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III. — Gruo- kun. j. Mačiulionisr ir kliedžio 7d., Aušros Vartų pa rikas Skruodenis'. Pamoks
rapijoj įvyko Tėvų Marijo lą pasakė kun. dr. »L Navic
nų Kolegijos Rėmėjų sei kas. Seimo prezidiumą su
mas. Dalyvavo šimtai atsto darė šie: L. Šimutis, vedė
vų.- Kolegijos reikalams su jas, A. Nausėda ir A. Bace
dėta $702.00. Seimas prade- vičius padėjėjais; raštinin
l .
tas iškilmingomis pamaldo kais A. Atkočiūnas ir p-lė
mis,'kurias laikė kun. dr. K. Prosevičiutė. Seimas buvo
Matulaitis.
Jam asistavo turiningas nutarimais.
CHICAGO,

; SĄMOKSLAS GRAŽINTI
TROCKĮ NEPAVYKO

> >

GRUODŽlJ

praneša, kad buvęs sąmoksz. .•- <>las nuversti
Staliną ir į jo
•*
« ' vietą pasodinti Trockį. Jam
į pągelbininkus buvo numa
tyta Rakovskis ir Zinoviev.
Jie visi trys' yra ištremti
g z1928 m. Sąmokslas esą su. sektas ir sąmokslininkai aVggiešhioti.
■
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Kopenhaga, Danija.—De
tektyvų apsuk nuliu išgelbė

ta K. K. Sleinckf, socialių

ITAUJOS BIUDŽETE
DEFICITAS
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VOKIEČIU PROTESTO NOTA TAUTŲ SĄJUNGAI DĖL
TERORO AUKŠTOJOJ SILEZIJOJ
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Gali būti sušauktas T. Sąjungos platų pranešimą apie vokie
Tarybos posėdis
čių užsienių reikalų ministe
Berlynas. — Vokiečių. mi rijos turimą medžiagą* lie
V»’
xz •
nisterių kabinetas, buvo susi čiančią lenkai teroro aktus
rinkęs posėdžiui _ įvykiams prieš Aukštosios Silezijos
lenku Aukštojoj Silezijoj vokiečius. Ministeris pareiš
kė, kad ištyrus juridinę pa
aptarti. Posėdis užtruko iki
dėtį, paaiškėjo, *jog esama
vėlyvos nakties. Nutarta pa>
pagrindo reikalauti pas Tau
. siųsti Tautų Sąjungos Tary
tų Sąjungos generalinį sek
bai skundo notą, kurioj bus
retorių, kad būtų sušaukta
' ž'užprotestuota prieš Lenkijos nepaprasta Tautų Sąjungos
tautiniu mažumu teisiu suTarybos sesija. Šitokia se
laužymą. Kartu bus parei
sija gali būti sušaukta, Tau
kalauta, kad Tautų Sąjun
tų Sąjungos statuto 11 str.
gos Taryba padaryti! inter
pasiremiant. Be to, vokiečių
venciją.
vyriausybė nutarė pasiųsti
Užsienių reikalų ^niniste- Tautų Sąjungai visą Aukš
- ris Curtius posėdžio metu tosios Silezijos įvykius liepateikė’ministerių kabinetui čianči»*medžiagą.
-
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Ambasadoriui Varžuvoj pavesta sankrovos išdraskyti; o tur
padaryti tuo reikalu
bibliotekos pelenais
4*" tingos
raportas ■*
■paverstos. Atstovai dar pa
•K- ' i
■- .
Darbiečių atstovai Žemuo
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dėmesį

atkreipė

į tai, kaip ukrainiečių
maukrainiečių —
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žuma yra traktuojama Len

teris

kijoj.

Ten ukrainiečiai bu
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kilusių ri; žiu. taip policiieriu, valdžia išjos ir sti
įsakymą streileido gri
■ ' ’ *55
*"
V"
kierianąs
larbdaviams su % ■’<x* ■ ■" sitaikyti ii riedėti darbą.,,
Bet žAli
titę. darbininkai xjš tuo tarpu žinomų da
simpatižatc^
svarbiausi'
ai išėjo į štrei- lyku apie sutarti,
;•
•-T- - • ką. MatytJ^kad. darbininkų yra šie:
Lietuva , galės į Latviją
vadarnerhaano nusileisti. GaIr būti g<įįįeralis streikas, eksportuoti iki 5,000 tonų,
Sanchez GI■čia miestely už kviečių palengvintomis są
muštas,-vįSias darbininkų lygomis, .būtent, už juos
vadas.
f
gaus iš latvių 50 proc.'-mui■ •
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IUCIJOS
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LIETUVIŲ LATVIU
PREKYBOS SUTARTIS

L

Gaisrą- Sekė Ekspliozija ||
■ . ■ - '

' ■
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■ ■
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Miami Beacii, Fla., gruod. gę visi tuo metu plaul

* x' z
14. — Tryą asmenys užmuš žuvininkai.
--Ekskursantų ant laivb
ta ir 32 žuvo kilūs gaisrui ir
vo iš visur. Buvo ir
ekspliozija! ant laivo ‘‘Eure
chusetts,- New, Yorko
ka II,” kuriuo važiavo 135
asmenys iš Miami kaipo eks valstijų, kurie dabar PI
doj atostogauja.
kursantai.
%
x
Gaisras prasidėjęs ins
Spėjama, kad 32 žuvusie- kambary. Tuoj kilo ek^Į
ji asmenys buvo išgelbėti. 1^ 2j • j
ir liepsna išsiveržįl
V
V
to nuolaidos nuo dabartinio užmuštųjų yra viena mote
inžino kambario greit ajj
latvių tarifo (dabar_yra 7 lis.
visa lai va.
santimai). Tačiau ingiams
Kiti šimtas išgelbėti. Gaiš
Kilo panika. Orkestrl
joks muitų nuolaidos kon
ini kilus ant laivo kilo pa trijų muzika bandė lį
tingentas nėsŲs nustatytas. ' nika. Moterys, vaikai'ir vy
minti ekskursantus*Toliau'Lietuvos vyriausy
rai šoko i vandeni tikėdainie- tui. Tūlas Norman pasš
bė gaus nuolaidas ekspor
si būti išgelbėtais. Vienas ja, kad laivo darbininkai
tuojamiems į Latviją kiau
vyras plaukiojo vandeny tu tvs pirmieji šoko nuajS
šiniams, , arkliams, žemuo
rėdamas vaikutį rankoje ir kad išsigelbėti.
gėms, • geležies; dirbiniams.
maldavo atvykusių gelbėti,
Apskaitoma, kad^kį
Latviai ‘gaus iš Lietuvos
kad pirmiausia išgelbėtų jo buvo vertas $75,000. Priįi
nuolaidą
tekstilės
dirbi
vaikutį. Gelbėti buvo vSūbė- t is gaisro dar neis
niams, kaučuko jr gumos
'
dS
< i, \
■;
gaminiams, margarinui, siū
lams Jr geležies dirbiniams,
kurių ligi šiol Lietuvoj neJ
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. Washington, D. C.—Prez. t i. Dėl to buvo kilę datlg^

, ^TALINAS GINKLU SUSTIPRI
Sukilėlių du vadu Galan ir
NO SAVO POZICIJĄ
Hernandez vietoj- buvo su
J/askva.—1 i Dešiniej i ’ ’ ko
šaudyti i£ kiti kęturi yisam munistu partijos nariai pa
gyvenimui uždaryti kalėji
sidavė Stalino diktatūrai.
me.
Nikrdrn Bukarin, vienas įžySusirinkęs kabinetas svars5- 1 mfiausių opozicijos narių, pa

Hoover'laimėjo pirmą per
galę specialėje Kongreso se
sijoje. Senatas ir Atstovų
Butas priėmė bilių bedarbių
klausime ir nžgvrė $116.000,000 viešients darbams.

LIETUVIAI APDOVANOTI “TRIJŲ ŽVAIGŽDĖ!
ORDINAIS

■

tarp jų

du ipajor-generdlu.
'
* *
areštuota
ir kaltinami są
moksle ant prez. Ibanez gy

vybės.

Sąmokslininkai buvo

kurie juos sekė,

nu

nu* plovė vielas prijungtas prie

JAPONIJOJ BUVO 300 ŽEMĖS DREBĖJIMŲ PER 01

kus leisti į lenki) mokyklas.
Tokia pat lenkų dvasia-vy^
rauja katalikų kunigų semi
narijoj Rygoj. Lenkų mo
kyklose sistematingai auklė
jami lenki) separatistų šali
ninkai.
kunigai

jos žemės drebėjimą skaičius
siekia 219. Pranešama, kad
dabartinės katastrofos cent
re',' Mišino apylinkėse, jrtu
nuo lapkričio 10 d. kiekvieną
dieną buvo jaučiami požemi

Jaunesni latgaliecių niai smūgiai.

dabar

tuo

. Tų mažesnių

reikalu žemės drebėjimų

priskaito-

koni sritys, tačiau smulki
nos dar nežinomos, nes ' jįj
siekimas nutrauktas. T«i

tumi iš
žemes išsiw
karšto vandens versmė. ■
muša labai aukštai.

Bijfl

kad 300 darbininkų, ■ H
dirbo vienam tunely tM|
vmĮS

suėmė.

teikta Popiežiui.
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lapkričio 26 d. žemės drebč- tunely užgriauti, žuvo* 3
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Valenea Ispanija.—Dėlei

bankų. tyvai,

žmonių,
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skriausta. Bankų uždarymo dinamito ir' sąmokslininkas surašė peticiją, kuri bus į- ma iki 300. Bijoma, kad per tami, ir kurie dabar
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priežastys esą bedarbė.
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LENKINIMO AKCIJA
LATGALUOJ
j

atkreipė šaly

ir’ tą tuo reikalu.
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padėję 25 svarus dinamito
* <
kad pirmuosius 11 mėnesių tfsoj ant geležinkelio, bet detek

ko- voj pavesta padaryti rapor

-

čų. Senatoriai Robinsol
kiti priešinosi duoti
dentui tokia galia, kokiem
šioj neturėję kiti.
* Paskirta suma bus siwn
dota keliu tai švinui, staty
it
Prez. Hooveriui duota pil parkuose, pot.vinių kori!
tę susidariusią;. situaciją ii1 s;sidavė
Stalinui ir paaršė vie
:
priėjo prie išvados, kad im šą pareiškimą, kad jis kly na laisvė tą sumą paskirstė- lei. ' Z
v->3j
tis griežčiausių priemonių dęs ir kad dabar supratęs sa
y * t’.'vo klaidas remsiąs valdžią be
prieš revoJiucijonierius.
jokių išimčių? Tiesa, BukaSpėjama, kad šį kartą val
džiai gal i r^pavyks revoliuci- rinas niekados nebuvo komu
- ' ■$0
nistų priešas, tik jis nesuti
ją užgniaužti.
ko su diktatoriaus tvarka ir
Latvijos nepriklausomybės Purickis, Susisiekimo gi
FRANCIJOJ SUDARYTAS NAU
30 SUŽEISTA LAIDOTUVIŲ •netikėjo, kad smurtu valdžia
proga Trijų žvaigždžių or nisterijos eksploatacijoj
galės pasilaikyti.
JAS MINISTERIŲ KABIRIAUŠĖSE dinu apdovanota visa eilė rektorius A Grinkevici
- NETAS
Bombay, Indija. — Kelio
X.
svetimS'alių, jįj .tarpe ir lie- EkonolninPs Tarnvbosl
Paryžius. — Po ilgo poli lika šimtų ttūkstanČių Indų
tuvių: Susisiekimo Ministe
rektorius J. Čiurlys, dii
tikavimo Šen. Steegpavvko nacionalistu sudarė didelę
rijos generalinis sekretorius
sudaryti naują ministerių dedele demonstraciją laido
*
* inž. J. Jankevičius ir vy torius J. Gabrvs, direktdf
kabinetą, daugiausia iš libe- tuvėse vieno vyro, kuris bii-(
riausias geležinkelių direk Ą- Sruoga, vice-direktoį
Ryga.
—
“
Uedeja
Bridi?
ralų. Šen. Steeg yra taip va vo užmuštas Jroku vežant rš
torius F. Dobkevičius — II V. Račkauskas, vi<
kreipia
dėmesį
j
lenkinimo
užsienio
drabužius.
dinamas socialistas radika
laipsnio;'Užsienių Reikalų torius Sližys ir “Eltbš*
Polici ja/puolė demonstran akciją Latgalijoj. Laikraš Mrpisterijos
las.
informacijos rektorius dr. E. TuraUJ
tis pareiškia, kad lenkų im
Briand j r naujame kabi tus ir 30 jų sužeidė.
reikalams referentas M. A- III laipsnio ir Susisiek
-_________ ■ . v
perialistų ekspansijos sieki
nete pasilieka užsienių rei
vietėnaitė* Žūmalistų Są 'Ministerijos sekretoriuj
mai
su
Vilniaus
pagrobimu
kalų ministerių.
Politikai
jungos pirmininkas dr. J. Treinys — IV laipsnio.1
dar nėra pasibaigę. Jie ty
* •.
•*
šiąm kabinetui pripažįsta la
ko Latgalijos ir su žymio
bai trumpą gyvenimą.
mis lėšomis, kurias gauna iš
Žuvo keli šimtai žmonių
užsienių, varo Latgalijoje
PUSĘ MILIJONO DARBININKŲ
15 sąmoksKainką areštuota
lenkinimą. Latgalijoj lenkai
BE DARBO 25 VALSTIJOSE
verčia gyventojus
Tokio. — Paskutinėmis ži- jimą nukentėjo.taip pat
— Dau- kunigai
Wa8hington,D. C. — Cen Santiago, -Chile.
r
zo Biuras paduoda, kad-25 giau kaip 15 sąmokslininkų, vadintis lenkais ir savb vai niomis. žuvusių per .Tąponi- sinši,'Ohito, Šimoda irjĮ

to kavalerija apleisti, daug ir kad ambasadbriui Varšu Dėlto

žmonių buvo

'

/

klausė, ar vyriausybė, kai- valstijose iš 42,856,298 gy
po tautinių mažumų sutartį ventojų 567,540 žmonių yra
pasirašiusi valstybe, dąTys be darbo.
žygių
prie. Tautų Sąjungas.
:
New York. — Šiemet per
Užsienių reikalų vice-minLs-

siuose Rūmuose paklausė, ar

>

BUVĘS PASIKĖSINIMAS
ANT PRĖZ. IBANEZ
GYVYBĖS

ŽEMIEJI ANGUJOS RŪMAI ATKREIPĖ DĖMESĮ I
UKRAINIEČIŲ KANKINIMU LENKIJOJ

1

X'

3-

bineto posėdžio, ’ sužinota,
kad nutarta paskelbti visoj
šaly karo teisės, kas ir pada
ryta, kad sustabdžius revoliueionierių veikimą.
.
Pereitą penktadieny, Šiau
rinėj Ispanijoj buvo sukilę
net ir kariuomenės dalys.
Sukilimo pradžią davė Jaca
miestelio Įgula. Valdžia pa
siuntė kariuomenės būrį su
kilėlius malšinti, bet sukilė
liai paėmė viršų. Po to, val
džia pasiuntė skaitlingesnę

T '

t

VISĄ AMŽĮ KALĖJIMO

Havana, Kuba. — Šiomis

-

i
i':'

*

t

Q Ispanijos
vaikus ir keletą jų sužeidė.
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dienomis suspenduota Kon- 7 M^drįd^I
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DU REVOLIUCIJONIERIŲ VADAI SUŠAUDYT

ATIMTA TEI&BS ŽMONĖMS
KUBOJE

- Pereitą savaitę orlaivis tren;. g. kė į stovinčius gazolino ku-
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ISPANIJOJ PASKELBTA KARO TEISĖSI
UŽGNIAlHiMBL^
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reikalų ministerio, gyvybė.
Kuomet Steincke kalbėjęs,
jaunas komunistėlis pradė
jęs j j trukdyta. Detektyvai
komunistėli tuojau apsupo
ir paėmė vesti tolyn. Beve
dant komunistėlis išsitrau
kęs, pištalretą ir paleidęs šū
vį i Steincke. bet nepataikė,
kulka įstrigo i galerijos var
telius. Steincke nenusigan
KRAWCZYK^AREŠTUOTA; JI
Roma. — Italų ministerių dęs ir tęsė savo prakalbą.
kabinetas, atsižvelgdamas į
KALTINAMA ŠULINIO
Vėliau koimuiistėlis užsisusidariusį per pirmus ketu
UŽNUODIJIME
'gypė, kad jis būtą norėjęs
ris biudžeto vykdymo mėne
Mieli. — Čia anušauti ministeri, bet jis tik
sius deficitą, nutarė nuo
norėjęs parodyti komunistų reštuota C.' Krawczvk? 55
gruodžio 1 d. sumažinti visų
drąsa, paleisdamas šūvį, že- jn. am., motina 16 vaikiu Ji
valstybės ir savivaldybių
mesniji Danų parlamento kaltinama kaimyno šulinio
tarnautojų atlyginimą 12%.
narna.
.
.
vandens užŲuodijime.
Sumažinimas palies visus
-__
------- '------- --------- — ..—---•
___ 1_________
f. Si
Jrti "4
tarnautojus be išimties; pra
dedant aukščiausiais ir bai.
V
giant žemiausiaisiais.
-
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SĄJUNGOS ORGANAS
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Londonas. — Daily^Mail
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RAUDONUKAS NORĖJĘS ISPANI
|SAį
NUŽUDYTI DANįl
MINISTERĮ
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nas Klišys padavė malonės
prašymus. Prezidentas pra
PLEČKA1TIN1NKŲ RYLA
Kaunas. Lapkričio 17 d. šymus patenkino — lapkri
kariuomenės teismas Kaupe čio 11 dienos aktais dovano
nagrinėjo trijų kaltinamų jo likusias ’ kalyti bauMČs
plečkaitininkų veikime bylą. dališ.

</. 20 CM. SNIEGO

^udvilės valą.

Po neastai. smarkių audrų,
os išvertė nemaža mei’
~
'
nuspardė negailestinstogus, kai kur net tro1 sudraskė, smagiai‘paSniego storis siekia
’igi 20 cm.
ogiausia, kad pasnigo
įšalus ir dėl to ūkininnugąstauja, kad rugius
oūdytų, jei sniegą nenuįs smarkiai Šaltų.
aip įvyks, tikrai nežinia,
kol kas šaltis kyla ir
gas nemano leistis. Vi?emaitija jau ilsis balpataluos.
ots žiema jau ir čia, tagirdčti, kad pas ūkininyra' dar bulvių nepa-

Jie buvo kaltinami, kad pa
laikė bylą su nelegalia plęčkaitininkų organizacija, no
rėjusia. nuversti neteisėtą
dabartinį režimą Lietuvoj,
kad platino jų literatūrą ir

Nurkūnai (Mėfekuičių v.
Šiaulių apakr.). Nurkūnų
kaimo yra gana daug grytelninkų. Dabar, išsiskirs
čius į vienkiemius. grinteL
hifikij gyvenimas pasidarė
Tą pačią dieną dovanota nepakenčiamas. Ūkininkai,
bausmės ir keliems Taura- kurių sklypuose paliko be
gės ir Alytaus sukilimo da žemių lūšnos, verčia jas nu
lyviams: Stasiui Paulaus- sigriauti. Jei kuris grintelkui, Leopoldui Heikiui, Do ninkas nori pasilikti ir išsi
mui Dinapui, Ciprijonui nuomoti grįciai ir darželiui
Kudakui, Stepui Ėiciui ir gabalėlį žemės, ūkininkai už
100 ketv. sieksnių reikalau
Jonui Roberišteinui.

vaL vakaro. Bet žiemą ir to
kių darbų nėra. O valgyti
juk keikia. Ūkininkai sftundžiasi javų pigumu. Beže
miams ir skųstis nebegali
ma, patik grįcią (šii sivim
juk netiUsineŠi) ir eik, kur
akys veda, kur kojoms nesą.

t

n mn

Ką KifikvteaBs KfttelikB*
Turi žinoti arba Mokėti ?.___
.
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Maldą Rinkinėlis, baltais
viršeliais-------------- __$1.75—LŽ5
**¥

*> * *

•

7.

*

’r i. < '

Maldų Riaktefliž.

Žyd* ir Tirta* MoktaHk
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P Tt,.
Į -f

■ ■

■

viršeliais ----- - ------------- $175—1.25

Dt. Vinco Pietario Raštai.

I BLAIVAUS JAUNIMO UGDY Trumji Skaitymėhai—labai
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00
grasūs
pasiskaitymai
apie
|MO KONGRESAS ŠAŪKIAApie Apdraudą. Parašė J.
vairiūs gyvenimo atritikįmua. .
S.
Vasiliauskas __________ _ 5e.
, MAS VĖLIAU z
Parašė J. Tarvydas _ _____ ,45o.
[

Moterystė it Šeimyna. Ver-

L. K. Blaivybės d-ja nu Turto Norma—moksliški pa- I . T
.40*
k. ’ .
tarė pirmąjį blaivaus jauni įskaitymai. Parašė Uosis___ ,45e.|t6 J- QerutI8
Gamtos Pradžiamokslis —
Išleidus vadinamąjį pleč
Gerumas ~ aprašymas apie
Dr. A Vileišis___________ ____ 50*
mo
ugdymo
kongresą
šauk

ja
po
50
litų
nuomos
į
me

pėr Tėvą Faberą-Fi*
kaitininkų grąžinimo įstaty
Be to, tą dieną vienuoli tus ir dar 7 dienas atidirbti ti nebe s. m. gruodžio mėn. gerumą
Limpamosios Ligos ir kaip
ipiną. Vertė Kun. P. L.----- 15c
mą, jie patys pasidavė po kai politinių kalinių baus
>iuo ją išsisaugoti?
Parašv
vasaros darbymety. O ka 30 ir 31 d., kaip buvo pa Tabakas—Nuodai — rūky- > negyvoji gamta: žemė, vanlicijai. Teismas dalį jiems mės sumažintos.
no kenksmas; pagal d>rą Niskelbta,
o 1931 m. sausio kolfikį parengė S. Kaimietis—15c luo, oras. Parašė J. Baronas—50e
dangi
ūkininkai
giriasi
moprimestų kaltinimų pripaži
Patrimpo Laiškai. — Išleido.
ką vasarą darbininkams po mėn. 4 ir 5 d. Šis kongre Užkeikta Mergelė su Bars
no nepagrįstais, bet u? ki
*<un. A Miliukas
x
is ir Barsdaskutis—apysaka 15c
sas
bus
ne
tik
kaipo
toks
6
—
7
litus
į
dieną,
tai
išeina,'
TVARKOSI MIESTELIS
tus nubaudė Karpavičių —
Meilė (Poema). Parašė M.
Kataliką Bažnyčia ir Depirmas,
bet
tai
bus drauge
kad
už
dvidešimt;.!
dalį
hek

Gustaitis___________________ 15«
10 metų sunkiųjų darbų ka
Krekenavoj dauguma ne
aokratizmas. — Parašė kun.
Nauja Skaitymui Knyga —
pirmas bandymas viso kraš i-amas Žilinskas______ ______ 50c
lėjimo, Leonavičienę—8 me reikalingų tarpugatvių jiai- taro grintelninkai turi mo
Galis U) Su paveikslais____ 75ė
to vadų, jaunimo auklėtojų Apaštalystės Maldos 8tatuVienuolinė Luomą.
Vertė
tus ir Radzevičių—taip pat kinaina; o tai pabiūrimo me kėti 100 litų nuomos į me
bendrai Išnagrinėti alkoliz- as. — Vertė Kun. P. Sauru<Un. P. Saurusaitis
25*
tus.
Jei
kuris
dar
turi
kar

tu labai svarbu. Be to, ve
8. metais.
<aitis ___ >__ _—...o..___________ 25<
tu.
Vaiką Knygelė — su pamo ir mūsų krašto jaunimo
dam? cemento šaligatviai ir vę, tai negali gauti -ganyk
XXIX Tarptautinis Eucha
«ikslais---------------------- ___30ę
blaivinimo klausimą. Lau ristinis Kongresas. Parašė
SVETIMTAUČIAI GRINDŽIA pro bažnyčios kalną; tuo bū los. Niekas nepriima.
Mano Patyrimai Didžiojoj
'
DAUG SNIEGO
Carėj*1918 ir 1919 m. Para
kiama
į
šį
kongresą
kuo
dau

kun.
Pr.
Bueys,
M.
I.
C___
_1.5<
Prie
kūlimo
moka
grū

MIESTĄ
du pavasarį einant bažny
vedasai; Lapkričio 17 d.
& Kun. J. F. Jonaitis (Kadais,- pūdą į dieną. Pinigais giausiai mokytojų, kapelio Btdšišldai Užslėnyje. juokin
,
liūnas)
___________________ 25»
Skaudvilė.
Net
linksmiau.
čion
nebereiks
purvo
bristi.
t-4 vai. (po pietų iki 6
nų, kunigų ir šiaip susirūpi gas: aprašymas kelionės į (Pa
Pamaldą Vadovėlis, Stacijos
niekas
nemoka.
Duonai
šiaip
tiek prisnigo, kad ūki Jau ir Skaudvilės miestelio Tilto g-yė per Švenčiuliškių
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
taip užtenka, bet drabužiui ir nusių jaunimo auklėjimu ir tyčią ir atgal Mikalojaus ir
km.
pavasarį
ir
rudenį
bu

vidus,
pradėta
grįsti.
Mat,
au rytą atvykę į turGlapiros Ivanovą... Išguldė
■leido Kun. J. Koncevičius__ 10,
kitiems reikalams nėra kur blaivinimu.
Magnus
Parvalkiėtis
vo
tikra
pelkė.
Šiemet
valse,
jier
žiemą
sušalus
nesusice.5<
ratais, namo.galėjo grižMoterystės Nesuardomybė. J
esauskis
Šv. Kaž. D-jos leiE>gėmis. Pasidarė tikra .montuos gerai akmens ir pa sav. paskirstė tą gatvę taiKelionė Aplink . Pasaulį per
inys, Kaune______________ 10e
<0 dieni?—Apie visas derybas
>
la, tik nežinia ar ilgai' vasari. paleidus gali padary syti miestelėnams, paragino
Sunkiausiais Laikais; Parašė
>e galo įdomGs nuotikiai ke/
\
Bacevičius _______________ 40e
gausiau
žvyruoti
ir
įtaisyti
ti nuostolio.
ionės per, įvairius kraštus.
i truks.
Parašė Julius Verne. Vertimas.
Šventas Gabrielius. Išleido
Geriau būtų palikti, ro šiokius ar tokius šaligatvius.
T. Balčikonio____ ______ ____ $1 e
■?vas
Alfonsas Maria C. P..„..25e
Lapkričio 8 Vi Iniuje mi Nemušamąjį užsistojo jos
Dabar
toje
gatvėje
vaizdas
dos,
-tas
darbas
pavasariui.
APLEISTAS KNYGNEŠIS
Pramoninės Demokratjios Pa' Religijos Mokymo Metodi
Karolis Stefanovi- rindai.
rė Samuelis Citron’as, 7Om.
Pačiam grindimui, jei gali kitoks.
Parašė
Uosis
J
------75
a. Sutaisė K J. Skruodys—50e
Skiautinis (Alytaus ap.)
čius.
Jį
policininkas
mušda

amžiaus, seniausias žydų ra
. Leiskite Mažučiams Ateiti ,
ma gauti, geriau būtų sam
Gegužės Mėnuo — Kun. P.
kiautinių
kaime
yra
ne Manęs. Sutaisė KuPrašytojas ir laikraštininkas. mas nusivarę į “posterun- ^adeikia. Kaina --------------- —50<
dyti vietinius darbininkus,
aą______ _1_ _ „____ 40e •
Riesis Petras Šimkanis,
NUBAUSTAS POLICIJOS VALJis atmintinas ir Kaune, ką.” Žmonių, kuriuos kvie-- Aritmetikos Uždavinynas.—25kutic mokančių nurodoihi
Mūsą Dainiai. Parašė ta
is, kaip caro buvo ūž
DININKAS VARTOJĘS SMUR
Vaiką
Darbymečiui
Rinrs
Puida _— . .
50c
tė
Stefanovičius
liudinin

kur suy kitais Vilniaus žy
dirbtų; nt^gu duoti grįsti varifiėlis kalbos mokslui,-------- 50>
usia lietuvių- spauda,
TĄ PRIEŠ AREŠTUOTUS
Anderseno Pasakos—su padų
laikraštininkais
buvo kais, į “posterunką” neįsi
dii^iŽiieins kacapamš, kurie
t- ‘iksiS^ais,
---- --------20e
Pefriukte -— laiškai vieno .
g-pergabendavo iš' Pęū-. _ ... .*.. ,
.
.. . leido. ^tėfanbvičiils hamo .aikelio. Vertė
” ' 1’’ i; d6sR1* °:
“Nenada ; ? Kauno apygardos Teismas peimai
Rakauskas 15
Itetnriškn
knvsėlin
i
“
?
H*
lietuviškų knygelių... ir
sugrįžo apdaužytas, su mė Bolševizmas — Kas tai yra
kre’pko rabotat potom nebu- nubaudė buvusį Kauno po
Iš Kelionės po Europą ir
:
daknygių. Jis jas išplabolševizmas
ir
jo
vykdymas
‘
licijos
IV
nuovados
virši

lynėmis. Stefonavičius yra
'riją. Parašė Pranaičių Julė 2JO
dim imiet zarobku.
•' j
Rusijoj-------- :—— ----------- 15<
Lavo po Suvalkiją, Vilt
‘
'Vilniaus
Rytojus
”
pra

ramus ūkininkas; už gerai
Iš tiesų praktika parodė, ninko padėjėją Strikaitį 6
✓
TEATRAI
taiefimą Vainikas—Savybės
ir Gardino gub. Šiais
neša,
kad
lapkričio
9
d..
Kal

mėnesiais arešto už vartoji
tvarkomą
ūkį
jis
yra
žino*
kad miesteliai grindimą ati
vakarėliams ir gegužinėms su
■ Vienuolio Disputą su Rabi*
;auto Didžiojo metais jis
tinėnų lenkai parapijos sa mas net lenkų žemės ūkio raidomis. Sutaisė Matas Gri
mą
smurto
su
areštuotais
pi

u. Vieno veiksmo juokai. Sudavę kacapamš, darbus apsigonis ------ -—:—50menkos sveikatos, visų
lėj buvo surengę viešą vaka ministerijai.
liečiais.
etuvino
Vaidevutis________ 15*
vildavo. Mūsų darbinitikų
Širstas, apleistas ir labai
Laimė — (poėmaj. Parašė
rą. Toj salėj nuo senų laikų
Nepaisytoja—keturią veiksgrindimas yra tvfrtesnis.Tai
Vaitkus---------- - ----50<
gingai baigia savo am■ą drama. Parašė kun. Pr. M.
vienoj pusei kabojo lenkų
Prisiartinančių vadinamo
patyrė miestai, kitrie davė
BANKROTAI
z
erelis^ Antro/
■iras. Kaina_________________ 35e
^L-'-yvtis. VąAtsargiai su Ugnimi. Vertė
is dienas.
jo “lapkričio sukilimo” 100
vienoj vietoj dirbti kacaGiliukmgaš Vyras—2 aktą
iŠ lenkiško kun. K. Š..i......... 10<
Kaunas. Subankrotavo ar karui pasibaigus, Vytis bu
metų
sukaktuvių
proga
Vil

omedija;
parašė S. Tarvy*
itykite ir platinkite mėnesinį pams. o kitoj vietiniams.
ba sustabdė mokėjimus tre vo rasta suplėšytą. Kas su
Mūsą Tikėjimas — išaiškini
las------ ---------- 1_______________ 25*
niuj yra svarstomas projek mas pagrindą mūsą tikėjimo.
okslo, blaivybės ir sveikatos
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks
čiąjį šių metų ketvirtį 11 plėšė, tuo tarpu dar nepa
I
laikraštį
tas pastatyti paminklą žu- Vertė Jonas M. Širvintas____ 50<
DOVANOJO BAUSMĘ
ią komedija. Parašė Seirijų
firmų, iš kurių 9 provinci aiškėjo. Vakarą rengė pa
■įozukas ____________________25*
vusiems Panerių mūšio lau Lietuvos ženklai. — Išleido
Kaunas. Karo lauko teis joj ir 2 Kaune. Iš. subansienio apsaugos korpusas .su ke, kur yra palaidota 600 J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
Ubagą Akademija ir Ubagą
mo nuteisti 1929 metais stu krotavusių firmų buvo: 3
balius
— komedijos po 1 ak
nas
-----------------------------------40<
valdiškomis mokyklomis.
sukilėlių.
'
ą.
Parašė
Seirijų Juozukas__ 35*
dentai Vytautas Pavilčius, lentpiūvės (viena sujungta
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
ĄRGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos
Sniegas — Drama 4-rių akĮdomi kfiyga “Kalėjimuose pas cijos, Monolgai ir Dialogai.
ius: 1) Mokslo populiarizacijos ir
sn
malūnu),
3
—
kolon.
pre
Vertė Akelaitis ________ 40e
jmenčs klausimų, 2) blaivybės, 3)
JUS VARGINA PILVAS?
bolševikas.“ Parašė ktut P. Do- Parašė Juozas V. Kovas___ 50<
Gervėčių
policininkas
Bor, 4) sveikatos, 5) gydytojo patart
Esumas—3-čia dalis dramos
Joizu jus kenčiate nuo n^rirškinimo, kyba ir po vieną — manu
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką
oj advokato patarimų, 7) apžvab
Grandės Verksmai. — Ver
Gims
Tautos Genijus.“ Pa- :
kovskis,
persirengęs
civili

surūgusią
vidurių,
atsirūgimų,
gasą
ar
olitikos, visuomenės kultūros ir efaktūros, odų, galanterijos
parašė. Galima ją gauti pas auto tė Vysk. A. Baranauskas------ 10«
><šė Kun. L. Vaicekauskas—19e
unijos gyvenimo). 8) priešalkolinis išpūtimo viduriuose ar pilve, včmftno,
J i mas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) ar panašių nesmagių pakrikimų, jus prekybos, viena spaustuvė niais rūbais, sutikęs psichiš rių už 3 litus su persiuntimu į AEticharistižkos Stacijos—Sužydą Karalius — drama 4
susilauksite greitos ir pageidaujamos
gų pasaulis ir 10) Įvairenybės.
meriką. Kreipkitės adresu: Kau tiefuvino Kun. P. Juškaitis__15«
kai
nesveiką
Valaiką,
pra

ktą, 5 pav. Vertė J. M. ŠiriARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rel- pagelbos imdamas Nnga-Tone ir gyve ir pieninė. Šių firmų ben
prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. nimas Įgys naujų ir saldesnę prasmę.
intas _________ __________ _30e
dėjo jį lazda mušti, kad šis nas, Kan. P. Dogelis, Basilika, Lie Kristaus Kryžius: Stacijos,
Nuga-Tone užveria savy puikiausias dros skolos siekia apie 1,68
aš, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaustuva. Knyga įdomiai parašyta, ir
Viri Geri—3-ją veiksmą vaid
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
dr. A. Gylys, dr. jur. Raullnaitis, žinomas gyduoles pagaminimu? riebaus,
.net krauju apsipylė. Žmonės nemaža—160 puslapių.
Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. JuS- raudono kraujo, sutvarkymui ir sustip milijonų litų, iš kurių minė
elis; parašė F. V.
gužės, Birželio ir Spalią mė
rinimui nusilpusiu virškinimo jėgų ir
ršdtt
f, •
tesiams. išleido kun. K. A. Vatoms lentpiūvęms ir malū tai matė, bet užtarti nedrį
Patricija, arba nežinomoji
90 m. “SARGYBA” kaštuoja me- pridavimui spėkų ir jėgų neveikliems
syn
________ :___ ______ _____ 25<
organams
ir
nuvargintai
pervinei
siste

so.
Policininkas
nusivarė
> tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Užankinė — 4 aktų drama,
nui
tenka
apie
1,4
mil.
litų
fcjė 12 litų metams, pusei metų 6 mai. Nuga-Tone greitai pašalina inks
ertė Jonas Tarvydas __ __ _10e
Dangaus Katefienė. — Su
tų ar pūslės Įdegimų. Jis sureguliuoja ir apie 200 tūkst. litų manu Valaiką už miestelio ir pri
Tėvynės
likimas,
jos
laimėjimai
ir
ne

vidurius,
nugali
konstipacijų,
pašalina
Btfoia! skaitytojai gauDa priedų
Išganymo Apsireiškimai —
laimės, jog steTv«r*«l Ir bėdos Jotus vi rinko Kūn. M. Gavalevičius;
mto Kalendorių” ir loterijos bille- tą nuvargto jausmų-rytais ir suteikia faktūros firmai, kreditorių sivarė, vis mušdamas, iki
be apdarą 75 eentai, su ap
'ėjimas
ir gyvenimas ant
siems,
be
abejojimo,
ropt
Joms
taip
jx>ilsingą atgaivinantį miegų. NngaMiciūnų.
Čia
atsirado
drą

darais ____ * 0 <»•
pat
.
rnffi,
kad
Tėvynėje
ta&ftmhf
ir
ės
Jėzaus
Kristaus. VaidlniTone
tai
atlieka,
kadangi
jis
pašalina
nuostoliai
dar
nepaaiškėjo,
taitytojų skaičiui padidėjus 5W
klestėtu teisėtumas ir laisvė. Jtjs taip
<a8
su
gaidomis
_____________ 75*
kUloterija bos plečiama. ėJiprf iš sistemos ligas gimdančius, silpninan
žmogus
ir
Gyvuoly*.
Para*
sesnių žmonių. Anatole Ste- pat niekinat priespaudos nevaliu Ir ne
20,000 skaitytojų, loterija bus čius nuodus.ir stimuliuoja ir sustipri ypač tas liečia stambesnes
šė
kini.
P.
ffačrys
..
..
ribota sauvaliavimu su švenčĮausiomls
na visus organus ir funkcijas.
Dramos; 1) Germane; 2)
dlfata tris kartus.
firmas. fanovičienė atkreipę dėme žmonių teisėmis ir laisvė. — Jtjs norite,
Jus galite gauti Nuga-Tone kur tik subankrotavusias
m$CkIt užsisakyti “Sargybą,” kad
Fabiola
—5 aktą; 3) Liurdo
ir toli bodami, kad ir plačiųjų ma
\ai8tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų
sį, kad taip ir gyvulių ne kad
Itzoktų pirmųjų numerių,
Stebuklas
— 4 aktą: parašė .
Septynių
smulkių
subankroriu atskirti, pažinti Tėvynės buri, koto* Prof. V. Juryte
___ —lOe.
rau: Kaunas, Liaudies namai imrdavėjas neturi jų stake, paprašykit
jis
tikrumoj
yra.
—
šitais
visais
ntJ.
Tii*vyd«i
K5a
Policininkas ją žvagiais Joms labai yra pravartu 19jį užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberlo. tavūsių firmų, kurių skolos mušama.
MflrtOS” adm.
Žydas Lietuvoje, i’artėė S.
rtrsžftf
' <
KnaęM* Paliepus.-'-Komedi
Kaimietis^_________________ lOe.
siekia apie 80,000 litų, gtj'- pradėjo kolioti. Už motiną
ja
1-me akte. Parašė Gineitis 15e
<
«
~
ūiaĄffiJg:
“DsrtriatnkM,”
Maldos
GdjybA
Istorišku
nąs kreditoriams nuostolis
nes
. - Vaiką Teatrai: dalis I: 1)
"DARBININKAS” yM tikriatmlM pMiftyę IV-tO Houmečio kri
siekia apie 35,000 litų ir tai
Pagalvok ką darai; 2) Jono
►
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Bodailanas ir Krilddonybė.

,--------- 1

PI tik atėjo nAujas siuntinys NAUJŲ
MALDAKNYGiy
1

w

RINKINĖLIS, baltais viršeliais___

___ 1115
$1.2$

MNfclNfiLIS, baltais 'viršeliais—
—31.75
UNKUmiS, juodais virifefiafe—
11NKINCU8, juodais viršeliais—
NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pitf* /
ErOtab viršeliais
___ L-------- -- ----------------- . A0
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VAIKAI NEMYLĖS TĖVU

tenka išimtinai vietinėms
firmoms ir asmenims.

Prenumeratos kaina: metams $2.00,
* *
• ’ .
•
•
• t
pusmečiui $1.00;
moksfelvtams me
tų žurnalų savo besimokantiems val
koms. Tuo sutelksite Jiems džiaugs*
—..I, ■ i
,
.. U.. U
tams $1.00, pusmečiui 50c.
Biandien inteSgentą terpe yra tik “Ateitis* Įdomi ir nemoksletviams.
Jeigu jie nepasistengs IfatikISti juos
▼teita nuomonė ‘
Dievo baimėje, išlavinti juos if Įduoti
jiems ginkis prieš Įvairius gyvenimo
pavojus.
Pnvojingtausi hnonhj prie*
ftal — girtybe, netlhCJiflNM Ir dėtos nu
Prot. Dt. V. Mjkolalflo-Ptrtlno redftguo stoji man. Ypačiai daug pavoją yra
i»«ta TttorBMrdBi nukilo, vlgUonfenėi miestuose beslmoklnančhU jnurreomeIr akademiškojo gyvenimo lllnstruotas r el. Geriausias.
fmt»k
ibrUtlM fra dldžIanelM, mo OraHffaf ir vadas
HM *
Įdomlautiai Ir kiekvienam ra jau dvideJfimtt metu leidžiamai km
tniMSiiNVStM taUk* ttoktMti* MMMnU Sąmalai
lfetwlQ žurnalai. Todšl visi jaikutekl- mo, o sau palengvinsite sunktą aukoji
0
T
mo naštų.
net 88 L,

■

‘llfflMYS’’

»4

s .

AlU dienu Lietuvos gyvenimo veidrodis.
“DARBININKAS” Ugdo tiest* Ir
laisvės meilę.
“DARBININKAS” moko neapkęsti
priespaudos smurto Ir niekinti dklvalui) ve i am tu r) ystę.
“DARBININKAS” tiesia k«i» Tėvy
nei Į Šviesesni rytoju.
“DARBININKUI” visur ir visados;
rupi dnrbo žmonių reikalai.
“DARBININKAS” tbri labai Įdomias
savo “RADIO 8YPSBNAS.”
“DARBININfcAS” yfl dalto
otų tr inteligentu laikraStli. <
TOARBlNTNkA” Mdairaoja prote*rlos PR. DOVYDAITIS.
AA” palM

ir UnigkUe H

mvo

ptoH-

kščionybės. • Lietuvi? kalbon
išguldė P. B. ___________ «_!25e. laimė; 3) Pasakyk mano lai-,
mg. Surinko $. K, D. ir N_U5«
Apdrikta? Komedija. Atsk
Vaiką Teatrai: dalis D: 1)
tikhnu iš Amerikoniško gyrė
IŠtirsime paskui; 2) Antantiainro. Išguldė Lopšiam Vaikas Surinko 8. K. D. ir N—Jla

kas. . -

.10e

* Jobo Smite filis........... $1.00
7/etevte Albumo. Su pa*
veikslais ir aprašymai* ....... 1.50

intape Apologetika arba
tat Tikėjimo Afigyntasa. Pa '
raM kan. ,V» Ža>ntat»kM_JO«

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Keliąs“ D-ko”
pandą. Odos apdaru $2.00 ir $8.0G

Mažas Naujas Aukso ANA

Mažas Naujas Aukso Alfo*
juodais viršeliai*_____ fOe.

■ * r
A
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rint patekti į Jų
kia turėti dokumentus, ^ jį
Tos dienos taip greitos, taip greitai jos bėga,
SU RAMO JTŲflČUS
SENIAUSIAS PASAULY
rie įrodytų, kad .tavo
Greičiau kaiįfgreičiausias kokis traukinys ~
MEDŽIOJA
V
ANEKDOTAS
.
ar senelis buvo elgetos*
Reikfo rūbus lengvus greitąi keisti sermėgių
Rusijoj,
Sibiro
giriose,
pri

Yra toks anekdotas apie
tf to miesto gyventojai lailęi
Diemj net ir vėjas smarkus nepavys... ' ''
airį. Vienas škotas kartą viso labai daug vilkų. Jie mi žemesniaią, ir su jaurt|
Čia k? tiktai gedės galvomis lingavo —
gyventojams daug nuostolių getos elgiasi, kaip su
nutarė
nusižudyti.
Geriau
Dabar jau nubiro jų gražūs žiedai...
daro.
tarnais.
siai
jam
atrodė
pasikarti.
Dar vakar, kaip rodos, gegutė kukavo
Sumanyta neparastu būdu
Po kelių valandų^ kitas žmo juos naikinti. Didelėse girio Ten elgetos vardų gali įgj
Dabar jau nutilo laukai ir miškai. .
gus rado airį kabantį medy, se išvedžiojo daug radio pri ti tik paveldėjimo teise, tai]
Palikusios Jauke o pinties ražienos '
pasirišusį virve per liemenį. imtuvų. Kai vilkai pradeda kaip karaliaus. Jeigu elgetą
Nuo vėjo jau virpa, kaip^vargšai "vaikai į savo tarpą priima ne elg
“Ko tu čia kabai?” — pa valkiotis po mišką ir staug
Ir veidą apsiblausė rudenio dilios, *
tą, tai, reiškia, padaro dide
klausė airį nustebęs žmogus. ti, priimtuvas perduoda jų
Pakibo jau lietus, kaip verksmas, ankštai.
malonę.
“Nutariau nusižudyti ir no balsą į artimiausią radio
... ’
A •/-'
Žemelė lyg nori kančių prikėntėtf,
Jeigu
kas
nors
nori
pate]
stotį.
Stotis
telefonu
prane

riu pasikarti
atsakė aiKol rūbą sau baltą už tą ji įgaus —
ša medžioj|ojų draugijoms, ti į elgetas, tai miesto bu
ris. Bet tu taip niekad ne
Neteks jau ilgai jo žemelei lūkėti:
kad tokiam ir tokiam miške mistras paskiria tam tita
pasikarsi”—sako jam žmo
Nukris vieną dieną jau jis iš dangaus
pasirodė vilkų, Medžiotojai komisiją, kuri ištiria, ar ve
gus — “tu turi virvę apriš tuoj padaro “-ablavą.”
tas yra priimti į garbinu
TYLĖJIMAS AUKSAS
ti ne per^iemenį. o apie ka Iki šiol\ toks medžiojimas luomą.
Karią motina, kalbėjosi su savo draugėmis. Tos mo klą
Iš pradžių ir aš taip sekas gerai. Medžioklės pel
tinos mergaitė bėgiojo, aplink ir glamonėjosi prie savo bandžiau
atsako airis— nas ne mažas.
mamytės.
.
■
“bet užrišęs virvę ant kak
Vyras įsteigė valstyt
“Ką tu labiausiai myli?” — mergaitės motinos drau
lo aš negaliu kvėpuoti!”
moteris namus. Bet dab
gė paklausė.
»
Pasirodo, kad šitas anek - KOKIA MOTERIS PATINKA valstybės uždaviniai ta:
“Mamytę,” atsakė mergaitė/
sunkūs, kad moteris t4
“O ką daugiau? — kita draugė paklausė. '
dotas yra pats seniausias
VYRUI
y
gelbėti vyrui valstybės rt
“Mažąją sesutę,” atsakė.
pasauly, koks tik yra žino Vyrų idealas—moteris 1,70
kaluose.—Seimą Lagerlot.
“O dar ką mvli?” — trečioji draugė klausė.
mas. Būtent, miręs garsus mtr. aukščio, liekna, blondi
“Tetulę.”
.
•
' . .
anglų x archeologas Rawlin- nė, didelių mėlynų akių, maMergaites tėvas sėdėjo užpakalyje ir klausėsi to visko. son pasakoja, kad jis šį & tiesia nosyte, plačių lūJis neiškentė ir paklausė: “O kurion eilėn aš įeinu?” anekdotą radęs užrašytą baminkštų mažu rankų,
(When do I come in?).
/
biloniečių molinėseJentelėse, lieknų kojyčių,
—— “ • '/Vi
“Antroj valandoj ryte,”..atsakė.
•
•
r
kurios mažiausia turi 4000
Iš 100 vyrų 39 yra nusista Ką tik Petriuką paguldė į tov
metų senumo; Tik vietoj ai
tę, kad jos nesipudruotų, 32 jis ima šaukti: “Gerti.”, y
rio
jame
pasakojama
apie
BLOGA ŽUVIS
sutinka, b 24 net pageidauja. — “Nutilk ir miegok”—
babilionietį.
Be
abejo,
šis
apia motina.
būčiaiKsavaite
Sveęias: A, geriau būt buvę, kad
IŠ 1000 vyrų 182 dori turėti
— “Bet aš noriu gerti.” '
nekdotas būtų dar juokin
anksčiau atvykęs. ’
/
žmonas sportininkes, toliau — “Jei nenutilsi, aš ateisiu :
Viešbučio savininkas: A-a, giri išjuokiančiai mano į- gesnis, jei babiloniečiai prieš eina turinčios damų būdą diržu” — įsikišo tėvas.
4000 metų būtų pasakoję astaigą;
.
/,
(122), turinčios Mergaičių . Tyla valandėlę. bepasikaSvečias: O gal mane nesupranti. Aš noriu pasakyti, kad nekdotą apie,
būdą (117), geros šeiminin- — “Tėte, kai ateisi su diržu/a
riantį airį!..
nešk gerti.”
tada būčiau galėjęs tą žuvį valgyti, o ne dabar.
> kės (107), tikrai moteriškos
(100), paprastos (67), moti
niškos (62), menininkės ■ -iąVisai' ja susižavėjęs ' jis
(32), turinčios berniukų bū “Tu gražiausia, kokią man
matyti. Jūsų rankutes spaust
dą (25), (formato) moterys sų plaukus glostyti, jums į
(17), lėles (12), vaikiškos žiūrėti, jūsų lūpas bučiuoti vi
(6), liuksusines moterėlės tėlis mano noras/’
Į
(5), vampyrės (4), madnos — Na, tai vykdyk jį.
GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
(3), artistės Garbo tipo (1).
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
Jos turi turėti 20 ar mažiau DfiDfi: Vaikai, kaip moksl
KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS
metij.
.
/ sekas? - •/ '/ ' z '
'
, IŠ VARGŲ IR NELAIMIU
PRANIUKAS: Aš pirmas »
\
\
'
j
'
Kai kurie trokštą turėti
rypj-.
moterį su dideliu suvedžioji JUOZUKAS: Aš aritmetikpj
mo talentu, ar švelnų angelą geografijoj.
\
,
D£D£:
Na,
o.tu,
Zigmuk?
;
be giminystės ryšių ir namų
ZIGMUKĄS: Aš pirmas, kai?
draugų*.
.
' e-

v

•'

- Prie lietuvių pradžios mokyklos buvusiame kadais tur
tingame Kalneliškių dvare*) yra savotiškas piltas kalne
lis"— vaikų piliakalnis. Jis stūkso viename buvusio gra
žaus pasivaikščiojimams sodo šone netoli triobų prie tven
kinio ir aukštų medžių. Jo viršūnė lygi, o iš kraštų ap
sukui eina takelis nuo pačios žemės ligi viršaus.
Kadais to dvaro gyventojai ponai gražiais, vasaros va
karais ant piliakalnėlio gerdavo arbata, šnekėdavo įvai
rias šnektas apie savo reikalus, o jų vaikai krykštaudami
bėginėdavo po kalnelį žemyn ir aukštyn įvijų takeliu. Kai
saulė, pabaigusi dienos kelionę, slėpdavosi už dangaus pa
kraščio, o vakaro tyla alsuodavo, augalų kvapu, tai piliareikia manvti — su
kalnėlis su visa savo aplinkuma
dalydavo tikrai gražų vaizdą.
Nuvykęs šiemetvasarą Kalneliškių mokyklon praleis
ti kurį laiką, aš, pasivaikščiodamas po soda liekanas, daž
nai aplankydavau.vaikii piliakalnį.. Ir kiekvieną kartą,
pastatęs savo koją ant kalnelio nugaros, aš prisimindavau
savo vaikystės dienas. Ar aš savo mažose dienose esu tu
rėjęs bent panašų kalnelį į šitą piliakalnį, pilną džiaugs
-mo ir saulėtų minčių? Ar daug aš galėjau pakrvkštauti
aplink savo tėvelius, kai jie būtų gražiai sėdėją ir malo
niai šnekučiavęsi tyliais vasaros vakarais ir besigėrėję
varsotais saulėleidžiais?
Taip, ir aš turiu savo mažų dienų piliakalnį. Tik ant
mano piliakalnio niekas nesigėrėjo gražiais'vasarų vaka
rais, niekas džiaugsmingai nebėgiojo jo šonais. Nes tai
buvo tiktai vargi! piliakalnėlis, daugiau niek<t. O bet gi
aš tą savo piliakalnėlį dažnai puošiu atsiminimais, ku
riuos pats kaišau įvairiais ryškiaspalviais pagražinimais.
Mano tėvelis* paliko man nenykstamą gamtos meilę.
.Važinėdamas po miestelius atlaidų dienomis su smulkio
mis prekėmis, jis mane dar mažą imdavo W savim. •As’
daug atsimenu iš tų kelionių gražių gamtos vaizbų. Ži-‘
nau, kaip tviska vasaros naktį žvaigždės danguje, kaip
iš toli atrieda su raudonomis akimis milžinas garvežys,
geležiniu keliu traukinį beveikdamas, kaip poilsio vietoje
gurgžda arklio kramtomas ką tik nuplautas šienas, kaip
pauškina po lauką naktigonių laužas, kaip supyška ir sitaidi miško nakties tyloje paleistas šūvis...
Tekdavo praleisti nuobodžių ilgų dienų su gatvės vai
kais arba trioboje užrakintam ir laukti nesulaukti tėvelių
pareinant iš darbo...
'
^.Pasimokęs rusų pradžias mokykloje, aš susilaukiau
sunkesnių dienų. Užėjo baisus karas. Vokiečiai Šiauliuo
se statė naują geležinkelio stotį, darė pylimus baloje. Aš
tampiau nepakeliamus geležinkelio bėgius lygiomis su vy
rais rr dūsavau po _kiekviend~ atnešto storo medinio pabė
gio. Vokiečių kareivis botagu be paliovos pliauškindavo
— ragindavo dirbti.. Taip dirbant reikėdavo pasitenkinti
vos kokiomis trimis keturiomis bulvėmis pietums ir kelio
mis minutėmis pasilsiui negyvėliškai patysoti ant plataus
pabėgio ligi nebenorėjimo atsikelti. Veždamas velkę že
mių, staiga parkrisdavau iš silpnumo, bet raginamas tu
rėdavau tuojau keltis, kad neužvažiuotų kitas toks pats
silpnas žmogus... 4
Ir laimingiausias valandas gyvendavau, kai šventadie
niais knygas skaitydavau. Tos knygos man padėjo po kelęrių metų juodo darbo įsigauti į gimnaziją. Daug daug
jaučiau laimės, kai pradėjau lankyti mokyklos namus, vis
dar tebenešiodamas tuos pačius rūbus su nutrintais nuo
bėgių ir pabėgių nešiojimo pečiais...
Tai iš tokios medžiagos yra supiltas mano vaikystės I
piliakalnis. O bet gi aš labai branginu tą piliakalnį, dėl
to, kad jis yra mano supiltas. Aš, ant jo pasistojęs, išėjau
į žmones, ėmiau pats savo, jėgomis gyventi, ne tik gyven
ti r- ir kitiems padėti.
- Aš, stovėdamas ant savo vaikystes vargų piliakalnio,
aplinkui matau įdomių vaizdų. Taip aš matau, lyg prie*
Kalneliškių mokyklos piliakalnėlio, daug Lietuvos vai
kučių, kurie, neturėdami jokių rūpesčiu, krykštauja gy
venimo džiaugsmais, bet nesistengia dirbti, mokytis. Ir
taippat matau, lyg prie savo piliakalnėlio, daug mūsų ba
rakojų vaikučių, kurie jau mažose dienose *pila sau v£r~
gų piliakalnėlius, bet.— atsidėję dirba, tiesia sau kelią į*
gyvenimą. Šitokie basakojai mano broliukai ir sesutės
nors vargs, bet, jei dirbs, turės prasimušti į gyvenimą.
Su darbo vaikais ir-mano dvasia!
š a
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Arėjas Leonas Vitkauskas,
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skambina.

MIESTAS, KURĮ VALDO
UBAGAI

“DARBININKO” KAINA

Amerikoje metams .....
Pusei metų
Lietuvoje metams.........
Pusei metu

Vienas Islandijos miestas
Tambukas yra valdomas el
getų. Ten elgetos turi užėmę

- “DARBININKAS”
'

N

,'.M

'*

.

VAGIS valtininkui: Kiek nori
-■
*>
už perkėlimą?
*
VALTININKAS: 10 litų.
VAGIS: Perdaug.
VALTININKAS: Bet užtat
kįjj pėdsakų nebus.

i

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
s

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

Kaina::
Amerikoje metams........... ...................
Lietuvoje metams..'..............................

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

. Reikale Kreipkitės Pas
“DARBININKAS”

366 West Broadway

»

,
;

'

South Boston, Mara.

Tel. So. Boston 0620

Jūsų giminės ir pa^štami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moterys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” b ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
visą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių aktualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso p*
šuolio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai: lj Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4 j Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.
.
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir Vinjetėmis. Jos formatas (didis)
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tachta
ir MMQTĖftŲ ŲIRVA” pradšs tett Lfeturaa.
< Užsakymus siųskite Šiuo adran:

“MOTERŲ DIRVA”

'
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Joins priimti visą laiką \
Klaipėdos krašte gyveno aivykusi iš Rusijos tam tįkra komisija..

rosi su mū-

tonepadadalyko negalima įsakyti Aš

ir neįsakau.?. Tada pasiry
komisijos narys, veter.
galo nepopularųs dalykas Jo protas išradęs išeitį iš be
Šiomis dienomis'Vilniuj žau1 apsiimti ir pareiškiau sa
gyd. N. Y. Frantbvas, įakariauti su ta maža, bet veik beviltiškus padėties.
su didele pompa ir triukš vo sutikimą pasiimti' Vado
| klaustas apie gautus patyrimums tokia simpatinga tau Jo valia išjudinusi kariuo
_
mu praėjo “Vilniaus kovo vybę.”
iinus, štai ką sako:
ta, kuri tik ką buvo gavusi menę į veiksmą. Yilniųs “ga
tojų” suvažiavimas. Per su Iš eilės Želigovskis papa
“Pastebėjau, kad Lietu
nepriklausomybę. '
lutinai ’ ’ tapęs lenkiškas.
HmCbs onee per week yearly... .$2^0 Uw«pyi-j
važiavimą
buvo
pasakyta
vi

W
r
® AR BIKJ ĮF K
sakojo sunkumus, su kuriais
tyoje kiaulių ūkis yra tinka
Toliau Želigovskis apgai Tačiau Pilsudskio suma
66'West Broadway
}
"
8
Boston, Mass. sa eilė kalbų, kuriose į pa
susidūrė, kada kai kurie jo
mai ir pavyzdingai sutvar- '
lestavo,’kad trecios armijos nymai siekę daug toliau. Jis
danges
buvo
/keliamas
Pil

*
Telephone South Boston
valdiniai atsisakė žygiuoti į
kytas. Ypatingai tas, kad
jsudskis. Tačiau kiek įžymes Vilnių. Tačiau, nežiūrėda įsakyme buvęs pavartotas norėjęs atnaujinti puikias Vetęrmarinė bei sanitarinė
nė buvo gen. Želigovskio pa mas {tų sunkumų, /Želigo'vs- terminas “generolo .Želi Jogailaičių laikų tradicijas, : priežiūra yra labai gerai or
govskio maištas.” Girdi, ne ėjęs prie tokio buv. Didžiosakyta kalba, iš kurios pa- kis įsakė pradėti žygį. J
ganizuota ir jos atstovai —
buvę maišto, buvusi tik vi šios Lįe.tayoš Kunigaikštvsduodame kai kurias charakVilnių užėmus, pasak Že-. sai normali akcija nepri tės žemių klausimo išspren ‘ veterinarijos gydytojai materingesnes ištraukas. . h
dimo, koks patenkintų visus, tyti. gerai paruošti žmones.
Savo Laibos' pradžioj Želi ligovskio, Jurgio viešbuty klausomybei iškovoti.
Ir dėl to Lietuva.užlaiko gęt- Europoje dabar nėramu. apie Klaipėdą. Vokietijos govskis atvaizdavo padėtį,, susirinko užsienių misijos ir Toliau Želigovskis pažy- ito ploto gyventojus be tau rai apsaugotus savo visus
atsiuntė jam delegaciją, pra-ii mėjo, kad lietuviai neatsakę tybės ir ‘tikybos skirtumo.
^įįs valstybės apsiginkla- paskutiniai žygiai Klaipė-. kuri buvo susidariusi prieš;
šydamos atvykti į prancūzų į jiems pasiųstą telegramą, ir Tačiau atskirų tautinių gru ■ gyvulius, nuo įvairių užkre
Įr/ rodok, laukia tik Ūoje parodo, kad ji ne tik Vilniaus paėmimą. Savo “is
misiją. Želigovskis nuėjęs. papasakojo apie sūakų “val pių siauras egoizmas ir ap čiamųjų ligų. Tas be abejo
torinį
”
'
pasikalbėjimą
su
ftmįgps, kad pradėtų karą. kišasi į Klaipėdos krašto viTen buvę susirinkę visi už stybinį” darbą “Vidurinėj riboti horizontai, vidujinės; nės duoda galimumo išlai
Betkaro kol kas dar nebus, dujinius reikalus, bet atvi- Pilsudskiū jis šitaip atpasasienių karininkai, o jų pry- Lietuvoj,” kurį jis atlikęs intrigos, kai kurių tos idė kyti gerą gyvulininkystės ū^ues nuskriaustosios valsty- rai kalba apie jo aneksavi- kojori“Gavau įsakymą nu-!kio būklę ir sąryšy su tuo
jšaky stovėjęs anglų karinih- drauge su savo bendradar jos , vykdytojų charakterių,
vykti
į
Baltstogę,
į
maišalo
bes tikisi įgyti savo reikalą- mą
bei pasisavinimą. Ir
rasti gerą rinką užsieniuos.”
r . x
jkas. Tasai sausu ir ofisialiu biais. . . ,
menkumas, įtakingų lenkų
irimustaikos būdu. Pradėta’Francijos politikai, pabūgę Pilsudskio būstinę. Nuvy
Komisijos pirm, agrono
partijų pasipriešinimas ne
kalbėti apie Yersaliaus trak- vokiečiį
sukilimo, įimtai kau ir prisistačiau maršalui. tonu paklausęs, kokia teise Baigdamas savo kalbą, Žemas p. Purinai sako:
davę išspręsti Rytų problereviziją? Labiausiai ne- pasirįžę išklausyti jų reika- Maišalas man išdėstė visą Želigovskis užėmęs Vilnių ligovskis šitaip pasakė:!
“Pastebėjau ir jaučiu, kad
mos plačiu maštabų. Jau tas
tuO
metu,
kuriuo
Lepiąją
pa

“
Kyla
klausimas,
ar
įdėja,
...............................
tuometinę padėtį. Padėtis
Lietuvos ūkio sritis žymiai
įtenkintos
Italija ir Vo-, lavintus.
sirašiusi sutartį Suvalkuose. kuri sviete Vidurinės Li€taH vienas faktas,' kad lenkai tuKą gi daro Lietuva, kad buvo rimta ir vienintelis ga
tobulėja ir toli jau pažengu
ietija, neskaitant kelių ma
Želigovskis atsakęs, kad vos vyriausybei, yra amžinai! rėją tokią idėją, nuimąs nuo
ūmiųjų valstybių, kurioms atremtų gręsįaiųąjį pavojų? limumas buvo Vilniaus gy
si pirmyn. Tai aš sakau to
Lenkija negalinti pasirašyti palaidota. Sprendžiu, kad! Lenkijos visus pnekaistus.
čersaliaus traktatu arba su- Lietuvos vyriausybei taip ventojų sukilimas. Maišalas
dėl, kad prieš didįjį karą
jokių sutarčių, neatsiklausu ne. Man1 rodos, kad kada kad ji veržusis į Rytus ap
Gurintos sienos, arba ue-pat reikėtų stoti nuskriaus man pasiūlė stoti sukilimo
man teko gyventi Lietuvoje
ribotais ir egoistiniais tiks
si
žmonių.
Jis
užėmęs
Vil

nors
įvyks
lenkų
lietuvių
su

tųjų valstybių eilėsna ir pa pryšaky. . Turiu pasakyti,
ir Klaipėdos krašte ir tuo
luotą joms, ko norėjo.
nių tam, kad dubtų galimu sipratimas. Vieną tiktai ži-i lais,- tikslais, kuriuos tuo
reikalauti revizijos Vilniaus kad susvyravau dėl dviejų
met mačiau, yačiai Didž.
Italija,-nors kovojusi talnau. Kįartąis šnekama apie metu Vakaruose vadinę amo
savo
tautiečiams
pasisa

klausimo išsprendimo. Mo priežasčių. Visų pirma, to-;
Lietuvoje, tik užmirusius ir
dpinkų pusėj, gavo mažiau,
kyti, ko nori. Tada anglas kalbų klausimus. Labai gali neksiniais .Lenkai ėję, Pil
mentas, rodos, būtų labai pa dėl, kad nenorėjau mušti (!)
sudskio vadovaujami, toliau apleistus ūkius. Bet šiandietegu, tikėjosi. Jos gyyęntopareiškęs,
kad
misijos
atsto

būti,
kad
kada
nors
pradėsi

togus. Bet Lietuvos valdžia lietuvių. Visiems buvo žino
na matau, kad tas visas vra
vaujančios Santarvės valsty me mokytis lietuviškai — aš plėtoti pirinesnių kartų dar
ų sfcaičius smarkiai auga ir
i pradėjo daryti visą eilę nu ma, kad lietuviai broliavosi
jau seniai toli palikta ir žy
įems reikia daugiau vietos.
bėms ir padarysiančios tvar pats norėčiau — bet'tik ešū bo, organizuoti broliško su
miai pirmyn nužengta,”
sileidimų Klaipėdos klausi- Vilniuj su mūsų priešais,
-j - , » U ‘ ;
Italija godžiai žiuri į Afn- -i - :-7 ~ ‘
ką. Želigovskis į tai atsakęs, įsitikinęs, kad jei mes pra- gyvenimo. Ta idėja Lenki
mu ir neparodė ne sumanu kada lenkų armija buvo kad
tae ne^ii^ąs.
So lhinisą ir i kitą krintą
jaiatnešanti garbės, o jos
mo, ne stiprybės užsienio kraūjuds papludusi'tiesVarkūrėją p^.engiMi^Šlpvė’.
ĘbfįatĮįLO jųįų. Bet' Tiini; politikoj. Tiesa, Lietuvos di- šuva. Nežiūrėdamas viso to, Esą, jokios tvarkos neteikia tai prieš tai lietuvių tautį^'
Toliau Prystoras iškėlė
daryti,^ kada to krašto “šei bus nustojusi engti savo ben
įg priklauso RrancĮjai 0 plomatų padėtis nepavydė
aš negalėjau to priskirti vi
mininkai” esą vietoj ir patys drus piliečius ir pradėjusi; Pilsudskio nepaprastą pri
dtaš Adriatiko pakraštys
tina. Pareikalausi perdaug siems lietuviams, kuriuos vi
sirišimą prie Vilniaus, ku
galį ją padaryt. Tada anglas mokyti lenkiškai.
Fugoslavijai. Taigi tų krašir perdrąsįai — išstatysi sa suomet laikiau savo broliais.
ų negalima užimti, neužkliu- vą tik ant juoko. Nereika Antra priežastis buvo ta, paklausęs: “Tad Tamsta ne Želigovskio kalba su važia-! riame jis ne kaitą esąs ieš Šį mėnesį minime 25 metų;
ižius Francijos ir Jugosla- lausi nieko ir parodysi per kad buVau tada labai fiziškai pripažįsti Santarvės valsty rimo dalyvių buvo nutrau-i kojęs atgaivinimo nuo savo Vilniaus Seimo sukaktuves. ••
bių, Tamsta nepripažįsti kiama triukšmingais ploji-j rūpesčių ir pasipiktinimo Tai buvo svarbus įvykis. Vil
daug nuolaidumo net save ir morališkai nuvargęs. Ta
\ ' tais, kurie silpnina Lenkiją. niaus lietuviu sudaryto koė ja, bet kol kas laukia pasek- garantuotoms teisėms apgin da maršalas Pilsudskis man tarptautinės teisės ? Želi mais ir šauksmais.
^"imų ' busimosios Versalio ei — tuomet nieks į tavę ne- pasakė: “Bet reikia būt pri govskis atsakęs, kad jis esąs Antrą suvažiavimo dieną Vilniui savo meilę jis esąs miteto seimą šaukti atsišau
parodęs ir tuo, kad Vilniuj kimas visuomenei padarė di-;.
^'Jr^ato revizijos.
j kreips dėmesio ir liksi visų sirengusiam tam, kad galės labai dėkingas Santarvei už ministeris Prystoras laike
delio įspūdžio. Tas parodo,
||? Vokietija taip pat nesnau- ’ pastumdėliu.l Užsieny lau ateiti toks momentas, kad tai, ką ji padariusi Lenkijai, paskaitą apie maršalą Pil- atskleidęs daugelį didelių isbet tų “šacher-macher” ku sušskį ir Vilnių. Prystoro ! torinių įvykių, kurie iki to kad mūsų tauta ir anais lai
Ji griežtai pareiškia, kia
’ ’ tavę
*
pralaimėjimas, na ne tik seimas, bet ir visa Len
kais suprato Seimo reikšmę,
’Jkad prie dabartinių sąlygų mie — nepasitenkinimas ir kija stos prieš Tamstą, rei rie Vilniuj esą daromi, ne paskaita tikras pagyrimo liai buvę giliausia paslaptim sietuvos “Darbininkas” Vii- .
įy^deeių gyvenimas nepa- panieka. Vesti užsienio po kia prisirengti pasiimti riša galįs pavadinti tarptautine himnas Pilsudskiui. “Kre- apgaubti.
Baigdamas, Prystoras ši niaus Seimo sukaktuves pa- *
teise. Tada anglas paklau savų” žemių prijungimo
|:;kfenčiamas. Lenkii užimtasis litiką reikia gabių ir gerai atsakomybę sau. Todėl tokio
sęs, kuo Želigovskis, -jei nė nuopelnas priklausąs išimti- aip išsitarė: “Vilniaus mū- minėdamas primena ir Stei- feahėigo koridorius tai tik- išlavintų diplomatų. Jei to>
Santarve, paširemsiąs. Že- nai Pilsudskiui. Jis turėjęs uose šiandien vieši to mies- giamąjį Seimą. Rašo: "'
f ras pašinas Vokietijos kū- kili Lietuvoj yra, tai jie kol pu raštą mes visi girdėjome per
labai daž-*” p užkariautojai ir apgynė- “Prieš 25 metus tauta su
ligovskis išdidžiai pareiškęs, ! savo
skaitytą bažnyčiose. J
. .iakciją
« A** *varyti
’ <
K ne. Tas koridorius reikia kas nepasirodė.
prato ir tinkamai įvertino
“Įvairūs agitatoriai, niekuo ne kad jis pasiremsiąs savimi nai pneš valią ir sutikda :ai. Šalia jų stovi jaunosios
K
ž- likviduoti. Neužsimiršta ir
sivaržydami, pradėjo šmeižti Vys ir savo kareivių karabinais. vęs nesutramdomą pasiprie rartos būrių būriai. Kartais Seimo reikšme. Juoba ji tai
kupus, primesdami jiems politika Anglas ironingai paklausęs, šinimą tų veiksnių, kurie tu
'odos, kad istorija sugrįžo supranta ir įvertina šian
vimą ir valdžios neklausymą ; jie
iš kur jo kareivai gavę tuos rėję įtakos viešajai nuomo 0 metų atgal, kad yra nau- dien.”
i. . »*»•_
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Tautininkų valdžiai paskelbus
tvirų kovą prieš katalikus Lietu
ose, kilo didžiulis nėpasitenkiniaš. Katalikai pradėjo protestus
akšti prieš katalikų moksleivių
rganizacijos uždarymą. Pagaliau
■ Vyskupai išleido atsišaukimą į
kinčiuosius, kviesdami katalikus,
eiti balsų prieš skriaudas. TAiausiai Vyskupų Žodį’ išgirdo švie

’

“ ‘GRĄŽINKITE LAISVĘ KA
[tuno Universiteto Stud. Atei- l “Mes matome, kad tuo daroma TALIKAMS MOKSLEIVIAMS”

tame išrinko iš trijų asmenų
ritėtų, kuris luek tik galės
t» katalikams laisvės grąžinimo
ibil Sb1 komitetas išleido i Lie«• visuomenę atsišaukimų, kufcBvę nuo “Dųrb.” benclradh’rfjiaii talpiname':
'ft. m. rugsėjo mėn. 4 d. Lietu,
l'ktaHMKSi 'rhhomenė ištfir-

i

-

••

.

.

*

.pamiršta, kad Vyskupai negali ty
lėti, matydami trukdant bažnytinį
darbą, skelbiant katalikų teises
siaurinančius draudimus.
’ “Mes studentai-ės ateitininkai
riuo draudžiaam veikti mokslei tvirtai tikime; kad katalikiškoji
visuomenė supras ir, giliai į širdį
viams ateitininkams.
“Moksleiviai ateitininkai Įsikū tįsidėjus Mylimų Ganytojų žodžius,
rė, tada, kai siautė rusij žandarą kels balsą prieš šį neteisėtą netei
priespauda, — ateitininkai dau singą Švietimo M misterijos žygį..
giausia prisidėjo prie Lietuvos Ne Katalikiškosios organizacijos,' ku
priklausomybes atgavimo, jie pir pinos broliškos meilės Kristuje,
mieji užpildė karių savanorių ei turi ištiesti ranką savo jauniesiems
les. Dabar, kai Nepriklausomybę- draugams, ir visai teisėtais keliais
atkovota ir gyvename laisvoj Lie eiti prie to, kad moksleiviams atuvoj, kai kuriems,radosi ateiti teitininkams būtų grąžinta veiki
ninkai pavojingi tautai bei visuo mo laisvė.

toji studentija, susiorgMniza
i į'Ateitininkų Sąjungą.
menei.

nką Sąjunga praėjusio mėn. 9
miauk? specialu susirinkimą,

v?.

'

karabinus. Želigovskis atrė
žęs: “Mažiausiai iš pono
Lloyd George ir jo draugų
bolševikų.” Paskui Želigovs
kis paprašęs užsieniu misijos iki ryt dienos 12 vai. ap
leisti Vilnių ir misijos apleidusios.
Toliau

Želigovskis

papa

sakojo, kaip pasiuntęs radio

telegramą į Kauną, kviesda
mas lietuvius’ tartis.
Želigovskis

duoti

ne

tik

pasisakyti

Mat,
norėjęs

gyvento

'

jams, ko jie nori, bet ir no

rėjęs sudartyi didelę Lietu

nei. Siauri pirmo lenkų sei-y'
mo narių protai negalėjų ap
imti tada išsiplėtojančio is
torinio proceso visumos
Daugiausia dėmesio buvę
kreipiama į vieną lenkų val
stybes teritorialinės koncep
cijos bastioną — Lvovą. Ka
da pasklido gandų, kad Pil
sudskis rengiąs Vilniaus ak
ciją, kilusi baisi audra. Sei
mų užsienių reikalų komisi
ja įsakiusi Pilsudskiui pa
siųsti visas turimas divizijas
į Lvovą, nors prie to miesto'jau stovėjusi pusė lenku
kariuomenės. Visus pirmu
tinius negausius Pilsudskio
bendradarbius apimdavęsdidelis nusistebėjimas, matanjl

a kažkokia mobilizacija ir
kad stovim prieš kokį nau
ją žygį. Jeigu mėginčiau su
formuluoti to žygio tikslus
tai nemokėčiau to apibrėžt’’
kitaip, kaip' paprasčiausi'
ir 'kuo natūraliausiu būdu
kad tai yra veržimasis pri
valstybinės lenkų galybės iš
plėtojimo, prie suveržimi
r^šių, jungiančių Vilniau?
kraštą su ^Lenkija, ir prie
didelio tos srities kultinis
kai ūkiško atgimdymo. Tik
tai tokie gali būti darbo
tikslai Vilniuj ir toj žemėj,
jei tas darbas atliekamas
Juozo" Pilsudskio vadovy
bėj.”
’ ;
Tas suvažiavimas, kaip žiLnojna, .į?j*o
'
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nuostoliai tautai ir neatlyginama '— štai šių dienų katalikų šūkis
vą su sostinę Vilnium. Ta
,
Skriauda katalikams, nes atidaro Lietuvoje.
mas kelias skverbtis į jaunas sie Į* Neklausykite ir. netikėkite, ką čiau tam dar nebuvę prisi
las bedieviškoms idėjoms.
Jums sako agitatoriai, ką rašo kai rengta. Lenkįia negalėjusi
' “Lietuvos yyskupai, kurie sto kurie laikraščiai, ką kartais įro dar užimponou savo jėga ir
vi katalikybės sargyboje, išleido dinėja per radio, bet drąsiai eikite
neturėjusi aiškios politikos, jo atkaklų grūmimąsi su bu
raštų tikintiesiems, kuriame nurb-Tten,
ften, kur veda mūsų dvasios Gašv<
do, kad
šis uždraudimas yra kata-jjnytojai
rytojai. Mes studentai-ėe atriti- o Kaunas rėmęs savo politi ku tuometinio seimo peši- klausomybės
..---------------- 1*.entes proga.
______________________
likų Bažnyčios teisių vaikymas Ir Šlakai visuomet būrime su Jumis. ką vaikiška nfeapykanta vi priešinimu, ir jo nežmoniŠ- Per jį buvo nutarta suorga
-y--------- x >------ » —į,
‘ r’ V,
V. D. Un-to Studentų Ateiti*
laužymas sutartie* Apaštalų sostb|
ką charakterio jėgą.
” t nizuoti “buv. Vidurinės Lie>
nizuoti
“buv.*.;>Vidu:
rtoa. I ninku
&BL
4K* i sam kam, kas buvę lenkiška*
*
.* 'U
•’ X*.V

tavos imtinų «

♦

Amsterdamo vargoninin- *
kas ir kolektorius pasidavė
laisvanūmiu laikraščio teis- .
mui. Dabar tik Jaukia nuo
sprendžio. Kadangi tas lai
kraštis organauja nezaležninkams, tai greičiausia irj.
bylą paves nezaležninkų
prokurorui.

SUVAŽIAVIMAS
įvyks sekmadieny, 1R d. sausio, £
1931 m., l-mą virt, po pfettfc'šv.
Juoxapo parapijos salėj, 17 Congress 4vo.\' Waterbur7>’. Conn.
Kviečiame visas IM Conn.
krities kuopa* dalyvaut Siame «o*
važiavime, prisinnčiarit skaitlingai'
delegatų ir naudingų sumanymų'?
mūsų brangios organLarijosįerts
vėl. Atminkime, kadtik

W

bus ištesėti kovoje su biauriu girtavimo slibinu. Nėra
ko čia baidytis metinio mo
kesčio, nes jis^ tokis, par
ginti, mažas, o jo teikiamoji
nauda be galo didelė.. Blai
viai išauginti vaikai šimte

:•■* s.
■
ė .•« -s’
i< ■ •
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K. J*. B.

KAIP REIKIĄ KOVOTI
SU GIRTAVIMU?

C

(Tęsinys)

2. Reikia vengti bendrau
ti su geriančiais. —
ri’.-

•

•

-

1

inums būtų taip skaudu,
kaip nukertant ranką, - ar
koją, mes vis tiek tifrime jų
vengti, jeigu jie mus pikti
na, atsieit, traukia į girta
vimą. Kitaip mūsų laukia
amžinas pasmerkimas.

riopai tėvams atsilygins už
visas išlaidas, o jeigu jie bus
girtuokliai, tai, nors didžiau
sius tiirtūs jiems, tėvai sutauprtų, nors aukso kalnus

sukrautų, viską ūmu laiku
paleis vėjais. Gyvenimas tai
jau ne sykį yra aiškiai pa
rodęs. Todėl tėvams reikti]
žiūrėti, kad jų .vaikai visi,
aliai vienas, būtų “Angelo
Sargo” draugijoje.

Bet žmogus retai kuomet
vienas tegeria. Dažniausiai
4. Reikia įstoti į L. K.
jis girtauja susiėjęs su drau
Blaivybės draugiją. —
gais, bičiuliais. Čia tai bute
3. Reikia stengtis blaiviai^ Ne tik vaikai, bet ir suau
liukas visų kalbų bei pramo
gusieji, jeigu nori vaisingai
gų ^pradžia ir pabaiga. Ne auklėti jaunąją kartą. —
Į ką žmogus įpranta jau kovoti su girtavimu, turi
geri draugai daugeliui ne
į draugiją. Tam tiksduoda pasikelti iš dvokian natvėje, to ir senas būdamas burtis
. ■
* #
#
.
•
čio svaigalų klano. Todėl, neužmiršta^ Ir atvirkščiai, liti .yra įsisteigusi Lietuvnr
v ix blaiviam,
mx<xivx<xxxi, ko neišmoksta jaunas, to ir Katalikų Blaivybės Draugi
norint išsilaikyti
reikia būtinai vengti ben- • senas nemoka. Todėl, norint: ja. Jau per dvidešimt metų
drauti su geriančiais. Kitaip sėkmingai kovoti su girtavi-’ kaip ji gyvuoja. Jos nariai
bus Bergždi mūsų geriausie-mu, reikia stengtis blaiviai skaitomi dešimtimis tūks-z

ji

norai

ir

pasiryžimai.) auklėti jaunąją kartą.

įančių.
Retoje parapijoje
nėra jos skyriaus. Reiktųdik
kiekvienam lietuviui į ją įstoti — girtavimas tuojau
pranyktų iš mūsų šalelės.

tauto
metai. <
kių, įairie sįdeidžia blaivy tasai galiūnas yra nusipel darni savo viešuose
bę, ačiū-Dievui, šiais laikais nęs mūsų tautai, visi gėrąj Irimuose (šiomis dienomis
netrūksta.
r Minėtoji .jįL. K. . žįnote. Jam pagerbti tiek Hamburge). kelia klausimą
"
rL. .- > •
Blaivybes "Draugija jų .iš valdžia, tiek visuomenė ren apie Klaipėdos krašto grą- daryti nepap
spausdina kasmet po kelio- gia įvairių iškilmių. Tai la
‘ąw£os£uri siautė ji
liką. Be to,-ji leidžia blaivy bai gerds dalykas. Bet dar mi, kad šitokia opęrącįja, dot PMūiy
bės reikalams skirtą laikraš ne visų geriausias. Visų ge siekiant Versalės. sutarties kaip ’ dabar pasirodo^
tį, vardu “Sargyba.” Tad riausias, manding', būti], jei bendros revizijos, bus, pra-- didesni, negu buvo aii^
skaitvti
vra kas. Reikia
tik ' gu mes pasirvžtume bent džią įaran], lengviausia pa manyta. Jau nekalbą^
* •
* .-Twr? \
Kadangi Versalės
nepamiršti jų įsigyti. Lėšų vienerius metus nevartoti daryti.
medžiaginius nuostolių^
sutarties
reviziją,
ypač
Musvaigalų.Juk
Vytautas
bu

čia
Užtenka
, daug
T nereikia.
.
rių daug padaryta kopį
metams kelių ar net kelioli- vo griežtas blaivininkas. Tai šolini dar padrąsinus, pasi- ventojams, žvejams jį
’•

kos litų, pagaliau, jie ne
yeltui išmetami. Kas geria,
tas dovanai leidžia pinigus,
tas meta juos, kaip į balą.
Gi kas perkasi gerų raštų,
tas įsigyja sielai maisto. Jei-’
gu tat-girtuokliaį didžiausių
išlaidų nesigaili savo, pražū
čiai, tai ar munis bus gaila
tų kelių centelių s^ivo dvasi
nei gerovei ? Ne tik patys
skaitykime gerų raštų, bet ir
kitus raginkime tai daryti.
Tuo būdu mes daug prisidė
sime prie alkolio vergijos
išgriovimo ir prie geresnės
mūsų tėvynei ateities sukūrimo. 'Mūsų darbai, pastan
gos bus naudingi Dievui ir
■ ėwnei.
‘
.

Draugų prikalbinęj ami, pa-1 a) Vigų pirmiausia čia pa
gundos spiriami vis tiek ne-.fyS tėvai turi vaikams ne
atsilaikysime. Atsižvelgda-įūuoti jokių svaigalų. . Taip
mas į tai ir sako šv. Povi-’paį reikia atšidėj ils budėti,
Jas: “Jei tas,- kuris vadina-jkad jaunuoliai jų iš kur ki
Bet kai. kas galvoja: —
ši brolis, tačiau yra... gir-j tur negauti}. Tėvai ir vyres
Kam man rašvtis i tą drautuoktis..., su tokiu nė ne-’nieji čia negali nė truputė
giją? Kam jai mokėti me
Lietuvos spauda rašo, kad
valgykite” (I Kor. 5, 11).j
lio atsileisti. Jų griežta pa tinis mokestis?’ Juk aš gabų
p. Zaunius, /Lietuvos užsieKas gi privertė šiaip jau be reiga žinoti, kur. būva vai būti blaivus ir taip. — Br.
r
' *
nių ministeris vyksiąs, o gal
'
. *» * •
-į
»
galo švelnų ii- atlaidų apaš kai, su kuo jie susieina, ir- Kl.! Kas šitaip galvoj a,'ge
jau ir išvyko Paryžiun tartalą duoti tokį šiurkštų ir ką daro susiėję. Juos tam rokai klysta. Būti, galima
■nones de ;Leon,
lis su Qųpionęs
.skaudų įsakyiruĮ ? ~ ^e. kas; ir. paskyrė V. Dievas, ikad butiblaiviamGr be ►draugi-7^igos - referentu
.-r
-Vį •
.
\
‘
kitas, Br. Kl., kaip'tik tas auklėtų jaunųjų karią. 'To jos; Bet-daug lengviau tat
,
dėl tranzito
atidarymo
leni •
• • .
*
pavojus, kuris gresia kiek dėl jie negali mostelti ranka padaryti draugijoje. Kiek
kų prekėms per Lietuvą.
vienam bebendraujant sw i n tarti: — Tesižinie! Labai vienam juk 'daug smagiau,
•
Lietuvos “Rytas” , labai
girtuokliais. Tiesa, tūbai ne tai man! Ar aš jų sargas? maloniau, kai mato aplink
malonu nutraukti santykius ir pan. Ne! Tu, tėve'ir mo- save būrį vienminčių. Geras aiškiai nušviečia Lietuvos
* >
*
.
‘
politiką.
Nors
su giminėmis, kaimynais, tin. tikras savo vaikų sar pavyzdys,
pasikalbėjimai, užsienių
pažįstamaisiais. Bet ką gi gas. Tau V. Dievas juos da pasitarimai duodą valiai straipsnis cenzūros apkar
darysi, jeigu jie veda mus į! vė ir pavedė auginti bei au daug stiprumo. Be to, mums pytas, bet skaitytojas su
pražūtį. Sielos išganymo rei klėti. Tu juos turi mokyti reikia žiūrėti ne tik savęs. pras, kokioje keblioje padė
kalai visuomet turi stovėti ir saugoti. Jeigu neklauso, bet ir kitų. Mes turime ty Lietuva atsidūrė. Rašo:
“Atmintinu 1927 m. gruo
ĮŪrmojoje vietoje, ir tik pas turi pabarti, pabausti. Tam stengtis girtavimą suvis pa
kum giminystė, kaimynystė, V. Dievas tau davė valdžios šalinti iš mūsų tėvynės. O džio'10 (L žygiu Genevoje
ar pažintys. Čia reikia vi-; ir galios. Bet atsimink, kad tai galime padaryki tik susi mūsų per escęllence politi
r suomet turėti galvoje šie V. tu už juos atsakysi prieš Jį. būrę į draugiją. Paskiru as nė Vilniaus byla liko iš kar
Jėzaus žodžiai J “ Jei tavo Todėl tinkamai juos augink, menų balsas ne daug ką to degraduota į paprastų
lanka, ar tavo koja tave pik prižiūrėk.
Ypač pats ne reiškia, gi susitelkusiu į technikos, kaip dabar sako
tina, nukirsk ją ir mesk ša duok jiems pikto pavyzdžio. draugiją įgyja daug galios. ma. susisiekimo klausimą.
link nuo savęs, nes tau ge Drausdamas jiems svaigalus Būdami organizuoti, mes ga Sutikus tuomet karo stovį
riau įeiti į gj’venimą luošam ir pats sau juos užsidrausk. lime pareikalauti, kad val Lenkijos atžvilgiu panai
ar raišam, kaip turint abi Kitaip visi tavo pamokymai džia išleistų tam tiknj įsta kinti, (Cenzūros išbraukta.
paliekant
nuošaly
ranki ir abi koji būti įmes bus bevaisiai, nes tavo pa tymų. draudžiančių pardavi Red.)
tam į amžinąją ugnį” (Mat. vyzdys tai sugriaus, ką žo nėti svaigalus, 'ar globojan gfnčytiniis klausimus, atseit
-
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18, 8). Vadinasi, Br. Kl.,
nors mūsų bičiuliai būti]
mums taip brangūs ir rei
kalingi, kaip ranka ar koją,
nors atsiskiriant nuo jų
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džiai pastatė.
čių girtuoklių šeimas ir tt. ir Vilniaus, klausimą, apie
b) Kad jaunuomenė būtų Tuo mes galim padalyt daug Vilnių Genevoje nekalbama.;
*
blaivi, neužtenka jai vien gero ir paskiriems asmenims Oficialėse Genevos sferose
drausti vartoti svaigalus ar ir' visai tautai. O metinis ir kuluaruose tesiginčijama
neleisti bendrauti «§u gerian mokestis yra tokis nedide ay Lietuva bus priveikta pil
čiais, bet reikia taip pat jai lis, jog dėl jo mes nepavarg- dyti 1927 m. priimtą formu
parūpinti blaivių draugų., sime, ir tik galime džiaugtis, lę ir kaip greit. Tiesa, Tau
Juk žinome, kaip žmonės y-/ kad tokia maža kaina gali- tų Sąjungos aparatas, ne
ra linkę su kitais draugaut^ me padaryti labai daug ge paslankus,., apkrautas svar
ir kokios įtakos kiekvienam ro. Galop, kad nugalėtume besniais pasaulinės politikos
klausimais, juda iš lėto, dėl
daro ^draugai.
Bet kur •i girtavimą,gauti tų blaivių draugi]?
4. Reikia, skaittyi ir pla to ir mūsirVilniaus bvia, tik
tranzito, bvla virtusi; eina
Ačiū Dievui, jų nereikia is^- tinti geri rąstai. —
koti kur už jūrių-marių. Jų
Labai galiga priemonė ko lėtai, bet, matyti, šį kartą ir
yra pakankamai mūsų tėvy kiai nors minčiai paskleisti ji artėja prie galutino iš
nėje. Tai, Br. Kl., “Aitge- yra.spauda, raštai. Kas mus sprendimo. "><
Jo Sargo’ 'draugija. Jos na prikėlė iš tautinio miego, jei , “Paruoštas
tranzito
ir su- .
. .........................
- - -.
' ■ -■ ,
riai kaip tik pasižada būti ne knygos ir laikraščiai ? sisiekimo komisijos raportas
visiškai blaivūs. J ją ta<J vi Kokiu ginklu mes nugalėjo nėr nuims palankus jau vien
si £ėvai privalo pasistdngti me žiaurius rusų carus, jei tuo. kad jante, Vilniaus pro
irašvti savo vaikučius^ Bū- ne raštais? Ištisus keturias blemai išnykus, Tekalbama
r."
■
.
darni joje vaikai ne tildtures dešimt metų mes grnmėmes apie susisiekimo atnaujinį♦t t
blaivų] draugi]. .Tie taip pat šu jais, ir viršus
T. S,
geriau susipažins su ijtolio

(Uftki

' Jaluiguniu,
r-^ 4
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liudija net mums nepalam darė visos Vokietijos troš ninkams, dabar patirtį
kūs lenku rašvtojai.’Tad iš kimu, tai suprantama, kad
ir kėli žmoiies nuo
- ’ - -’
if *
'’ ?
ir:
■
?-'2 -rt.* •
tikro, ar ne geriausiai mes. ir josios užsienio politika,, žuvo. Taip ♦t?
pav., paaiŠ
laisva kad du Nidos žvejai, Bji pagerbtume ir pagarbin jau ir dar įie visai
/ ? -• r -. š ••
•
tume,' jeigu pabandytume nuo hitlerininkų įtakos, tuJonas
ir Martynas
Sak
—
*
J:,r-Ar.
elgtis taip, kaip jis elgėsi. rėš pasiduoti šiam ūpui ir
jūroj buvo audros išti
Pažinome baisi] girtavimo dėl to neišvengs kartais žjTabu nuskendo. Jonas 1
žalinguntą, pamafėSmė,*
gių. kurie jos supratimu ga-lfiT.
tis paliko žmoną ir
kiais budais jis galima nu-Jetų tokiai -revizijai Pa^^-lžvejįy valtis'su suįaiiž
osnlrU"!
.
;;
'•
5{
ti konf
bent L-nVin
kokią, L-a/1
jkad ir movn..
mažugalėti, Tad stokime dabar +4.
stiebais ir sud
sudraskv|
į darbą sau, artimui, Dievui ^.pi
bQr*mis s,nasta
",z
"
...
ir tėv>mei naudingą.
Pa- diečių sklindą besvarstant
tės-ir Lojęs. Žveję Ja^i
vargsime dabar, kiek paken- Genevoje netenka laukti iš
dar iki šiol nesurasti., į
tesime, l>et,už tai susilauksi- yokietijos pusės nuolaidu
Iš Nidos, Juodkrant
me juo gausaus užmokesčio mo, nes jos politikams hit
amžinybėje. “Teisieji žibės lerininkų. įerzinta jų visuo- kitų pajūrio vietų praj
•t* *
kaip saulė jų Tėvo karalys menė vargų bau atleistų bet ma, kad audra išplo
tėje” (Mat. 13, 43), sako V. kokį protingų kompromisą krantą nepaprastai dai
Jėzus.
' ; su
(Cenzūros
išbraukta. vairių smulkių žuvų,
ir kitų daiktų. Be toy ^
“T. K.” Red.)
.
Tad situacija, kurioje at k rantė j į krantą buvoJ?
tas delfinas, vadinama
sidūrė mūsų užsienio bolitiros kiaulė. Delfinas-^
•M
ka, yra daugiau negu kebli.
apie 50 kilogramų. *
Politikai, neabejojam, su
pažymėti, kad delfii^ik
pranta, kiek užsienio politi
tįjos jūroj didele
ka pareina nuo vidaus pa
dus tranzitą per Lietuvą dėjimo.' Tiesa, kad įr ^Euro Kitoj pajūrio vietoj, j
išmestas jūros šųo.-^^
lenkų prekėms, reikia Jauk- .pos parlamentarinėse val
ti, kad kils mažesnių ir di- stybėse. gyvenama visokie to irgi pranešamą kati
audros ir potvynio n^fc
desnių nesusipratimų ar tai kriziai, didžiojo karo padatarp abiejų
geležų r rmiaų bet, vis , tik jų.tautų jo daug gyvulį^
'
kėlių administracijų -ar su atstovybės parlamento for nifj.
Apie nepaprasta#
prekių savininkais, iš ko no moje yra iš vięnos,pusės tie
toms nenoroms kils konsu- centrai, apie kuriuos' spie įvykį kalbama pranešiu
Įiarinių ir tt. santykių klau čiąsi politinis, gyvenimas ir Kintų. Vienas VabaR
grįždamas??!
simas, kuris, einant Volde tie ventiliatoriai iš kitos, ūkininkas,
•• t
»* *
maro priimta 1927 m. for pro kuriuos yra vėdinama re su 18 metųf dukterie
i : U,
mule, galės pasidaryti dienos bętiystėjanti visuomeninė at žiavo vandens apsemto’
tų Šilutės plentu.
kiaušiniu. Gi maža, viduje mosfera.
jie pateko į griovį, glįrt
nekonsoliduota valstybe, be
« '

.
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to ir izoliuota, yra nesimku
įvairiomis, kad ir netiesio
•T
ginėmis priemonėmis, for
suoti, priversti (nusileisti.
“Kartu su šia byla sau
sio mėn. T. S. Tarybos sesi
joje turės būti svarstomi ir
likę neišspręsti klaipėdiečių
vokiečių skundo klausimai.
Likę klausiniai turi didelės,
ne tik ekonominės — finan
sinės, bet ir politinės reikš
mės. Nekalbant apie teismų
klausimo tokio ar kitokio išsprendimo svarbą Klaipė
dos
kraštui,
finansiniai,
skunde iškelti reikalavimai
turi ir didelės politinės ver
tės. Atidavus jau padarytuo
ju
Genevoje
nusileidmu
Klaipėdos kramto valdymą
vokietininkų rankosna, . ir
jei teks dar patenkinti ir jų
piniginius užsigeidimus, tai
tas kraštas pasidarys intensvvaus vokietinimo
objektu.
• T
' i• r ‘ .
• . * ' / T •_. ? *
“Juk ne' kitoki vokietininĮoį "galvose planai ir slepiasi^kaip tik Lietuvos pini
gais ir hitlerininkų meto
dais pasitarnauti prūsiškam
• * ‘
*«r . • •
’
/
- į'
jiinkenziniu.
“JjaĮbarfįnis. vokiečių elge
sys Klaipėdoje, vizitai Jviai-

-

Vežimas ir ai
tuoj nuskendo, bet ųs
kas su dukterimi išąąi
jo. Tačiau jie antrą j

Faustas Kirša limo.

Liętąyą ir Laukai
Ryto saulėj rasota dirva • •
Atspindžių milijonai sužiba, —
Tai senutė brangi Lietuva
Kelia tautai įtikėtą kūrybą.

pateko į griovį ir ūkipJ
nuskendo, o duktė, nw
rusi už medžio, išsįla&

klbj padėty visą naktį.Kai įkaista, atgija laukai —
Išsisėja iš avilio bitės, —
rytą ji buvo išgelbėta^.
Mano žeme, tai tavo vaikai
Eina dirbti ir vaisiais dabintis. -

Iš Didžiojo New YortaM
Kuriais kyla audra ir žaibai — Jersey daugiau hutuspqM
Pilki liūtai, drambliai debesnuos, telpa 3 puslapy.
Tai sustoja kūrybos darbai
J
Šviestos sielos gyvybe kankinas.
. ««■

.

■■

Veltui rūpinies reiktTefci, -

r * - ■

Grįžta bitės; prie lūpų medus,
riuos tau teismo dienoje II
Avily aukso sostai ir rūmai! — atsakyti, už ką nebūsi fctž M
Lietuva! skamba grįčių vidus mas, nei giriamas. “Darbev
■«•
•
į. ••
> ■ .•
‘ '
• -*->
X.
Ir skaisti išmintis tavo dūmuos.
antroji laida.

(“Mf'R.”)

■y-

UliDįl SVBITĖS Ii NMU METi
" •
—

X

ČIA PAT
f

Prasideda
dovanu* pirkimas.
Šiais
. f *> t
‘
•t
laikais naudingiausia darbininkui doyana d
bininkiškas laikraštis * 'Darbininkas.
‘ tJž1:
turis dolerius metuose jis lankys tavo nųingį
draugo ar draugės naujus du kartu į savaitę.
Lietuvą “Darbininkas” eina reguknriai užĮjĮfi
metuose. Pusei metų, pusė kainos arba rtS
kartą į savaitę pusė kainos. Dabar JatEad;
rašyti.’Reikalauk ppsižiūrėjinmi.
Įj
Siųsk vaTdą, pavarde ir adresą to, km

nori, kad “ftarbiiunkas" būtų siui^^fl

f

Pradeda studprastL
vieną kartą savaitėje, pirmadienio

Jau buvo rašyta, kad šiame
Šv. Kazimiero parapijos Labda- įn
.mieste yra naujai suorganizuota
Sudėtinai Peoples Furniture kom ringą draugija gražiai darbuojasi ?T
Labdarių dr-ja.
Minėtosrilr-jos
panija su dienraščiu “Draugu” suteikdama vargšams -ir našlai tikslas buvo pakenkti šv. Kazimie
PROVIDENCE, R. I.
SAINT CLAIR, PA.
LDK 107 kp. mėnesinis suSirinLDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
per stoti WHFC. Tik gailį kad čiams visokeriopą pagalbą, ypač ro parapijoj Labdarių draugijos
laike metinių švenčių.
Draugija darbuotei. Matydami, kad jiems mas įvyks sekmadieny,' gruod. 21,
simas įvyks sausio 4, tuoj po suta WHFC stotis yra tokią silpnu
turi taip vadinamą Kalėdinį Fon tas darbas nesiseka, sumanė užvar tuoj po sumos, bažnytinėj svetai mos, šv. Kazimiera parapijos salėj.
tė,- kad nė visi chicagiečiai gali ją
dą, kurį sudarę iš įvairių aukų ir dinti “Senelių Prieglauda.” Bet nėj. Svarbu, kad visi šiame ’susi- Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
Lietuvių tauta.
,
išgirsti.
parengimų. Tam tikslui virš mi ir čia negauna visuomenės para rinkime dalyvauti ir užsimokėtų užsiipokėti mėnesines mokestis ir
' Nuoširdžius vaikus glaudžia tė
d. gruodžio
:
z''
nėta draugija turėjo balių—šo mos. Prie to, jie bandė gauti di duokles. Parodykime gražų payyz naujų narių atsivesti prirašyti.
vynė prie savęs ir juos atmins sa
Apskričio susirinkimas
Daibminke,” ka
kius, Ckėsų Kliubo salėje, 29 d. desnių draugijų paramą.
vo istorijoje, minėdama jų darbų
7 d» dį kitiems. •
z
Valdyba
inia dalyvavo L. D. K. Vj*
Jau senai beturėjom LDS. Chi
laplcričio. Gerai pavyko, liks gra gruodžio šv. Jurgio dr-jos meti*
negęstamą vardą.
i
—i----------------------*
jubiliejiniame paminėjime
eagos-Apskričio susirinkimą. Kasžaus pelno. '
,
Šv. Roko parapijos bažnytinis
niame susirinkime iš atstovų kalonj Mass. . Svarbu man,
BRIGHTON, MASS.
žin kada ateityj turėsime t.
n'
ATHOL, MASS.
choras, po vadovyste p. P. Šoko, iš
bųarba pranešimų paaiškėjo, kad
Eš.SYečiui atsilankiusiam pri'
Susirinkimai.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
R. Žiemius
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
pildo visą dainų programą. Taip
naujoje Labdarių dr-joje įvyko
♦
penktadieny,
sausio 2, 7:30 vai.
unti į minimą vakarą pareikšt
Gruodžio mėnuo, tai draugijų šmugelis. Ten už kokius šokių ti- mas įvyks gruodžio 21, tuoj po
jautrūs ir malonūs-balseliai švel
♦
•
'
&»> nuomonė.
\
. •
vak.,
Lincoln
Svetainėj,
2GLincoln
metinių susirinkimų'laikas: rinkių Idctus susidarė neaiškumai.
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
nina
tavo,
pavargusią
sielą
ir
neša
e' '''
St. Ateikite visi.
Valdyba
mas valdybų sekantiems metams * Draugijos nariai išklausę tokių jos salėj. Kviečiami visi nariai at
Rę&p^toji žinutė, galima sa- mintimis į dangaus gelmes... Trūk
NORTH 8IDE
ir nustatymas draugijai darbuo raportų atšaukė savo atstovus ir silankyti ir užsimokėti mėnesines
■į.- tjk ant greitųjų paduota, sta žodžii; išreikšti raštu, koks įEASTON, PA.
^vakaras puikiausiai pavyko, spūdis palieka žmoguje ir reikia ' Misijos.—Gruodžio 14 Jd., . va-j tės.
z atsisakė remti. Šv. Jurgio 'draugi mokestis: Taipgi atsiveskite savo
kare, šv. Mykolo par. bažnyčioje
LDS.
40
kuopos susirinkimas įdraugus ir drauges prirašyti prie
ptan rūpi štai kas:
pasakyt poeto žodžiais “kad to ne
Ą. L. R. K. Moterų Sąjungos ja suprato, kad užtenka vienos
prasidės šv. misijos, kurias duos
vvks sausio 4 d., tuoj po sumos
šios kilnios organizacijos.
latrui šiltam beesant rimtai išreikš nei jokis raštas, tą pasakys pranciškonas (rienuolis. kuų. Au 5-tos Įcūopos metinis susirinkimas Labdarių draugijos, kurį yra in
šv.
Mykolo parapijos svetainėj.
x
. Kviečia Valdyba
jausmai. ”
korporuota ir ją privalome rem
jllūeiųsieji lietuviai tautiečiai vieni
'
•
/
gustinas Dirvelė. Misijos baigsis įvyko 1 <L gruodžio, bažųytinėje
Malonėkit visi nariai atsilankyti
Kalbos. Kalba svečias kun._Ka:
•
salėje. Padaryta keletą nutarimų, ti.
Eimtietės visi kaip vienas susisekantį sekmadienį.
ir mėnesines mokestis užsimokėti.
%
žvalgas
būtent, rengti “Whist Partv” 31
ĮKy.yassagoi salę dar prieš vi- ralius, jausmų' pagautas prisipa
DETROIT, MICH,
M. Songaila
V.
Parapijos vakarienė. — Lapkri
fevalandį ligi prasidedant pro- žįsta, kad jis nesitikėjo to išgirsti
d. gruodžio, pobažnytinėje salėje,
"
LDS.
72
kp.
susirinkimas
įvyks
čio 30 d. įvyko parapijos metinė
Providence St., 8-tą vai. vakare,
apui-'Įr užpildė orkestros sėdy- Amerikoje, būdamas Lietuvoj, ir
sėkmadiefty, gruod. 21, tuoj po
vakarienė su įdomia programa.
(
MONTELLO, MASS.
šiandie
jo
širdis
verkia
iš
džiaugs

Naujų Meti} belaukiant.
Pelnas
K Gi visi svyruokliai pabūgę
pamaldų,
šv. Jurgio parapijos mo
Dalyvavo
net.penki
vietiniai
cho

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
M rtf^ens lietaus paliko garbin- mo, kad ir išeivijoj lietuvių dva
skiriamas pusiau su • parapija.
kykloje. «Visi kuopos nariai yra
/ Lietuviai, pagerbkime
rai;
Buvo
solistų
dainininkų,
Ir
sausio
6 d., šv. Roko svetainėje.
kviečiami atsilankyti į šį susirin
tamsias olas stikliuką ir va- sia stipri ir prisirišus prie savo tė kalbėtojų, ir tt. Svetainė buvo ku Kviečiame visus atsilankyti ir gra
Vytautą!
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
vynės.
žiai laiką praleisti.kimą.
mėgiamą “kazyrių” biznį.
pina
žmonių.
.
..
rinkimą ir užsimokėti senai už
. Nors ši kolonija yra vadinama
Kalba svečiai: p. J. Kavanaugli
v
Narės
pažadėjo
gausių
aukų
trauktas
mėnesines
duokles.
įkip bent man buvo jaučiama, majoro pareigas einantis,, p. J. F,
lietuviška,
bet
patrijotais
silpna
ir
Knygynas. — Kat. Federaeijos
/
•
Valdyba
L AWRENCE,< MASS.
gerbiamieji tautiečiai, laukė iš- Seulley mokyklų perdėtinis ir p. vietinis skyrius'turi Knygyną, ku viršminėtam baliui. Kas ateis, tas labai atsilikus nuo kitų kolonijų.
nesigailės, nes sąjungietėš svečius
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks
Neseniai atvykęs pas mus p. A.
įgant septintą, o kukli ir graži AVilliam G. Rowe, teisėjas. Sve riame yra nemažai įdomių knygų,
visuomet
gerai
pavaišina.
gruodžio-'21
d., tuoj po dvyliktai
>Stulga paskatino prie darbo. Tuoj
ELIZABETH, N. J.
jž, priešaky su iškeltomis Ame- čiai primindami ištisą eilę pavar laikraščių. Tik bėda, kad pe visi
vai.
Taigi
kviečiame
visus
narius
išrinkta
komisija
surengti
Vytau

LDS.
16 kp. susirinkimas įvyks
džių}
lietuvių
pasižymėjusių
Ame

'•
Į
virš
minėtą'susirinkimą
atsilan

gali knygynu naudotis: tik keli
cob ir Lietuvos vėliavomis budiatsilankyti
į
šį
susirinkimą
ir
už

trečiadieny, sausio 7 d., 7 vai.
^risų širdyse Vytauto-dvasią'ir rikoje, įvairiose šakose pripažįsta žmonės turi raktus ir jie kada pa kė Labdaringos Draugijos atsto to mirties sukaktuviii paminėjimą,
simokėti
mėnesines.
Atsiveskite
ir
<na
ir
;
darbas
varomas
pirmyn.
vakare,
bažnytinėje svetainėje.
lietuviams
jų
gabumą
ir
tuo
pa

vas
p.
J.
Svirskas,
kviesdaams
pri

nori nueina į knygyną, o kitiems
įmano širdis karštoje krūtinėsavo
draugus
prirašyti.
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir
įanarkiau plakdama troško pa- čiu jiems priskiria garbę, kad jau sunku prie jų nenustatytų valan sidėti aukomis prie Kalėdinio Fon Kviesta visos šio'miestelio draugi
Valdyba
atsivesti savo draugus (es) prira
jos
;
pasamdyta
erdvi
High
School
.
500
metų
atgal
lietuvių
tauta
tu
7
do. Padaryta auka $5.00 Labda
|p iš .gyvojo šaltinio dainii ir
dų prisitaikinti.
*
z
.
z
šyti.
Valdyba,/
svetainė; gauta iš Chieagos 500
?rėjo tokį žymų savo tautos vadą,
J. ScŠis ringai Draugijai.
įjų tos 'tėviškos stiprybės.
“
Vytauto
”
ženklelių,
kurie
jau
ykaip
Vytautas.
<
NEW
BRITAIN,
CONN.
® 'v '
Nutarta rengti -antrą “Whist
Krtn įžengiant į patį programo
ra platinami Pakviesti iš Chiea
LDS. 36 kp. susirinkimas .įvyks
WORCESTER, MASS.
: Advokatas p. J. Vęrvečka,, grikšParty
” kuopos naudai po Velykų.
jopų ir ?<albų atlikimą, metasi
gos
gabūs
kalbėtojai.
Lietuvos
Vy

sekmadieny, gruodžio 21 d. š. m.
LDS. 108 kuopos susirinkimas itęldamas amerikonizmais, nušvie
P. A. Barauskienė pažadėjo y ietą
į akis prie durų į salę beįeičių
vietinis
choras,
vadovaujant
Svarbu,
kad
į
šį
susirinkimą
ateitų
vyks
sausio 4, Aušros Vartų pa
tam pa^mgimui, kuri jau ne kartą
K įtoBctą knygutė—progarihąs, čia žmogaus įgimtą instinktyvų įA.
Stulgai
smarkiai
ruošiasi
su
risi
nariai
ir
bent
po
vieną
naują
rapijos salėj, tuojaus po sumos.
Šioj kolonijoj darbai taip suma tą gražią auką. yra padarius Są-:
■B'• pervertęs nustebau, kad protį pamėgdžioti, daro išvadą,
tautiškomis
dainelėmis.
Įžanginę
narį
atsivestų
prirašyti
prie
mūsų
Visi nariai prašomi pribūti, nes
žėjo,
kad
mažai
kas
bepamena
sun

Bįskaftlingai paremta lietuvių kad mums pavyzdis geto pamėg
jungos labui. Ponia A. Barauskie
kalbą
pasakys
miesto
-majoras
p.
brangios
organizacijos.
turime svarbių reikalų.
kesnius laikus. Dirbtuvės dirba po nė yra jau ne jauna moteriškė, bet
paerių» ir kitų profesijonalų, net džiojimo, tai kaip tik ir yra VyPetras Glatkauskas, jo duktė
Nepamirškite
užsimokėti
duok

Kviečia Valdybą
3-4
dienas.
Be
to,
dirba
tik
puse
visai širdimi atsidavusi Moterų Są-j,l'(High School mokytoja) irgi kai-Hį;ayetnntaučių prijaučiančių tautąs ir jo idėjos prisilaikydami
les.
Valdyba
ĮjĮiiiiįB." Jie’ padeda mūšų tau- mes visuomet būsime gerais tėvy darbinihki> Kai kur iiį mažiau i jungai.
Narės su džiaugsmu iš-į’
»'
Miesto valdžia susirūpino bedar reiškė jai padėką aplodismentais. Įbes.
PHILADELPHIA, PA.
nės
sfinumisrir
mūs
tėvynė
nepa

Kjtjprėti, .įdeda į mūsų tautos
Šis
vakaras
bus
tikrai istorinis .
C.
BROOKLYN,
N.
Y.
biais,
bet
išėjimo
neranda.
Suma

LDS.
13 kp, susirinkimas įvyks
mirš,
svetur
gyvenančuj
.
Užrietą plytą ir jų širdys plaMotinųdiens.
Westvillės
lietuviams.
nė
bedarbius
padaryti
biznieriais
|
• Gruodžio 28 d., tuoj po sumos į- penktadieny, "sausio 2, 7:30 vai.
Vakaras davė -kiekvieno dalyva
B^j|auto dvasia ir jiems tebūVisa tai įvyks sekmadienį, gruo vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas. vakare, mokyklos kambary. Atei
vusio širdžiai didelius .dvasios.tur- ir kartu clgėtomiš. Leido par£ar< Tai yra. Moterų Są-gos metinė
~  Švąntė kaipo .^ąge^omuį. motinų. džio 21-mą,<7 vaL vakare, !-West- Kviečiame gausiai sueiti, nes turi kite gausiai. Nepamirškite užsimo
vįpėti obuolius ant gąjyįų^ ..Par
’tus,-"
■ž-_akįmir&niu persk&itęs
H*-. Sehool.-.uditoriM me keletą svarbių' sumanymų. ’ AT" kėti duokles.
Valdybtf
SvečiM duoda po 5c., bet turtingesni žmo
■m paruoštas damas, jau maTad,
ar
lis,
ar
snigs,
oras
tenenuatveskite
ir
savo
draugūs(es)
pri

nės imdami obuolį duoda po 10 ir kuris bus paskelbtas vėliaus.
ĮmBs smarkiau pradėjo veikti,
baido nė vieno lietuvio bei lietu rašyti.
Valdyba
25 centus. Kilo nepasitenkinimas,
Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Valdybos rinkimas 1931 m.
•pajutau, kad net-gi ir daincvaitės nuo šio svarbaus vakaro
nes visų ant gatvių sų obuoliais ne
-----------------*
Vytautui Didžiajam užsipre
parinktos iš mūsų myliKadangi valdyba per visus me Ateikime ir pagerbkime savo tau
galėjo išleisti. Tad pradėjo padie
NEW HAVEN, CONN.
numeruodamas
įf Lietuvos rinktinių dainų ir
niais leisti. Teko matyti-ir lietu tus gražiai darbavosi, tai nutarta tos didvyrįKunigaikštį Vytautą
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki
Inteligentai organizuojasi
m*u, kad čia yra stipri vadoiii
vių. Pradžioje biznis ėjo neblogai, užgirti visą seną valdybą aklama Didyjį.
mas įvyks sekmadieny, gruod. 28,
jūifi lietuviška dvasia, vedaRengimo Komisija: Kun. S. 1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
Taigi valdyboje vėl liko
Chieagos lietuviai katalikai in- ir kai kurie pasidarė" po $5 į die cija.
lįeriis ir sumanios rankos,
tefigentai organizuojasi, kad ge
ną. Bet dabar publikai jau įgryso pirm. M. Šlioriėnė, pagelb. O. Šir- Bartkus, M. Bendikas, J. Ragaišis, nėj, 339 Grecn St. Kviečiame na
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį ii^ažus, pilno veido vyras, ativinskaite, prot. rast. M. Karašaus- A. Stulga, J. Samakas, J. Karpiu- rius (es) ateiti. Gera proga užsimo auklės doru, kilniu, energingu, są
riau; vienas kitą pažinti,- prašalin ir nebeperka obuolių.
jhįfakarą; -iš’ programos žinau, ti savytaripus nesusipratimus,
'
z ' .7
kienė, fįn. rast; V. Kučinskienė, tė.
kėti duokles.
Valdyba žiningu, narsiu, ištvermingu.
J. M. Vyskupas Hickey rūpinasi
A..F- Budreckis
ižd. M. Giraitienė, iždo glob. M.
bendromis jėgomis prisidėti prie
/
——————
Vytautas Didysai pats tokiu bu
vargšais bedarbiais
bukais jau savo žodžiais palie- lietuvių visuomeninio, kultūrinio
ščiukiėnė ir P. Baeinskienė nauja
vo
ir tokiais nori matyti visus aDAYTON, OHIO
gmas širdies stygas, prisipa- gyvenimo, duoti kitataučiam.^ su • Šioje diocezijoje .pirmą esį^na- darinkta. -Atstove į Labdaringą
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks teities lietuvius.
laibas, kadi nors jis nėra matęs prasti lietuvių jėgas ir tt. ’Orga dienį adventų bažnyčiose renka dr-ją "išrinktą P; Stepčinskienė, į
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit
sekmadieny, gruod. 28 d., bažny
Sutęs -Lietuvoje' bet jo širdis
%
nizacijos kūrimo susirinkimas į-- mos aukos katalikiškam universi Katalikų Federaciją—M. ŠčiukieKaunas, p. d. 88
tinėj svetainėj tuoj po sumai.
Šiais
metais
išleisime
$*. meilę prie tėvynės Lietu- vyks sekmadieny, "gruodžio 14 d., tetui Washingtone. Šiais metais nė, kuopos tvarkdarė
EI. NevuKuopos rast. Z. Gudelis
£Įr'?Jfe nuoširdžiai dėkoja ger- Aušros1 Vartų par. mokyklos kam J. M. vyskupas tą auką paskyrė lienė.
41 Darbinįnko ’ ’ Kalendorių
įnenis tautiečiams už suteiktą baryj, 2 vai. po pietų.
suvargusių šeimynų šelpimui. J.
Šv" Petronėlės dr-jos metinis su- 1931 metams. L. D. S. kuoWATERBURY,CONN.
pareikšti savo mintis ir
M. vyskupas šelpimo darbą pave sirinkimas< įvyko 2 d. gruodžio,j»o-_
buvo išsiuntinėti Tais.
Kolegijos
naudai
Gruod.
28,d., 1 vai. po pietų į- ir negalės save jaunuolių draugu
įmmtiti šiame Brocktono
i
dė Šv. Vincento de Paulio Labda bažnytinėje salėje. Aptarus bėga
Vytauto jubiliejiniame paminėMarijonų Kolegijos. Rėmėjų sei rių Draugijai. Kadangi Šv. Kazi- mus reikalus ir išklausius įvairių kai prašant prisiųsti kuopų •yks LDS. 5 kuopos susirinkimas vadinti, kuris 1930 metais neuž
■"T’-:<■
.
----- --- —* melis gruodžio 7 d., Aušros Vartų miero parapijoj minėtos draugijos raportų prieita prie valdybos rin istorijas, atvaiždus, ir taip senos mokyklos kambary, Cohr siprenumeruos leidžiamo Kaune
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
?par. svetainėje buvo' skaitlingas, nebuvo, tai J. M. vyskupas pata kimo sekantiems metams. Tapo iš pat parinkti savo kolonijo gress Avė. Ateikite visi. Valdyba
ros žiedo, žurnalo
ir nemažai aukų surinko.
rė suorganizuoti. Lapkričio 30 d. rinkta ta pati senoji valdyba dar
je
skelbimų.
fjpLM gerbiamųjų lietuvių norėBROOKLYN, N. Y.
vietinis klebonas kun. L. Kava buotis sekantiems 1934 m.
. Atgavo
Gerb.
LDS.
kuopų
valdy

bri^ti laikraštį “DarbininLDS.
12 kp. mėnesinis susirinki
liauskas sušaukė masinį mitingą
Šv. Onos Dr-jos Dietinis susirįp.LDS.
Chieagos
Apskričio
pirmi

® inakmėsite kreiptis prie mair sborganizavo Labdarių draugi kimas įvyko 5-tą dieną gruodžio, bų ir darbuotoji} prašome mas įvyks gruodžio 26, 6 ;30 va Žurnalas eina sąsiuviniais po 64
ąiš visuomet noriai patarnau- ninkas Rapolas Andreliūnas atga ją. Siisirašė apie keli desėtkai na pobažnytinėje salėje. Dalyvavo ir pasiskubinti su prisiuntimu kare, Karalienės Angelų parapijos psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame
savo darbą jokio atlygini- vo savo automobilių, kurį' kokie rių. Išrinkta veikli iš geros širdies klebonas kun. A. Petraitis. Jis pa
skelbimų, kuopų istorijų ir svetainėj, kampas Robling ir So rasi gražių eilėraščių, beletristikos
į^ikalauju. Laikraštis “Dar- vagiliai buvo pavogę.
Vagiliai žmonių valdyba.
4th gatvių.
gyrė draugiją už gerą darbuotęyir
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
atvaizdų.
v
buvo
atėmę
nuo
automobiliaus
be

Taigi malonėkite visi susirinkti nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
Seina du kartu savaitėSenis patarė palikti senąją valdybą se
—.
\
LDS. "Rastinė ir užsimokėti duokles kurie esate tuvos besimokančio jaunimo gyve
Eho būtų perbrangu du kartu, veik viską, ką galėjo.
kantiems metams. .
X
skolingi, ^epamirškite ir naujų nimą.
užsirašyti vieną kartą sa- Koresp.
Radio
.. /narių atsivesti prirašyti prie mūsų
“Ateitis” visų pigiausias Lietu,
Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
ftįjt y- Penktadienio numeri.
Chieagos lietuviai tris kartus
brangios organizacijos.
.•
•
Mažųjų Globėjai if
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi
3ws spaudos reikalais kreipkisavaitėje po valandą girdi lietuKviečia Valdyba tas'mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
Geradariai!
Gruodžio 6 d. & m. įvyko meti
Lietuvių pusvalandi* per
viškus/programus su plačiais biz
"Gamtos Draugo” priedu.. Pusm.
Išrašydinkite Jūsų
nis susirinkimas'šv. Jurgio drau
radio
■j
nierių išgarsinimais. Du kartu saJ
"brangiems
\
NASHUA, K. H.
— $1.00. Moksleivams; met. —
gijos. Valdyba liko beveik ta pa
- vaitėje^ ketvirtadieniais 7 vai. per
Šios kolonijos vadas kun. Mikai- ti. ši draugija paviršutiniai kata
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- $1.00/ pusm. $0.50. Tad skubėk!
vaikams ‘
stotį WHFC, o sekmadieniais 1 tis, prof. Petras Petraitis, d&m.
nĮps įvyks sausio 4, tuoj po pas
Žolė trokšta rasos .gamta gaivi
likiška, bet prie jos priklauso daug
vai. per galingą Stotį WCFL duo Stasys Barauskas ir P. Sankaitis
ketinių mišių, pobažnytinėj sve nasi ir stiprinasi saulės spindu
ir laisvamanių. Tad dideliais ir kil
da programus didelės radio krau- (išsirūpino pusvalandį per radio iš
“Saulutė” daili, turininga ir pa tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų
niais darbais draugija nepasižymi.
[stoties WFAN. Kas antradienis . . ,
keletą svarbių sumanymų, salios—gimtinės, gaivinasi ir stip
.
r . — .
Rep. tinka vaikams. Jai rąšo ir piešia ži
muo 7:30 iki 8 vakare duodama
__
i atsiveskite ir savo draugus rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lab.
prirašyti prie šios organizacijos.
turi ypatingų savybių, kurias pašilai- griuvių programas. Programe pa- GAUTAS ttmnm NAUJŲ kai.
vės
Al. S.
,;
kys visados.
'žymėta
“
Dubrow
Lithuuanians.
”
Valdyba
Nepagailėkite vaikams
>**
•
’
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vakarajs, 7 vai., duoda , pro gramus
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PAVASARĮ”

/

“DARBININKO”
<
KALENDORIUS

A
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<

TAS JAU NEBUS JAUNAS

IHTAGENTAS

f

. “ATEITIES”

PHILADELPHIA, ii
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“SAULUTĘ!”

Manį tokių pigių tik ni j 1

įi|,
to" ItaM gan įst. ]
iįįįl Taipgi Višakio ]

ir muučUi, kurie tik
> venlmą. K*s nori tokiu būti, turi akai- įklausė lietuviškų damų ir tnuzfkds
. tyli Lietuvos Katalikų Veikimo Centro
gėrėjosi. Garbė mūsų artistams.
: leidžiamą savaltraSt}
1
• “Mtal Ztfknitį”
Patariu visiems tą pusvalandį paii telkia uMttkrit «ii
ir i"'
’" pasiklausymui lietuviškų
tRvęsti
rialMn* fimlntaa ir pažįstamiem Lle- dainų. Pasiklausę savo jspūdžius
1
kaltaaja 1Para«ykite mūsų artiatams arba
katur litai.
»—• admuodttt! <bu&M
<ta litai.
tiesiog į. stotį
WFAN
a?
>^ubtow LithuiniAaą, 4JO *- 22
L*tvikst

ttpatįprto Mtur i

h4 V •'
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džiangs-

MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKDttUB,
|L75
j uodais virMiate ...
MALDŲ RINKTNftLTS,
. juodais vlriellaia.........................
MAŽAS NĄUJA8 AUKSO ALTORIUS,
juodai* praatate atrisilala..... .50c.
MALDŲ BINKINtUS, „
. b*UM* ' '
H.75

MAL&Ų
bėtttla
/z'-

»

.$i.2s

mo ir naudos i
“Saulutė” eina du bartus per
metams 12 lit, pusei metų 61 lt.,
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
•Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje
mėnesį 16 pusi, didelio ^brmatb au
h* kitur metams 15 lit, pusei me
trinis mėn. 3> lt. 30 eent. Amerikoje
tų 8 lt
\
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' SPAŪSTDVt
IR KALENDORIŲ DIRBTUVE;
į ' ATLIEKU
•

'VISOKIUS SPARDOS
'
DARBUS
nVo mažiausių tlkletėllų
IMgdf džiausiu langinių
kortų.
- '
Mino- kainos su tinkamo*
»
f '4
u
' A ••

Adresas t Jukttkas, “Saulutės
v;
Administracijai.
ki- trj
-C

■ ■■

Ą LAWRENCE ST.
igįĮrir it m1 iinpi*

T^iirtMi Slenlahn
KALENDORIUS
I .ietnvUlms, AmerikonHk
kus Ir Tmportuotoa
Liet. 4 ui |1; 12 ui UBO,
Pramonėm* ir Agentam

k

SpctaMiKatotaL

5

I Aifteifflteje. Amerikos
gu& bfiljoiių-MĘjonai
y Vitas jMšūųfis skolina piĖ Amerikos, nes Amerika
ri <Įaūgiati8ia pinigų. Net Vokieįa .atmoka karinę skolą Prancij.ir Anglijai su iš Amerikos pa
skolintais doleriais. O Prancija
Anglija su tais pačiais pinigais
įmoka savo skolas Amerikai. Taii Amerika ima .pinigus iš vienos
išenės ir'deda į kitą. O pinigai
likę kelionės iš'vienos į kitą kišeę auga — nuošimčiais. Tur būt
iekas neužgklčys, kad Amerika
ori pinigų.
<■ j

Jei toki^ revoliuciją padarytutea, kai kiMgregą pritėrttotee pamilijonas Žittoitių Atfvo.
Bet ir
įstatymą išleisti, nesibijokiAUudleh nėrd Barinėje i# teisybės,
intai nepabėgtą iš Ame•»1
* . •
.
■
ne laisvės. ; b
' e
.j
*-r
•
omu darbininkai dirbę po 18
Daigelis neteisingai nuteisti ir
sušaudyti; tūkstančiai be jokio (valandų j dienų. Numinė valąniki 12 vaL t (foną. Tuomet
tardymo buvo nugalabyti. Buri-1 das
‘
įjoję pripažįstama vien tik komu fabrikantai mus gąsdino, kad tu
uždaryti. Bet neužnistams laisvę.
Į rės
• fabrikus
—

L. R. K. BALDA 4IRDIE8 V. /.

LĖS. 1-Ąol... „T
įvyks 18 d. gruodžio m,, parapi

bkULKIOS
PAŠALPIN1S DRAUGUOS
Litbuanian Furnitiire Co., 324
VALDYBĖ
VALDYBA
VAIDYBA
■ _
W. Broadway, So. Boston, Mass.,
•<
’
.
■‘ A.
atsiuntė didžiausį ryšulį naujų
— V. T. Savickas,
daiktų parapijos fėrams. Oį tai Pirmininkas
451 Ę. Seventh St, So. Boston, Mass Plrminlnkė — Teklė Ašmeną)

jos salėj, 492 E- Seventh St,, So.
.Boston, 7:30 vai. vakare. Visi nariai-ės kvieči&mi dalyvauti, nes biznieriai!
bus renkama valdyba 1931 me
Rusijoje šito straipsnio joks lai darė. Darbininkai privertė numuš
Altorių dabintojos Kalėdoms,
tama. Taipgi bus gera proga užsikraštis netalpintų. O jei patal ti valandas iki 8 j dieną — ir tai
mokėti mėnesines mokestis. Pagei sekmadieny, prie bažnyčios durų,
pintų, tai Stalino vergai sušaudy fabrikantai neišbėgo. Progresyviški industrijos vadai pripažįsta, daujama, kad ateidami atsivestu- rinko.gėlėms aukas. Žmonės notų ir redaktorių ir rašytoją.
i >iai aukojo. Jos dar rinksią7ir ki
O, Amerikoje, nežiūrint kaip! kad, jei darbininkai gautą dides mėte nors po vieną narį‘prirašyti
tą sekmadienį. - .
■:
prie mūsą organizacijos.
bloga yra — vistiek yra daugiau nes algas ir turėtą daugiau liuoso
Kviečia Valdyba
teisybės ir laisvės. Rašytojas drą laiko, tai būtų tikra ekonominė
i
Girdėjau, kad pirmadieny kun.
siai rašo, nes žino, kad Amerikos Į gerovė. Amerikoje tilę tokią industrijos vadą ir reikalaujame, ki
,
.
__
■*
Juškaitis
ir kun. Virmauskis buvo
Perteklius Amerikoje. Ameri valdžia netik jo nesušaudys, bet
.PAVADINO
KONSTABNLĮ
MEworeestery 40 valandą atlaiduose.
ti
gali
sau
kraustytis.
os gatvėse pristatyta visokių au- nė neareštuos.
Plunksna LAGiu; Nubaustas iio.oo Į
. _■
e
;
omobilių. Prikrauta krautuvės vi- ■ O tokį straipsnį galėtume ir aŠiomis
dienomis
€harlestown
j
Antradienio
vakare
įvyks N. P.
okihis drabužiais, rakandais, val •pie komunistus parašyti.
teisme, Teisėjas Charles S. Sull- p
Soctalieijos pamaldos. Pa
Turi ir komunistai perteklių. <
dais.
Komunistai
turi
tiek
daug,
kad
jie
lva
n
nubaudė.dr.
Joseph
MeGoff
.
moks
ų
pasakys
kun. S. Kneižis iš
Taip, yra daug kviečią Ameri
$10.00 už pavadinimą konstabelį Moatello> Mass. Tur būt visos Sokoje, bet da daugiau ją atsiute gali už šimtą milijonų dolerių pa-s
Grcenbaum melagiu.lusija.
.siųsti į Ameriką ir į visą Europą.
dalietės atsilankys?
Kad Amerikoje yra daug ir dra- ’?^ ^ndieri ir Rusijoj milijonai
------------------------------ K
•' 4
.•
>užių, ir valgių ir pinigu, tur būt darbininkų badauja.
“L. A.” rašo:
,’isi pripažins.
*
I H*™5 davė derih*! Yra
Amerikoje, kur tebeveikia
*ly užektinai duonos? Bet ir kapiBadas Amenko^.Darbmmkai ne-Ua)istai ir komunistaj ncpraeidži4
“sausasis” režimas, įvairūs
nato tų pinigų, kuriuos visas pa-,
prie jo5.
ianlis deda į Amerikos kišenę. A-f Ne nesiūlome komunistų revo- degtines -šmugelninkai 'turi
plačią di>ą savo gabumams
neribos darbininkai nemato savo ] iucįios
namuose tų rakandų, tų valgią, •
kamg?
Amerikos dar parodyti. Paskutiniu laiku
ią kviečią, tą automobiliu, kūną, (biniukai mokfe ir be Maskros pe.
tenai susekta toksai kurij osakoma, yra perteklius.
| tarimą tą ekonominį klausimą iš

63 G st; So. Boston, Mass.
Vtee-Piratninkas ~ A. Naudiiunas,
F. Zal
8685 Ė. Broatfaay, So. Boston, Mass. Vlce-PirmUtinkė
448 Cambridge St, Cam__
Prot. Raštininkas — V. Tamollunas,

40-Marine Rdn So. Boston, Mass.
Fin.'Raštininkas — D. Liugevlčlus,
62 Adams St, Dorchester, Mass.
Kasierius — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Mass.
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bovett SL, So. Boston, Mass.
Dradfclja laiko susirinkimus kas antrą
pirmadienj kiekvieną mėnesio 7:30
vaL vakare, pobažnytlnėj svetainėj,
Fifth St, So. Boston, Mass.
•
,
*
, ■7.

■■

, ■ — ■— .

■■ ■■■,..

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
Valdybos adresai
t

Pirmininkas — J. Grubinskas.
'24 PreSbott St, Readville, Mass.
Vice-Pirmininkas — J. Markeilonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas.
116 Bowen St, So. Boston, Mass.
Fin, Raštininkas — M. šeikis,
"■ 256 Ę. Ninth St, So. Boston, Mass.
Kasierius — F. Grendelis,
FR. CALLANAN AUKSINIS
Tą patj vakarą bus Federacijos
57 Gatės St., So. Boston, Mass.,
Maršalka — J. Zalkis,
skyriaus susirinkimas.
JUBILIEJUS
7 VVinfleld, St, So. Boston, Mass.
Ketvirtadieny, gruodžio 18 d. š.
Draugija taiko susirinkimus kas antrą
nedėldfenj kiekvieno mėnesio Parapi
m., kun. Callanan, klebonas šv.
Tercentenary lietuvių komitetas
jos salėj, 492 E. Seventh St, South
Petro parapijos, Cambridge, mi
nutarė ir perdavė $58.24 Labdary /. Boston. Mass.
v .

24 Thomas Park, So. Boston, Mass
Vlce-Pirmlnlfikas—Juozas Jackevičius.
92 Saivyer Avė., Dorchester, Mase.
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 B. 6th St, South Eoston, Mass
Fin. Raštininkas — Juozas Guževlčius
27 Tampa St., Mattapan, Mass.
Tždlninkas —: Vincas Kallšlus,
67 G Street, Soilth Boston, Mass.
Tvarkdaris — Petras Geležinio,
14 Vieton St, South Boston, Mass..
Draugijos susirinkimai būna kas pirmą
nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 vai.
po pietą, Parapijos salėį, 492 Eas«
Kalėdą dovanoms pirkti dvasinio
Seventh St, So. Boston, Mass.

pote, kad šeimininkės nenorėtų (skaityti galvas.
štesne, talpa' ne ta ir bonka*ninkani<;♦
permainyti tą seną apdaužytai. Pereituose rinkimuose Amerikos |
Siparįor setą,” arba nusipirkti! piliečiai sukėlė mažą politinę re-1 yra daug storesnė ir prastės-'
;
“

. '■

i

turinio knygą ar UžprenUmeriioti
katalikišką iaikraštįr

•
♦
«
naują kilimą, ar tai naują “dišių voliuciją.
DIS nio stiklo. Ant padirbti} eti- ’ LIETUVIŲ PUSVALANDIS
Rėpublikonams davė gerą smū- I Irpčin nnrasv+n tnrl
getą,” vien tik dėlto, kad yra per
Kas nori siąšti atvirutės, tas jas
L-«_
PER RADI0
kečitj. parašyta, kad tai p
eksgį. Parodė jiems ir visiems poli-1 _
teklius tą visų dalykų??
Jon'as Roinandš
Roinarias brgaiHzuoja
brgaiBzuoja ar- privalo iSsiąiti Šioje savaitėje. Po
• j
x
±
Jonas
tuo tapu, ■ti8ū0t,
> Milijonai žmonių Amerikoje ap tikieriams, kad negali piliečius ap-1 perta
dainų fr ledas, neišnešios. Jos liks iki po
sems be visą šitą daiktu, nes jie gaudinėti gražiomis kalbomis apie I kai pas muš tokios visai iie- [SefaMdiėiiis
,
' ’ "
neturi iš ko ją nusipirkti.
muzikos programą?'
sekma- Kalėdą.
“prosperity,” ekonominę, gerovę. ra.
•
♦
Pasaulio darbininkai turėtą vi- |
Milijonai netik negali nusipirk
Mūsų atstovybė Ameriko- dieni, nuo. 1:30-iki 2.yalupo pietą

Marijos Vaikelių veikli draugi
ti naujii rakandą, bet negali nu sus politikierius ar tai republiko- je pasiuntė finansų minispusvatojis S stoties
jėlė
Kalėdą vakare rengia gražų
sipirkti reikalingą batų — ar nus. ar demokratus, ar komunis
terųai
vienų
tokių
bonkų
su
nTOS
Gribaitį
įžymi
A'auprogramą. Įžanga vaikams ik 10e.,
maisto. Tūkstančiai Amerikoje da tus, kurie negina darbininkų tei
padirbta
etiketo.
joj
Anglijoj
damininke.
suaugusiems 25e. Marijos Vaike
bar badauja. Žiemos metu bus ir sių, pravaryti.
lių Draugijos nariai dąr gaus ir
milijonai badaujančią.
Balsavimu Amerikos darbinin
dovaną. Ar negerai?
New Yorkas^ rengiasi prie žie kai turi didžiausią galybę. Jie ga
mos. Ieško vietos nakvynei dėl li atimti duoną nuo’vagių politi
. v .
*
•
•
3,000 žmonią ir daro prisirengi kierių ir pavesti tą darbą geriems
Parapijos kalendoriai greit par
mus pavalgydinti 12,000 žmonnj vadams, kurie laikosi amžinos tei
siduoda.
Labdarybės fondas auga.
f:
kasdieną.
sybės ir meiles principų.
Dus sušelpta daug bedarbių. Pa
Prezidentas ir visi Amerikos gu
Kad būtų daug.gerą vadų!
Moterų Sąjungos Apskričio su
Iš kuopi} raportu paaiškėjo, dėk pardavinėti tuos kalendorius
bernatoriai susirūpinę bado pavo
Kad jie sukeltų didžiausią polivažiavimas įvyko lapkričio 23 d. kad visos dirba, veikia ir gerai ir šelpk biednus.
jumi, kuris gręsia milijonams.
1 inę revoliuciją!
•
#
#
š. m. North Manchester, Conn. At- gyvuoja. Tik klausimas kas atsi
Balsavimii jie galėtų priversti
Didesniu miestą mayorai seka
įvykus į šį suvažiavimą labai buvo tiko su Waterburk> 25-ta kuopa ir ' Penktadienio vakare, po Šv. Va
Kew Yorko pavyzdį ir rengiasi kongresą išleisti tokį įstatymą,
įmalonu, nes vėl teko pasimatyti su Bridgeport 18-ta kuopa, kad ats landai, įvyko Labdaiybės Draugi
pavalgydinti savo miestą badau kad fabrikantas negalėtų privers
Tarimuose pa[visomis sąjungietėmis, kurios at- tovių į suvažiavimus visai nepri- jos susirinkimas.
jančius bent puoduku kavos ir ti darbininkų dirbti daugiau kaip
:
!ėmyta,
kad
yra
daug
reikalaujan
penkias dienas į savaitę ir daugiau I įvyko iš visą šio apskričio kuopų. siunčia?
šmoteliu duonos.
čią pašaipu.
Kitą penktadienio
! Viena kitą nuoširdžiai sveikino ir
Padaryta visa eilė gražią ir nau Ivaakarą draugija laikys kitą susi
Aklas tas žmogus, kuris nemato kaip penkias valandas į dieną, ir!
'kalbėjosi apie kuopą veikimą. Su
dingą nutarimą. Nutarta kad aps
Amerikoje bado milijonams darbi galėtų nustatyti algą, kad iš jos
rinkimą ir išsiskirstys kiek kam
važiavimas buvo skaitlingas. Da.
kritis užprašytą gedulingas šv. mi
palėtų tinkamai pragyventi ir kad
ninką.
l' p>us paramos. Būtų gerai, kad visi
lyvavo 17 atstoviu ir 11 viešnią,1
šias vieną kartą į metus už miru‘■/norintieji pagelbos ateitą j tą su-'
Revoliucija Amerikoje. Su puo darbdavys neturėtų teisės jo algą
kurioms buvo suteiktas spren-' sias nares. Kilnus tai sumanymas.
,
duku kavos ir riekele duonos vien sumažinti.
džiamas balsas. Sesijas vesti iš-1 Ateinantiems metams valdyba ši rinkimą.
Į trisdešimts dieną turėtą tik
tik laikinai patenkinsi badaujan
•
•
rinkta pirm. R. Mončiūnienė. pa-'
užgirta ta pati vienbalsiai: pirm.
riausią ekonominę gerovę. .
čius- darbininkus.
Labdarybės Draugija nutarė
.gelbinmkė B. Mieiūnienė, rašt. M. R. Mončiūnienė, pagt^fy. B. MičiūBūtų tai pagrindinis išrišimas
Reikėtų šitą klausimą pagrindi
kviesti
Sunday Sehool mokytojus
Jokubaitė, pagelb.s E. Mileškienė. nienė, rašt.
iaov M. Jokubaitė, ižd. V.
niai išrišti, kad blogmetis niekad bedarbės klausimo.
fr mokytojas, Tėvą Petrauską ir
Mandatą ir įnešimų komisija V. Ambotienė.
Puodukas kavos ir riekelė duo
heatsikartotų, ta bedarbė, ta ekokitus padėti valdybai padaryti!
Ambotienė ir E. Mileškienė.
nos duota darbininkams, kaip elge
neminė depresija.
Suvažiavimui užsibaigus 57-tos prarfiogą, kad draugija galėtų dar
. Suvažiavimas buvo rimtas ir pa
Tai reiškia, reikėtų sukelti re- toms, žemina darbininkų moralinę sekmingas.
Iš valdybos raportu kuoPos narės pakvietė vakarie- plačiau varyti Šelpimo darbą šiuo
'dvasią, ir bedarbės nemažina. Bet
voliuciją Amerikoje!
paaiškėjo, kad visos gražiai sutar- niauti, kurią turėjo pagaminusios, bedarbės metu.
Kurijos revoliucija? Rusija vi- duok darbininkams ją uždirbtą
Rep.
tinai dirbo apskričio ir visos orga Tokia gražiai surengta ir skani
Kokiais būdais kursto Amerikos teisėtą algą—paamtysite, kaip jie
Į vakarienė stebino kiekvieną. Tas
nizacijos naudai.
darbininkus prie revoliucijos. Bet pirks reikalingus ir “overkotus >9
Gegužinės komisija, Marijona parodo, kad 57-toje kuopoje gy
mes nesiūlome amerikiečiams ko- ir rakandus. Pamatysite, kaip per
Astrauskienė išdavė raportą. Pa vuoja graži vienybė, neš tik vieny
ui unistą revoliucijos. Jie turėjo teklius išnyks ir fabrikai pradės
Dalyvavusiam if Vytauto Ai
sirodė, kad pelno davė $78.75. Ka bėje dirbant tokią vakarienę ga
tokią revoliuciją Rušijoje. Virš (vėl dundėti, ir vėl išgirsime plaklima
surengti.
Vakarienės
metu
triui, So. Boston, Mass. — “Vytau-'
dangi surengime minėtos geguži
■į
*
.
. •
f
>
.
..
■■
~ ■ te Šventė” ir “Vytauto Šventė
gražiai
padainavo
trys
jaunos
mer

nės daugiausia .pasidarbavo 57-ta
gaitės.
Jos
susilaukė
gaurių
aploBostone” žinutės netilps, nes apie
kuopa, No. Manchėster, tai visos

ĮSPŪDŽIAI Iš

■

/

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

_

*

•
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M>šUn UVO MM$
mum imi
PIGIAU NEGU ANGLIAI
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Galima pritaisyti prie dabartinio
, Šildytuvo.

Galima ją matyti pas

»■

<

tai buvo rašyta ir tilpo kitę nrūsų
Garbė ^7-tai kuopai^už ją sve- korespondento.
r.»
| tingumą ir darbšturak Dirbkite.
Spauda yra vieria itipri&Artų vi;sesės! Tegul jūsų gražūs darbai
fttomenfe auklžjimo priemonių: ji
1 neša gerus vaisius.
‘
'

delną | dismentą.

"BLUE COAL”

MKBttMt wfflrrai«E
»OUTB »O«TOK, MAM. ; į
CUL CMFANT
■

■

padėką

I TaigeriMcb kieti* kr šv»
Irt* aafftis kf
buvo iš[neita* aut šemte paviršiaus
Dgta
5 melm spalva
patikrina jo vertę. Duok uš
sakyme
Tiktai paĮtitefoMoii
’ vSo. Boston 8408

Nertf šiūkšfių, Pelenų arba
BMos

HANLEY OIL COMPANY

atstovės išreiškė
plojimu.

SVARBUS PRANKlMAšI
Nauja Lietuviškų žolių ir galonį
Krautuvė
z/?AįįSĮ
1-

Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių
užkietėjimo, skilvio Demalimo, nenoro
valgyti, strėnų ir pečių skaudėjimo,
trūkimo, dusulio (asthma), peršriųa^,.’^
skausmo po krutinę, reumatizmo, pĮMp-s
kų slinkimo, pleiskanių, šlapinimori v ;
lovoje, uuo nervų, išgąsčio, priemėčio,
nemiegojimo ir galvos skaudėjimo.
-

nės savo 50 metą kunigavimo. Tą
bės Draugijai, kad išdalytą bėdardieną atlaikys iškilmingas.šv. mi
ŠVENTO PETRO IR POVILO
" biams.
* »
šias. Father Callanan visą laiką
> DR-JOS VALDYBA
•
•
Pas mus galima gauti šimtai visokią ,v>
darbavosi Cambridge ir ten mano
kitokią
žolių ir šaknų partrauktą iš’
'
* .
• ' Trečiadieny, penktadieny ir šeš
Lietuvos ir kitą šalių. Visados Šife-■
užbaigti savo gyvenimo metus.
tadieny yra bertaininiai pasninkai. Plrmldiukas — Jonas L. Petrauskas,
žios ir pigiai parduodamos.
-rįįS

zas: slaptai parduodamoji
degtinė apklijuota padirbto
mis Lietuvos etiketėmis, at GOODTOT RAGINA ĮVESTI
Kun. Virmauskis sakė bažnyčio
spausdintomis lietuvių kai5 MENŲ DARBA
je,
kąd nebeilgai bus vienas. Attys automobiliai prarado savo pa-jT0
■ SAVAITĖJE
ba.
Padirbimas yra labai
< važiuosiąs jam yageiblhi iki GavėT
traukimą?
Ar ištiktųjų
ištikrąją manote,
manote, ' perbrangiai tas civilis karas AFrarik A. Goodwin, buvęs rėgis-!;’niai tėvas A. Petrauskas. Jis užsa
nevykęs
ir
tiek
skiriasi
nuo
kad moterys neperka naują rude- pnerikai kainavo. Amerika nenori
tratoriūs Sfass.' valstijos, šiomis
nitaų^ ^skrybėlių ir drabužių, kad.jaugjau kruvinų revoliuciją.
tikrųjų Lietuvos
etikečių,’’dienomis įnėšė bihą, kad‘bteąM- kė ir adventinės, išpažinties klau
k-1
'
'
'•
i, , .
.
symui talką, 23 s. m., po pietų ir
jos naudoja pernykštes skrybėlės j Politinė revotiutija? Išmoko A-Į kad ir neprityręs jas gall,veSta g dienų darbas savsftėfc vi-7
vakarui. < Taipgi ragino žmones
vi,CtOJ baldyti - gaivus,]atskirti; kaina daug • auk-iriems valstijos valdiškiems dafbi-'
Ar manote, kad darbininkai ap- ‘rišti.
seina be žieminią “ overkotą, ” j Sykį Amerika rišo vergijos klaukad yra ją perteklius krautuvėse?
kardu ir’armotomis. Brolis
Ar manote, kad tie nauji blizgan- ‘ brolio kraują liejo. Tūkstančiai žū

Prot. Raštininke — Ona Šiai
443 E. 714h St. So. BostoH,
Telephopa South Boston 3422-R.
Fin. Raštininke—Marijona Mariu
664 E. Elghth St, So. Boston,
Iždininkė — Ona Staniailutė,
106 We«t 6-tŪSt, So- Boston,
Tvarkdarė — Ona Mizsrtrdfenė.
1512 Columbla Rd., So. Bostoą,
Kasos Globėja — E. JanuSoniea
1426 Columbla Rd., So. Boaton, I
Draugija savo susirinkimus laiko ka*
antrą utarnlnką kiekvieno mėnemęp>Ti
7:8O vaL vakare, pobažnyBnėj am.
tainėj.
visais draugijos reikalais kreipidG*
pas protokolą raštininką.

I
•*

*

* *•

žinot, maloniai

—
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i

<
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LIETUVIS DAimSTAJl

t

OR.M.V.GASPU

B. Ė K. KEISTUČIO Dfi-JOS
VALDYBOS ADRESAI
1888 M. ' C?

(KASPARA VRTU8 .

511 E. Broadway, Se. BorioA

iPfėtšlnlnkag — Antanas Macejntas,
: 450 E^Soventh SU So. Boston, Ma&
vtee-pinn. — Povilas žfrolls,
' OM fc. Fifth St, So. Boston. Masa
Protokolų Raftt — Adolfas Navickas
274 Bolton St, So. Boston, Mass.
Finansų Rast — Juozapas-Vintavtau*
^450 E. Seventh St; So. Boėtnn, Mase
Kasierius — Andrius Žalfeckfts,
702 E. Fifth St, So. Boston,; Mass.
MarSalka — Kazimieras Mikaflionls.
906 E. Broddxvay, So. Boston, Mas>
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mč
nosinius susirinkhnus kas antrą ne
dčldlenj kiekvieno mėnesio LietuvH
Svetainėj kampas E Ir Silver Sts.
, So. Boston, Mass., l-mą valandą p
pietą. Ateidami atsiveskite draugi
naują nartą su savim prie draugfjo»
prlraŠytL

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1OO Ūki
5 ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofi
sus uždarytos stibatos vakarais fr
nedėldlėnlais, taipgi oBraMHsntk
12-tos dieną uždarytas.

<■

Taipgi nuima ir
■ i>« iRiv. į

įgalia

Ltetims

,v

Dantbtat

DR. S. A. fiALVAMSB
igalinaoskasi

J* J

■'/

414 Broadway, So. BosteM

i>

TeL So. Boston 2900
Ofisas atdaras nuo 10 11d 12 v*A
ryto, nuo 1:89 iki 5:30 po giBtM nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dfong
pagal susitarimą

ŠV. JONO EV. BL. PAŽALMNĖ8
' DR-JOS VALDYBA
X
J—

- į
• ‘

........... .... ................................ .. .............
-trr*

Pirmininkas — Motiejus žiobs,
86 Mt Ida Rd- Dorchester, Mass.
Telephone Columbla 5431
Vice-Pirmininkas —‘ J. L. Petrauskas,
’ 24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — Jonas Glineckls,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Matas šeikis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Andriejus Naadžlunds,
885 E. Boadway, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zalkis,
7 Whifield St, So. BostoD, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią
nedėidienj kiekvieno mėnesio. 2 vai.
po pietą, Parapijos salėj, 492 E. 7th
St, So. Boston, Mase.

TeL So. Boston 2660

lietuvis

Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston’
(“Keleivio*’ name)

1 ./.į.
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, DUO
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakar*
Se rėdomi* nuo 9—12 vai dMMg,
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vafc. hfedėHofflts ntto 9 Iki 12 (pigai »

e’

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus dra
bužius prašau frie manęs krelpt's, nes
aš reprezentuoja vieną iš geriausią frr
mą. Dabar yra atėję santpeHnl Žiemlntą drabtižfą 1r gausite pigiai ir gerai.
JOJJAS JAROšA. 225 L St, So. Boston.
Tel. 8. B. 0&M-W.

’ Prof. A. tidanavlčiaufl

MUZIKOS MOKYKLA
t ŠMOTKA-FIANAS

> *=

= Te!. Porter 3789

| JOHN REPSNIS, M. D.
I /.

i

180 (falumbfi

Danhetter

Lietuvis Gydytoji*
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—®

881 Mass. Avė., arti Centrai Są
btenkridge, Mm*.
i '»* f

• G*riawri» UMįjs

Tel. Coltrtnbfe 0178 <
*

?ATARNAVtttAE MMT4
□t KAKTĮ

sveikai

ISSIRĖNOAVOJA

D.«. ULETSŪS
GaitMova

a

BaiautootoiaA »*

b Ut 0u>UH«. «tn«

*

(REPSYS)

Lekcijos duodamos privačiai kaip
mažiems taip ir suaugusiems sulig

prttHtaso Mestkos KogsetvttorUu
Pamokos aiškinamos Neturtą

I

į-

ii Ta

SO. BOSTONE-8 dideli švtrąs kambarlal, mūrinis anmas Arti flKKtfcvay
ir A St, tolleua gum jkalbynėe, pe•lektra, nupiginta iib 8&0O i «a-

■

Tel. So. Boston 0823 .

tento žmonių tarpe gyvybta ar
mirties tildąs.—Prof. St. tetfkatnmikas.—Turgenevas, z
■*

!. Pa ieškau draugo Kazimiero Grėbl lihnško, jis yta atkėliavįs- M Seoti land 1905 m. į Ne* Ypfjt valstiją,
į Lutei turiu svarbų i4jtelą. Kas

KAZELL’S EOTASTCAL
į (HERB SPECIALIST)
10S-a Broadway, B.
VtaU.

-<r.

-

..’ ■

/

Atdara subatomis titio 9 vaL ryto
10 vai, vakare. Panedėliais nuo 9
iki 8 vai. vakare. .
- >r3j|

Ponas Angelo

sako:
----- *>rrtfra.

■

Šis biuras jau surado darbo ir už
moka 18,000 darbininkams.

VAIKELIO JĖZAUS DR-JA SMARKIAI SUSIRŪPINUS
-'

,'

■

'

-.

-

-

'

. . ’f

.■'' ■ '■■' ė ■

C

'f"~'

f
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ELIZABETH, lt J.

Telephone: STAGG 0706

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

Vaikelio Jėzaus Draugijos
Pas muąjįcdarbės metu įeina. į : Gruodžio 2 d. įvyko-|v. Petro
«.
*
. - Vakarienėz
Uoji draugija tapo ^utverta di mą, skaitlingai atsilankys ir pada
madą, kad iždininkai prašvilpia ir Povilo parapijos choro susirin
>
DAN
Tl\
’ n’ T
-•• • J. . į- ♦ T
delio Rūpesčio ir gilaus pasišventi rys jį sėkmingiausiu. Įžang^ la
Gruodžio 21 d. rengiama drau draugijų iždus. Suyviena draugija kimas dalyvaujant Newarko Šv.
(kamp8OnW4vQ;.-. A s*
mo dėka a. a. kun. Antano Kodžio, bai pigi, tik vienas doleris. Visus gijos vakarienė Apreiš.kimo 'fcalė- jau tas atsitiko.
dąbar nariai Cecilijos choro atstovui Stasiui G.
BROOKLYN, N. X■
Namų Telefonas: Mlchlgan 4273'
Apreiškimo Pan. Šv. parapijos kle nuoširdžiai užkviečia ir jaukia. ' je. Šią vakarienę ruošia Apreiški- 'mitinguoja ir triiukŠmauja, bet pi- Butkui.
Susirinko
daugiausia
■ ■
luuuMaa^MMuMauH^auiuaniuM^iMtnuttonMtMiHia
zį
bono, spalių’17 d., 1927-metais.
nio, Karalienės Angelų ir šv. Jur nigų kaip nėra, taip nėra. Ką da- “bawling” mėgėjai, nes prasidėVaikelio Jėzaus dDrąugijos
’Jlgainiui tapo sutvertas šios drau
gio
parapijų Vaikelio Jėzaus dr> bar gali pasakyti tos moterėlės, jus sezonui tas reikalas ir buvo
Telefonas: Stagg 9105 •
M
Centro Valdyba
TeL Greenpoint 4428
gijos aptras skyrius Cliffside, N.
jos
skyriai.
Visas
pelnas
skiriakurios
už
tą
narį
galvas
guldyda

svarstomas.Visuose
apylinkės
cho

<
■ I » I /■■■■■-■
mas šių parapijų bedarbių šei-tvo? Kiek man paaiškėjo, tai iie ruose organizuojama'''bavlininfo
J.
Ketvirtas skyrius sutvertas
l
didžiu pritarimu kun. kleb. S. Re
moms sušelpt Bilieto kaina tik 1 jis vienas kaltas, bet ir kiti, kurie rateliai, kad daugiau pritraukt
(PETRICK)
>
meikos, Karalienės Angelų para
/LIETUVIS DENTISTAS
doleris ir jų esama tik 300, nes 'tą draugiją kontroliuoja.
vaikinų į chorus. Vėliau prasilavi
0
VALANDOS:
pijoje, Brooklyn. Trečias skyrius
tik tiek galima susodinti prie sta
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.•
8—10 A. M. 1—2 & 6—8 P. M.
Aš patarčiau draugijai savo na nus darys rungtynes," kad tokiu
Kalbėjo kun. S. B. Renfeika.
sutvertas dėka kun. kleb. N. Pa
lų salėje.
Bedarbiams prijaučiu
būdu
išvystyt
gyvesnį
vėiikmą.
Z-SpinduZtų Diapnoza
z
Gruodžiu7 d. Vytauto D. Šven
mą išnuomuoti, tuomet bus dau
Sekmadieniais pagal susitarimą
Guzo Anestetiką
.
kalnio,- šv. .Jurgio parapijoje,
lai skubinasi pirki tikictų kleboni giau naudos.^ Tuomet nereikėtų Manoma sudaryt Lygą iš keletos
VALANDOS
:
Brooklyne.
Visi Keturi skyriai tėje, Bayonne, N. J. sveikino bay- jose, Vytauto spaustuvėje, arba
161 NORTB 8IXTH STREET
Nuo 9 vaL ryte ikt-8 vaL vakarė?
'rinkti gaąpadorių/pagelbininkų ir ehorų ir Bayonnes choras jau da
šiandien priskaito apie'300 akty- ’onniečius kun. S. P. Remeika. Ra-. pas draugijos nares.
BROOKLYN,
N.
Y.
Penktadieniais ir Šventadieniais
vė
sutikimą
prisidėt.
Tuo
tarpu
" tbar komisijos tą. namą kontroliuo
-■"S
tik susitarus.
xių narių. Nario mokestis tik vie- gino būti gerais lietuviais ir. išti
minėtų dviejų chorų, Netvarko ir
• ’
' žinutės
ti. Dingus iždui jau duoda įnešinąs doleris metams.
jkimais katalikais, kokiu buvo pats
— Karalienės Angelų bažnyčio- Iną uždėti nariams po $3.00 ekstra Elizabeth, batvling team’ai sutarė
Šios draugijos tikslas, kaip jos Didysis Kunigaikštis Vytintas.
pradėt “bolint” šio mėn. 8 d. va
je_iškilmingai
je
iškilmingai minėti Nekalto Prą- ^mokesčių. Taip negalima. Daug
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
•
kim.
konstitucija
rodo, yra labai kilnus, TSiKKVo
Bu^Lka sutiko ir p&lydeįoi
Į
.
sidėjimo atlaidai. Buvo įrašymas narių turės pamesti draugiją. A'p- kare Broad St Hali, Newark, N. J.
talikų Veikimo Untfo leidžiamą
Josios kleboną gausiais delnų plojimais.
v•
- Elizabeth ’o bawling team susi
ypač" šios bedarbės metu.
.Sodaliečių draugijom Pamokslą šižjūrėkite kur einate. Apsižiūrėsavaitraštį
taipgi dalyvavo kunigai:. ,
.
deda iš: Jos. S. Žindžius — .manaį,obalsis “Apleistą priglausti.” Ji Šventėje
J. Balkonas, B; Karalius, J. šešto-.-^j
? ,ftUkūny Choras kitę, nes kartais galite netekti ir
ger, Jonas Matusevičius—captain,
/šelpia visuose nelaiminguose atsinuosavybės.
kas ir J. Simonaitis. Kun. kleb.
tčMmmgns-mžparus.
Andrius Kvedaras, Antanas MatūI
^trkimuose apleistus našlaičius ir
Šv. Kalėdų, ir Naujų Me
•'V
V
Pipiras
— Sunkiai serga Marijona Ke:
L.
Vaicekauskas
svečius
pričmč
nas,
Edvardas
Kaleininkas,
B.
šiaip badaujančias šeimynas kaip
bežinskiėnė, 398 So. Įsi Št.
'
*
tų belaukiant darbininkams
Mattis — nariai.
Amerikoje taip ir Lietuvoje. Ji klebonijoje.
— Karalienės Angelų par. Rayra gera proga pasidarbuoti Jį reikia užsisakyti ąau Amerikoje
Netvarko batvling teiųn’o; Man/ remia visokį labdaringą darbą ir
Karalienės -Angelų choras entu žančiaus, Tretininkų, Apaštalystės
ir visiems giminėms ir pažįsta
ager—-Stasys Butkus, nariai: Wm. kilniame spaudos platinimo miems Lietuvoje.
pinigais ir šiaip jau visokiais ga- ziastiškai baigė koncertą su pasi
Maldos, Vaikelio Jėzaus ir SodaYogis, Al. Savėnas, Ant. Vingis ir darbe.
/
, limais būdais nelaimingų patarna- likusiais choristais, matydami sa liečių draugijos išrinko po du de
‘ ‘ Mūsų laikraštis * ’ metama kaš
Dailės Meno Mylėtojų Ratelio C. Bulbis.
4 .
’ vįme. Jos'uždavinys pirmiausia vo'dvasios vadus atsilankiusius legatu į Katalikų Konferenciją,
Woreesteriečiai
Šv.
Kazi

tuoja
keturi litai, pusei metų du
vakarėlis įvyko lapkričio 25 die
■"atkreipti dėmesio į vietinių para- šventėje.
v
kuri įvyks gruodžio 28 d. 2 v. p: p.
e
>
i miero parapijoj jau dar litai.
na Aušros Vartij Pan. Šv. parapi*
"ų pagelbos laukiančius asmenis
f*
—
Elizabethporte, N. J.
t
Būsimos sutuoktuvės .
\ .
buojasi. Išrinko generolus Latvijoj,. Estijoj ir Vokietijoj
Į>ei šeimynas. Kapitalo sukėlimui
'— Karalienes Angelų par. Fede jos svetainėje.
Antanas Karaneekas—Kamish,
Rengiasi
moterystės
sakramen

■ja ruošia paskaitas, rengia
Dalyvavo apie 30 žmonių; visai vienintelis lietuvis kontraktierius ir jie leidosi į kiekvieno dar kaina ta pati, o visur kitur užsie^'
racijos skyrius turės savo susirin
enes, daro rinkliavas kaip tą priimti sausio 4 d. 1931 m., kimą šį sekmadienį po mišparų.
mažai. Laiką praleido linksmai ir Elizabeth *e (Madison Avė.) dar bininko namus užrašynėda- nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
Antanas
J.
Jokubauskas
ir
Pran

branginu.
inigų taip rūbų pajavomis. Vai—> Pereitą sekmadienį Karalie sakė neužmirš ratelio parengimų. buojasi apsisukdamas. Kad ir blo mi katalikiškus laikraščius.
A. J.
jęlio Jėzaus draugija iki šiam lai- ciška A. Sakalauskaitė.
Narys, Juozas Avižonis, gabus gi laikai - — jam darbo netrūksta,
nės Angelų bažnyčioje per sumą
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
Jokubauskas
iš
Tauragės
apskr.,
Šiomis
dienomis
u
Darbinin

Surinko virš $1047 dolerių ir
Brooklyno
smuikininkas
pagrajisolo giedojo p. Hoffmanas. Pagei
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tik, sako: “kartais darbas pinigų
daug tinkamų Tūbų. Para- P’1§ -Sakalauskaitė yra New Yor■' :yy
daujama, kad dažniau pasirodytų. no solo “La Zingana,”.kurią pa- neatneša šiokiais laikais. ” Gerai ko” administracija gavo iš tis.”
kietė.
Šliūbas
bus
Karalienės
An

& ji sušelpus nemažai pavie— Jauni vyrai ir vėl laimėjo rašė Franz,Schubert ir “Dvi “Gi ir sąžiningai darbą atlikdamas, be Woreesterio 12 metiniu pre
šeimynų ir finansais ir'rū- gelų bažnyčioje 12:30
basketball rungtynes.
taras,” kurią parašė H. Horlick. to pigesne kaina jis yra užsitarna numeratų. Taip pat pažadė
Lygiai ji neužmiršo ir Lie— ‘Liet. Vyčiai Maspethe taip- '.bet j|bj)aties perrašyta. P-lė O. Žu- vęs pasitikėjimo net svetimtaučių
Saugokite vaikus nuo
X )
jo dar daug daugiau prisiųs TeL Stagg 5043
Notary Public
gaflestingų darbų. Viso į
_ difterijos
gi laimėjo Gjąsketball rungtynes, 'kauskaitė, kuri yra gera baleto šo- tarpe. Geras katalikas' pavyzdin
ą .dr-ja išsiuntė $630.43, be
— kikė, atsilankiusiems pašoko. Vi- gas parapijonas visada vertas pa ti. Kas juos “subytis.” <
Komisijonierius
Shirley
W. Smarkiai supliekė lenkus. Kaunan išsiuntė keletą skrynių
— Jersey Čity Susitvėrė Lietu- įsiems gerai patiko ir tikimės daž rėmimo. Aišku, kad su saviškiu
Wynne yra išleidęs visoms įstai
Spaudos platinimo komi
rūbų.
BIELIAUSKAS
vos
Vyčių
kuopa.
Gaila,
kad
jau!
iriau
matyti
abudu
lietuviškuos
visada
lengviau
“
susišnekėt.
”
goms ir parapijoms aplinkraštį
-Z
sijos
pirmininku
yra
p.
J.
pijose pagelba nei ai m in- ragindamas šiuo laiku skiepinti nuoliai neišvengia incidentų,’ kurie ^koncertuos. Abiem solistam akomGraborius ir Balsamuotojas /
Tad remkime savus biznierius!
:>
s suteikta drabužiais, pini- vaikus nuo difterijos. Tėvai pri kenkia Vyčių organizacijai. . ponavo S. Račauskas.
K. B. Svirskas, buvęs Blaivinnkų
734
Grand St., Brooktyu, R Y.. •
*
l ♦
maistu, medikale, namais ir valo vesti savo vaikus pas šeimos
Kunigų Vienybės susirinkimas
Susivienymo
raštininkas.
Atsilankiusieji.šoko iki pailso.
Skiepinti.
.Į^bėth^rtėįrSrtffio H
k Gi pastarieji bedarbės gydytojus irjuos
;
Jo pagelbininkais yra uolus
Pailsėję g^“
■
arbatos,
pykelio Jėzaus draugiją,
rūpinasi tą pareigą pri- 'd. Išrinkta nauja valdyba.
-it.
ftų
ir
visokių
vaisių.
ragelių, riei
I ir enėYgingi spaudos platin
■
■
SL^eršte-verčia smarkiai susirūJi
— S. L, R. ŽT A. 134 kuopa ruo- ■
minti tėvams. Trys paprasti įslpeAnt stalo buvo ištaisyta graži
Šios kolonijos lietuviai smar tojai.
ti? Kiekvienoje parapijoje de- pijimai toxin-antitoxin apsaugos Šią vakarą sausio 31 d., 1931 m.,
TeL Mitchell 2—0656
“Pilnybės Taurė,” kurią padarė
kiai
rengiasi
prie
apvaikšęiojimo
^gtkai pavienių ir vargo spaudžia- vaikus nuo pavojingos difterijos Karalienės Angelų par. salėje.
Worcesteriečių pavyzdį tup-lė Labutytė. Paskiau buvo du
e
Vytauto Didžiojo 500 m. mirties
rankas ištiesę prašo ligos. Šie skiepijimai per tris sa
— Lindene, N. J. gruodžio 31 d. »
laimėjimu. Panelė K. Mileriutė išrėtij. pasekti ir kitos koloni
sukaktuvių, 28 d. gruodžio. .
Žgelbos, o čia draugijos iždas tum GRABORIUS
vaites po kartą už 6 mėnesių taip ruošiama Vytauto D. šventė.
laimėjo dvi gražias skareles, o Ed
Žvalgas jos.
ts tik vėjai švilpia. Ką daryti, sustiprina kūdikius, kad ta pavo
195
Adams St., Newark, JT.'JL
mundas Šlavauskas laimėjo ciga
ko, kreiptis? Draugijos cen- jinga liga jau nebeapima. Ligi.
Netoli New York Ave.;
, rų.
valdyba narsi ir Į nusiminimą šiol 57 mirimų nuošimtis sumažėjo
A L. R. K. Moterų Sąjungos
Gyv.
vlta:
Tel.
Bergen
3
—
6381
.
Modemieji šokiai yra ne kas ki
it nekrinta. Gruodžio 7 d. Ap- dėka šių įskiepijimų. Su tėvų ben 24 kp. 15 metų gyvavimo vakarie ’ Po užkandžit} vėl buvo šokiai, ir
ta, kaip seksualinio organizmo
ikimo Pan. Šv. parapijos sve- dradarbiavimu 1935 metais jau nė įvyks sekmadieny, sausio 11, 'visokį žaislai iki dvyliktos valan
simbolizavimas
fiziniais judesiais.
Mėnesinis vaikų paveiksluotas
<tąinėje centro valdyba sušaukus niekas nebemirs difterijos liga.
1931 m., Karalienės Angelų- para dos.
—Prof. St. Šalkauskis.
laikraštis.
.-^gsų skyrių valdybas nutaria urpijos salėjeSo. 4th ir Roebling St.,
Gerb. kun. J. šeštokas, šios paDarbo
daug'ieško
jnu gruodžio 21 d. 4-tą vai. po piet
TeL 2320 Greenpoint
Brooklyn, N. Y. Pradžia 6 vai. va-’ rapijos klebonas irgi buvo atsilanEina septinti metai kas mėnuo
Surengti masinį balių Apreiškimo
Paskelbus bažnyčiose, kad para-’ kare. Bilietas $1.25. Tą pačią die kęs.
-•
- ._ 32 pusi, didumo.
Šv. parap. svetainėje. Ba pijos duos darbo, atsirado tlaug ną bus kuopos mišios 11 vaY. ryte.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Iš komiteto buvo atėję panelės
us pajamos pramatoma didelės, aplikantų. Bet parapijos negalė Kuopos mėgėjos rengiasi prie vai
(turinčių arti 5000 pusL)
v
Labutytė, O. ir M.-Žukauskaitės,
Jūs trokštate savo vaikams laiGRABORIUS .
®es diktokai atsirado geraširdžių damos duoti daugėtiems darbo, dinimo veikalo ‘ ‘ Gims Tautos Ge
nariams už jų kooperaciją" ačiūmes. Tai pradėkite jiems tą lai- ruošia kiekvieno lietuvio inteligen
— IR-^
omų, kurie pasižadėjo suaukoti duos tik šeimų tėvams, kurie visiš nijus.” Vaidinimas įvyks tuoj po
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
p-lėms
Albinai
Labutytei,
M.
ir
O.
mę
kurti
jau
nuo
mažų
dienų.
Pats
BALSAMUOTOJAS
_
am tikslui valgių, rūbus ir kun. kai neturi ištekliaus, šeima didelė Velykų, balandžio 12, 1931 m.,
>■
žajauskaitėms ir pp. J. M. Ayižo- pirmas tam darbas •!— tai įpntis- nį,” didžiausią mėnesinį literatū
P. Lekešis jau iš kalno dešimts (keli vaikai) ir niekas nedirba. Transfiguration Salėj, Hooper St.
231
BEDFORD
AVENUE
*s
ros,
mokslo,
visuomenės
ir
akadeerių paaukojo. Yra vilties, jog Kitaip klebonai tik parašo laiškus .ir Marcy Avė. Prašome kitų drau niui, S. Raeauskui, J. Dumčiui ir ti vaikas dar mažose dienose pa
BROOKLYN, N. Y.
I mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai miš. koj o gyvenimo žurnalą, nuo
P. Gabrėnui.
jautrūs Brooklyno ir apylin- ir siunčia į Emergenėy Employ- gijų tą vakarą nieko nerengti.
s
yra visai nesunku ir nebrangu. pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
Įą. lietuviai, sužinoję šį parengi- ment Bureau, 215 Montague Str.
Korespondentė
Solistam ačiū, kad savo prižadą
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai dinys” darosi kaskart įdomesnis,
išpildė ir palinksmino publiką šo
kams šviesti, dorinti ir lavinti. ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
kiai ir lietuviška ir amerikoniš
i
Būk tikrai vaikams getas ir pa gu kuris inteligentas, vistiek ku
ka muzika.
Tel. Stagg 0783
Notary Publlc
daryk jiems šiemet gražiu dova rios profesijos jis bebūtų ir kur
Koresp.
nėlę: užsakyk jiems “žvaigždu begyventų, jo neprenumeruotų ir
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- neskaitytų bent nuo 1930 Tnetų
(Levandauskas)
domių skaitymėlių, įvairių žinių, pradžios.
“Židinio kaina Amerikoje: met.
mįslių, galvosūkių.
Bus ir Tau
GRABORIUS
—
$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
malonu, kai vaikas skaitys įr
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.
I met. — 35 lt., pusm. — 20, lt
Šiuomi reiškiame nuoširdžios džiaugsis.
Adresas: KAUNAS, Laisvės ATik paabndyk — mūsų nerūgosi.
padėkos žodžius did. gerb. kuni
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėlius, kryžius, st-ovy*
gams klebonams (Schuylkill’o pa- Juk visai maža kaštuoja — vos 4
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“ŽVAIGŽDUTĖ”
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JOSEPH GARSZVA
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“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

K

JOSEPH LE VANDA
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Vienintelė Kataliką Spaustuvė ir Krautuvė Apylinkėje

I,

I

PADĖKA

✓

V T

■9

įr k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingu knygų ir gražių atviručių—
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^Vytauto” spaustuvė priima
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skelbimus, prenumeratas ir par-

“Darbininkui ”

_

“/iuoda atskirus4‘Darbininko” numerius.
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Atidarą Antradienio, Ketvtrtadimrio ir šeštadienio Vakaris iki 9 vaL
is—J.
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Antradiebio vakarais dežiuruoja

P. Mačiulis.

J. Twna8onis.

Šiais pastaraisiais vakarais

ir

atlikti

galima
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KLASČIAUS

Piknikams, baliams, koncertams,
Šokiams Ir visokiems pasUinksmlnfnimams smagiausia vieta Brooklyne-Maspethe. Jan laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
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54-41 — 72-nd Btrert, įJi
(4 Leztngton Ave<) arti Grttd SU
MASfRTH, L. L, W. X

►f

y. i

«
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' Šiuomi pran^ama, kad Jurgis
Tumasonls yra įgaliotas rinkti
“Darbininko” prenumeratas, pa
garsinimus h* spaudos dafbua Jo
Jis už Vfeką.Jums atlygintų dan« adresas:
X TUMABONM^
gaus dovanomis. x
KMlinMro oCMl'yv 1856 R M St,
BtočMya, N. Y.
*

LATSNIUOTAS GRABORTUS
IR BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Finoje SoJtoM

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

i

3

ANT. J. VALANTIEJIIS

CUNTON PARKAS

. LIETUVIAMS

u
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BROOKLYNO IR APYUNKB8
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B-........ ........ —..-mm......
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Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lik-metame Užsienyje 8lrtai metams 4 litai pusei metų.
Priedų duodama loterijos bilie
Jūsų pasišventimo vaisius — di tas.
• *
x
delė anka $549.56 Mažosios Gėle
Adr e s a s :, “žvaigždutės”
lės Fondui Auką prisiuntė mums Administracija, Kaunas, Liaudies
gerb. kun. P. česna, kuris visais NamaL
*
žvilgsniais atjautė ir atjaučia vie
-------- ;—r------------ :-----------nuolynų reikalus.

Brangūs Geradariai, širdinga,
-dėkinga malda stengsimės Jums
atsilyginti Priminsime Augščiausiam Jūsų mums atliktus darbus,
pastangas it pasiaukojimus, kad

BBOOKLYN. N.

Telefonuokite: STAgg 2133.

•

šeštadienio

JŪSŲ LAUKIA —

kad minėtais reikalais

■

ir

z.

te” reikalus bei notarinius užlijdymus.

^MĖPAMIRSKJTE,

Gi ketvirtadienio

.viete ir apylinkėse), Lietuvių Die'nos Valdybai, komisijoms, veikė
jams ir veikėjoms, ir visiems daly
vavusiems Lietuviii Dienoje, kuri
įvyko rugpjūčio 15 d. 1930 m.
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