainuos M. Širvaitietų tuojau, kaip
dėdė išeisi.
,nė, B. Petkienė, K. Bundzaitė,
M. Stankienė, J. Valiukas, J. Grigaliauskas, J. Kulikauskas, P., Mikaaluskas? Bus suvaidinta miste
AIŠKUS ATSAKYMAS
riškas veikalėlis, ‘4 Vilniaus Dva
sia” tai dienai pritaikytas, daly * — Kas čia Tamstą atvedė? —
vaujant Bukšaitei, Pucetaitei ir klausia nuovados viršininkas vįe
p
Chorui. Visi lietuviai prašomi at ną pilietį. —
Du
policininkai,
pone virši
eiti ir pasisemti įspūdžių iš šios
‘ ’
brangios dienos. Kiekvienas gau ninke.
—
Regimai
girtam
stovy?..
site veltui didelį Vytauto paveiks
— Tikra tiesa ;tnan atrodė, abu
lą ir mandagų patarnavimą.
du
buvo girti...
“M. R.’
. - Spaudos komisijos narė

Šv. Vardo ’ Jėzaus vyrų df-jos
susirirfkimas Įvyks 13 dieną (gruo* V*
I
azio. ,
.
Šv. Kazimiero parapijos Pilnų
jų Blaivininkų 11 d. gruodžio
*
’
K
•
4
•
•
X
'
tuoj po Šv. Valadandai vakare.
LDS. 6 kp. nariams '
Šv. Kazimiero parap. Labdarių
dr-jos 19 d. gruod. tuoj po Šv.
Gruodžio 14 d. tuojau po su
Valandai vakare.
mos įvyks kuopos prieš-metinis
LRKSA. 41 kp. 13 d. gruodi, susirinkimas. Visi nariai ir narės
7 vaL vakare. Minėtoje Susivie- malonėkite atsilankyti, nes bus
rinkimas valdybos ateinantiems
metams ir kiti metiniai reikalai.
Nepamiršk ateiti ir kitiems pasakvk.

T**

4,

Šiais bedarbės

Prasideda ^ovąnų pirkimas.

UBTUV. DUKTERĮ
PO GLOBA MOTINOM^

laikais naudingiausia darbiriinkui dovana dąp

bininkiškas laikraštis ‘ “Darbininkas. ”

Už ke

turis dolerius metuose jis lankys tavo numylėto

į savaitę. Į

drapgį ar drauges panąis dį

tą vaidintas 1264 metais.
Veikalas įspūdingas ir gražus.
* Artistai atlieką savą roles
puikiausiai. Nors artistai vartoja
vien tik vokiečių kalbą bet vaiz
dai, kurie yra pastatomi yra taip
gerai visiems žinomi, kad norą
ir vokiečių kalbos nesuprantan
tiems yrą ko pasižiūrėti ir pasi
rausyti.
Prie artistų dar yrą milžiškas
phoras iš 600 žmonių. Šiame choredalyvauja ir dvi lietuvaitės iš
So. Bostono, p-lės Žilinskaitės.

Dėdė Jonas

-

KAZOKŲ CHORAS BOSTONE

)

Pirmadienio
vakare, Boston
Symphony Svetainėje įvyko Do
ro Kazokų choro koncertas. Cho
ras susideda vien tik iš vyrų bu
vusių Rusti Caro, karininku. Šią
choras buvo įsteigtas kada tie ka
rininkai buvo belaisvių stovyklo
je Austrijoje. Jie jau kelinti me
tai važinėja po visą pasaulį kon
certuodami. Išviso jie jau yrą-tu
rėję suvirs pusantro tūkstančio
koncertų.

ją partpųįąiįe mpkyH^ję-.
užbaigos šių atlaidų dvąpjnę pa-

Lietuvą <<Darbmipkas,’'ąįną regulęriąi už $5.00

fHbą pribuvo kunigai: Augusti
nas Petraitis ir Konstantinas Vasys, abu iš Worcesterio.

kartą į

Užbaiga
Gruodžio 8, su švente Nekalto
P. M. Prasidėjimo užsibaigė rekolekrijęs, kurias vedė Tėvas Ąug.
Dirvelė, Pranciškonas. Kartų už
sibaigė ir prie Nekito P. M.
Prasid. Noveną.
Tėvas Dirvelė sakė labai gra
žius pamokslus, kurie nebus žmo
nių greit užmiršti. Žmonės įvertindami Tėvelio Dirvelės darbą
draugija.
gausiai jąm kolektoje aukavo.
Privačiai radosi ką Pranciškonų
vienuolynui Kretingoje aukavo
šimtinėmis.
, Per atlaidus dvasine pagelba pri
buvo sekantieji kunigai: F. Virmąuskas, J. švągądys, F.Juras,
F. Sttakauskas, K. Vasys, A. Pet
raitis, S. Vembrė, J. Bąkanas, K
Urbonavičius, Pins Karalius.
Gerb. kun. K. Urbonavičius, po
Parapijos išdirbinių parodą dar
tęsis porą sekmadienių, gruodžio sunkios operacijos pirmu kartu
14 d. ir 21 d. PAsistengkime ją pa aplankė Cambridge. /
matyti.
Labdarybės Vakaras

"

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

IŠDIRBINIU PARODOS
RĖMĖJAI
Mūsų parapijos išdirbinių paro
da yra graži, turininga ir įvairi
dėlei to, kad randasi būrys ge
rų rėmėjų.
Geradariai netiktai
dirba prakaituoja, bet jie labai
daug ir aukoja.
Įžymių aukotojų ir darbininkų
tarpe mes raudame ir šiuos: pp.
Rainys, Gaputis, Jarušas, Bra
zauskas, Zaldokas, Baltrušiūnas,
Norvilą, Švelnis, Welch. Tuleikis,
duonkepis Plevokas, Martinkus,
Marcinkevičius, Reynolds, Naster,
Medis, Bloom, Kunevičius; jauųiečiai Tutkus, Natkus, Valentas,
Gaputis, Grendclis, Naudžiūnas,
Lukoševičius, Haberducker, King,
Sullįvan, Beleckas, Dilius, Skudris, Petruškevičius; ponios Stepo
navičienė, Nanartavičienė, Kas
paravičienė, Lingevičienė, Marksienė, Siaurienė, Kiburiene, Aukštikalnienė, Jankienė, Šleinienė,
Vifleikienč, Vasilienė, Sinkevičie
nė, Gaputienė, Brazauskienė, Ga
linienė, Wassell, Grigienė, Piva• riūnienė, Jomantienė, Lukoševi
čienė, Šidlauskienė, Galinauskie-

savaitę pusė kainos.

rašyti. Reikalauk pasižiūrėjimui.

Siųsk vardą, pavardę ir adresą to, kuriam
nori, kad V Darbininkas’’ būtų siunčiamas šiuo

. “DARBININKAS^
366 West Ęroadway
South Boston, Mass.

Kasierius — P. Kleponls,
266 Bolton St, So. Boston, Mass.
Tyąrkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30
vaL vakare, pobažuytinėj svetainėj,
Fiftb St, So. Roston, Mass,

$V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
VALDYBOS ADRESAI
Paskui bus parengtas tarp

tautinis palyginamas prane

šimas apie visas
tartis

ir

principus.

darbo

darbo su

sutarties

Įdomus bus ren

JUOKŲ VAKARAS

(G.-19)
Tarptautinio darbo biuro Broadway.
moksliškam skyriuj rengia
ma visa eilė pranešimų, kurįe bus netrukus paskelbti.
Visų pirma, rengiamas pra
nešimas apie atlyginimą ir
gyvenimo būdą * darbininkų
svarbesnėse Europos pramo
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių nės valstybėse. Šis praneši
užkietėjimo, skilvio nemalimo, nenoro
mas bus paskelbtas 1931 m.
valgyti, strėnų ir pečių skaudėjimo, pa
trūkimo, dusulio (asthma), peršalimo, pradžioj. Kitas pranešimas
skausmo po krutinę, reumatizmo, plau liečia “aukštus atlyginimus”
kų slinkimo, pleiskanių, šlapinimosi
lovoje, nuo nervų, išgąsčio, priemėčio, ir jų ekonominę ir sociąlę
nemiegojimo ir galvos skaudėjimo.
reikšmę. Be to rengiamas
Pas mus galima gauti Šimtai visokių
kitokių žolių ir šaknų partrauktų iš pranešimas dėL racionalizaLietuvos ir kitų Salių. Visados švie vimo problemos ir jos įta
žios ir pigiai parduodamos.
Atdara subatomis nuo 9 vai. ryto iki kos darbo sąlygoms. Komi
10 vai. vakare. Panedėliais nuo 9 ryto sija tyrinęja-tilp pat dar
iki 8 vai. vakare.
bo teisęs klausimą ir rengia
' KAKELL’S BOTANICAL CO.,
pranešimą apiė* arbitražo ir
(HERB SPECIALLST)
Bartos,
I®Wtą$ilW> e«- procedūrą.
sakymą šiandien. Tiktai pa-

-

prato* Etofe 4iJ rtrą iąlom>
rijų “Darbininko” Adgriatarag
jon.
? ' 'v
name)

1

4

?

adresu:

jrokuroro pagelbininkč bus Maldeno Distrikto Teisme, o Mrs.
Shulman, buv. korporacijų patarė
jo pagelb. Dorchesterio Distrikto
teisme.
‘

Sekmadienio vakarę, Lietuviu
Svetainėje įvyko Dzimdzi-Drandzi
vakaras. Žmonių prisirinko nema
žai Programą išpildė A, Vana
gaitis, J. Olšauskas, p-lė Mitrikaitė ir p-lė Rauktytė.
Buvo atvaidintas viępąs veika*
lėlis ir padainuota keletą juokin
gų dainelių.
‘ -

t”*

Dabar laikas už

Pirmininkas — J. Grublnakas,
24 Prescott St, ReadviĮle, Mass.
Vice-Plrmininkas — J. Markelionis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
116 Bowen St, So. Boston, Mass.
F|n- BąštipĮnkaa — M. šeikis,
\ 256 E. Ninth St, So. Boston, Mass.
Kasieriną —r F. G randelis,
*
57 Gatės St, So. Boston, Mass.
Maršalką — J. Zalkls,
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
nedėldlenį kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj, 492 R. Seventh St, South
Boston, Mass.

..

ti nė| dar du kartu ir padainuo
ti kol publika nenoromis pradėjo
skirstytis.

'

Pusei metu, pusė kainos arba vieną

Neseniai i- giamas pranešimas Europos
GENEVA
vykusiam Briusely tarptau butu reikalu.
tinio darbo biuro valdybos
tarybos 50-tam suvažiavime
LATVIJOJ BEDARBIŲ >
buvo nuĮatra padaryti tarp
PADAUGĖJO
tautinį tyrinėjimą apie7 ne- Bedarbių skąięįus Latvi
darbo priežastis ir priemo joje padidėjo iki 10,000 žmo
nes kovai su juo. Tuo tiks- nių. Socialdemokratą! įteikė
lu nedarbo komisija
— Jonas L. Petrauskas,
«• padi• . seimui įstatymo projektą, Pirmininkas
24 Thamas Park, So. Boston, Masa
(fintą nuo 3 iki 12 narių. kuriuo reikalaują bedar Vicė-Pirminlnkas
—Juozas Jackevičius.
.92 Sawyer Avė., Dorcbester, Masa
Komisijos tikslas, visų pir biams 3 mil. latij. Kalbamo^ Prot
Raštininkas — Kazys Rusteika,
Gruodžio 14 bus rodomi kruta
446 Ę, 6tb St, Soųth Eoston, Mass.
ma,
nustatyti.
.
tyrinėjimo
nti ir nekrutami paveikslai šv.
ji suma turinti būti naudo
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius,
27 Tąmpa St, Mattapan, Mass.
Vincento a Paulio labdarybės darbo planą. Valdybos ta jama viešiems darbams.
Iždininkas — Vincas Kalištos,
naudai. Įžanga bus maža. Ateiki rybos priimtam pasiūlyme
. 67 G Street South Boston, Mass.
te išgirsti ką nors naudingo ir
Tvarkdaris » Petras Geležieilš,
šdėste^ups svarbiausios tarp- 14 Vintop St, South Boston, Mass.
sušelpsite biednųs.
'
<_
Draugijos susirinkimai būna kas pirmą
tautĮnęs^uėdąj^o prįęžąstys.
■nedėldienJ kiekvieno mėnesio 2 vai.
■po pietų. Parapijos Salėj. 492 Eaąf
Jos yra valstybių lenktynia
Seventh St, So. Boston. Mass.
vimas dėl g ngaįjtų,: blogas
tarptautinis kapitalo , Įr ža;
liavos padalinimas,, netinka
mas tautos pajamų paskirs?
Pirmininkas — Antanas Macejnnas, <
tyrias tarp atšl^^ igyvėnfo" -650 E. Seventb St, Šo. Boston, Mara
jų grupių, , prodji^ųc^-priVlce-pirm. — Povilas žfrolls,
554 E. FifthSt, So. Boston. Mass.tadkymo vartotojų pareika
Protokolų Rašt r- Adolfas Navickas.
274'Bolton St, So. Boston, Mass.
lavimams sunkusias, pramo
Finansų Rafit
Juozapas VlnkeviSua
456 E. Seventh Sto 8o. Boston, Mass
nes išsipiltoj im|s ir techni
QUB. ALLEN PASKYRA
Kasierlus —' Andrius Zalieekas,
702 te. Fifth Št, So. Boston, Mass.
DVI MOTERĮ TEISĖJAIS kos pasikeitin^, ^Tarptauti
Maršalka — Kazimieras Mikaillonis,
Šiomis dienomis gub. Allen pa nio darbo biuro valdybos
’ 906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass
Draugija D. L. K. Keistumo laiko mė
skyrė dvi moteri Mrs. Emma Fall
peslniųa susirinkimus kas antrą ne
taryboj atstovaujami darbkiekvieno mėnesio Lietuvit,
Sehofjęld ir Mrs. Sadie L. ShulIŠSIRENO^VOJA , dėldienl
Svetainėj' kampas E Ir Silver Sts.
mąn. Pastaroji yra žydė. Tai pir daviaų.darbįj^ę^ąį ir. vy
So.-Boston, Mass-. 1-mą valandą pr
SO. BOSTONE—3 dideli svarus kam
pietų. Ateidami atsiveskite -drauge
mą kartą Massachusetts istorijoj riausybių atstovai pripažino
bariai, mūrinis namas arti Broąduray
naujų narių su savim prie draugija
moterys paskirtos teisėjomis.
nedarbo priežasčių tyrinėji ir A St, toiletas, gasas ^kalbynės, pe prirašyti.
Mrs. Schofield, buvus generalio
čius, elektra, nupiginta iki $2.50.Į sa
mo reikalingumą,
vaitę. Matyk MR. KEENAN, 396. W.

Svetainėje buvo pilna žmonių.
Choras dainavo labai artistiškai
ir gražiai. Publikoje dainavimas
sukėlė tokį entuziazmą, kad kon
certui pasibaigus publika Resąškirstė bet vis reikalavo daugiau
{lamelių. Choras turėjo pasirodyk

y

metuose.

Pirmininkė —• Tekis ASmemįdįfaM
Pinmntokąą — v- T- Savickus,
451 R Seventh St, So. Boston, Mass
63 G St, So. Boeton, Mąsą, / . . 2*Yįęe-flnątatokąą — A- Naudžiūnas,
Vice-PinnlnlnkS — F. ZaJeckląnlr-.
885 Ę. Broądwąy, So. Boston, Mass.
448 Cambrldge St, Canjbridgą UM
Prot teaštininkąs — V-’ Tąmollunaš,
Prot Raštininkė — Ona Siaųrto«ęF;į.
40 Marinę R<£, So. Boston, Mass.
,
443 B. 7-th St, So. Boąton,
Telephone South Boston 8422-EL —50
Fin. Raštininkas — D. Lingevičlus,
Fin. Raštininkė—Marijona MarkonipįA
62 Adams St, Dorchester, Mass.

\l

o
•• I

[telefonnok
So.Boston 3408
[BATęBEU^ WHITTENORE
csMęosPMt
Brp*4*v, Sosįli Boston

"T

1

664 E. Eighth St., Šo. Boston,' MUkt'i
iždininkė — Ona StaniullUtA ;
105 West 6-tb St, So. Boston.
Tvarkdarė — Oną Mizgjrdlęnė, 'C1512 Columbla Rd., Šo. Boston, MM&Kąsos Globėja — E. JanušonieaA 2?.^
1426 Columbla Rd., So. Boston, Magn^
Draugija savo susirinkimus laiko My
antrą uta minką kiekvieno mėnesio^
7:80 vaL vakare, pobažnytlnėj asą*
talnėj.
•
Visais draugijos reikalais kreipkite
pas protokolų raštininkę.
i <3

Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR.M.V.CASPER
(KASPARAVIČIUS

511 E. Broadway, So. Boston
Ofiso Valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir
nedėldieniais, taipgi seredomts nuo.
12-tos dieną uždarytas.
; -

■Taipgi nu imu ir X-ra/y

,

Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
(GALIJJAUSKAS)

'

414 Broadwav, So. Boston
TeL So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 v*L
ryto, nuo 1:3O ik! 5:30 po pietir
nuo £ iki 9 vakare, šventą dieną
pagal susitarimą

■ 1

1 ........... * 1

-

Pirmintokas — Motiejus žloba,
36 Mt. Ida Rd- Dorchester, Mass.
Telėphone Columbla 5431
Vice-Plrmininkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomąs Pk., So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — Jonas Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Matąs šeikis,
256 E. Ninth St, So. Boston. Mass.
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Boadvąy, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zalkls,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią
nedėldlenj kiekvieno mėnesio. 2 vai.
po pietų. Parapijos salėj, 492 E. 7th
St, So. Bostųn, Mass.

• Tel. So. Boston 2660

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS-:
-

.i. s

a

)^1$j'oadway,_South. BosUm.
■ .{“Keleivio” namej

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nao
X:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare.
Seredomfs nuo 9—12 vai. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vak.i Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal sntarti).

Geriausia Liudija

Tikrai Pasveiko
I’onas Angelo Veneziano,31 Taft l’lace, Roslindale \
sako: “I’o trumpo laiko
gydymo, aš visiškai pa
sveikau,” ir daug kitų pa
sveiko. Patarimas dykai. J

ANT RENDOS
4 kambariai;
Gražiai ištaisyti.
Antras aukštas.
Maža rcnda.
Kreipkitės ant 3-čio^ aukšto 98
Silver St., So. Boston,
(G.-12)

Tel. Kcnmore 1445
Prof. A. židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUTKA-PIANAS
Lekcijos duodamos privačiai kaip
mažiems taip ir suaugusiems sulig
programo Muzikos Konservatorijų.
Pamokos aiškinamos .lietuvių
kalboje.

759 Cotambia Rd., Dorcherter
Tel Columbla 0176

PIGI’AU NETOANOLTAT
•S

r

5

Nėra šiukšlių, Wenų arba

’

K-- Bėdas
/
.

••

Galima pritašyti-pti© dabartinio
ŠildytilYb-

Tel. S. B. 2805-B.

PATARNAVIMAS DIENĄ
1»W4KT| .

B. t ĮMETSKŪ
- Gnanomtra n Baijumvotojab

877 ir 448 Cambridge Btrait

■-4 / (tantaMp,

..

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
priskirto
md
kralras akto
kote (aklose) akyta »’
aą tlnkMnu laika.

J. L PAĖAKAK
447 Bmdw«y. fa

s5

j

ako

Telephone: STAGG 0706

Telefonas: Stagg 9105

! DR. BLADAS K. VENCIUS

Admi-

šios kolonijos aprinktas ka
taliką organu; Tamstos- gal
^teįrueriš’ atlankys
pastebėjote, kad jame dabar
Pan. ŠV; Apreišj-ra talpinama, paskirtoje
bažnyčios parapijono vietoję, žinios apie katalikių
dar valandoje -ir veikimą Didžiojo NeW’York
okasiją, kada baž- ir. New .Tersey’s
kolonijų?
nauji vargonai šven- parapijų.

Namų Telefonas: Mlchigan 4273 ’.

>

DR. A. PETRIKĄ

499 GRAND STREET

DANTISTAS
Į X—BAY

l^&inalonę^šis “Dar-

Nuo 9—12 iš ryto, 2—8 vak.
Šventadieniais «tattarw

> (PETRICK)

.

-V,
•v

1

(kampas Union Avė.)

LIETUVIS DENTISTĄS

BBOOKLYN, N. Y.

221 S. 4th 8t„ Brooklyn, N. Y.
^-Spindulių Diayhoza
Gazo Anestetiką

ŽINUTĖS IŠ PANELĖS ŠVENČIAUSIOS APREIŠKIMO

VALANDOS:
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL .vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais
tik susitarus.
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Šiuomi tad ir raginame

foatoie/katalikiškąją

spau-

svarbą ir
įgerbinmiej i ne maža
Išgirsite. E^įriai apie bloguSte

jos

reikšmę,

neinantį iš skaitymo
^^dbant apie nesąmonę
ipįys

Semiant savo

idėjos priešus-,

priešingos spalvos
SMiudos, taip pat Tamstas
^pnžindinti būsite.
Koks
■Jums

^ęšuderinimas tikinčiam ka

visus savo parapijiečius pa
rodyti savo prisirišimą ir
gerą norą remti katalikų
spaudą, pradedant nuo šio
numerio rėgulariai skaityti“Darbininką,” kuris, kaip
žinote ir matote, yra parda
vinėjamas prie bažnyčios du
rti kiekvieną sekmadienį.
Geriausiai patartina užsiPanelės Švenčiausios Apreiškimo 'bazrį'yčia ir mo
preflumeruoti tą laikraštį.
- •
,,,.
Mes sutinkame patarpinin kykla, Brooklyn, N. K.
----------------------- ------------------------•/. •
kauti.
'

žmogui savo namuoĮfį$irėti ir net skaityti, leism feavo vaikams,, susitepti,
Tikėdami, kad vaisiai iš
lįiikrašti, kurjs neigia visa
šio\ “Darbininko” malonės
ką tikėjimas tvirtina, ir
žygio
bus
sustiprėjimas
Šmeižia, niekina, kas mums
gerb. parapijonų atsinešimo
Įrangintina.
dėl katalikiškos spaudos, ir
{• Tamstos taip pat žinote,
naudodamas šia ypatinga
tad. šiuo metu yra daroma
|ygiai įsteigti Brooklyno a- proga pasveikinti gerb. parapijiečiiis šiuo
KalėdųEylinkej savą kataliku Tailaūktuvhj metu, velydamas
|h®štį; gi kol prie to bus
viso gero nuo Viešpaties
prieita, *
gelbstint geriems
Dievo,
katalikams -žmonėitfs, laikiJūsiį Kristuje,
•_
iai “Darbininkas/’ grynas
Kun", C. E. Paulonis
katalikiškas
laikraštis yra
talikui

ją daug patobulinimų parapijos
nuosavybei padažyta. Metams bė
v•
gant, palietė ir lietuvius tas pats
padėjimas, kuris, privertė anks
čiau vokiečius palikti šią bažny
čią, būtent; išsikraustymas į
miesto tolimesnės dalis. Tos ap
linkybės spaudžiamas, a. a. kun.
Kodis ir prašė . J. M. vyskupo,
kad būtų paskirta prie šios para
pijos trys kunigai, kad ir toliau
gyvenantieji parapijonys būtų ga
lima aprūpinti; ypač ištikus ligai.
Tokiu būdu, prie kun. A. P. Ro
džio,-nuo 1926 iki 1928 m. čia vikaravo kun. J. K: Balkūnas, nuo
išsišventinimo,. birželyje, 1928 iki
dabar, kun. C. E. P^ulionis, nuo
spalių, 1928 iki dabar, kun. Pi
jus A. Lekešis, o nuo išsišventmimo, birželyje, 1929.iki dabar, kun.
Juozas’A. Aleksiūnas.
Iš parapijos užrašų, metrikų
: knygų, pastebima^ 'kad pirmas
buvo vartojama gaso šviesa; kun. krikštas, -jau lietuviams turint
Petkaus rūpėsčiu ir naujų para parapiją, įvyko kovo 15 čL, 1914
pijonų aukomis, įvesta elektros m., o nuo tos dienos iki šiam lai
šviesa visouoše bažnytiniuose na2 kui būta iš viso 2,368 krikštai;
muose. Iš pradžių, dar užsilikūs pirmas šliūbas teiktas lietuvių pakelioms vokiečių šeimynoms prie j rapijoje gegužės 3, 1914, o iš viparapijos, tarp kurių bjivo lietu-Tso šliūbų būta 930; gi laidojimii
vi am s gerai pažįstamas a. a. Hen-1 nuo kovo 19, 1914-iki dabar —
t

X

&■.. c

.

-------------

OŽAI Iš BROOKLYNO PAN. ŠV. APREIŠKIMO
PARAPINIS
PARAPIJOS ISTORUIK
ISTORIJOS
V“ - '
!
HMl’Šv. Apreiškimo parapija,
B'-?'

•

T

-!v -

kaipo lietuvių' katalikų parapija,
gyvuoja tik nuo 1914 metų. Tuo
tatku j. : M. Brooklyno vyskupas
pavedė lietuviams buvusią vokiečių Pan. Šv. Apreiškimo parapi
ją su mūrine bažnyčia, mūrine
klebonija ir mokykla-sale, nes voĮįieeiai jau beveik buvo išnykę iš
tos apylinkės, kur toji bažnyčia
buvo. Pirmutinis ganytojas, per
Korio pastangas J. M. vyskupas
febai lengvomis sąlygomis (vien
apsiimant likusios $20,000 skolos)
lietuviams pavedė tą parapfjini
komplektą: bažnyčią, kleboniją,
ihokyklą, buvo tai kun. N. J. Pet
kus, kuris ir išklehonavo *čia nuo
1914 jki 1923 m. Kai perimta vi
lną įstaigos’ nuo vokiečių, nors
jos buvo gana tvirtos, vienok, ka
dangi jau kiek pasenusios (baž
nyčia .statyta 1870 m., mokykla
1892 m., prisėjo daug taisyti-moiterniųti. Pavyzdžiui, dar 1914 m.

ry Kunkel, parapijos trusteesas 895;
ilgus metus, kun. Petkui'pagelbė-’ Bene didžiausias šios parapijos
davo vokiečiai vikarai: kun. G. A. turtas ir džiaugsmas—tai parfipiLannig, ir vėliaus, kun., dabar jinė mokykla, kurią veda Domiprelatas,’ F. J. Oechsler, buvęs ninkiptės Seserys, tarp kurių yra
Brooklyn’o diocezijos kancleris. net 6 lietuvaitės. Mokykla yra
Įsišventinus kun. Jurgiui A. Pau pilna, 8 skyrių, vedama sulig to
liukui, 1920 m., jis paskirtas vi buliausiu metodu, grynoje katali
karu prie kun. • Petkaus, gi 1923 kiškoje,’kartu ir lietuviškoje dva
m. kun. Pauliukas vedė parapiją, sioje. Nuo 1914 m. mokyklą už
padedant ' kun. N. Pakalniui. baigė apie ’500 mokinių.
(Kun. Pakalnis buvo ir pirmiau,
Kaip kiekviena pilna parapija,
; atvažiavęs iš Lietuvos, 1916 m.). ir Pan. Šv. Apreiškimo džiaugia
Nuo spalių 9, 1926 iki mirties die si savo draugijomis, k.*-1. Moterų
nos (balandžio 16, 1929), a. a. Ražančiaus,. Tretininkų, Moterų
kun. A. P. Kodis klebonavo šioje Sąjungos, Vaikelio Jėzaus Našlai
parapijoje, ir pėr jo administraci- čių, Šv. Vardo, ypatingai jaunimo
______________________________ X.
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kės kunigai, 54n chorai,’kurie-su
darė per 30(y?ttaiirinkų. Publikos
buvo nelabai daug.
•I’.:-* •
V. Sereika

* Šį slMimą apmoka prijiSmčiąs bedarbiams.
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VALANDOS:

-

8—10 A. M.
-

-

1—2 & 6-S P. M.
. 4. ■.

•

Sekmadieniais pagal susitarimą.

161 NORTH SIXTH STREET
~. BROOKLYN, JT.

»

Tel. Stagg 5043

- - Notary Public

M. P. BALLASINC.
\

✓

~

BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas

734 Grand St., Brooklyn, N. Y.
>>

T

Tel. Mltchell 2—0656

VINCAS ADOMAITIS
GRABORIUS
195 Adams St., Newark, JT. J.
-

Netoli Nėw .York Avė.
Gyv. vlta : Tel. Bergen 3—6331

<z «Z

Tel. 2320 Greenpoint
•<

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

4

BALSjSfUOTOJAS
""i

231 BEDFORD AVBNUE
BROOKLYHį N. Y.

<■

1

i
TeL Stagg 0783

Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

} >

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

TeL Newtown 4464

ANT, J. VALANTIEJUS
LAI SNIUOTAS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

-

Apdrauda Visose Sakote
'■ Notary Public

54—41 — 72-nd Street,

(4 Lezington Avė.) arti G rand
| kamp. Maspeth ir Betts Avė. Į
MASPBTH,
L. I., ""
Pereitais 1929 metais užbaigus
Maspeth, N. Y.
mūsų bažnyčios maliavojimo dar
•1- 1
*
. * L/
*
J.’.
‘
bą, kuris tada skaitėsi didelis ir
.
- ■
svarbus darbas atliktas, išpuoši
mas bažnyčios, a. a. klebono kun.
MOT. LAIKUS. Foto? ratas
A. Kadžio; troškimas išsipildė,
214 Redt 1 ' .. Rrookh
nors ir nebeteko pačiam užbaigti
savo suplanuotą, ir jau gerai pir
myn pavarytą darbą. Gyvenimo
aplinkybės pakirto jo brangią
*
sveikatą, ir netikėta mirtis nuva
X-“ “
rė į šaltus kapus. Jau antras metas ilsisi, bet paveldėtojai dar ne•

•

gjmMoew»wm

-.J-t

t

UŽ PUSE KAINOS!
*

*

: i.

■:

;

*<. ■

Naujausios mados: Dining Room, Bedroom, Livfng Room >
ir'Kitchen Setai. Karpetos, įvairių išdirbinių Lempoa, BejHai
ir kiti reikalingi dalykai moderniškam namų įrengimui Nie
kad pirmiau tohio didelio pasirinkimo ir. tokias nuolaidos''
. nebuvo. Duodame ir ant lengviausių ižmokijilnd sąlygą.; Pa
sinaudokite šia nepaprasta proga’. • Kreipkitės į lietuvSką
ištaigą —
'
\
x

MACYS BROS FURNITURž CO.
198—200 Grand Stcęet

r

.

‘ .

(Tarpe Bedford & Driggs.Aves.)
Tolefonuokite i 0^0^2372.
,.. Telefonuokitei
- -----JMį tolimesnes kolonijas.
Kolonijas.
, .
Prekės prišt&t&noR it
.Krautuvė atdara nuo> 8* vii. ryto iki & vai. vakaro.
fc. “' * •
4

'. J

■’« '4??

■.

Avilio

X .

CLINTON PARKAS

i ■

*->

.a

VZ.

♦

BAYOfrtfE, N. J.

s

DR. JOHN WALUK

BROOKLYN, N. Y.

JONA^B. AMBR0ZAITI8, Savininku
BraokljHL N. Y.
560 Grand

Visi atjaučianti bedarbius, prašomi atsilankyti, nes »visas pelnas bus skiriamas

|ę Bušelpimui

’J •

C''

.z

.f

Kurioje galite pasirinkti tinkamiausios muzikos, ku- .
Ti nubrauks nuo Širdies visus liūdesius ir padarys. Jttsų sieloj malonią šypseną, kaip išgirsite VICTOR
Kompanijos naujai išrastus RADIOS, kurių du yra
vidutinio didumo,—trečiną mažytis, bet labai gražus;.
F o ketvirtas tai tlkrii naujanybft-Viename puikiame
kabinete naujai pagerintas RADlO 'iš kurio galima
gtrtMtl viso pasaulio naujienas. Naujai pagerintas tyro balso Gramofonas
kuris vadinasi Ortofonic ir dar vienas naujas prietaisas kąd galite ant
• jo savu balsuJ tam tikrus rekordus {dainuoti, {kalbėti ar {groti ir nusiųst
savo draugams.
te" ‘
Maloniai užkriečiu visus pasiklausyti, pasiiJurėUlr bent po vieną jsb
gytt. Aflo!
‘
. '
; . - . - • / ’

l:
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’

TeL Greenpoint 4428

Liūdnose aplinkybėse parapijai
Šiemet Jškilmingai apvaikščiota
likus,
vyskupas paskiria vieną iš
Panelės Šv. Nekalto Prasidėjimo
šventė. Prisirengiant prie šventės vikarų kunigą K. Paulionį para
per devynias dienas laikyta No- pijos administratorium. Jaunas
yena. Sekmadienyje, gruodžio 7 kunigas dar energijos pilnas dar
d. jau pradėta švęsti; ryte, 9 buojasi gana smarkiai, visas kliu-,
I
vai. per mišias visos męrgaitės- tis nugalėdamas, net neatsižvelg
sodalietės, savo draugiškai pa damas ir į savo sveikatos stovi.
trankai pagerbti, priėmė Šven
čiausiąjį Sakramentą. Pasipuošu
sios mergaitės (savo velionais ir
MASPETH, N. Y.
medalėliais) į žiūrėtojus darė jau
Moterų Sąjungos 30 k p. Jautrų įspūdį. Per mišias iš pačių
namečių Skyriaus metinis susijauni) mergaičių-sodaliečių, pane
lė. Angelą Maslauskaitė, mokyk rinkamas įvyko gruodžio 5 d. Iš
los 8-to skyriaus mokinė, sugie raportų pasirodė, kad randasi 21
dojo solo giesmę prie Panelės Šv. jaunametė narė kuopoje. Ižde yPo,mišių buvo surengti pusryčiai, ra $15.20. Nauja valdyba kitiems
i kuriuos susirinko apie 150 mer metams išrinkta pirm. A. Navicgaičių po Sodaliečių direktorės kiutė, viee-pirm. E. Zabelskiutė ir
sesers Nikodemos priežiūra. Čia M. Tamašauskiutė, fin. rast. Ona
irgi mergaičių ūpas gražus, regi Levanavičiutė, prot. rašt. O. Vyšnys jaudinantis. Po užkandžių niauskiutė, ižd. J. Lizuniutė, iždo
sekė muzikos ir giedojimo pro- globėjos O. Taškiutė ir Pranė
gramėlis.
Sperneskiutė.
j
Pačioje šventėje, pirmadieny,
Kursai kas penktadienį pas V.
gruodžio 8 d.-taip pat iškilmingai Valantiejienę.
paminėta: 9-tą valandą vaikučių’
Rap,
mišiose, o ypatingai vakare, per
mišparus, atlaikytus 3-jų kunigų,
per kuriuos buvo: iškilmingas pri
ėmimas apie 50 naujų narių į
draugiją.
Pritaikintą ’ pamokslą
Ant Bandos Kambariai
pasakė svetys misijonierius kun.
parandavojimui 6 šviesius kam
Pasionistas, Tėvas Gabrielius Je- Turtu
barius, su reikalingais įtaisymais graskelevieius, C. P. Apeigos labai Moi ir patogioj Cypress Hllis sekcijoj,
o-ražins ir
»?lftncr«TYin ♦Sr-A?'-artI K<>rw©od Aveąue stoties. Kadarai
gražios. ir «iU
teise -džiaugsmo teve- dabar laikas kraustytis’ nepatogus, tai
liams, matant-savo dukreles pasi-{gerokai
sumažinu iviiuų,
rendą. UVOO
-Kas jm-lltis
paims,
w O*—f-'”*** 0K**j*«x»*m*
. dabar, galės" gyventi iki
žadant Panelei Švenčiausiai išti kambarius..
Naujų Metų dykai. Užtikrinu, kad bu
kimybę — atsidavimą. Per cere site patenkinti kambariais ir randos
nes už tokių randų niekur kitur
monijas giedojo jaunutės mergai kaina,
šioj apylinkėj kambarių negausite.
tės — sodalietės: duetą Alvira Kam gyventi kur nors pas žydų ir mo
brangių randų prastesnėj apylin
Judževičiutė ir Elena Urboniutė kėti
kėj ir už nepatogius kambarius, kad
ir solo Angelą Maslauskaitė. Tai galite gauti pigesnius ir gražesnius
gabios giesmininkės ir išaugs Į kambarius pas savo tautietį.
tikras solistes. Per mišparus gie
A. JAKAITIS,
dojo maži) mergaičių -pilnas cho
178 Hale Avė.,
Brooklyn, N. Y.
ras, o prie Palaiminimo Šven
čiausiu Sakramentu, visos mokyk P. S. Važiuojant Jamaica linijos eleveiteriu, reikia ižlipti. Norvood St .sto
los, apie 400, vaikučių!
ty, nuo kurios vienas blokas atgal ir
Iš viso to matyt, kad jaunų < pusė bloko po kairei.
mergaičių draugija yra veikli-gyva.
Į sekantį susirinkimą yra
3
pažadėjus atvykti ponia MeGold- i
KLAŠČIAUS
rick, International Catholie A- 3
lumnaeat stove, kuri skaitys pa
x
skaitą apie jaunoms mergaitėms Į Piknikams, baliams, koncertams, i
ir visokiems pasilinksmini- |
įdomius ^reikalus. Kviečiamos vi f| šokiams
nimams smagiausia vieta Brook- |
sos mergaitės, nežiūrint, ar jos j lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa- f
1 kyti salę žiemos sezonui.
priklauso prie Sodaliečių, ar ne.
JONAS KLASČIUS, Sav., Į
Audros

TIKRAI MUZIKALIŠKA KRAUTUVĖ.:

APREIŠKIMO ŠV. P. PARAPIJOS SALĖJE
ES » v. .

1

•

•

Pradžia 4 vai. po pietų

• ’. -

\ •

D. L. 'K. VjFtauto paminėjimas
500 m. mirties gruodžio 7-tą pui
kiai pavyko. - Svečiai kalbėtojai
buvo gero.pavOs. Generalis
konsulas P.
eikis, vice-konsulas P.Daužvar
Ukrainieeių atstovas die
•“Svoboda” redaktorius, miesto atstovai, veik
visi Ne’vv Yor^b Tr N. J. apylin

5"

•r

draugijomis: Choro
tora. ,didžiojo ir
mažojo, Lietuvos Vyčių, Mokyklos Alūmniečių, Mergaičių Sodaliečįų. Visų tų^draugijų, dar vi
sų parapijonų darbuotė, parama
suteikta per tuos 16 metų, užlai
kant tą didžiulę' parapiją su vi
sokiais jos reikalais, — nė žodžiu
ir no- raštu išreiškiama. Ir jeigu
Šiandien gėrėjas! parapijonys gra
žia bažnyčią, dąiliai įrengta mo
kykla ir kitomis'ą)arajos^ įstaigo
mis, ir. 'jei visa tai išlaikė per
tiek metų, tai liudijimas’ apie visų
parapijos narių gyv^ ;tikėjimą. ir
~sušitelkimą' Dievo .Bažnyčios; la
bui. Šiandie Šios parapijos turtas
siekia arti $500,000/gi skolos tiek
maža, kad jokSTapsunkinimo nėra.
- . ' ■ ■
Su .Dievo'pagelba ir geriems
parapijonams :ir toliaus atsime
nant savo bažnyčią, ši parapija,
nežiūrint; fed)/-keičiasi išvaizda
tos apylinkės, fkur ji stovi, nenu
stos gyvavus it net augs didesnei
Dievo garbei ir žmoniij sielų iš
ganymui.
7”' v
v
Kronistas
•' . ■
' •: į įr,
T- •
T-*
-X ▼
■«
Lietuvių Legiono Posto No. 1
susirinkimas įvyks gruodžio 14 d.
Mirgos svetainėj, 280 S. 5th St.
yisus narius ^prašome ‘susirinkt
ir naujų narių ątsivest • yra svar
bių reikalų aptart, tat susirinki
mas turi būt skaitlingas. Lietu
vių Legiono posto šokiams rengi
mo komisija, sužinojus, kad šv.
Jurgio dr-ja turi parengimą va
sario 14 d., perkėlė savo šokius
į vasario 7 d. Ukrainiečių svetai
nėj, 101 Grand St., Brooklyn^.
Legiono parengimas yra darpirVnas nuo susioi^anizavimo, tat tu
ri būti visiemą
visiems įdomus.
,
Komitetas
j...

Sodaliečių Mergaičių'Apvaikščio- įstengė ant jo kapo pastatyti nei
paprasto paminklo—kryžiaus žen
jimas Nekalto Prasidėjimo
šventės
~~ klo. Liūdna...
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