
—•
iJr 
F * ~

r-.

įa‘-

-7* * - e ’ ’
[Ų KATAMKAK DARBININKAI 

'raNYKBMfl!
* 'V . b X- . ,-J- A . i

'

. K. ’■ • ;•.

--

z

$ .♦ . *
<

t, ________ 1>■» K "**"> * T 1■ V
x.- jLy a j 1 1___ ir F- Jv '* vi

z

’>•

■ ■aip- -
SS

’š«i

■ - J
p ’J

<r

Z ■“

1
-z

k> t

- v -
A

■ •r. •• ■ • . ~ ■ ' ‘ ■ X ■
- s ■

r

=

Z ’ A. . .

v

- - -

«

. z

i

-s*w

F i
J

' • "•' ■ z • ’ •'

LONDONAS. — Pabėgę 
iš Arkangelsko, Sovietų “ro

jaus,” kaliniai’-, ir atbėgę į 
Angliją papasakojo pasibai
sėtinų x įvykių iš gyvenimo 
kalinių Sovietų kalėjimuose.

- Sir E. Hilton, buvęs iždo fi
nansinis sekretorius, smulk
meniškai išklausinėjęs, ko
kia yra
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se; Murmanske yra 20,000 I 

kalinių,z Kerną — 20,000 ka
linių.

Kaliniai miršta kaip 
jru^es.

Arkangelske kaliniai turi 
dirbti 12 vai dienoj be po
ilsio. Jie turi nukirsti arba 
prikrauti nustatytą skaičių sutartis 
medžių per 12 valandų, bet 
kurie yra sergantys ir nusil
pę paskirto darbo nustatytu 
laiku ‘nepajėgia padaryti ir 
jie'turi dirbti, pakol pabai
gia.

Kaliniai miršta kaip mu
sės. Jie nepajėgia panešti 
jiems uždėto vergiško dar
bo, o dar prie to prisideda 
baisus šaltis ir bloga^ mais
tas. Žiemos metu būna 13 
žemiau ze/o. Jų maistas su
sideda iš dviejų ir ptlsė sva
ro duonos, kurią jie tik gan> 
na, jeigu tinkamai atlieka 
dienos darbą.

Badas ir ligos smaugia 
stovyklii gyventojus

Sir Hilton Young sužino-
’ i j • -* r

darbininkų būklė 
Rusijos bolševikų kalėji
muose, parašė spaudoje 
griežtą straipsnį prieš Spy 
vietų valdžią ir reikalavo, 
kad Anglijos valdžia nebe-

W - 4 t y:

Įsileistų Rusijos medžio, ku
rį sukerta badu marinami 
kaliniai. “Naujų Įstatymų 
nereikia išleisti,” sako Sir 
Hilton. “Valdžia gali už- 
draustizįvežti medi iš tų sto- 

\ vykių sulig jau esančių Įsta
tymų ir tą aš norėčiau, kad 
būtų padaryta.”

X- ■ . i

< Pabėgusių iŠ bolševikų 
“Tojaus” trijų kalinių pa
sakojimai buvo perduoti raš- 

/- tu ir premierui AlaeDonald, 
is pareiškė, kad padary- 

^į^estigaeiją. Kalinių
| pasakdĮlnhis raštu pridavė jęs, kad premjeras MacDo- 
7 kitas žmogus, prisiekęs, kad nald buvo uanteresuotas 

tikri. Kol šiurpulingomis
*t A

PREKYBOS IR ARBITRAŽO SUTfl 
ATIDUOTI SEIMUI 
'■ - ■ '7 -

RYGA. — Ministerių k-a- rbendrai sut 
binetas lapkričio 25 d. svars
tė, Lietuvos Latvijos preky
bos ir arbitražo sutartis. Abi 

nutarta perduoti 
šeiniui ratifikuoti. Likusios 
trys sutartys neratifikuoja
mos 
rius. 
t u o 
dėl sutarčių galutinai nėra 
paaiškęjęs, tačiau spėjama, 
kad sutartys bus ratifikuo
tos. Net didžiausia opozici
nę socialdemokratų partija

i.

tinas. Aba 
sutarties - j 
darbininkųJ 

♦•■•V.- 
j 

“ Priėjai 
kad abiejų:! 
kiams teikbS 
lės reikšmė® 
ratifikuoja^ 

ginpių bitetl 
užmiršti.. Km 
vos Latvi josi 
tas negali būl 

Kas ratifj 
Lietuvoje? Sd

LIETUVOS-LENKIJOSUĘ 
_ JAU PRAŠIOijai

ir įsigalioja, jas-suda- 
Latvių seimo grupėse 
tarpu nusistatymas

Berlynan, Vokietija. — 
Gruodžio 15 d. kaip jau bu
vo rašyta tarp Lietuvos dr 
Lenkijos prasidėjo tiesiogi
nės derybos. Vilniaus klau
simas vėl iškeltas šioje kon
ferencijoj e prisilaikant Tau
tų . S•y
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lymus, kuriuo! 
nisteriąi svari 
ma, jei Lietir^ 
pildys, tautos i 
lavimus, tai J 
gurno ryšių su 
rys be Vifijiaij

iUTARĖ Į AREŠTAI UKRAINIEČIU 
TJUK

- \ ’ ■ ' . . .
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• Mistkovo miestely lenkai
• • s-

areštavo ukrain ietį • kunigą 
St. Makarą už pasakytas 
priešrinkimines kalbas. Ku
nigą nuvežė į Samboro kale- 
Jimu. J

. Ryšy su kai kurių ukrai
niečių organizacijoj' Unda 
prezidiumo narių bestais, 
Lvovo politinė policija, pa- 
darė, kratas pas ukrainiečių 
daktarus: Kurovcą, Bura- 
činskį, Makarušką ir kitus. 
Policija ieškojo kažkokių 
fotografijų, protokolų.

Tuclie areštuota daug uk
rainiečių radikalų veikėjų 
kuriems -primetamas priėš- 
valstvbinis veikimas.
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jLĮaiko priini- 
|nų kelia tik

jndima i
v. *
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fii ” pareiškia, 
tetybių santy- 
Ktokios-dide-
IT *• . .
^jog, sutartis 
k’isPsmulkūs
■ turėtų būti
K***
trukdo Lietu-, 
raugingiimui, 
Latrijotas.
K-?' x.

pos sutartis 
įis^ėfa.
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ATEITININKAI LABAI LAIMĖ- 
JO > KAUNO UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖS 
t RINKIMUOSE

i Kaunas.
ir 30 d. d. įvyko univei^ite- 
to studentų atstovybės rui-

Lapkričio 29

- • ‘.A •z kūnuos
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DOLERIŲ BEDARBIAMS
V='' ''

* '■**!

- . I
Į ■ ' ■' į ' 1 \ - y

Washuigt(>n, D. C. — Šio- projektų bedarbiams-pi 
mis dienomis 26 darbininkų bėti. 'Projekte numatyti 
unijų vadai Įteikė Kongreso

>> ■ ■ -
atstovams reikalavimą pa
skirti $500.000,000 ir. kartu

. y •. ■ J
kalaujamą Šurną paskirst 
pašalpoms ir viešiems Jį 

bams. . . . v
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PROHIBICIJOS ĮSTATYMAS NETURI l£ 
VERTĖS, SAKO TEISeJASGLARK

džiaugtis, nes teisė jo $1$; 

nuosprendis dar turės :p 

siekti Aukščiausiąjį Teisti 
kur tas nuosprendis• —Z” 
čiausia bus pakeistas. 

Jeigu teisėjo Clark 
spren disputų patviri 
tai po dešimto amendment 
visi kiti būtų^ nelegalias 
Tuomet ir motervs neturėn

' * •' .•< :,.X

teisės balsuoti, vergija būtį 

šauktos.. Taip pat išeitų, 
grąžinta ir kitos pataisos ^ 
ir būtlegeriavimas yrajg 

Iegališkas. Vienas rą^SS 
sako, kad. teisėjo?’

Trenton, N. J. — Šiomis 
dienomis Federalis Teisėjas 
William Clark išklausęs U. 
•Statės vs Spragile byloje a- 
biejų pusių priėjo prie išva
dos, kad 18-toji konstituci
jos! pataisų njeturi'.Tegalėsi 
vertės, dėlto, kad pataisa 
priimta ne sulig konstituci
jos, kur nurodo, kad patai
sos turi būti padarytos a ta-, 
tinkamos konstitucinės kon
vencijos nutarimu, o ne ‘Įsta
tymu -keliu. i 'V : ffj

Žinoma, tokius nuospreif-2 
dži^, būtlegeriaL nešidžiau- 

k_ <w': —- i» "l'-f c • • • • .
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jta neišduoda, kad bolševikai 
^ęnėsusaudytų jų šeimų. Bet 

ateity paskelbsią jų vardus, 
kad visuomene žinotų, koks 
“rojus” dabar yra Rusijoj,* 
o ypač tolimose Sibiro sto
vyklose.

Apie uždarymą bažnyčių 
Rusijoj jie pareiškė, kad 
bolševikų valdžia daug baž
nyčių uždarė ir tai prieš 
žmonių nusistatymą — prie
varta. Pasakojo kaip bai
siai yra kankinami ir pūdo
mi dvasininkai kartu su ki- X.

' tais kaliniais kalėjimuose.
Kaliniai stovyklose kan

kinami ir badu marinami. 
Išbadėję darbininkai esą 
verčiami dirbti sunkiausius 
darbus; varomi j miškus 
kirsti, piaustyti, krauti i 
traukinius ir laivus medžius 
eksportui. Kiekvienam ka^ 
liniui esą nustatyta kiek jis 
turi padaryti. Jeigiv kuris 
darbininkas nepadaro darbo 
nustatytu laiku, tai jis ver
čiamas be poilsio dirbti kol 
pabaigs ir už suvėlavimą už
dedama bausmė, sumažina
ma tos dienos porcija. Ka- 

- liniai siuntinėjami iš vienos 
stovyklos į kita.< . 
patikrintų žinių nuo kitų

' kalinių atvežtų į Arkangels- 

ką. Pasakoja, kad Vishesky 

stovykloj prie Šiaurės Bvi- 

’ nos upės vr^ 30,000 kalinių 

ir visi verčiami dirbti miš- 

kuose; TJssolske yra 10,000 

kalinių; Penujsky — 25.000 

kalinių; Koltas—30,000 ka-

teriai ieško būdų sudarv- 
mui draugingumo ryšių. 
Lenkai jau davė savo pasiū-

- " r- > •

porinojamas. iš Rusijos yra 
sukirstas kalinių, dar daug 
pasiklausinėjo pas atbėgu
sius į Angliją kalinius ir su
žinojo, kad kas dieną tūks
tančiai kalinių stovyklose ■ 
miršta badu.

Daugiau kaip 50,000 poli
tinių kalinių dirba prie kro
vimo medžių Į laivus Ar
kangelske ir tūkstančiai jų/ 
dirba Ritose stovyklose. 
Daugiau kaip 135,000 kali
nių sėdi nesanitariškuose 
kalėjimuose palei Dvinos li
pę, kur oras labai dažnai 
būna 45 laipsniai žemiau ze- 
ro.

Tai toks,- neisigilinus i 
smulkmenas ir neturint ži
nių iš kitų kalėjimų, kalinių 
gyvenimas palei Dvina upę 

Tur būt nėra baisesnio 
pragaro pasauly, kaip So
vietų Rusijoj.
" Šimtai tūkstančių/- darbi

ninkų už mažiausi nepasi
tenkinimą žiaurios diktatū
ros režimu išvežami į to
limus Sibiro tyrus 
ir ten nukankinami. Sovie
tų budelių terorą pasmerkė 
if tebesmerkia visi susipra- 

Jie gavę tę darbininkai. Vien pa
smerkimu mes nepasitarnau
sime mažiau protaujantiems 
darbininkams ir neatitrauk-

- A
sime jų nuo Raudonojo In
ternacionalo. Susipratusių 
darbininkų pareiga aiškinti 
visiems bolševizmo pavojų. 
Bolševikų vadus ir redakto
rius sių8kime nors metus pa- pragaras darbininkams. Ro-

vai. j6Wk^pTomi^-negu

niaus klausimu neturėtų bū
ti. ’ - '

KOMITETAS PRITARIA NEISI- PIRMAS LENKUOS ATSTOVAS 
LEIDIMUI ATEIVIŲ IŠ

KITŲ ŠALIŲ
TFaskiitgton, D. C.—Bu

to imigracijos komitetas už- 
gyrė bijių per du metu ne
įsileisti ateivių iš kitų šalių, 
išskvrus gimines čia gvve- 
nančių žmonių, kurie galės 
Įvažiuoti, kol pusė kvotos 
bus užpildyta. '

ITALIJOJ ATPIGO ARKLIEN
Roma. — Praneša, kadl- 

talijoj numušta po penkis 
centus už svarą arklienos. 
Taigi dabar arkliena parsi
duoda po 23 centus svaras.

JUNG. VALST. MIRfi

Princas K. Lubomirski, 
buvęs pirmas atstovas Jung. 
Valstijose mirė Krakowojf 
Lenkijoj, gruodžio 16 d.

I
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VOLDEMARININKAI KAUNO 

KALĖJIME BADAVO

Kaunas.—Lietitvos • spau
da praneša, kad septyni vol- 

emarininkai badavo. Jie 
y o paleisti .iš kalėj i- 

o agitatoriai per
kelti 4 kit\s kalėjimus, ir 

 

tokiu būdu \treikas sulai: 
žvtas. '

nai. Ateitininkai gavo 717 
balsų, o peniai — 610. So
cialistai ir tautininkai gavo 
mažiau, negu pernai.

Studentų atstovybė yra 
lyg universiteto studentų 

v 
seimas, kuris iiipinasi stu
dentų visais reikalais. Šie-, 
metinis seimas turės 4T ats
tovą, iš kurių 12 ateitinin
kų. Tai didžiausia frakcija. 
Žydai turės 8 atstovus, tau
tininkai— 4, o kitos gmpės 
po 1, 2 ir 3 atst;

linių irgi visi dirba miškuo- gyventi Rusijos
■X . • "

? A* . • .

i
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kumštynių- nuosprendis.^
Taigi nieko’ naujo,

Jersev. -;;:W

LIETUVA SUMOKĖJO . LIETUVOJ SULAIKYTA |
AMERIKAI $93,5281 AMERIKOS LIETUVI

gali pagreitinti ta Įstatymą 
atšaukti. Bet ir prohibici- 
joj} priešininkams nėra-kuo

rei

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Praėjo Latvijoj Pakeltu ūpu.

Visa Latvijos spauda džiau
giasi ramybe^, užsieny ir vi
duj. Kaikurie laikraščiai y- 
pač pabrėžia Latvijoj iki 
šiol saugojamą teisėtumą, 
kasį šiais stiprių pagundų 
laikais yra nemažas‘Latvi
jos valstybininkų uždavinys. 
Įgulos bažnyčioj Įvyko pa-

"X. . S r

Pasiųskime juos Į Sibirą 
pagyventi su kaliniais, o ta
da ir jie mums pasakys, kad 
Sovietų Rusija _yra tikras

EKSPLIOZIJA IR GAISRAS 
SUNAIKINO 18 NAMŲ 
“M0VIE0 K0L0NU0J

Los Angeles, Kai.—Gino- 
žiu 15 d. puikioje Malibu 

įjoj, kur gyve- 
igždės ir turtin

gi biznieriai \ir profesijona- 
Jai, kilo gai as ir eksplio- 
zija. Aštuon/olika gyvenimo

Washington, D. C. — Šio
mis dienomis vienuolika Eu
ropos valstybių sumokėjo J. 
Valst. $122,980.449 paskolų 
nuošimčius.

Lietuva sumokėjo $93,528.
Britanija sumokėjo dau

giausia: $63,390,000 nuošim
čiais ir $28,000,000 princi
pinės skolų.

“rojuje.”
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185 FRANCUOS BANKIERIAI 
ĮTARIAMI FINANSINIAME 

ŠMUGELYJE

maldos, paskui kafcįuomenės 
paradas ir iškilmitf&as sei
mo posėdis, į kurį bu 
kviesti Tautinės Tarybo? 
nariai ir diplomatinis kor
pusas. Šventės’proga pada
ryti pakėlimai karininkų Į 
aukštesnius laipsnius.- apdo
vanojimai ordenais ir atlei
dimai nuo bausmės. Latvi- 
jos prezidentas Kviesis šven
tės proga apdovanotas savo, 
krašto “Trijų žvaigždžių” 
ordenu su retežiais. Ta pa

čia proga Belgijos karalius 

apdovanojo prezidentą Leo-

>

X

namu ir
llll su

'angių automobi- 
ikinta, viso vertės 
,000.

*

poldo ordeno l laipsniu.
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LUOJ PRIE ^APVAUOJO 
STALO,r TARP INDUSŲ KILO 

NESUSIPRATIMAS

Londonas.—Prie taip va- A 
dinamo “apvaliojo stalo” 
konferencijoj * besvarstanf 
Indi jos, domini jos klausimą 
kilo nesusipratimai‘tarp in
dų ir magometų, Juos ski- 
rio tikejirpas. Vieni ir kiti 
savo tikėjime yra Fanatikai. 
Anglijos premieras MacDo- 
nald bando 
kinti.

abi piisi šutai -
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Paryžius. — Teisingumo 
Ministeris Cheron praneša, 
kad 185 bankferiai Įtariami 
vėliausiame finansiniame 
šmugelyje ir 35 pasodinti 
kalėjime, -Infflestigaeija ban

kuose padaryta trys savai
tės atgal po to? kada Oustric 
bankas buvo uždarytas ir 
dėlto trys Tardieli kabineto 
nariai rezignavo.

< - x

KUNIGAS MIRONAS IttJO It 
TAUTININKŲ PAKTUOS 

CENTRO ')

Kaunas. — “L. A.” pra

neša, kad kun. Mironas iš
ėjo iš tautininkų partijos 
centro.

v

X

Z'. <- •»•

"J
“Draugas’’ praneša, kad 

nesenai Šiauliuose buvo su* 
laikyta p. Ad. Rubliauska  ̂
tė, Vyčių atstovė. Pas ją pa^ * 
dalyta krata ir ieškota lite* ’ # s®
ratūros prieš tautininkų vai? 

džią. Po kratos p. Rnbliansį 

kaitė paleista. 7^?-^
Iš to matyti, kad tautiniai!

• A ?jug

kai ir Amerikos lietuvHL< 

atvykusius tėvynę- atlankytų 
pradeda areštuoti ir krtfM 
ti, nežiūrint to, kad ame^S 

kiečiai lietuviat';{riėn tų| 

1929 metais paliko’ Lieihivw 

je per 300.000 dolerių/ '.į
■ ■

1 *
Gruodžio*^

f

Varsa va.
d. š. m. Prez. Mnseiekis 
si rašė dekretą, kuriuo p 
kinami visoki suvarž 
žydams Lenkijoj. •

ISPANIJOJ REVO 
UŽGNIAUŽTA

Maiirid, Ispanija. — 
neša, kad, streikai Xr 
Šės tebesitęsia, bet revoli® 

jinis Judėjimas esęB J 
gniaužtas ir karaliui Ali? 

sui pavojaus nesą.
Karalhis^Alfonsas vėĮE 

malini pradėjęs eiti ’į

- “' n
pareigas.
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i 'SNIEGAS LAZDIJUOSE

Lapkričio 12 d. pučiant 
(markiems žiemos vakarų 
lėjams iškrito sniego su lie- 
um. Be to, pastebėta, kad i*. v
Rio lietaus kai kuriose vie
tose buvo vanduo apsėmęs 
Ilsisi

■ -----------------------------

tACmaiUOSE NAUJA
? KATALIKŲ BAŽNYČIA

^Klaipėda. Lupki'. 16 d. Pa
gėgiuose buvo iškilmingai 
atidaryta naujai, pastatyta 
Katalikų parapijos bažnyčia, 
laikiną pašventinimą atli- 

kun. Daniliauskas ' iš 
pĮĮįį* ■- -....................... ........ . . .

Klaipėdos. Vėliau bažnyčią 
entins Telšių vyskupas.

šimt lengvabūdžių pasekę 
trukšmadąrius,- norėjo vėl 
grįžti į pamaldas, tačiau 
trukšmadariai esą-jų nelei- 
, -k.
ao. ’ ' r ■

Pamaldoms pasibaigus, Te
rapijos name įvyko, super. 
Gaigalaičio su parapijiečiais 
pasitarimas liet, v kalba ' pa
maldoms įvesti reikalu.

Teko išgirsti, kad liet, e- 
vangelikams bus įvestos pa
maldos lietuvių kalba tris 
kartus metuose.

a«s ūkyje pri- 
skaitoma 266,115 ūkių. Di- 
dūmo atžvilgiu ūkiai šiaip 
susiskirsto: iki 1 ha. 41,443 
ūkiai, nuo 1^2 ha. 12.140 
ūkių, nuo 2—5 ha. 23,185, 
nuo a—10 ha. 43318, nuo 
10—15 hą.. 36,871, nuo 15— 
20 ha. 35,868, nuo 20—30 ha. 
32,085, nuo 30-50 23,635, 
nuo 50—100 ha. 14,886 ir 
per 100 ha. 1,184. . \

kalnis
rid neimtu. “"U 
toę sąlygų mokytoj

rv ■ ■'* ♦"'L- •

TBažnyčĮos statyba pradė- 
ta^štaiš metais liepos mėai. 

kaštavo’apie 95.000 litu.

LIETUVIŲ 
-KALBOS

Apylinkės ’ lie- 
guviai evangelikai jau-šenai 

6, kad būtų pamaldos 
s gimtąja lietuvių kal

bėt kai kurie parapijos 
ąųąiteto nariai sako būda- 

“tikrieji vokiečiai’ 
> ije save vadina, 

i savo

KOVA
SŠ&.7 k • » -

n

- tu- 
rankose visą 

pijos reikalų vadovąvį- 
iki šiolei šio klausimo 

ėlė. Bet šiais metais lietri 
kreipėsi Į Ev. Imt. 

onsistoriją, kad būtų įves- 
pamaldos lietuvių kai-, 

£ Neseniai išgirdo liet, e- 
įkad ; partialdas" 
čiąspatsai 'koftšiš^ 

pirmininkas supėr. 
akutis lietuvių kalba. 

E visos apylinkės skaitlin- 
ai“rinkosi -evang. lietuviai, 
■amaldoms prasidėjus atsi

radę trukšmadariai demons- 
iai iš bažnyčios išėjo, 

įmanydami, kad ir liet, evan- 
juos paseks ir pa

das sutrukdys. Tačiau 
'ko. Ne tik liet, evang., 

ir mažai moką vokiečių 
bos pasiliko. Keliasde-

■k

MEILŽS TRAGEDIJA 
VESTUVĖSE . į

Iš Pajevonio praneša, kad 
lapkričio 18 d. vakare vie
tos valsčiuj antrųjų Kark- 
upėnų kaime pas Joną 
Paukštį buvo vestuvės. Per 
jas įvyko dviejų jaunuolių 
meilės tragedija.

To paties kaimo 26 metų 
vyras, Alb. Burba, už kažką 
perpykęs ant savo kaimynės 
Elenos Lavinskaitės, išsi
traukė mauzerį ir paleido 
ją tris šūvius. Visi trys pa
taikė. Ta sukrito vietoj ir 
netrukus mirė. Pamatęs, ką 
padarė, kaltininkas baisiau
siai persigando ir, išbėgęs 
laukan, už 10 žingsnių nuo 
trobos tuo j^ačiu revolveriu 
nusišovė. Bešaudamas į La- 
vinskaitę, viena kulka patai
kė Ant. Mičiuliui iš Lanke- 
liškrii į koją.

Apie įvykį duota žinia 
tardytojui, kuris aiš

kina tos tragedi j oš priežas
tis

F. < • —.......... - ■■ \

RUOŠIĄ ĮVESK CIVILINI • 
METRIKACIJĄ

Kaunas. Žydų spauda ra
šo, kad vidaus reikalų minis
terija jau paruošė civilinės 
metrikacijos įstatpno pro
jektą. Projektas perduotas 
svarstyti valstybės tarybai. 
Priėmus tą įstatomą, vedy
bų, gimimų-mirimų ir pana
šūs aktai turės būti sudaro
mi atitinkamoj valstybinėj 
įstaigoj būtinai, o prie baž
nyčių ?— laisvu piliečių noru.

KT.ATPADOJ SANTYKIAI 
ĮTEMPTI

Vokiečių spauda rašo, kad 
nubaudęs “Mem. Dempf- 
boot,” santykiai pasidarė 
dar aštresni. Direktorijos 
nariai Schultz ir Žygauc 
pasitraukė, nes negalį ben
dradarbiauti su Reizgiu. Kai 
kurie vokietininkai nori su
kiršinti p. Reizgį su krašto 
gubernatorium.

ri blogų vie
la tuj^jo 

išeikvoti daug energijos ir 
ėšų, bet tai jos nenubaidė 
mio 4arbo> ' ¥ < ; ?-

• >~..i ------ -■
AKLAS KNYGNEŠYS 

^Gvaldai (KveJanios vai. 
Tauragės apskr.), 2 Čia gy
vena aklas knygnešys Kava
liauskas, 80 na. amžiaus. Bū-

4 X ' '
damas 13 metų jis sirgęs rau
pais ir netekęs regėjimo. 
Nuo to laiko elgetavęs. Spau
dos draudimo laikais slaptai 
vaikščiodavo (su vadovu) į 
Prūsus ir gabendavo lietu
viškas knygas, maldaknygės, 
kantičkas, eelmentorius ir 
šventiijų gyvenimus. Daug 
nukentėjęs nuo rusų žanda
rų. Vien knygų iš jo yra at
ėmę už 700 rublių. Dabar se
nelis gyvena laabi vargingai 
ir niekas juo nesirūpina. 
Kreipėsi į vieną į kitą, bet 
niekas nepadeda jam bent 
pensiją išsirūpinti. Kiti sa
ko, girdi, pensija jam nerei
kalinga, nes jis riešdavęs tik 
dvasiško turinio knygas, ir 
pardavinėdavęs 'už pinigus. 
Bet juk jis pats pirkdavo jas 
Tilžėje, tai argi rimta galvo-

kad aklas elgeta galėjo 
tvy-Į veltui dalinti knygas, už ku

rias pats mokėdavo po 1—2 
rubliu. ’ Juk ir milionierius 
nebūtų galėjęs to ištesėti. 
Reikėtų įvertinti akto elge
tos šventą pasiryžimą ir pa
gelbėti jam vargingoj senat
vėj. k ,, . .

ĮVAIRIOS KNYGOS
Astatato Staoii* * StotMijc 

(Graikų lĮythologijo* Žiups
nelis) tu paveikslais. Lietu
vių kalboa iftgddi Aiyvu—50c.

TrytKdrivta^KriHčiouit, 
Sydat ir Turkas. Pamakinan-

Jti apysaJo. PaniS T. VyS-
ĮTARTINA8 GAISRAI nUsak&s. VertO^B.... . . - 40c

Kazlu-Rūdfl. Iš 15 į16 d. Į Trumpi BkaitymiMai—labai 
nnkričin 12 vai nakti kilo gražtto Perskaitymai apie į- įapKricio iz vai. nasrį kuo i gyvenimo atsitiktans.

gaisras Esperanto gatvėje. Į Paraše J. Tarvydas —_ ___ 45c
Sudegė pil. Segalio didelis! Norma—moksliški pa-
kluonas ir tvartas po vienu 
sfogu,o pil. Finkelšteino dve
ji gyvenami namai. Segalio 
tvarte sudegė jo karye ir 
pil. Mitrausko penėta kiaulė. 
Ėinkelštemo namuose gyve
nę nuomininkai savo mantą 
spėjo išnešti. Gaisras kilo iš 
Segalio tvarto. Spėjama, 
kad tai yra padegimas iš 
keršto, nes lapkričio 1 d.,) 
taip pat šeštadienio naktį,: 
sudegė to paties Segalio sū
naus tvartas, esantis antroj 
pusėj geležinkelio, gi dabar, 
taip pat šeštadienio naktį ir

\ i r . - . ’

puotoje
i ’ ■■
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Kų Kiekvienas Katalikas 
Tori Mnoti arba Mokėti?.___.10

■ ’; ri' -lt'*
Maldų Rinkinėlis, baltais 

viršeliais ____$LTO-125 ri
Maldų RiakiBėlis. juodais 

viršeliais C2,.. 5 -------$175—1.25
Dr. Vince Pietario Raštai

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

S. Vasiliauskas----------------- 5e -
Moterystė ir žeimyna. Ver

tė J. Gerutis __________ ___40e
Gamtos Pradžiamokslis — 

Dr. A Vileišis-------------------- 50e
Limpamosios Ligos ir kaip 

'tuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas_ 50e

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
<un. A. Miliukas _________60e

Meilė (Poema). Parašė M 
Gustaitis_________________15e

Nauja Skaitymui Knyga —
Dalis II). Su paveikslais___7^e

^Vienuolinė Luomą Vertė 
<un. P. Saurusaitis  _____ .25*

Vaikų Knygelė - m pa- 
tikslais------------------------- 30*

Mano Patyrimai Didžiojoj 
C arė j, 1918 ir 1919 m. Para 
5 Kun. J. F. Jonaitis (Ka 
-lionas) ______ ____________25*
Pamaldų Vadovėliu Stacijos 

-raudus Verksmai. Sudarė ir 
leido Kun. J. Koncevičius__ 10*
Moterystės Nesuardomybė. J 
esauskis Šv. Kaz. D-jos lei- 

'inys, Kaune _____________ lOe
Sunkiaisiais Laikais. Parašė 

' Rucevičius _____________ 40c
Šventas Gabrielius Išleido 

»vas Alfonsas Maria C P 25*
Religijos Mokymo Metodi

a. Sutaisė K. J. Skruodys. .50* 
Leiskite Mažučiams Ateiti 

rfe MAnęs. Sutaisė KuPra- 
■As; '.t;-'’.___ T---------------- 40e

-riMtlsų Dainiai. Parašė Ka- 
; ys . Puida ----------- —-------- 0Ot.

ė

•ikslėliais
ndziulaitis
BPWįtai

X'

8iskaitymai. Paraše . Uosis____45c
• Gerumas — apr&ymas apie 
genimų per TSvų Faberą-Fi- 
ūpiną. Vert# Kun. P. L. ____15c

Tabakas—Nuodai — rūky- 
<no kenksmas; pagal d-rą tfi- 
kcdskį parengi S. Kaimietis—15c

USke&ta MergriA ra Ban
da ir Bandaskutu—apysaka 15c

Katalikų Bažnyčia ir De- 
hnokratižmas. — ParašS kun.
Tainas Žilinskas_____■._______50

Apaštalystės Maldos Statu- 
ltass. — Vertė Kun. P. Sauru- 
Įkaitis _ _____ _____ ______ ___ 25-
| KXIX Tarptautinis Eucha

ristinis Kongresas. Parašė 
kun.. Pr. Bueys, M. I. C.___ 1.5<

I Mūsiškiai Užsienyje .‘Juokin- 
Įgas aprašymas kelionės į Pa- 

lygiai tuo pačiu laiku, užsi-lrt^ų ir atgal Mikalojaus ir 
degė Segalio (tėvo tvartas). įr,apiTOs Ivan°įJ*; • 

.Siame gaisre, nuostolių pa-1 >
darvtn nnie 30000 litu Po- Keltoo1 P«dalyta apie litų, i o aienų—-Apie• visrta deiybas
licija veda stropų tardymą. I be galo įdomias nuotikiai ke

lionės per įvairius kraštus. 
Į Parašė Julius Verne. Vertimas 
į J. Balčikonio_____________ $1f •
I Pramoninės Demokratjios Pa- 
I frindai. Parašė Uosis ---------
I r ■ * ? . • k . * * ** i

< I Gegužės Mėnuo.— Kun! P. 
--------- ---------- t _J__________ 50.

! Aritmetikos Uždavinynas—25- 
į VaSsų Barbymefiui — Rin-.

. kin&is kalbos mokslui--------5^ '
p. Matijošąi- Petriukas - laiškai vieno 

vaikeUo. Verte S. Rakauskas 15-
! Bblšėvitaas — Kas tai yra 
-Mfierttmta b & vjdEdyaaa j oi 
Rusijoj •—----- ------ -...---------J5*

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
raidomis. Šutais? Matas Gri
gonis -------- ----- •---------- c.——50

Laimė — (po&na).- Parašė 
Vaitkus  ------- ;— ------------ 50<

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

| Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindą mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. šiiriintas----- 50-

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius it B-vė, Kau
nas ________________ ;_______40>

Ėmęs ir Kalbėk; Deklama
cijos, Monoigai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas----- 30c

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

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15<

— z •

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
leeiams. Išleido kun. K. A. Va-"' 

sya <. ,.g^.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ..... ________  . .-Žl-O

Smogta ir Gyvttolys. Para
šė kun. P. Bu^ra ________^30

Bociahtmas fr KrikičionybA 
Prof. V. Jurgučic ----------- lOe.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ' 10*

Maldos Galybė. letentam 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. :------_25e.

I

.50

.75-
. * J
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“Dziennik AVilenski” pra- — p. Untulis ir dr. Šlape-1Xadeikia- KalnX 
neša, kad lenkų policija su- lis, knygininkas — p. Kara- 
aręštavo Varėnos valsčiuj zija, iždininkas dr. Alseika,

¥
i

>

T
i . . ~ ~ j 7 • 3 .

areštavo Varėnos valsčiuj
Ryto” draugijos mokyto- sekretorius

NUBAUDĖ “MEMELER 
DAMBFBOOT”

Iš Klaipėdos praneša, kąd; 
Klaipėdttš-> komendantas 
■'1 Memeler Dampfboot” ats. 
redaktorių Martyną Kakį 
nubaudė 2,000 litų pinigine 
pabauda arba 1 mėnesiu ka- 
ėjimo už įdėjimą neteisingų 
ir cenzūros nepraleistų žinių.

Anderseno Pasakos—bu pa- 
JOe
AOe
iii; 5

ją Petrą “V^hutinavičių už 

sak Laikraščių, Vabutinavj- 
čius, ne tik unuodijęs” jau
nimą “komunistiniais nuo
dais,” bet ir Vilniaus Tra
kų apskrity platinęs komu
nistinę literatūrą.-

Pažymėtiną  ̂kad prieš ku
rį laiką lenkai buvo apkal
tinę kai kuriuos Šv. Kazi
miero draugijos skyrius pla
tinant komunizmą, bet ne
trukus, pravedus kvotą, pa
aiškėjo visas jo kaltinimo 
absurdiškumas. Galimas da
lykas, kad čia vėl yra len
kų provokacija, tik šį kartą 
nukreipta prieš, “Ryto” 
draugiją.

—-f——-

tis ir nąiys be pareigų — p. 
Juskevįčiu&. 3

•■•-* — -' ' 1

Vilniaus gudų gimnazija
— mokytojai ir mokiniai atn 
nešė į šv. Mikalojaus bažny
čią vainiką ir padėjo prie 
Vytauto Didžiojo paminklo. 
Vainiko kaspine parašas: 
“Vytautui Didžiajam gudų 
lietuvių valstybės galybės 
kūrėjui. Nuo Vilniaus gudų 
gimnazijos/’

■ •

t
Vienuolio Disputą ra Rabi- 

u. Vieno veiksmo juokai Su- 
etuvino Vaidevutis------------ '
Nepaisytoja—keturių ' veiks

iu drama. Parašė kun. Pr. M. 
'iras. Kaina________________35e
Giliukingas Vyras—2 aktų* 

omedija; parašė S. Tatvy- 
<as_______ ________________ 25*
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

iu komedija. Parašė Seirijų 
lozukas __________________25e
Ubagų Akademija ir Ubagų 

'alios — komedijos po 1 ak 
t. Parašė Seirijų Juozukas—35e
Sniegas — Drama 4-rių ak- 

■j. Vertė Akelaitis _______ 40e
Esamas—3-eia dalis dramos 
Gims Tautos Genijus?’ Pa
išė Kun. L. Vaicekauskas__lOe
Žydų Karalius — drama 4 

!?tų, 5 pav. Vertė J. M. Vir
intas _ ■ I ■ i ■ I ■ ______ 30e
Visi Geri—3-jų veiksmų vaia- 
elis; parašė F. V. _______ lOe
Patricija, arba nežinomoji 

ankinė — 4 aktų drama, 
’ertė Jonas Tarvydas ___lOe

Išganymo Apsireiškimai — 
tėjimas ir gyvenimas ant še- 
'ės Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
•as ra gaidomis____________75e
Dramos; j) Germaną; 2) 

Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J Tarvydas._______________ 65e

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

Vaikų Teatrai: dalis T? 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lak 
tnę. Surinko S. BL, D. ir N—10a

Valkų Teatrai: dalis He I) 
(Kirsime paskui t 3) Antanu
kas. Surinko & K.. D. ir N_10o

- MALDAKNYGM ....
PMkta aat KeU*.«IKkon 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukn Ata-
Mufas Naujas Aukso Alto

rius — juodais viršeliais__

KIEK MIŠKO AUDRA 
SUNAIKINO

»

Kaunan. Pasirodo, kad au
dra miškams padarė daugiau 
nuostolių negu buvo many
ta. Gauti pranešimai rodo, 
kad apytikriai vėtra Taura
gės urėdijoj išlaužė arba iš
vertė apie 90,000 kietmeteriu 
miško, Rietavo 80.000. Rau
dondvario 60,000. Iš" iriso bus 
apie pustrečio tūkstančio 
kietmeteriu. Tikros žinios a- 
pie padarytus nuostolius pa
aiškės vėliau, kai bus gautos 
apytikslios žinios iš visų 
miškų urėdijų.

/
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“ŽIBHTS"

15e
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11.20, o Lietuvoj tik. 60 amerikoniškų ... .»
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APSKRIČIOMETINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Sekmadieny, 18 d., sausio, 
m„ ‘l-tną vai. po pietų, šv.

ozapo parapijos salėj, 17 Con-
Ave., Waterbury, Conn.- 

e visas LDS. Conn. aps
ės kuopas dalyvaut šiame su- 

Įfiavime, prisiunčiant skaitlingai 
•ir naudingi} sumanymu 

tų brangios organizacijos gero
kime, kad tik vie.vnbėje 

lybė. Pasižymėkite laiką ir 
būsimo suvažiavimo,

ienė, Apsk. Rast.

TIK IŠ LIETUVOS
Geriausi Lietuvos saldainiai yra Rū

tos Fabriko. Dabar tu saldainiu gauna
ma nuolatai ir todėl jos yra šviežios ir 
gardžios.

Kas dar nesat ju ragavę, tai užsisa- 
kykit. Išbandymui jvairiij rūšių siun
čiama <ležė už $1.00.

Perkant po daugiau didelė nuolaida.
Šitflome krautuvninkams, draugijoms 

parapijoms, agentams.
Su užsakymais kreipkitės adresu: 

“RŪTOS” AT8T0VYBA 
3251 S. Union Aven Chicago, UI

• \ «

IL75

.50

TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ
MALDAINYfiiy -

v RlNKINfiLIS, baltais viršeliais_____
EINKINfiLIS, baltais viršeliais--------

ALDŲ MUnaižUg, juodais viršeliais---- 1----- -41-75 '
Į? RINKINĖLIS, juodais viršeliais--------------- $1.25
NAUJA8 AUKSO ALTORIUI juodais praa

ri tais viršeliais-------------------------------------------- -
Užsakymus siuskite sekančiu adrera:

“DARBDmntO” ADMINISTRAOUA 
tat Broadsray Sooth Boaton, Mass.
V ’ ' y f

' 7. • 1 ' » - ' r .

ATVYKO ARMĖNŲ 
VADAS

Lietuvą atvyko iš 
asirų ir armėnu vadas,

prof. Javaras. Jis rūpinasi 
savo krašto žmonių, grįžimu 
į tėvynę. _ Kiekviena proga 
pasakoja, kokius persekioji
mus kenčia jo vienminčiai 
Persijoj ir Kurdistane. Iš 
Klaipėdos jis atvyksta dar 
į Kauną.

SUTVARKĖ PILIAKALNĮ
Bartkūnai (Pabaisko v.). 

Važiuojant iš Ukmergės į 
Širvintas pusiaukelėj po 
kaire yra gražus piliakalnis. 
Iki šių metų jis buvo be pa
sigailėjimo Ardomas ir nai
kinamas, riet vietos- vals
čiaus valdyba Jeido imti iš 
jo žvyrą. . _ x

Šiemet mokytojos Duben- 
drytės pastangomis, "darbu 
ir lėšomis šis piliakalnis su
tvarkytas gana gražiai. Gra
žiausioje vietoje pastatė 
kryžių Vytauto mętams pri
siminti, o atkalnėje prieš 
kejią išdėjo Jš akmenukų 
Vytį. 1 Išimtas žvyrio duo^ 
bes užkalė kuolais ir išpynė

Vilniaus bedarbiai — tai 
barometras. Pažiūrėję į jį 
matome, koks yra šio mies
to gyvenimas. Paskutiniais 
daviniais, Vilniuj yra apie 
2300 bedarbių. Šis skaičius, 
be abejo, daugiau pasako, 
negu ilgiausias straipsnis.

“Vilniaus Rytojus” pra
neša, kad Lietuvių Mokslo 
Draugijos naujai išrinkta 
valdyba pasiskirstė pareigo
mis šitaip u pirmininkas — 
p. šikšnys, vicepirmininkai

......................................f ■■ i. .į. ! ■ ■ .m " . »■
žūmdiea inteUgsfitų tarpe yra tik

PRAHKM1S
Kam reikalinga pirkti vyriškus Ura. 

budins prašau prie manės kreiptis, nes 
aS reprezentuoju viena Iš geriausių Ur
mų. Dabar yra atėję snmpeHai kiemi
nių drabuflų ir gausite pigiai Ir gerai. 
JONAS JARO4A. 225L 8L, 8o. Boston. 
Tel. S. B. 08M-W.
✓

Prot. Dr. V. Mykolal&to-Putlno redagnė 
jnmas uę 
Ir nkadem 
mėnesinis _ 
rimaauslas, 
prasilavinusi 
lietuvių tara 
te uialsakytl

-žMtateM 
pusm. 20 lt.; 
pusmeSut SABO.

»

lteratųroa,~moksto, visųomenta 
m i Akojo ayrantmo lUustrnotas 
la tataglM jra didtiausiaa, 

ir 
tu 

MM 
'iMtM 

metams $4M,

Mirė lietuviškos Vydiskių 
parapijos klebonas, kun J. 
Paplauskas. Velionis buvo 
geras lietuvis, platino lietu
višką spaudą ir gausiai šel
pė lietuviškas organizacijas.

BIIOUAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos laimėjimai Ir ne

laimės, jm sielvartai ir bėdos Jums vi- 
Biems/be raejojfftb, ropl. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautu ir 
klestėta teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat ntennat priespaudos nevalią Ir ne
ribotą sauvaliavimą su švenčiausiomis 
žmonią teisėmis Ir laisve. — Jtjs norite, 
kad Ir toli būdami, kad Ir plačiąją uaa- 
Hų atskirti, fHttafti Tėvynės Irah. koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at 
tvUglals Jums labai yra pravartu iš
sirašyti
7 . “Darbininkas,’’

“DARBININKAS” yra tikriausias 
Kų dieną Lietuvos gyvenimo veidrodis 
. “DARBININKAS” Ugdo tteso* ir 
laisvės mefle. »

ĮNINKĄS” moko neaptautt 
« amtdto tr niekinti didnd-

tiesia keil« Tėvy-
^DARBINInStH” visur Ir vlsadoe 
rupi darbo troonlg reikalai.

“DARBININKAS” turi labai Įdomias 
savo “RADTO ŠYPSENAS.”

-DARBHCINKA8” yra darbo įmo
nių Ir lnteltaenlų tklktūtis.

F®***’ 
rlus Pft. DOVYDAITIS,

£4” Įyips <r rašo
tatae ZMtiMdjv.

Amerikoje “Darbininkas” kaštuota

»gnld« P. B.
Apdrikta? Komedija. Atri- 

•ėkirias B A 
nfano. I&guldl 
k*y——— ..

Jono Kalto KIMi ............*1.00
* ■ ’
Lietuvos Albumas, Su pa* 

veikslais ir aprašymais-------- 1.50
Trumpa Apotogutika arta 

Kai TIMjfafo Apfcyntaal Pž 
rašė kun. v. Zajantaokaa—50a

centų. ,
i -DARB O” adresą*: 
ola,-Kama.
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komp. J. Žilevičiui Solistai; p-lė 
V. Prančkietaitė iš Elizabeth, p-lč

' .' T~ * ■ •- -

Vytauto Didižojo Paminijimo A. Jonavičiutė iš Brooklyn ir p-lė
Iškilmės " E. Lašaitė, vietiniai: p-lė O. Bra-

Gruodžio 7 d. miesto puikioj sve
tainėj įvyko Vytauto Didžiojo 500 
mettj mirties sukaktuvių paminė-

- «

jimas.
/

Pamaldos bažnyčioje.
- Gerbiamas kun. Vaiciekauskas, 
vietos lietuvi!} parapijoj klebonas

X.

per šv. mišias pasakė labai gražų 
pamokslą, primindamas Vytauto 
Didžiojo nuveiktus didelius dar
bus, kaip savo \autai ir tėvynei 
Lietuvai, taip- ir krikščionybei.

Programa -svetainėje.

Dalyvauja gerb. Povilas Žadei-. kyHos 
kis, Lietuvoj Generalis Konsulas, —
Viee-Konsulas P. Daužvardis, uk- ‘..........................
rainiečių atstovas dienraščio “ Svo- 
boda” redaktorius Dr. Revliuk,

,z
svečiai kunigai: kun. šeštokas iš 
New Yorko, iš Brooklyno kun. Re
meika, kun. Balkūnas, kum Ka
ralius, iš Elizabeth kun. Simonai
tis ir vietos klebonas kun. Vaicie
kauskas, vargoninkai: prof. komp. 
J. Žilevičius, J. Brundza, J. Dul
kė, A. Visminas, A. Stanšauskas 
ir V. Sereika.

Chorai. kai
Chorų dalyvauja 5-k* iš viso a- Vaiciekauskas. 

pie 300 dainininkų, diriguojant ,

jutę, plė S. Šidlauskytė ir V. Se
reika.-Visų dainos publikai labai 
patiko, o ypač p-lė Pranskėtaitė ir 
p-lė Lašaitė sužavėjo publiką savo 
gražiais balseliais. Jungtinis cho
ras šį kartą geriausia sudainavo,

x MUSŲ KONGE
.__ _ ___ _____ ■ __ .__ _ _____

v- 

t
I

■< L

DU JAKOBITŲ VYSKUPAI ’ 

GRĮŽO Į KĄTALIKŲ 
BAŽNYČIĄ

C *. K _ '

Jakobitai sudaro bažny
čios nemažų atskalų, suside
dančių i§x 400,000 žmonių. 
Bet yra prasidėję joje ''atsi
vertimai. Per paskutinių^ 
sius metus grįžo prie kata
likybės 3000 jakobitų ir 16 
jų dvasininkų.' Šiomis dieno-' 
mis atsivertė ir du jii vys
kupai Ivanias ir Teofilijus. 
Jų atsivertimas padarė gi
laus įspūdžio visiems Indi
jos jakobitams.

'V- man

MLietuva — dainų šalis. Tikri:
jai pritiktą “Dainavos” vardas.1 Paimkime, kad ir<dn paskutiniu 
Lietuvis dainomis išreiškia koncertu Elizabeth*® — viešą — 
džiaugsmą, pasiryžimą, moka iš- ir Netvark’e—bažnytinį. Dėl ma- 
kelt ir protestą daina; tik pasi-' sinio choro išpildymo savo- pra
klausykime: “Ei, pašauti!” “Se
nas Vilnius musų buvo, mūsų 
bus!” ir gal dar geriat!; dar jaus- 
mingiau jis moka pasipasakot, “iš- 
rokuot” savo vargų vargelius. 
Lietuvis “amžiais vergavęs” išsi
dirbo jautrią, bet kantrią širdį; 
sunkiai ir kantriai nešdamas savo

T

Tikrai didelių pliusų ir *■ mažų minusų.

gramos daug netetkjk kalbėti ži
nant, kad jiems vadovavo komp. 
J. Žilevičius. Jo kruopštumas pa
rengiant dainininkus per geuera- 
les repeticijas reikia vertint, nes 
tik tuo būdu gal imąs daugelio cho
rų'bendras dainayiąaas. Bet,' be 

■ nuo chor-
----- .. ___ ; ar 

pasiskųst, 'jis ją taip pamylėjo, 'choras turi pianisimo, fortissimo ir 
kad niekas neįstengė* išplėšt dai- j į , nes vienu sykiu, viena repe- 
nos iš jo krūtinės. Nuskriaustas . ticija to negalima chore išdirbt. 
jis bekartodąvo: “Nors tyliai, bet lr juo ]ahiau’yra išlaikomas dai- 
tankiai aš ją dainuosiu; jos aidą noje balso stiprumas ar lengvu- 
paskleisiu už tamsių šilų.” ' -mas, Ubo dainavimas išeina aukš- 

J Dabar, kada susikūrė Nepri- įesnėS meniškos vertės. Tiktai gai- 
klausoma Lietuva', nebėra reikalo ]a>xkad Eliz. scena paliko be laip- 
“tyliai” bedainuot, tad lietuviai be to> dar aukšta, vyrai visai 
stengiasi kuo garsiau, vietoj už -užpakaly sugrūsti darė įspūdžio, 
tamsių šilų,ų po platųjį pasaulį'kad vis^į nėra; net vyrų bal-

f 
I
I

i
rų bendras dainavimas, 
abejo, labai prikiausoir 

ypač Karalienės Angelų choras la., \r . ^ina tegalėdamas ivedžilj bei .pačių'dainininkų

bai gražiai pasirodė. Taipgi virš 
minėtas choras labai papuošė tą 
sakarą savo tautiškais parodais.

' ■ Prakalbos. 7

Kalba gerb. P. Žadeikis, P. 
Daužvardis, ukrainietis Revliuk, 
miesto advokatas, aukštesnės mo-

' tinirp. Brigs, kun. 
Remeika. Visų kalbos buvo labai 
įdomios ir įspūdingos.

' ' Publika.
Publika buvo labai mašyta; jos 

daugumą- sudarė svetimtaučiai. 
Matėsi net keletas lenkų, žydų,

pasaulį paskleisi savo dainos gar
są.

Šiais, Vytauto Didžiojo, metais 
pasaulis kaip tik turėjo progos iš
girst Lietuvių Dainos skambumą, 

;ir galime pasidžiaugt, kad ji tin- 
bet didžiuma ukrainiečiai. Lietu- Į kainai yra įvertinta. * 
viij buvo labai mažai Rengėjais IJtikrųjų, naujų “moderniškų” 
buvū šv. Mykolo lietuvių parapija jdainų mes dar kaip ir neturime, 
ir Šv. P. ir Povilo dr-ja. tebegyvename liaudies dainomis, jm;s

Garbė priklauso veikliai komtsi- ka(I ir naujai mūSŲ kompozitorių! Ponas p f€traiAs profesionalas 

įkomponuotomis, pagrasintomis dainininkas aukštai pasirodė. Jo

. liūnui, J. Stunguriui ir V. Šerei- kotarpio dainomis. Daugelis iš jų

ir Šv. P. ir Povilo dr-ja.

sų nebuvo salėje girdėti arba tik 
retai aukštesnės gaidos pasigirs
davo.

Ponas J. Butėnas, drįstu sakyt, 
geriausias šių dviejų koncertų dai
nininkas. Neveltui jis Lietuvos^ 
Valst- Operos solistas, o juk Liet. 
V. Opera konkuruoja su kitomis 

, , # Vakarų Europos sostinių opero-
tebęgyvename liaudies dainomis,. !_• * t •

PENKI AKMENYS VYTAUTO 
DIDŽIOJO MUZIEJAUS 

PAMATUOSE i

Kaunas. Jau pašventin
tas naujai statomo Vytauto 
Didžiojo muziejaus kertinis 
akmuo. Pašventinimo metu 
muziej aus pamatuose padėta 
5 akmens, atvežti iš įvairių 
Lietuvos frontų, būtent: iš. 
bermontininkų, -bolševikų,

ttlESte TM 
ciiteisfflinniuuiteis

(Vertės |15.9(^-8pecialiai $5.95)
-v <čia yra viena iš* puikiausiu.ir graži 

“ * jenybių ką kada mat«!
Tai yra žibanti Elektrikinė Kvietkų BeskuM 

padaryta gražiai ir artistiškai, kad sunku abUM 
tl nuo n&turališkų kvletką. Yra gružiaurtaa jfl 

. puošnius- ir dovana dčl Kulčdą. Retas itvtoM 
te gražumas, kurio žitenti šviesa duoda linksmafl 
p ir malonumą namuos?. Kur tik padčeii visur' 
r ka ir puošia. Galima vartotkir be šviesos, ši jM| 

kūtė yra 22 colių aukščio, išpinta iš gerlateM 
nendres, ir paauksuotu. Yra 9 dideles “AuiHyMĮ 
Beauty” Rožės, sustatytos Ir sutaisytos «u"8įį| 

. gyvuojančiu. j>aparčiu. šie Kvietkal yra importo^ 
ti iš Europos ir padaryti iš ilgai gyvuojančio ŠM 
t erinio (ne Iš popieros arba vaško) ir stovi 
laiką gražus. Kiekvienas kvietkas turi genuisijl 
spalvuotą American “mazdu” lempute, paslėpta 
kvietke l>et vistiek šviečia atskirai kiekvienai 

- kvietke, kurio išvaizda.. yra begalo ŽavejanfĮ* 
Kiekvienas pamatęs girs ir gčrčsft kada pamatys jūsų namuose.

ši GRAŽI KVIETKŲ BESKUTE yra pilnai Įrengta. Turi 6 pėdų virvute, 
Dhig ip 9 lemputes. Verti) šios Beskutčs yra $15.60, musų SPECIALE NŲPfc 
GINTA KAINA TIKTAI Dfcl. KAIJ5DŲ ^ra $5.95. Jei busit nepatenkinti, tąa 
grąžinsim pinigus. " ‘

DYKAI t Su kiekviena BESKUTE, mes duodame gražų Kalėtlų Vainiką Į 
jusu langą. >
' NESIŲSKIT PINIGŲ Iš KALNO, tik iškirpkit ši skelbimą ir prislųskltSI 
75 centus už persiuntimą. Už Beskutę $5.95 jus užmokėsit pastoriui jūsų te

GRAND NOVELTY COM^ANY
1723 N. KRDZIE AVENUE, Dept. 231, CHICAGO, ILLj

a

' ■

i

įa
V ..

*,

Vorai kurie suėda smaug
lius ir gyvates gyvena Ja
voj.

Vorai kurie suėda pauk
ščius ir jų kiaušinius gvvė-

'* ^7 N

■* * f •" 4 ^*^88

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 5 
Mažųjų Globėjai ir _ 

Geradariai! " |
Išrašydi n*k it e J Ū ė t 

brangiems 
vaikams

> ' '*^2 
•'VįįS 

■ JI

-sMiunę"
Saulutė” daili, turininga ir pa“Saulutė” daili, turininga ir pa* 

tinka vaikams. Jai rašo ir. piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai. - f > . ,>38

Nepagailėkite laikams džiatig*- 
mo ir naudos!

“Saulutė” eina du kartus pefį 
metams 12 lit., pusei metų 61 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje^ 
Latvijoje. Estijoje, Vokietijoje- 
mėnesį 16 pusi, didelio formato 
ir kitur metams 15 lit., pusei me< 
trims mėlt 3 lt. 30 cent. Amerii 
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Sauk 
Administracijai

; —- ----------------------------------------- 1______________

. Paieška u draugo Kazimiero G: 
i liausko, jis yra atkeliavęs fi S 

land 1905 m. j New York valst 
Labai turiu svarbų reikalą. ■ 
^.inot, mąloniai meldžiu pranešt s£ 

/'jis pats lai atsiliepia.
i nažtis, 872 Winchcster Avė., 

Haven, Ct. (G.-23):

DRAUGIJŲ VALDYBŲ į

ADRESAI

lenkų, Klaipėdos ir Vilniaus na Pietų Amerikoj, 
krašto? “k r.”.

mavičiui, J. Brundzai, A. Grigą- ar])a patriotinėmis atgimimo lai-

,, , ’! .Taip, pav., jam dainuojant-“Uba-
V akaro vedeju buvo kun. yra tikri mūsų dainii perlai, ku-1 a

riomis galime pasididžiuot. Be to, į e 
Ten buvęs graži, keliem balsam pritaikyta^, 

j kompozicija prideda prie jų me- 
j lancholiškumo, ' romantiškumo,
liūdno ilgesio, dar įvairumo, mu
zikalumo, lengvių niuansų ir daž
nai labai gražiai skambančių a- 
kordų. Taigi “modemiška,” jei 
taip galima pasakyt, mūsų liau

dies daina išeina žymiai sustiprin
ta. Ir jei kiek metų atgal didžiau-

net artistiški gabumai žymūs. KAIP NAUJOKAS SARGYBĄ 
ĖJO

i Joną priėmė į kariuomenę. Vie
ną vakarą Jonas išėjo i sargybą. 
Saugojo patrankas.

Naktis tamsi, baugu; netoli ma
tyti žiburys. Jonas nutarė eiti pa
sišildyti Patranka nė višta, nie
kas nepavogs. Ateina sargybinis 
Jono pakeisti. Bet Jono nė garo.

Rytą vadas Joną klausia: “Kaip 
"fu išdrįsai palikti patrankas ant 
-lauko? .

—' Ponas vade, jei vienas būtų 
atėjęs, patrankos būtų nepaneŠęs, 
jei daug’būtų atėję, ką aš jiems 
būčiau padaręs.” “M. L.”

pelningumo mastas
Vienas biznierius antrajam: — 

Pelningiausias dabar biznis yra 
namų statyba.

Antras biznierius, iš verslo 
Lūtlegeris; — Ar daug į šitą biz
nį vandens galima dėti?

Pirmasis biznierius: — Labai 
mažai, ir tas išdžiūsta. -

Antranki biznierius: — Bankro
tas, bet ne biznis, jei negali van
deniu atskiesti. - Tr. ” -

;ėlį” žmonės užpakalinėse sėdy
nėse pradėjo stieptis žiūrėti, ar iš- 
■iikrųjų taip greit raišas atsirado, 
^ies įeinant ant šceĄisr nebuvo ma- 

.tytis. ’ ' ’ ?
Bet kai žiūri, kad ir jaunų, ne->- 

profesionalų dainininkų esama 
nemaža! Newark’e toks jų skai
čius pasirodė, kad net linksma da- 
.rosi dėl jų gerų norų ir pastangų. 

I Tiesą sakant, daugiausia mergai- 
- , .’v ’ . j. įtės'ir visos gerai giedojo. Pavrsus visų laiktj. vokiečių"poetas che- i T \ .

! -n. - n iiT / **• vai a i Junevįeiute labai gražaus

. «*«,>, poenja. nauj, forma t.fc. iSaaiAnsi. Po.
.-musų liaudies dainose tuomi paro^ . ° .

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugijos d aamas tiem |ictuviams- jų ve,._ ”‘a R- Jurkartiene-stipms-mezro. 
- Young Men’s Lithuanian Asso-' tį ,ai šiem(_t turimc idžiau!rti. ;sopranas. Tik >,ek.keista, atrodo, 
eiation ->asketbolo jauktas su- w jan t )iettfviai ratc, kai. retkaret^s .kepantis tonui, 

, ..z ,v. ’ .pasikeičia ir balso tembras, Jvg ki' aukštą savo dainų meniškumą pa- •
• sistengė aukšta\ir pastatyt ja. 

holo jauktu. Šios basketbolo.. Didžiausiu darbuotoju dainų 
rungtynės įvyks sekmadienį, gruo- ‘

i
J. Žilevičius. Jis darbavosi ne tik j .. .iV-.r

- Xrw York'ir Ne< Jersev va]sti. J'-■braeijų, ypae ankstesnėse gaido- 
V. J. Vonios jw_ be, n-tck0 net Bost;nan Wi P-lė zemaiėiūtė 

'AVilkes-Barre, Pa., žodžiu visose jPranas-
GAUTAS SIUNTINYS NAUJŲ 'didžiosiose lietuviu kolonijose rv-

- MALDAKNYGIŲ
MALDŲ RINKINĖLIS, 

juodais viršeliais ...............
MALDŲ RINKINĖLIS, '

juodais viršeliais.................

/

ĮSPŪDŽIAI Iš PANELĖS ŠV. APREIŠKIMO BAŽNYČIOS 
N VARGONŲ ŠVENTINIMO ŠVENTO 

KONCERTO
X

*

. ■ s
■ ■■ - ■ ■■

. Bažnyčios išpuošimas koncertui, tas. Valio, Apreiškuno choras ir „ 
^dailiai-pritaikijita- prie bažnyčios Jo gabus vadas, muzikas ^Visminas;-1; 

spalvų, harmoningai išėjo.
O kaip tie kūmai didžiais jautė

si; gražu, kad jie taip pagerbti!
Žmonės ^pradėjo rinktis nuo

6:00 .valandos; net viena moterėlė I ^arė_derybas su stipriu iš Hari-, 
savo, vietą užėmė 3 :00 valandą PO’ford, Conn. Lietuvos Vyčių basket-. 
pirtų. ^'^iholo jauktu.

Tarp svečių kunigų matėsi: Pa-'. _ „ Z ‘___'
kalnis, Balkūnas, Šeštokas, V ana- ■ gj j Klasčiaus, Clinton salėj, 
gas, Kelmelis, Simonaitis ir ameri- į ^faspeth, L. I. 
konai :• prelatas E. J. MeGoldrick. ‘ 
kun. Metzger ir kun. Bracken.

Programas šventei irgi gražus, y-
• pač viršeliai, atvaizduojant vargo- 

j nūs, bet kažin kodėl nepasisekė su- 
siuvimas. . ■ '

Nereikia būti pačiam Tnuziku, 
kad suprastum, kad tie vargonai 
yra nepaprasti: taip pat bene vi- Mažas NAUJAS AUKSO ALTORIUS, 
siems geriausia patiko išpildymas į -----------
choralo: “Inflamatus,” choro ir 
solistės Marijonos Žemaitytės. 
“Sužadinkime jausmus,” kurią 
galima pavadinti lietuvių “Te 
Dcum” irgi pasekmingai Spildy-'

,-*TĮ

, VIRŠUM MĖNULIO
Girtas žmogųš, žiūrėdamas į at

spindi tvenkinyje: “Kas čia?”
Nepažįstamasis: ‘ ‘ Tai mėnulis! ’ ’ 

,Girtas žmogus: “Tai kame aš e- 
su, jeigu mėnulis yra po mani
mi?” ' “M. L.”

-

%

J 4 '.V;

■>-

tas kas Ijfitų įsimaišęs.
Panelė V. Pranekiečiūtė turi

» lylvlZldUS1U. vldl IJUvlUJU. CldlH 11 v . _ z, ,
‘ . . , , . , v i i gražu sopraną, kad ir nelabai stip-■ srvtvje be abejo bus gerb. komu. Į - , , , . , • , :

T’*., ... t- ’j k • 'rus, bet labai malonus, lengviuJ. Žilevičius. Jis-darbavosi ne tik i ’ .. ‘

tiniu pajūriu. Jo pirmykštis su- , 
j manymas surengt vieną milžiniš-

t 
I 
I 
i i i į

...$l.o viSų rytinių kolonijų dainų 
$125 ^ventę dėl įvairių priežasčių nega- 

-------— j Įėjo būti įvykdytas. Bet dėlto su- 
.. .50c. Įrengtos dvi didžiuli dainų šver. 

‘ tės.viena Nevv York’e gegužės m..
...$1.75 kita Boston’e spalių m. davė pro- 

i sos didesniam žmonių skaičiui jas 
...$1.25 . ..atlankyti.

o-- —__ . _ _ __ Tėmvjant arčiau atskirus paren-366 Broadvray, So. Boston, Mass. . ", x vgimus — koncertus, rasime salia

1 MALDŲ RINKINĖLIS, x 
j baltais viršeliais.....................
MALDŲ RINKINĖLIS, 

baltais viršeliais.....................
“DARBININKAS”

geras so- 
žodžiu visose Pranas: lengvai paima aukštes

nes gaidas bei įvairius perėjimus 
— transcedentaeijas. Mažas trū
kumas aiškesnio balso skambėji
mo.t,

Bendrai apie visas šventes—pa
minėjimus gal ponas Redaktorius 
nesigailės vietos kitą syk.

Elizabeth’o choro Rap.

. LENKŲ VAIŠINGUMAS
Varšuvietis Goleckis nuėjo pas 

savo brolienę, tikėdamas skaniai 
papietausiąs. Sėdi jis vieną valan
dą, antrą ir trečią, bet ibfolienė 
pietų neduoda.

Nebeiškęsdamas ponas Goleckis 
klausia brolienės sūnelio:

— Pasakyk, Broniuk, kada jūs. 
pietausite ? ' 1

— Mamytė sakė, kad duos pie 
tų tuojau, kaip tik dėdė išeisi.

• • - ' • ■ r '
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VALDYBOS ADRESAI

• - ■ • *•
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Pirmininkas — J. Grnblnskas, JįS 
24 Preacott St, Readville, Mass.

Vice-Pirmininkas — J. Markellonis, 
140 Bowen St, So. Boston, Mass. '.3 

Trot Raštininkas—Vincas Paplausku^ 
116 Bowen St, So. Boston, Masą 

Fin. Raitininkas — M. Seikis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Maso. M 

Karterius — F. GrendeUs,
57 Gatės St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis, ,
7 Winfield St, So. Boston, Mask -s 

Draugija laiko susirinkimus kas sntri^ 
nedėldienl kiekvieno mėnesio Parapijų 
jos salčj, 492 E. Seventh St, Soutk « 
Boston, Mass.

-.-.ynai

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. ŠV. KAZIMIERO R. K. drjob 
PAŠALPINĖS DRAUGUOS

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

451 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadrcay, So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas, .

40 Marine RA, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — D. Lingevičins,

62 Adams St, Dorchester, Mass. 
Kasierius —-P. KTeponis,

266 Bolton St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdaris — J. Leščinskas,

141 Bowen St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirfnkhnus4ms antrą 

pirmadienį kiekvieno mčnesfo 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

TIKSLIAI PASAKĖ
Gydytojas klausia ligonio:
—. Pasakyk man Tamsta, kurio

je vietoje pajutai patį didžiausią 
skaudėjimą?

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

ŪŽIA VĖJAS ...
Kaip pašėlęs ūžia vėjas 
Po miškus laukus, , 
Sielą skausmas palytėjęs 
Purto it lapus ...

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Plraitninkas — Jonas L. Petrauskas;
24 Thomas Park, So. Boston, Mste* 

Vice-Pirmininkas—Juozas JackevtSte 1 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mate 

Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika, <
446 E. 6th St, Sonth Boston, li«te;> 

Fin. Raštininkas — Juozas GuzevWite
27 Tampa St, Mattapan, Mate 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street South Boston, Mam 1 

Tvarkdaris — Petras Geležinis,
14 Vinton St, South Boston, Mate 

Draugijos susirinkimai būna kas pirteb-j 
nedčldienj kiekvieno mtoesfo 2 vaū 
po pietų. Parapijos salėj, 482 Eaat 
Seventh St, So. Boston, Mate' "“5

LTETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVO

VALDYBA
Pirmininke — Tekle Aimensklenč,

63 G St., So. Boston, Mass. 
Vice-PirmfnlnkS — F. Zaleckiene,

448 Cambridge St, Cambridge, Mate 
Prot Raštininke — Ona Šiauriete,

443 E. 7-th St. So. Boston, Maaa. 
Teiephous South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė—Marijona Markoniuth
684 E. Elghth St, So. Boston, Mass. 

iždininke — Ona Staniultute,
105 West 6-th 8t, 8a. Boston, Mana 

Tvarkdare — Ona Mizgtrdiene,
1512 Columbia R<L, So. Boston, Maaa 

Kasos Globėja — & Jannfontenė,
1426 Colnmbla R<L, So. Boston, Maaa 

Draugija savo susirinkimas laiko kas 
antrą utamlnką kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare, potminytlnej av» 
tainėj.

Visais draugijos rrtkaiAlz kreipkite 
pas protokolą raitininką.

2^®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®©®©®®®©®©©©©©©©©©©©©©®©©®®®©©©

“VYT AUTO” SPAUSTUVE
x ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

Vienintelė Kataliką Spaustuvė ir Krautuvė Apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medąlikelius, kryžius, stovv- 

las ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų-knygų ir gražifi atviručiu— 
- su lietuviškais parašais.

“DARBININKO” AGENTŪRA 
“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
duoda atskirus “Darbininko” numerius. , .

7
Atidarą Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio Vakaris iki 9 vai.

Antradienio vakarais dežiuruoja J. Tumasonis. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio 
vakarais—J. P. Mačiulis. Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real 
Estate” reikalus bei notarinius užliūdymus.

’ • z -

NEPAMIRŠKITE, kad ridinėtais reikalais — JŪSŲ LAUKIA —

VYTAUTO SPAUSTUVE
5S4 GBAHV STREET ■ - . BROOKLYN. N. F?

Zz v Telefonuokite: STAgg 2133.
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Vėjas ūžęs greit užkimšta, 
Blaivosi gamta,
Tik siela taip greit nerimsta, 
Skausmo užgauta.

• Paparonis

Įdomi knyga “Kalėjimuose pas 
bolševikus.” Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kau
nas, Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir 
nemaža—160 puslapių.
f

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo Teatre leidžiamą 
savaitraštį

“MŪSĮJ LAIKRAŠTIS” 
■Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visiems giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš- 
! tuoja Ireturi litai,' pusei metų du 
pitai / ,
I Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie
ny j (taigi ir Amerikoj)—-trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikrai- 
tia.”

fi DIENOS ANT VANDENIO

Per Cherbonrg—« Dienos 
Per Bremen

Dviem Greičiausia Plaukio
jančiais Laivais

Bremen ir Europa
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 
Taipgi Keliaukit? Populiariu 

Ekspresiniu, Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Sa- 
vajtę Išplaukiančiais Gerai 
Žinomais Lloyd Kajutiniais 

Laivais
Informaciją Kreipkitės Pas 

Vietini Agentą ar 
North Gchm Lhyi 
'66 Stato Bk,Borton

D. L. K KEISTUČIO 
VALDYBOS ADRESAI 

1980 M.
« * 

Pirmininkas — Antanas Maceinose, £ 
450 R. Seventh St, So. Bosttsų mtt 

Vko-p»na. — Povilas ttrolia, .
554 K. Fifth 8U So. Boston, Mate 

Protokolą Raftt — Adolfas Navkfcte ' 
274 Boltoo St, So. Bosite, Mate 

Flnansą Balt — Juooapa 
. 400 K. Seventh St, So. 
Kasteriąs — Andrius Ss

702 E. Fifth SU So. B
Marflalka — Kasimiem

908 B. Broadtvay, So. 
Draugija D. L. K. KttataSa

Mainius Mslrtnktsaua kaa 
<KMteu| kiekvieno saeaeota 
Svetainėj kampas B tr Mtvar 
80. Boston, Masu, Vmą enlani 
stotą. Ataktaml atth 
ittš nertą m eavtaa 
ąrtreiyti.

ŠV. JONO IV. BL. PA1ALPIN18 
DEJOSVALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žiobs, 
36 Mt Ida Rd. Dotchteter, Mate 

TeletboM Oohmbla 5481 
Vlce-Plrmininkaa — J. L. Pstrsnsksa, 

24 Thomas Pk. 8a. Boston, Mass.
Prot Raitininkas — Jonas GHneckla, 

5 Thomas Park, 30. Btetoa. Mass.
Fin. Raitininkas^-— Matas Įteikia. 

256 R. Ninth St, So. Boctea, MSsa. 
Iždininkas — Andriejau Naudžiunaa. 

885 E. Boaduray, Bo. Boston, Mass.
Maršnlkn — Jonas Kalkis,

7 Winfleld St, So. Boston, Mase. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią

408 B. tth* •
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Kaimo žmogus laiko-
Jam 

rūpintis tik duonos 
Valstybės reikalai —
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SĄMONINGI BLAIVININKAI
, Paskaita Blaivininku Seimui Bostone, lapkr. 27,1930.

r*
• -V* 4

PBENUMBRATOS KAINA:
Amerikoje metama ................. '.....$4.00
Užsieny metams........... ................. ..$5.00
Viena kart savaitėje metams......... $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$2JJ0 

r

. -» •
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<TSEWORKER)
PubHsbed Tt/BSDAY «nd FBIPAY

t

o

under tte Att ot Merdi 8,1899* -
for meilina at special rate of pootage proviūed for to Bectioa 1103 

Act Of October Ą 1917, anthorised on July 13,1SUT

1PH0N RATE8:
* ...............  M00
• •••••••••••••,•» »85A0

en« par week yseriy. .$2.00 
nce per vesk yearty... .$2J90 vsDMsujr a uui

DABBININKA ”•
Vest Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
X* ’__ • • . . _

LIŪDNA JAUNIMO 
PADĖTIS

' <

Tik ką praėjo gruodišb 17 d. A- 
menkoje ji tapo kaipir nepastebė
ta. Apie ją net neprisiminta. Bet 
Lietuvoje, reikia manyti,-bent ty
lomis'ji paminėta.

Lietuvoj visi prisimena 1926 m. 
gruddžio 17 dienos gražų, saulėtą 
rytą. Tos dienos ankstuj į rytą, 
vadinasi, prieš ketveris metus, gar
bingieji Tautos sūnūs-kariai išty
rusiai socialistų valdžiai tarė savo 
galingą žodį. Kiek tada džiaugs
mo, kiek šilto entuziazmo šukei- 
ta. Manyta, kad to žygio pamo
ka, nors ir labai pavojinga, bus ge-

vyriausybė! Ji 1928 m. gegužės 
m., neatsiklausus tautos, išdrįso 
paskelbti visai naują konstituciją. 
Ji net papuošta pp. Smetonos ir 
Voldemaro paveikslais.

Bet tautininkų vyriausybė ne
vykdo nė jų pačių sugalvotos kon- 
stitueijos. Joje numatyta Seimo 
ir Prezidento rinkimai, bet dabar 
apie juos nieko negirdėtu Juk p. 
A. Smetonos prezidentavimo lai
kas pasibaigė. Bet jis nei rieatsi- 
statydino, nei rinkimų nepaskyrė. \ 
Tautininkai ųet negalvoja apie 
prezidento laiko pasibaigimą.

y?

Mes čia nebeminėsime tų užsie
nio politikoj pralaimėjimų, tų ka
talikams daromų skriaudų. Tai ' 
jau visiems žinoma.

Lietuvoj' viskas dabar daroma 
tik įsakymų keliu. Karo stovis: 
griežčiausias. Spaudos cenzūra 
siaurai fanatiška. Organizacijos, 
norinčios šaukti susirinkimus, tu
ri pereiti iš^są įstaigų eilę — nuo 
Ainošiaus lig Kaipošiaus, Erodo ir 
vėl atgal. Nėra jokio visuomęni- i 
nio^ auklėjimo. Kiekvienas susi
pratęs veiklesnis žmogus apstaty
tas šnipais. Kur žmonių sudedami 
mokesčiai eina ? Tautoje jokio en
tuziazmo, 
mas nieko nesuprantančiu, 
paliekama 
klausimu.
tai ne jo dalykas. Tai tik tauti
ninkams spręsti. Kiti, jų nubmo; 
ne, nepriaugę. i

Ar galima tikėtis, kad Lietuva 
kada nors* pasieks aukštos kultū
ros, tokiai tvarkai esant. Juk a- 
merikieeiai lietuviai, tie lietuviai, 
kurie didžiausias aukas dėjo, juk 
tik vieno tenori — kad Lietuva »T 
būtų kultūringa, kad joje lietu
viams būtų gera gyventi. O per - 
šiuos tautininkų režimo ketveris ?■ 
'metus pažengimo į kultūringų vai- - 
stybių eilę nė žingsnio nematyti. ‘

• aKaune yra gražūs ■ Teisingumo 
Ministerjjos rūmai. Jų viršuje, r* 

taTeisiagumas yra valtaybią '5- 
matas (fundamentas). Bet dabar

-....A:-

'J

A.'Ą 
'••A

Lietuvos tautininkai per 

tuos keturis savo diktatoria- 

vimo metus pridarė daug ža

los Lietuvai, pasirašydami 

sutartis su užsieniu, duoda

mi pasižadėjimus, ir sustab

dydami kultūrinį darb^ vi

duje. Visa Lietuvos 4‘pa

žanga” tik tautininkų cen

tre. .

Opozicijos spaudai uždėta 
aštriausi cenzūra. Jiems Į 
vietoj įžanginių straipsnių 
labai dažnai priseina spaus
dinti “Keleivių traukinių 
tvarkaraštis.’-’ Lietuvos pi
liečiai priversti tik savo ri
kiais rūpintis. Valstybės 
reikalais tik tautininkams 
yra leista sielotis ir pūsti 
vis naujus burbulus apie 
“laimėjimus” užsieny. “Lai
mėjo” Voldemlaras gruodžio 
10 d. 1927 m., pasižadėdamas 
pradėti tiesiogines derybas 
su lenkais, nekeliant Vil
niaus klausimo; “laimėjo” 
pasirašydamas sutartis su 
Vokiečiais ir “laimėjo” dr. 
Zaunius, duodamas pažadus 
Vokietijai, kuriais susiau
rinta Lietuvos suverenumo 
teisės Klaipėdos krašte.
" Vokiečiai laimėję reika
lauja dar daugiau. P. Cūr- 
tius, Vokietijos užsienių mi- 
nisteris, kalbėdamas valsty
bės tarybos posėdy net rado 
reikalu įspėti ^Lietuvą dėl 
nepildymo pažadų.

. Dr. Zaunius^ tęsdamas tau- 

tininkų užsieny,

gruodžio 15 d., pradėjo de
rybas su lenkais, prisitai
kant Tautu Sąjungos rezo
liucijai. sulig kurios, Vil
niaus klausimas palieka ne
išspręstas, bet deryose jo

» ■

Neorganizuotas jaunimas bai pravartu padarius ko
voje dabar esąs gero- kias naudingas prakalbas, 
ištvirkęs. Laikraščiai paskaitas, bendrai, įvedus 

nuolatos nusiskundžia, kad kokias nors švietimo įmones, 
susirinkimai draudžia-

v

reikia gaut leidimas, 
nimo būriai girtuokliau-1 kure gaunamas retai ir suif- 
pešasi ir daro visokias kiai, o tuo tarpu kaimo jau

nimas ir be leidimo daro su
sirinkimus savotiškais “jon- 
vaikiškais” tikslais ir tero-

* /

rizuoja ramius gyventojus. 
Negi, visur susigriebsi poli-

X ■ .

ei ją, kad tuos būrius sektų 
ir išvaikytų. Valstybė nė 
tiek policijos negalėtų išlai
kyti. Žodžiu, padėtis tuom 
ypatingai bloga, kad vaistys 
bė nė kiek nesirūpina neor
ganizuoto jaunimo švietimų 
ir kitiems to daryti nelei
džia. Mat, baugu, kad jaū- 
nimas neįąįveltų :į politiką, 
kurios dabar vengiama,"kaip 
gaisro. Politika bijosi poli
tikos, o dėl to nukenčia vi
sa šalis, nes tautos ateitis — 
jaunimas — paliktas augti, 
kaip tie girios medžiai, be 
priežiūros ir kultūros. Pats 
kilnesnis jaunimas (Ateiti
ninkai, Pavasarininkai) no
rėtų praskinti apšvietos ir 
dorovės kelią ir paduoti ran- 
jką tamsesniems draugams— 
kaimo jaunuoliams ir su
naudoti jų jėgas geresniam ką čia išbudėsi, kad miega- 
tikslui negu girtuokliavimas moji politika ir pati snau- 
ir peštynės, bet — ‘/pypkių džia ir kitiems budėti nelei- 
politika” aplamdė genis džia. 
jaunimo norus. Viskas lai

netvarkas. Dhžnai visai ne-
i, tie jauni vyrai, pil- 

&į sveikatos, energijos, fizi-
pajėgų, braujasi į vie- 
susirinkimus ir lošia 

iganų rolę, vadinasi, 
ąpseina nešvariai, nepado- 

griai' ir be jokio išauklėjimo, 
meti net “jonvaikių*”
ii. Ar gi tai būtų ta 
senoviška banditų gau-:

įjs, kuri terorizavo Lietuvą 
iu po lenkmečio, 1864 
“Jonvaikiai” tuomet 
tikri plėšikai,,.kupų 
tik vardas įvarydavo 

‘ies šiurpulį į ramiųjų 
tojų širdis. Argi Lie- 

vos jaunimas jau būtų nu
davęs atgal taip toli, kad 

^pradėtų įgyvendinti tų tam- 
l laikų žiaurumą? Netikė

ją, bet, deja, laikraščiai 
ūusiskttndžia. labiausia dėl 

kad nenumatoma, kokiu 
užkirsti kelią tam gre- 

^sąančiam pavojui. Priemo- 
nig tam blogumui prašalin- 

kur gi neat- 
bet —

” aršiausias tuo-

M atsirastu, 

siras, -

Tas “bet
* v 'Z

mi, kad prie kaimo jaunimo 
kaip prieiti. Būtų la-

žūna, by tik mes prie val
džios išsilaikytume...

i 1B udėkime, apsižiūrėki
me,” — pakuždomis kalba 
susirūpinę laikraščiai, bet

kelti nevali®;: Kaip galima 

kalbėti apie sudarymą gerų 

santykių, kuomet Vilnius te

bėra Jenkų rankose ir apie 

jį derybose begali, nė žodžio 

prasitarti.

Vokietija, tautininkus į* 

klampino dar giliau. Lietu

vos “Rytas” rašo:

' "Jau vokiečiai'—reikalauja, 
duotųjų pažadų pildymo. Jau 
pats laikas sudaryti naują di
rektoriją. Gubernatorius jau 
turi skirti direktorijos pirmi
ninką, kuris sudarytų direkto
riją, pasirinkdamas bendradar
bius. Daugumos partijos, land- 
virtšaftspartija ir volkspartija, 
jau padarė savo pasiūlymus. 
Pasiūlė Klaipėdos krašto teis
mų prezidentą Riffart, pasiūlė 
pastorių J*odžių iš Pfetupėnų, 
advokatą Stein Klaipėdos, ne
užmiršo pasiūlyti ir kulturban- 
do pirmininką, plačiai savo 
priešlietuvišku darbu pagarsė
jusį dvarininką, Conrad.- Rei
kia pasakyti, kad pėr visus tuos 
penkerius metus tai pirmas sy
kis, kad tos partijos padarė to
kius pasiūlymus. Paskutinėmis 
dienomis yra ir kitų pasiūlymų.

' Bet visi tie pasiūlymai, parodo, 
ko siekia vokiečių partijos.

"Pasinaudodamos anuo susi
tarimu, jos žūt būt nori pasiek
ti, ką jiems Voldemaras savo 
laiku pažadėjo Bėrlynė: direk
torijos prezidentą iš jų pačių 
tarpo. Kaip ir paskutinieji pa
siūlymai parodo, jiems galų ga
le jau nebesvarbu, kuris 'asmuo 
būtų paskiriamas, kad jis tik 
būtų jų žmogus. Jeigu jų žnio- 
gus užims šitą vietą, tai jie ga
lės valdyti šitą kraštą, kaip

J&i šiol jie to 
seimelis 

išleido įstatymą, prieštaraujan- 
tį statutui ar Lietuvos konsti
tucijai, gubernatorius tokio į- 
statymo nepasirašė. Ir seimelis 
negalėjo priversti direktoriją 
vykdyti tai, ko nėra įstatymu 
numatyta. Bet kai sava direk
torija, tuomet seimeliui nebebus 
nė reikalo. taip dažnai rinktis 
ir visoj viešumoj spręsti tokius 
klausimus, kurie tikrai eina 
prieš krašto ir valstybės intere
sus. Tuomet didžiųjų partijų 
vadai padarytų bendrą su savo 
direktorija posėdį, duotų direk
torijai nurodymus, kaip ką da
ryti, o direktorija tat padarytų 
paprastų Įsakymų keliu, nesi
klausdama nei gubernatoriaus 
nei kito ko. O Klaipėdos kraš- 

• tas vis dėlto jau tiek turi įvai-

tas daugelyje vietų draudžia nuo girtuokliavimo ir primena, 
kad girtuokliai neregės dangaus karalystės.

Bažnyčia ne tik kad ragina būti blaiviais, bet savo klus
nius vaikus skatina dėtis į blaiviųjų draugijas. Toms drau
gijoms Bažnyčia teikia daug svarbos: ji pakartotinai popie
žių, vyskupų ir klebonų lūpomis tikinčiuosius ragina blaivi
ninkų draugijosna' priklausyti ir tiems, kurie Bažnyčios klau
so ir prie blaivininkų draugijų priklauso, tokiems gausiai tei- 

«ia visuotinus ir dalinus atlaidus.

Sutvertojo mums maloniai suteiktasis protas, išmintis 
nupuolimų" apsaugoja. Laimingas’yra tasai,‘ kuris ir?’ smerkia girtuokliavimą. Kiekvienam žmogui yra lengva

- t

Ne tas yra didis geradaris, kuris iš nelaimės ištraukia, 
kuris nuo nelaimės apsaugoja, kad į ją neįpultume. Ne

įgali būti geresnių geradarių, kai tėvai, kurie savo vaikus nuo 
kūdikystės rūpestingai, gražiai lavindami, juos nuo įvairių 
skaudžių i _ _
dar savo kūdikystėje išmoko biaurėtis svaiginančiais gėrį- 

ir šalintis draugavimo su girtuokliaujančiai! Nuo kiek 
H nelaimių yra apsaugotas tas vaikas, kuris svaiginančių 

blogumą tiek pažino, kad jų paskui savo visą gyyė- 
>Aėr£! '

‘ Geras yra darbas gydyti ligonius, šelpti vargšus, lanky- 
kalinius, taikyti iširusias šeimynas, išvesti paklydėlį iš 

go kelio, tačiau daug yra tiksliau apsaugoti nuo li- 
vargo, kalėjimo, nuo šeimų iširimo, nuo mrtdėmėn įpuo
lu Didelį, tat, gailestingumo darbą atlieka viri tie žmo- 

kttrie savo pavyzdžiu, gyvu žodžiu ir malda skleidžia 
surilaikymą nuo degtinės ir kitų svaigalų gėrimo, 

lĮta-Bira didesnės blogybės, kai girtuokliavimas, kuris ne tik 
i yra šlykštus ir nuodėitungas, bet dar įtraukia į 

rbf kitų, vieną už kitą biauresnį, prasikaltimų.

Kristaus įsteigtoji Bažnyčia, — kaipo geroji motina, — 
mus, savo vaikus, dorovės, blaivybės, ar tie, kurie jos 

palies Dievo klauso, įgyja blaivybės gausius vai-

vfa žmogumi ir blaivybės apaštalu, nes girtuokliavimas

suprasti, kad girtuokliavimas yra blogas įprotis, kuris naiki
na sveikatą, turtą, šeimynos ir tautos gerovę, ir kad girtuok
liaujantis yra atsakomingas prieš Sutvėrėją už išniekinimą 
jam Dievo suteiktos protingos žmogaus prigimties.

Patyrimas ir protas moko tos didelės naudos priklausan
tiems blaivininkų draugijosna ir nurodo tą didelį labdarybės 
darbą, kurį blaivininkai ir jų draugijos atlieka paskiriems 
žmonėms ir visuomenei.

Priežodis sako: "Prie kokio pritapsi — tokiu pata-pa- 
tapsi.” Net gražiai užauginti jaunuoliai, pateką į ištvirkė
lių, nepraustburnių, girtuoklių draugiją, retas kurs ilgesnį 
laiką teatsilaiko nepasidavęs blogai įtekmei. ■ > •

šventųjų gyvenimų aprašymuose skaitome, jų ne vienas 
paleistuvystės pagundas nugalėjo tuomi tik, kad nuo pagun
dų tuojau pabėgo. Nėra silpna nei girtuoklystės srovė:‘ji 
sunaikino daugybę dorų jaunuolių^ jaunikaičiu ir mergaičių 
iš kurių jų artimieji giminės, prieteliai ir visuomenė daug 
gero tikėjosi. Nelaimingų pavyzdžių, mūsų prie girtuoklys
tės palinkusios tautos, yra tokios daugybės, kad btttg Jįb 
aų ir mano laiko gaišinimas, įrodinėti tai, kas visiems aišku.

Nei gražus tėvų, mokyklų ir Bažnyčios a

,r •" c.• •* t . *•
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Ji net papuošta pp. Smetonos ir

‘ ‘i. .■ 
X

.*

fcyaikŠMKl visai leng* 
liūną pro vesti ir įgy- 

- rendhrti painiausius klausimus. 
; Paimkinietik tokį pavyzdį: gu- 

beraatorina nepasirašo hipote
kų atvertinūū įsakymo, kadan
gi jįa kraštui žalingas. Tada 
teismai patys iaa ir atvertina. 
O kaip jie atvertina, galima sau 
įsivaizduoti, turint galvoj koki 
yra krašto teisėjai ir kas jie y- 
ra. Direktorija tam pritars. 
Seimelis tuo tarpu tai iki ba
landžio mėn. 1 d. sustabdė. Bet 
kas bus po tos dienos, esant jų 

^direktorijai!

"Paimkime mokyklas. Turint
savą direktoriją galima pui- ras įspėjimas Lietuvos visoms par- 
kiausiai vykdyti "tėvų atsiklau- t i joms. Tikėta, kad tasai pervers- 
simą.” Iki šiol to negalėta, nes mas sukels partijose pasiryžimą 
visos direktorijos reikalavo, visos tautos reikia jus statyti aukš- 
kad tokiam atsiklausimui būtų čiau savųjų, žodžiu, daug tikėta- 
isleidžiamas įstatymas. O Sei- si, daug laukta.
mėlis, žinodamas, jog guberna
torius tokio įstatymo nepasira- landžio mėnesį paleidus Seimą, pa
šys, nė mėginti nemėgino tokį sitraukė iš vyriausybės katalikiš- 
įstatymą svarstyti. Savoji di- kų grupių atstovai.. Nuo to laiko 
rektorija tokio įstatymo nerei- valdžia pateko į žmonių saujelės 
kalaus. Yra ir visa eilė kitų to- rankas. Sakome — saujelės, nes 
kių klausimų, kuriuos spręstų į paskutinį Seimą iš 85 atstovu tik 
direktorija, nesiklausdama nei 
gubernatoriaus, nei statuto.

"Gal būt, kas pasakytų, kad 
gubernatorius galėtų tokią di
rektoriją išardyti. Ne taip grei
tai ! Jei vyriausybe negali ap
ginti savo teisią direktoriją su

barant, tai apie išardymą gali 
z kalbėti tik tas, kuris ką tik bū

tų grįžęs iš mėnulio. Statute 
apie tai nieko nepasakyta? Kai 
tik Berlynas kiaulės uodega pa
grūmotų, tuojau-vėl būtų slen
kama prie kryžiaus. Todėl apie 
tos direktorijos paleidimą ne- 
-reikia nė mėginti 'visuomenei 
dumti akis.

"Vienu žodžiu, . Klaipėdos 
krašto lietuviai stovi naujų įvy
kių išvakarėse, kurie juos visiš
kai galiparblokšti. ” 

Dėl Vokietijos .įspėjimo 
taiitįiupkų, oficiozas rašo:

mums rodos, kad pana 
šiais savo įspėjimais p. Curtjus 
_gali pasiekti visai kito rezulta
to, negu jis nori. '

"Ką Lietuva Vokietijai ^paža
dėjo, tą ir ištesėjo. Lietuyos 
vyriausybė parodė maksimumą 
noro palaikyti su Vokietija kuo 
geriausius kaimyninius santy
kius. Bet į savo vidaus reikalus 
ji nei Vokietijai nei niekam ki
tam kištis neleis. O dėl Klaipė
dos konvencijos, reikia pasaky
ti, jau seniai laikas ją vykdyti 
ištisai. Klaipėdos vokiečiai ir 
vokietininkai norėtų, kad kon
vencijos būtų vykdomi tik tie, 
nuostatai, kurie yra jiems nau- 

’ dingi. Jie stengiasi juos dar 
išplėsti ir įsigyti vis naujų pri
vilegijų.”

trys (3) tautininkai tebuvo išrink
ti. Ir tie žmonės pradėjo valdyti 
kraštą, vesdami iš teisingumo įr 
teisėtumo linijos.

Svarbiausias šalies įstatymas — 
konstitucija. Konstitucijos visų 
kultūringų valstybių gerbiamos. 
Jos pildomos, jos gerbiamos, kaip 
šventenybės. 0 Lietuvos tautinin
kų valdžia išdrįso tuojau tą kon
stitueiją sulaužyti. Ir tai išdrįso 
padaryti p. A. Smetona. Juk kai 
jis buvo išrinktas Respublikos Pre
zidentu, jis Seimo Rūmuose viešai 
prisiekė prieš Dievą ir prieš visus, 
kad pildys konstituciją. O toji 
konstitueiją'sako, kad Respubli
kos Prezidentas, paleidęs Seimą, 
turi paskirti rinkimus į naują Sei
mą už 60 dienų. Bet p. A. Sme
tona to (nepadarė net iki šiolei, 
nors jau praėjo, daugiau kaip 3 
metai nuo Seimo paleidimo.

Konstitucijoje, .kurią p. A. Sme
tona iškilmingai pažadėjo saugo- 

ti tik Seimas tam tikra balsi! dau
guma. O ką padarę p. Smetonos 

i

Iš to matome,-kad tauti- 
ninkai su savo “laimėji
mais” įsi klampino iki ausų.

Žinoma, jie kaipo parti
ja nieko nenustojo, gal ir 
laimėjo, bet Lietuvai padarė 
daug žalos. -

Jeigu būtų seimas, tokiems 
politikams būtų, jau seniai 
pareikštas nepasitikėjimas. 
Bet dabar, nėra kas juos ga
lėtų sudrausti. Tautininkai 
karo ginklu visiems pasako 
“shut up.”

tos raidės nejaudina praeivio šir
dies. Ir kaip gi jaudins, jei Lie
tuvoje teisingumas po kojomis 
mindžiojamas.

Amerikos lietuviai, prisiminę 
gruodžio 17 d., turėti! labiau su
sirūpinti tėvynes likimu. O šias/A^ 
kelias mintis norėčiau baigti šiais 
klausimais:

Ką pasakytų Amerikos piliečiai, 
jei Prez. Hoover’is išvaikytų kon
gresą, jam nelabai palankų, ir ne
paskirtų laiku kitų rinkimų?

Ką jie pasakytų, jei Hoover’is • 
Valstybės konstitueiją sulaužyti 
išdrįstų, paskelbdamas naują, vien 
tik savo asmens sugalvotą, Tau
tos atstovų nepatvirtinta?

J. H. K.

nesuteikia ganėtinai valios tvirtumo, atsparumo, kad atstum
ti! pakista dęgtinės stikleli, kuris jį įrašo į geriančiųjų skait
lių; toliau gi'laikas įtraukia jį Į girtuokliaujančių bangas... 
Retas, beveik negirdėtas, atsitikimas, kad pirmas stiklelis 
būva ir paskutinių. Jei sykį blaivininkas jaunuolis, ar jau
nuolė, išdrįso savo, nusistatymą sulaužyti, pasidavė prikalbi
nėjimui, paėmė į rankas degtinės stikliuką, jį išgėrė, tai, pa
prastai, po tam pirmajam greitai eina kiti, tik vis dažnesni 
ir didesni. . . Ir taip, iš gražaus Dievo sutvėrimo, daug ža
dančio jaunikaičio, skaisčios mergaitės, atsiranda baisi bai
dyklė, vadinama "girtuokliu,” kurio valia ilgainiui taip 
nusilpnėja, kad jam ir šlykščiausi dirbai nėra užtektinai 
šlykštūs, kad atgrąsintų, ir bjauriausi pasielgimai nėra ganė
tinai baisūs, kad nuo jų sulaikytų ...

Graudu prisiminus, kad tiek daug žadančių, gabių jau
nuolių, kai kurie net išėję aukštus mokslus, kurie per blogą 
įtekmę, per nesusivaldymą ėmė gerti svaigalus Ir ilgainiui 
žuvo ... šias mintis čionai patiekiant, prisimena liūdni vaiz
dai žuvusių man brangių jaukų tautiečių, paprastų nemoks- 
lmtų darbininkų ir sykiu jautriąją širdies stygą palyti, pa
teką girtuoklystės biauriuos nasruosna keletas brangių moks
lo draugų, sutepusių savo profesiją advokatų, gydytojų, ku
nigų. Tie dalykai yra taip skaudūs, kad plačiai yra at jaučia
mi, — tiek viešai apeireilkiantys, kad ir norint neužslėpsi. 
Juo lyteemis, juo skaudesnis puolimas, juo labiau mm turi 
įtikinti, kad nei vienas, nepaisant, kaip aukštai jis stovi, kuris 
nesisaugo ja nuo girtuokliavimo ir girtuokliaujančių drauga
vimo, nėrū saugus nejpulti į girtuoklystės tvanką. Kas lai
džia su žarija »— nudega pirštus. Kiekvienas, kuris nesipik
tina girtuokliavimu, nevengia girtuoklių drapgavimo ir gir- 
tuokliakjBė' vietų, toksai, anksčiau ar vėliau, Žūna girtuok-' 
lyatfs kiĮĮMŽ. $a tinka prisiminti Viešpaties Jėzaus žodžiai: 
“Kas mMa pa

beprasmiai pinigus; kaip jie kenkia kūno sveikatai; kaip 
svaigalai apsilpnina valią, aptemdo protą ir paveikia, naiki
na savygarbą, sutepa sielą, įtraukiau įvairius kalbos bei dar
bų prasikaltimus ir į ajnžinas pragaro bausmes. Tačiau, ir 
trumpai tie dalykai palytėti, ganėtinai kiekvieną gali įti
kinti, kaip keisti ir neatsargūs atrodo visi tie; kurie griebiasi 
už svaigalų stiklo, ir kaip naiviais, vaikiškais pasireiškia, 
kuomet savo neracionališkumą bando ginti.

Blaivininkų skaitliu,įe nedaug temsime, kurie savo gy
venime niekados nebūtų ragavę svaigalinių gėrimų. Ir gir
tuokliaujančių skaitliuje .rasime ne vieną buvusį blaivinin
ką. Prieš svaigalų gėrimą nei vienas nesame apšarvoti. Jei
gu šiandien mes nesame girtuokliai ir esame laisvi nuo alko- 
iio vergijos, tai visų pirma turime Dievui padėkoti. Be Auk
ščiausiojo galingos pagelbos gyvenimo pagundos ir mus bū
tų užkrėtusios alkolio raupais, čia galėtume su dainiumi 
Maironiu sušukti:

“Už ką,'už ką, Dievuliau, ta malonė. 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos? 
O kiek kitų į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!..”

Kuomet daugelis tebetrūnija svaigalų vergijoje, nepa
jėgdami išsipaikinimo, lepinimosi, pataikavimo, girtaoklia-, 
rimo naštos numesti, mes blaivininkai girtuoklystės palin
kimą nugalėjome ir'tuomi žvilgsniu jaučiamės esą pilnai lais
vais žmonėmis. • ' .x « -• .

"Likimą augstą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais? 
Garbė jums budrūs šių dienų didvyriai, *' 
Blaivybės mus pavedę vieškeliais.”

« , t

U geriančiųjų daug kas bando pamesti girtvokojuje žūna.” .. 
ltoįštfM,kiek svaigalų
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pašventinimas. Tą šventišką! gelis jau buvo bepradedą
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Kun. J.

statyta nauja bažnyčia. Ligi 
šiol žmonės eidavę melstis i
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nuotaiką dar paįvairino Lat
vijos ministerio pirmininko 
p. Celminš’o ir kitų užsienio 
svečią apsilankymas. Todėl
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dvejoti xar tie visi sumany
mai bei ginčai nepaskandins 
pačios muziejaus statymo i- 
dėjos. Ir tik įsikišus vyriau-

5.<
v

ciją, kad narii 
ragintą į centrąIhiokles-'pri- 
siusti. J

X

me į kavą prieš alkoholį, nes j kalbantį, 
jame pasaulis dega. ‘

Kun. F. Juškaitis,
■ BĮ. Sk. Red.

sus Dievo teismas, tai baisu plyšiais drabužiais. v
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liau pamatysite seimo pro
tokole.
- Taigi gerbiamieji blaivi- 

ninkai-ės gerai įsidėmėkime, 

kad seimai nieko mums ge

rb neatneš, jei seimų nuta

rimus nevykinsime. Kad sei

mas ir geriausius sumany- 
<• V. - \
mus pateiktų, bet jei Centro 

valdyba nesidūpins ją įvy

kinti, veltui laiko gaišinimas 

ją nutarime.

Dabar vakarai ilgi. Laikas kaimas, kuriame dabar pą- 
prakalboms, įvairios rūšies 
vakarų programoms tinka
miausias. Netrukus x ateis Gilija arba Labgava. Gy- 
mūsu metinė šventė Grabny- ventės apylinkėje daugumas 
čios. Iš anksto pradėkime-gyventojų lietuvių, todėl vL 
rengtis. Tada pasekmės, bus į si tikisi sulauksią ir kunigą 
geros. Na, tik visi subruski-1 lietuvį, arba bent lietuviškai

t J3 JL V F Zl 

triniai. Pro

š|s 

sumanymas buvo' išspręstas 

teigiamai, o vieta ja© pa

ringta tarp Duonelaičio ir

ąulįitįmas

•v Kariuemenės 12 
,i sukaktuvės,

- - • * ’ ' •ų v -Jį

nors praėjo be didesnių; 
šą iškilmią, vis dėlto’ j 
rios paskaitos ir pasikaĮ 
jimai kariuomenės daįl 
kėlė nepaprastą ūpą.

Iš ryto, įgulos 
įvyko iškilmingos piXmald$ 
kuriose dalyvavo daug 
no įgulos kariuomenės, 
to karininką ramovėj įvy 
“Vytauto Didžiojo seki 
čios” atidarymas. Tuo va 
du pavadintas vienas 1 
ninką ramovės kambarj 
Prie sienos prikalta marm 
rinė lenta, o po ja pak 
tas atidarymo aktas. V 
pulk. Lanskoronskis sk 
labai įdomia paskaitą 
są kariuomenės kūrimo id 
ja ir jos brendimas.”

Vytauto Didžiojo Universitetu% 
Atstovybės 5 m, sukaktuvės 

Lapkr. 24 d. universitetu? 
rūmuose įvyko iškilminga 
atstovybės 5 m. sukaktuvių 
paminėjimas, į kurias be 
niversiteto rektoriaus, pro 
rektoriaus ir profesorių^ 
vo atvykę Suomijos ir EŠ 
tijos universitetą atstovyh 
atstovai. / >

Atidarius paminėjimą tai| 
tos himnu, kalbėjo univer- 
’siteto rektorius prof. 
pinskis. Jis trumpai apibiį 
din o atstovybės reikšmę šti 
dentu ekonominiam ir dva 
siniam gyvenimui.

Po to sekė sveikini 
prof. ' Avižonio' 
‘ ‘ Studentiją susitvarkyti 
užsienyje” ir studentą atS 
tovybiu penkerią metą yeį 
kimo ayižvalgą.

“ Trimitą**
, * ’ V f

kausko vardo sporto sąjun

ga. Įsteigta futbolokdman- Kalną gatvių.Audros
Tilžės mitst^ praūžusi lap

kričio 13 d- audra padarė 

nemažą nuostolių.. Kai kur 

nuplėšė stogas, išvertė tvo

ras, p kai kur ir medžius.

Lietuviška bažnyčia lau
kia lietuvio kunigo. Prie 
Kuršių Marįų yra,Gvventės

v M •- , •-

da, bokso sekcija, lengvo
sios ir sunkiosios atletikos, 
bėgimo ir kitos sekcijos. Ši 
sporto sąjunga jungia visas, 
sporto šakas ii* joje dalyvau
ja tik lietuviai. . •

, Lietuviu kapai Argentinos 
laukuose. 'Lietuvių Argen- 

f •

tinoje dirbama įvairiose sri
tyse: ir žemės ūky, ir fabri
kuose, ir; skerdyklose ir t. t. 
Pastaruoju laiku daugelis' 
lietuviu stojo dirbti prie 
naują tiesiamą geležinkeliu. 
Visur dalbai dabar suma
žėjo, tai ypač spiečiamasi a- 
pie geležinkelio darbus. Ta
čiau, jei geležinkelis tiesia
mas netoli miestą, tai dar 
šiaip taip gali nelaimėję pa
siekti ligoninę ir savą, tau
tiečių pagalbą, bet blogiau
sia, kur dirbama tolimose dy
kynėse: gyventi tenka men
kose palapinėse, maistas blo
gas ir to'trūksta. Nenuosta
bu, kad ne vienas lietuvis 
čia pat šalia geležinkelio pa- 
kasa savo mirusį draugą, o 
kartais pasitaiko, kad sveti
mi žeme užpila ir niekas ne
šino savo tautiečio skaudaus 
likimo. Dar baisiau dirbti 
požemio geležinkeliuose, kur 
griūdama žemė kartais šim
tus žmonių užverčia. Darbo 
draudimo nelaimėje nėra ir 
šeimynos nieko negauna.

■ { l. ' ■ ■ '

Šiame muziejuje bus trys 
skiliai j karo, archeologijos 
ir miesto muziejaus ekspo
natams. Tuo būdu dabarti
nis karo muziejus ir jo 
bokštas teks .nugriauti, o so
delis žymiai padidės. Pro
jektą pagamino inžinieriai 
architektai: prof. Dubenec
kis, inž. Reisonas ir inž. 
Kriščiukaitis.

X- mtiziejaus pašventi
nimas. Minėtą (lapkr. 23) 
diena apie 1:30 Vai. karo 
muziejaus sodelis prisirinko 
pilnas žmonią, ją‘tarpe mi- 
nisterią kabineto nariai su 
p. Respublikos Prezidentu 
priešaky, daug karininku', į- 
žyrnią visuomenės veikėją, 
rašytoją, spaudos atstovai ir 
daugelis . kitu. Visą aikštę 
supė garbės sargyba.

Pagaliau kan. dr. J. Tu
mas-Vaižgantas pašventino 
muziejaus pamatą ir apibū
dino jo reikšmę. ~ '

Atliekant šventinimo apei
gas, orkestras sugrojo mal
da, o po to į susirinkusius 
prabilo p. Respublikos Pre
zidentas A. Smetona; jis 
priminė, kad šie penki pa
matą akmens yra iš penkių 
karinių- šeimą: Vyties ordi
no tarybos, karią savanorią 
s-gos, invalidą, Šauliu Są
jungos ir atsargos karinin
ką.

Baigus p. Respublikos Pre- 
Zidėntui -kalbėti, orkestras 
sugaudė Vytauto Didžiojo 
giesme—himną. Visi aukš
tieji svečiai ir eilė organi
zaciją atstovai pasirašė ak
tą, kurį vėliau švietimo mi- 
nisteris p. Šakenis paskaitė.

Paskaičius akta, p. Prezi
dentas. ministerįai, Vytauto 
Didžiojo komiteto nariai, ei
lė kitu aukštąją svečią, ją 
tarpe ir Šaulią S-gos atsto
vai, iš eilės leidosi į duobę, 
kurioj įmūrijo aktą ir pen
kis iš penkių nepriklauso
mybės kovu frontij parvež
tus akmenis.

Po to iškilmią dalyviai 
perėjo prie žuvusiems j>a-

BLAIVININKŲ SEIMAS

Per visa metą’ laukėme, pa šį nutarimą išpildys “BL 
Skyrius,” bus įvairesnis, gy
vesnis, žingeidesnis. Worces- 
terio kuopa jau žinutę pri
siuntė. Darykite panašiai ir 
kitos kuopos.

3. Centro valdyba pabrė
žė, kad ji laSiau rūpintųsi, 
kad nariai pildytų konstitu- 

J ‘ rius dažijai pa
ragintu į centrą uiioklesTri-
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z rengėmės prie seimo. Ma
nėme, kad seimas pilniausiai 
atgaivins blaivybes dvasią, 
pabudins v isąs užsnūdusius. 
Paskutinis mūsą seimas ne
padarė daug nutarimą, kaip 

. dažniausiai esti, o paskui tie 
nutarimai pasilieka neįvyk
domi. Šiame seime tapo.pa
daryta praktiški nutarimai 
Priminsiu tik reikalingiau
sius.

1. Atgaivinti blaivybės 
dvasią, užsnūdusias kuopas. 
Tam darbui varyti išrinkti 
du kunigai: Jonas Švagždys, 
Montello lietuviu parapijos 
klebonas ir Jonas Bakanas, 
.Worcesterio Šv. Kazimiero 
parapijos klebono pagelbį- 
ninkas. Abu uolūs, energin
gi blaivybės apaštalai. To
dėl lietuviai įvairiose kolo
nijose gyvenanti, norėdami 
blaivybės idėja platinti, pa
sikvieskite vieną iš virš mi
nėtą organizatorių.

2. Kiekviena kuopa priva
lo turėti korespondentą, kurs 
nerečiau kaip sykį į mėnesį 
parašytu Į*“Blaivybės Sky- 
rij, ” ką nors apie kuojos 
daibuotę. J ei kiekviena kuo-
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KONSTIPACUOS PAVOJAI
• Gera sveikata daugiausia priklauso 

nuo tinkamo vidurių vai i mosi kiekvie
ną dieną. Tai reiškia, kad jei jus ken
čiate nuo konstipacijos, yra prisirinku
sių ligas gimdančių atmatų, kurios už
nuodys visą sistemą, pagimdys neteki
mą apetito, virškinimo ęakrikimus, gal
vos skaudėjimą, vėmimą, kvaitulius, 
neskanumą gerklėj, gasus ar išpūtimą 
vidurių ar pilvo, inkstų ar pūslės jde- 

, girną, nerviškiems praradimą miego, 
‘.Jtą jautimąsi pavargusiu, nusikamavu

siu, stoką spėkų ar energijos ir abelną 
organų ir funkcijų silpnumą.

Nuga-Tone greitai išvalo kūną nuo 
visų ligas gimdančių nešvarumų. .Tis 
suderina ir sustiprina ^nervus, musku 
lūs ir organus, suteikia jums gerą a 
]>etitą. nugali konstipaciją ir virškini
mo pakrikimus, pašalina inkstų ar pūs
lės įdegimą, suteikia poilsingą. atgai
vinanti miegą ir priduoda sveikų rau
menų suliesusiam kunui.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų 
vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavė
jas neturėtų jų stake, paprašykit Jį 
užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

GIRTUOKLIAVIMO BLOGUMAS

Girtuokliavimas yfa pas- kęs maisto skuba namo pa
kulinis ištvirkimo laipsnis., penėti savo mažyčius; — gi 
Nėra biauresnio žmogaus už girtuoklis savo centus palie- 
girtuoklį, nes nėra tokio 
biauraus darbo, kurio nepa- 
pildytą girtuoklis. - Jis daro 
žalos ne tik sau, bet ir visai 
šeimynai. Dėl vieno 'girtuok
lio turi visa šeimyna kentė
ti. Nors girtuoklis turi parei
gos savo šeimyną užlaikyti, 
bet jis,—priklausančius šei
mynos maistui, drabužiui, iš
auklėjimui pinigus, — pra
geria. ' ‘ /

Koks bus girtuokliui bai-

ka saliūne už butelį jo gerk
lę deginančio gėrimo, kuris 
jį padaro ligoniu ir niekšu. 
Girtuoklis barsto pinigus ne
reikalingiems, 'kenksmii^ 

giems gėrimams, gi jo šeimy
na neturi už ka-duonos nusi- 
pirkti, randos užsimokėti, 
kūro įsigyti. Ištvirkusiam 
žmogui girtuokliui doleris 
svaigalą pirkimui — ne pi
nigas, gi jo vaikai laksto po 
gatves su kiaurais batais, su-
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AR^ENTINA
Vargas lietuviams Pata- 

gonijoj. Patagonijoj dabar 
siaučia audringa žiema. La
bai daug sniego. Daugelis 
lietuviu dirbo prie žibalo 
versmių, bet dėl šalčio dar
bai sumažėjo ir nuplyšusią 
pusalkaniu bedarbią pasipy
lė pilni keliai raitą ir pėsčią 
į Buenos Aires. Važiuotą 
kitomis susisiekimo priemo
nėmis, bet dėl ne'darbo su
valgė visus išteklius ir netu
ri kuo vykt L Tarp keliau
jančią “savo pora” yra ne
maža lietuvią.

Šarkio-Žukausko sporto są
junga. Argentinoje, Buenos 
Aires, įsikūrė Šarkio-Žu-

ir įsivaizduoti!.. • Bet argi 
savo biauriaįs darbais gir
tuoklis neužsipelnė tu baisiu 
pragaro kančių? Kiek jis a- 
šani išspaudė kitiems I Kiek 
jis vargo padidino žemėje! 
Paėmė jis jauną dorą mer
gaitę už gyvenimo draugę, už 
savo žinom). gi apseina su ja 
biauriau, kaip su kokia tar
naite, ar verge. Vaikai, ku
rie nuo jo, kaipo nuo savo tė
vo, laukia meilės, gražią pa- 
mokimų, tesusilaukia keiks
mu ir žiaurumu. Savo už
dirbtą algą, užuot nešus na
mo šeimynos reikalams, — 
kaip paukštelis kad prisirin-

vaikti tėvas, ar motina nebū
tų girtuokliai, argi jų vaikai 
būtą toki išblyškę, suliegę, iš
badėję, apdriskę? Kodėl tie 
nekalti kūdikiai turi tiek 
daug kentėti .

Girtuoklis, nors užaugin
tas kataliką tikėjime, bet ar
gi pis gali sakytis, kad jis gy
vena kaipo katalikas? Gir
tuoklio gyvenimas bjaures
nis, yra už pagonio, nes jis, 
būdamas kataliku, tikėjimą 
žemina, laužydamas jo moks
lą ir piktina kitus. Baisi y- 
ra girtuoklio atsakomybė 
prieš Dievą ir žmones.

[ Petras Martivkus, L. Kol.
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Vytauto Didžiojo muziejaus 
atidarymas.

Kariuomenės sukaktuvės ir 
versiteto atstovybės 

penkmetis

Lapkričio 23 d. Kaunas 
atšventė gan iškilmingai, 
nes įvyko mūsą kariuome
nės 12 metu sukaktuviu pa
minėjimas ir Vytauto Di
džiojo muziejaus pamatą

V

z «

ir kai kurie miesto namai, 
ją tarpe ir universitetas, pa
sipuoš be tautinės dar lat
viška vėliava.

Vytauto Didžiojo Muziejus

Šiek tiek istorijos. Kartus 
su sumanymu statyti Vytau
to Didžiojo garbei muziejų 
kilo nemaža ginču ir įvairiu 
įvairiausių projektų. Dau-

IŠRENDAVOJIMUI 
KAMBARIAI

“Darbininko” name 5 a
* i

7 gražūs dideli ir švi 
kambariai. Yra elektra, 
sas, maudynės, skatbyn 
duodama šiluma ir jani 
rius patarnauja. Dėl platės 
nių informaciją kreipkitės.
‘Darbininko” Admin 
eiją.

mi, svarbiausia dėl to, kad ganėtinai neįvertina priešo pajė
gti ir nepainia ganėtinai griežtų priemonių savo blogam pa
linkimu! nugalėti. Bė to, nepasekmingi kovcftojai perdaug 
pasitiki savomis pajėgomis ir permaža ieško Galybių Viešpa
ties pagelbos. kuris dar apaštalams yra pasakęs: “Be manęs 
jūs nieko negalite padaryti.” Blaivybės srityje,.tiek kovai 
laimėti, tiek kovos vaisiams palaikyti yra, visų pirma, — 
malda. Gerti svaiginančius gėrimus, beveik kiekvienas žmo- 
gus yra linkęs, nors jis ir žino tų gėralų nereikalingumą ir. 
blėdingumą. Kova su pačiu savimi, su naminiu priešu, yra 
sunkiausia. Čia ir proto didesniam nušvietimui, ir valios 
sustiprinimui reikia dažnai nužemintoje maldoje šauktis pa
jėgos iš dangaus . Patartina ikekvienam norinčiam pamesti 
svaigalų gėrimą užsiduoti kasdien, ryte ir vakare, sukalbėti 
kokią nors tam tikslui maldelę, sakysim: “Sveika Marija,” 
arba trumpus atsidūsėjimus —“Motina Sopulingoji, melskis 
už mane,” — “Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk ma-' 
nęs.” . -

Yra pastebėta, kad girtuokliai visai nesimeldžia, arba 
iabai retai. Nes ką girtas kartais ašaroja ir šaukiasi Dievo, 
tai yra tik velnio komedija, kuriam girtuoklis vergauja. Išsi
pagiriojęs toksai graudus girtuoklis vėl seną giesmę trau
kia : nei jis eina išpažinties, nei jis regdleriai lanko bažnyčią, 
nei jis kitas tikinčio pareigūs atlieka. ‘

(Įirtuoklio name nei katalikiško laikraščio nerasi, jei 
blaivi jo žmona neparneša. Koku girtuoklio gyvenimas, toki 
jo laikraščiai ir draugijos. - r

Sakr'ajnent^ dažnas priėpiimas yra būtinas. — Ge
ras Atgailom Sakramento ir dažnas šv. Komunijos priėmimas 
yra reikalingas kiekvieno blogo palinkimo nugalėjimui. Kas 
gi nežino, lSd giruokliavimąa yra vienas iš sunkiausiai riu 
galimų blogų įpročių! Gyvenimas parodė, kad finom! n

sius svaigalus kviečiant dėtis į blaivininku draugiją. Be to, 
varyti agitaciją prieš vaišinimą svaigalais svečiuose, krikš
tynose. vestuvėse, baliuose, išvažiavimuose ir t. t.

Skaitymas blaivybės laikraščių, knygelių ir ją. platini
mas tarp ne blaivininkų, daug pagelbi nustatyti blaivybei 
palanki visuomenės nuomonė. Tiktai prie palankios visuo
menės blaivininkų draugijas yra tvirtos, bujoja, vis daugiau 
ir daugiau narių Įgauna. ■ • ,

Kaipo krikščionys, tikėdami Į maldos galybę, neturime 
užmiršti ir melstis už girtuoklių atsivertimą.\

» *■ ; - . *

Įdomu būtų žinoti, kaip plačiai tiesioginį blaivybės apaš
talavimą mūsų blaivininkai naudoja? Organizacijos silpnu
mas rodytų, kad toje srityje yra apsileidimas visu frontu. 
O ką manote. Gerbiamosios ir Gerbiamieji, po šiam seimui to
je srityje daryti ?

Netiesioginiam blaivybės skleidimui yra begalo plati 
dina, Įvairių Įvairiausios to darbo rūšys. Bile koks gražus

taisomi girtuokliai, pradėję eiti kas savaitę išpažinties, visiš
kai susivaldė didžiausiam džiaugsmui ir nusistebėjimui sa
vųjų. Tačiau, kuomet kaikurie iš jų po kelitj metii blaivaus 
gj-venimo nustojo reguleriai eiti’išpažinties ir dažnos šv. Ko? 
munijos, jie vėl atkrito j girtuoklystę ir"išnaujo virto Valka
tomis, girtuokliais. Tat, savaitinė, ar dvisavaitinė išpažin
tis labai patariama ypač tiems, kurie dar pilnai savo blogo 
Įpročio nėra nugalėję. Bet pavyzdingu blaivininku pei vienas 
nebus, kuris neis reguleriai prie šventų Sakramentų nors sy
kį Į menesį. - ' - ■ r J

Blaivininkų draugijon priklausymas yra 
reikalinga*. Pasiryžus pamesti gėrimus, reikia reforma pra
dėti tuojaus, o rte nuo rytojaus. Tuojau reikia sunaikinti vi
si svaigalai. Tuojau reikia prašalinti iš namų girtuokliavimo 
dalyviai, gi negalint prašalinti, pačiam pasitraukti Į blaivių 
žmonių namą. Tuojau nutraukti ryšius su girtuoklystėn trau
kiančiais, draugais ir susidraugauti sU dorais, blaiviais žmo
nėmis. Bet ypač svarbu thojau sudėti, prie pirmos progos, , . , . . _______ _ _____ r..
vieši blaivybės prižadai ir Įsirašyti Į blaivininkų draugiją. ’ | darbas, kuris narius palaiko veiklume ir kelia draugijos gerą

Priklausyti blaivininkų draugijai, nereiškia vien sudėti 
blaivybės prižadai ir paduoti-Į blaivybės knygas savo vardą. 
To maža. Toks būtų tik paviršutinis blaivininkas. - Reikia 
dar lankyti mėnesiniai blaivininkų, susirinkimai r be rimtos 
priežasties jų neapleisti. Jeigu blaivininkų draugijos susi
rinkimuose telankosl vos keletas žmonių, tai aišku, kad toje 
draugijoje teliko vos tie keletas veiklių blaivininkų, nes kiti, 
kurių vardas dar yra knygose, bet draugijos susirinkimus ap
leidžia, toki yra prastos rūšies blaivininkai ir gal nei met 
nepraeis, kai tokio jiario vardas priseis ir iš 1

Blaivininkų draugijoms yra daug kas veikti. Jų veiki
■maa gali būti tieaiogUiia, organfamotaa blaivybės

mimas kultūros, yra netiesioginis blaivinimo darbas. Tos rū
šies darbuote kelia susipratimą, gerovę, idealingumą. kl 
tamsybei nėra vietos, tat patogios" sąlygos blaivybei klestėtu

Noriu, tariau, pastebėti, kad varant netiesioginį blato 
bes darbą, nenutolti ir neužleisti tiesioginio blaivybės sk 
dimo darbo. ' v

Taigi, yra kas veikti blaivininkams, darbo prakil 
naudingo, reikalingo, kurio jokios kitos draugijos nę 
Tik varykime tą darbą! Tik būkime sąmoningais blaiviai 
kais.

vardą, yra girtinas ir naudingas blaivybės minčiai palaikyti 
ir skleisti. Todėlei, reftgimas prakalbų, teatrinių vaidinimų, 
parodų, blaivių išvažiavimų, patnjotinių paminėjimų, ruo- 
iimai viešų blaivininkų pamaldų', labdarybės darbai varg
šams, parapijai, ar tautos reikalams, — kiekvienas tų dar
bų yra gražus, naudingas ir tinkantis blaivininkams. Ypač 
blaivininkų domę kreipčiau Į varymą katalikiškos akcijos, 
atrėmimą laisvamanių puolimo, agitacijos už katalikiškas 
aokyklas ir kitas mūsų katalikų įstaigas, platinimą katali- 
tjškų laikraščių, tautybės palaikymą ir ki|iykultūrinjų'įdar-j 
lių varymą. Ka&dikiškos akcijos vaTyntaąinūBų draugijose 

| pesudarytų keblumo, kąip kad dažnai atsitinka pašalptnėae 
gijose, kadangi J blaivininkų draugijas prikhtso uolūs^ 

kovojant i katalikai. Kėlimas katalikiškos akcijos,

KAlžOy ŠVENTĖS IR NAUJI I
Prasideda dovanu pirkimas. Šiais bedarJ 

bes laikais naudingiausia darbininkui dova* 
na darbininkiškas laikraštis “Darbininkas?*! 
Už keturis dolerius metuose jis lanky’s tiVū 
numylėto draugo ar drauges namus du kfth
tu i savaitę. 1 Lietuvą “Darmuinkas

reguleriai už $5.00 metuose. Pusei metu, a

se kainos. .Dabar laikas užsirašvti

lauk pasižiūrėjimui.

Siųsk vardą, pavardę ir adresą to, 

riam nori, kad “Darb išninkąs” būtų

mas šiuo adresu r ‘

366 IT. BroadtcaįĮ
^DARBIKTNKA8

So. Boston



ijų darbininkų. Ir kitos dirb-jsų deklematorės. Įžaų
* X J ’■ 1A • fin • • a I

WORCESTER, MASS. *• . ’
Metinės prakalbos. .

Labdarių Dr-jos prakalbos bus 
21 dieną gruodžio tuo jaus po miš
parų, 5 vai. vakare šv. Kazimie
ro-parapijos salėje. Minėtose pra- 

I darbininkai priims nukapo- Raibose kalbės mūsų įžymiausi kal- 
*>gas, tai dirbs pilną laiką iki (bėtojai: adv. A. Mileris, adv. Pr. 
*os dienos gegužės mėn. ” Dar- :.Boblls, adv. .O. 'Johnson (Stulgai- 
inkai, kad ir nenorėdami, suti-jčiūtė) ir vietiniai kunigai. Pra- 
.jUgos nukapotos nuo 18 iki kalbos bus pamargintos gražiau- 
nuošimčio. Be to, priėmė daug šiomis eilutėmis, kurias sakys mū» 
iji] darbininkų. Ir kitos dirb-|sų deklematorės. Įžanga visiems 
ės dirba neblogiausia, bet . dar- veltui. Taigi tose prakalbose-bus 

5 naujam darbininkui sunku 'gera proga prisirašyti prie Labda
rių dr-jos ir pasiklausyti gražių 
kalbų ir deklamacijų.JTuomi prisi
dėsite prie gražaus šelpimo darbo, 

v ... 5’Pač šiuo nedarbo laiku, turime
bėgėjai buvo pakviesti i Man- <jaUg vargšų, kuriems reikalinga 

Apkalbos ir page]ba Kalėdų metu.

MASHUA, N. H
Darbai

5*'
' • j

rekson Mills, kur apie metus' 
8 dirbo po keletą dienų mė- 
£• pradėjo dirbti pilną laiką. 
Bpanijos agentas pareiškė:

* * * - * - - * *

o* (Vert ės $15.00) Specialiai $4.50

: LDS. 65 kp. veikimas

ieio 15 d. š. m. LDS. 65

ferį vaidinti “.
Mūsų megėjai-vaidinto- 

ląbai gerąi pasirodė ir tos ko- 
lietuviams patiko. Buvo 

svetainė žmonių.

LDS. 65 kp. vaidintojai yra dė- 
*gi Marichesterio LDS. kuopai 
? Vaišes, o ypač šeimininkėm pp.

‘ mei ir Žorombienei.
čio 16 d. tas pats veika- 

uvo atvaidintas Nashua. An- 
cartą vaidinant dar geriau iš- 

< Buvo keletą naujų vaidinto- 
sudainuota nauji] dainelių, 

ič RauĮas gerai vaidino.
no šie: Ūkininko Juozo — 
oskas, Jo žmonos — E. 

j, Jų sūnaus Jono — 
uskas, Berno Raųlo — 

^Unulionis, Merginos- Paulinos 
^Mikučionienė, Merginos'R-o- 

Skirkevičienė, Kaimo lai- 
C. Steponavičienė ir 

Valaitytė, Jaunimas — J. Ta- 
oniūte, A. Gurskiutė, A. Sa- 
intč, M. Steponavičiūtė.

taria nuoširdų ačiū vi- 
* vaiidntojams. Nors ne visi 

įynr- LDS. nariai,thet 
-ŪTai būtų gerai juos 

. Pasidarbuokite. Red.). 
ir pamarginimi] — daine- 

linavo solo p. Skirkevieie- 
t J. Tamulionis. Jiedu sūdą-' 

^jiuėtą. Jiem akompanavo 
/Oi. Kudzmiutė. Ji] dainos ir 

inas publikai labai patiko. 
Ogą atVaidino J. Tamulio- 

iir K.’ Nadzeika. Po to buvo 
do atsisveikinimo daina ir tuo 

imas užsibaigė. Kuopai liks 
Į doleriai pelno.

Nuoširdžiai visus kviečia
Labdarių Komitetas

o

W. FITCHBURGr MASS.
Gruodžio 9 d. aplankė lietuvius 

gerb. kun. Juraitis, Athol, Mass. 
šv: Pranciškaus parap. klebonas. 
Pasakė du pamokslus, aprūpino 
dvasios reikalus, aplankė ligonius. 
Gerb. klebonui širdingai dėkojam 
ir siunčiame sveikinimus Kalėdų 
šventėms.

Dar pirmu kartu metą 
mes aplaikčmė 13 Europos pui
kią ir įdomią Naujenybę d?l 
Kalėdų, kuri turftų rastis 
kiekvieno KataHko Namuose. 
Tai yra gražiausia stipri DI
DELE BETLEJAUSt STAINE- , 
L£ SU I.OPSELIU. perstatant 
Kristaus Gimimą. Visas setas 
susideda Iš 28 Figūrų, padary
tą iš, specialiai stiprios me
džiagos, ainlalliuta artistiš
kom ir puikiom spalvom. Stai- 
nelė padaryta iš rąstų su šiau
diniu stogeliu, ir Stainelės 
priešokis gratiai dekoruotas 
ilgai laikančlom žaliom, pušų 
šakom. Viskas nepaprastai gra
žiai ir stipriai padaryta, taip 
kad laikys jums per daug metų. 

Stainelėj yra šios Figūros: Ktidikėlis J^.us lopšely, šv. Marija, šv. Juozapas, 
Trys Karaliai, du Pienieneliai, ^Kupranugaris, Karvė Asilas ir 17 Avių. Čia 
nėra jokia žaisle padaryta iš popieriukų, bet TIKRA TRADICINE STAINELE 
SU IZIPŠELIU pilnai užbaigtas—atrodo, kaip gyvi. Kur nepadfedt, papuoš vie
ta ir jneš Kalėdinės Dvasios į Nsmus. Tas konipletas vertas mažiausia 15 dole
riu. bet mes padarėm SPECIALIAI ŽEMA KAINĄ TIKTAI $4.50. Jei busit 
nenatenkinti, tai grąžinsim pinigus. . /

DYKAI: Su kiekvienu setu mes duodam gražų Kalėsiu Vainiką j jūsų 
langą. \

NESlŲSKIT PINIGŲ IštKALNO, tik iškirpkit šį paskelbimų ir prisiųskit 
su 5Cf centų stampom. už peraitfntimo išlaidas. Už Stainelę $4.50 jus užmokėsit 
pastoriui jūsų namuose.

' - GRAND NOVĖLTY COMPANY 
1723 N. KEDZIĖ AVENUE, Dept. 152, CHICAGO, ILL.

1

NASHUA, N. N.
Darbai.

Čia bedarbė didžiausia. Iš LDS. 
narių yra visai nedirbančių, kiti 
po truputį dirba. Bet nežiūrint 
to visko, nashuiečiai pasiryžo dar
buotis. Štai gruodžio 7 d. buvo L. 
D. S. 65 kp. priešmetinis susirin
kimas. Išrinkta nauja valdyba. Į 
teatro komisiją išrinkti tie patys: 
Tamulionis ir Skirkevieienė.

Nutarta 31 d. gruod. surengti šo
kius arba Naujų Metų lauktuves. 
Svetainė paimta High gt. Muzi
kantai lietuviai iš Vilniaus, kurie 
4noka visaip griežti. Įžanga ne
brangi. Kviečiama visi lietuviai— 
k visų apylinkių.

Nemokytas kvieslys
- X-/ ________ _____________ ________ ____________

“DARBININKO” AGENTAS
Kas iš gerbiamųjų lietuvių norė- 

mokslus* Brawn Universitete. Mo- tų užsirašyti laikraštį “Darbinin- 
kosi jų ir daugiau. Tad Provi- k4,” malonėsite kreiptis prie ma-

PROVIDENCE, R. L
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny, gruod. 21, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi Šiame susi
rinkime daly vau t j ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavyz 
dį kitiems. • !

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

kimas jvyks sausio 4, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Cviečiami vis nariai dalyvauti ir 

užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti. .

Valdyba

\

ATHOL,MASS.
■ LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks gruodžio 21, tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi- 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite shvo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

x Kviečia Valdyba
■ I —

. DETROIT, MICH.

ritinką. Mat, Magdalena, buvo pa
dori, mergaitė, 'stambi darbininkė 
parapijoje ir beveik kiekvienoje 
katalikiškoje draugijoje. Tad lin
kime jaunai porelei ^geriausių pa
sisekimų jųjų naujame gyvenime 
ir turine vilties, kad p. Magdale
na ir toliau veiks katalikiškoje ak
cijoje. .
, Ne pro šalį Montrealio jaunuo
menei sekti' Magdalenos pėdas, 
veikti katalikiškose draugijose, o, 
be abejojiemį mūsų ateitis bus 
kaip ir šių jaupųjų.

Bedarbių registracija -
Bedarbė Montrealy* taip varg

šus darbininkus spaudžia, kad jau 
baisu ir pamąstyti, žodžiu, bado 
šmėkla ima viršų kiekviename 
kampelyje. Miesto valdžia pradė^ 
jo šiek tiek rūpintis vargšais bė- 
Ųdarbiais ir viešai paskelbė jųjų 
registraciją. Vadinasi, darbinin
kas, neturintys darbo ir maisto, j 
privalo nueiti i artimiausią polici
jos stotį ir ten paaiškinti saveTpa- 
dėtį. Žinoma, užsiregistravę liūs 
ištirti tam tikros komisijos ir ap
rūpinti maistu, šiluma ir darbu.

Iškilus šiai registracijai, Mont- 
tealio lietuviai laisvamaniai ir ko
munistėliai atsidūrė baisioje ir ne
išvengiamoje padėtyje — dilemo
je. Nesirašys — tai hadas be abe- 
jo ims viršų. O jeigu užsirašys, 
tai vėl bėda — gandas eina, kad 
tokius bedarbius gabens ten, iŠ 
•kur jie atvyko. /Ot,”z girdi, 
“draugučiai, jau ir priėjome Jiep- 
to galą.” ,

Bet ko, jums, čia aimanuoti ir 
nertis gyviems iš kailio ? Juk ko
munistų laikraščiai būbnija, šau
kia visa gerkle, kad raudonos Ru
sijos darbininkai gyvena geriau, 

negu viso pasaulio darbininkai. 
Jeigu jus gabens, tai gabens į 
Europą, gi ten jau visai arti yra 
komunistų rojus, pėsti galėsit pas 
juos nuvykti ir sau laimingai gy- 
iventi. Nereiks jums tada keikti 
nei bažnyčios, nei šios šalies val
džios.

* "v—:—
BRIGHTON, MASS.

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 
penktadieny, sahsio 2, 7:30 vai.
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lineohr- 
St. Ateikite visi. t Valdyba

- Z- ---------- *----------
, EASTON, PA.,

. LDS. 40 kuopos susirinkimas į-, 
vyks sausio 4 d.,- tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

* M. Songaila
4>LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, -gruod. 21, tuoj po 
pamaldų, šv.- Jurgio parapijos mo
kykloje Vitų kuopos nariai yra 

....... atsilankyti į šį susirin 
"

■« 7* •i

t

LAWRENCE,MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 21 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už- 

rimokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. z

Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
Pilietybės klausimu.

Šiuo nedarbo metu lietuviams, 
dar ne Amerikos piliečiams, tenka 
susirūpinti pilietybės Įsigijimu. A- 
merikos piliečiams vis lengviau, 
darbą gauti ir sušelptam likti. Ge
riausiai patartina kreiptis į L. R. 
K# A. P. Klubą, kur bus suteik
ta reikalingos informacijos. x

Moksleiviai.

Iš šios kolonijos eina mokslus: 
Antanas Švedas, baigęs Tėvų Ma
rijonų Kolegiją, o 'dabar-antrus 
metus lanko dvasinę seminarija

N ' ’ f

Montreal, Canaad; Antanas Kaea- 
Vieius ir- Juozapas Kuprevičius 
antrus metus, mokosi Tėvų Mari
jonų Kolegijoj, Cbicagoje; Jonas 
Bernatavičius tęsia inžinierio

kyklojA ViM 1 
kviečiami atsfla 
kimą.

, MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 6 d., šv. Roko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti j šį susi
rinkimą jr užsimokėti senai už-' 
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas Įvyks 

trečiadieny, sausio 7 d., 7'vai. 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. Valdyba

»

» i
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Dzūkelis
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. Kviečia Valdyba mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
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Tremtinis
%

DAYTON, OHIO
LDS;’69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, gruod. 28 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rast. Z. Gudelis

Admtaictradj*, K*o&**, IdMdi** ’ ūkvaizdi}. 
Varnai. ‘ ‘ \

įl

A.Steponavičius

* «N

RADIO.

burns piano
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atjjkku 
VISOKIUS SPAUDOS 

x DARBUS- 
Nuo mailauBlą tikletėlių 
Iki cUdliauMą langinių 

kortų.
Mano kaino* mittnkamo* \

Aj * ■ r"
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FITCHBURG, MASS.
Mūsų kolonijoj darbai sumažė

jo. Popierio išdirbystės pirmiau 
dirbo pilną laiką, o dabar jau ant
rą mėnesi dirba po 3-4 dienas. A- 
pie kitas išdirbystės nėra ir kalbos. 
Vilneninės visai uždarytos. Lietu
vių tarpe nėra jokio veikimo. Ma- 
žži jų ir yra, bet ir tie patys išsi
skirstę į daug partijų. LRKSA. 
kuopa dar truputį gyvuoja.
j z > Darbminkas

VOS IR 0R6ANIZA 
ŽENKLAI

MONTREAL, CANADA
- Vestuvės

Šių metų gale Montrealid lietu
vių jaunimas, o ypač atvykę iš tė
vynės -Lietuvos, /subruzdo vestis. 
Ir neklvsiu, ^.pareikšdamas, kad 
per du pa'skutųiius mėnesius teko 
matyti daugiau šliūbiį, negu kada 
nors per ištisus metus.

Čia turiu pareikšti, kad gražiau- 
įsio«t ir pavyzdingiausios jungtuvės 
buvo p. Magdalenos Mališaūskai- 
tės'ir Jono Mikalausko, kuriuodu 
priėmė moterystės sakramentą 8 
d. lapkričių, 1930 šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Jaunųjų 
'pulkas buvo gana didelis, išski
riant vietinius lietuvius mokyto
jus, susidėjo vien tik k giminių. 
Bažnyčia buvo papuošta daugybe 
žvakių, gėlėmis, kilimais, vėlia
voms ir kitais tam tinkamais baž
nytiniais puošimais. . Gerb. klebo
nas kun. Jonas Bobinas — jauno
sios pusbrolis suteikė jaunai pore
lei amžino moterystės ryšio palai
minimą ir atlaikė iškilmingas šv. 
mišias. Jungtuvių bankiėtas, dėl 
svečių daugumo teko laikyti salė
je. Susirinkusieji labai gražiai 
linksminosi, šokdami, įvairius lie
tuviškus šokius. Gi prisiartinus 
vėlybai nakčiai, visi, širdingai lin
kėdami jaunai porelei geriausios 
lamės, ramiai išsiskirstė. Ten ne
reikėjo bonkomis galvas skaldyti, 
kas dažnai pas montrealiečius at- 

z

‘ ‘ . 'r j.

LDS. ni^&£ ’ •• -

Gruodžio 14 d. jvyko 6-tos kuo
pos priešmetinis susirinkimas; 
dauguma narių užsimokėjo mokes
čius, apsvarstyti kuopos reikalai. 
Po to buvo išrinkta šioki valdyba: 
pirm. St. Šrupšas, pagelb. A. Ma
šiotas, nut. rast. Pr. Gambulevi- 
čius, fin. rast. Juoz. Bernotas, ižd. 
Antanas Mazalas, ižd glob. Myk. 
Brazdeikis it- Simonas Gaueius, 
maršalka Petras Mikalauskas, or
ganizatorius Jonas Mončiūnas, at
stovais Į Kat. Federaciją — Kazys 
Kasmonaitis ir, Petras Mikalaus
kas. Vakaro surengimas atidėtas 
vėlesniam laikui. '

Reporteris

DIDELIS
MAS PIANU

tokiu pigių tik už

PLUNK8NA8, Pūku, Paduš- 
X**, Patalus, Kaldras ir viso
kias lovų įridmes, parduodam 
pigiausiai. Kreipkitės ypatiš- 

tkal arba raiyklt 
Uvarantuojan už- 

* aiganMinlmą.
Paa mus gatni- 

I te tikra* earopU- 
ka* plunkama* Ir 
paktu. Aplanky
kit Mara NanJ« 
Storą LEPUrS. 

taroptan Featktr Co^ M Cbaancy 
8L, Boatoo, Mte. (Chaancy 8t 
eina U| Butomsr St ir yra netdU 
Ws«bia*toQ St, arti Jordan-Marih 
Dept Krautuve*, ant kampo Bed- 

ford St) į

“ŽVAIGŽDJJTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas 

laikraštis.

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusi, didumo. • . ,

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!

Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tų lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai jpmtin 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams sviesti, dorinti ir lavinti. 
Bule tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėHų, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. *

Tik paabndyk — mūsų herūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metarųs.

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

Priedų duodam* loterijos bilie
tas. s

Adresą*: “tvaigHrtte”

dence lietuvių kolonija netrukus 
turės savo inteligentus. Tenka tik 
dėkoti tėvams -,už jų pastangas 
leisti savo vaikus Į aukštąsias m o 
kyklas.

Draugijos
-Draugijų ūpas’ beveik nupuolęs. 

Veikimas sumažėjo, susirinkimai 
apytušti.< Reikėtų nariams susirū
pinti nors per šiuos du mėnesiu la
biau susirinkimus lankyti, nes hus 
renkama naujos valdybos. Kaip 
teko nugirsti, viena tautiška drau
gija minės šį mėnesį savo 25 metų 
jubiliejų. tat_ir užprašė kitas drau
gijas dalyvauti jų iškilmėse. Te
ko sužinoti, kad viena katalikiška 
dr-ja paskyrė net bausmę $1.00 sa
vo nariams, kurie išdrįstų ten ne
dalyvauti. Tas viskas būtų gera, 
bet, kada Bažnyčia šaukia į kokį 
dalyvavimą, tai ta pati draugija 
palieka laisvę. Buvo net toks at
sitikimas, kad keli f draugijos na
riai pasigyrė, jog parapijos pri
siųstas knygutes sumetę į gurbą, 
nes jos jiems nepatikusios. Bet 
valdyba dėl to jų nenubaudė.

Antanas O. Avižinis, L. D. S. 
valdybos narys, stambus biznie
rius, laikąs valgomų daiktų krau
tuvę, persikėlė į savo namą 43S 
Chalkotone Avė. Namas, pastaty
tas- pagal naujausią madą.

z Senis

“DARBININKO”
KALENDORIUS

Šiais metais išleisime 

‘4 Darbininko * ’ Kalendorių 

1931 metams. L. D. S. kuo

poms buvo išsiuntinėti laiš

kai prašant prisiųsti kuopų 

istorijas, atvaizdus, ir taip 

pat parinkti savo kolonijo

je skelbimų.

z Gerb. LDS. kuopų valdy

bų ir darbuotųjų prašome 

pasiskubinti su prisiuntimu 

skalbimų, kuopų istorijų ir

;1®S. Kailine

. l’. r
r - į*-

NEW BRITAIN, CONN.
LDS/36'kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadieny, gruodžio 21 d. š. m. 
Svarbu, kad Į šį susirinkimą ateiti] 
visi nariai ir bent po vienų naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. Valdyba

nęs, o aš visuomet noriai patarnau
siu. Už savo darbą jokio ątlygini- 
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas” išeina. kąj^usąvaitė- 
je. Kam būtų perbrangu du kartur 
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numerį.

Visais spaudos reika'Iais'kreipki- 
tės pas

< V. J. BLAVACKAS
7 Mott Street, Worcester, Mass.

r ■

' —:---------------- .
C. BROOKLYN, N. Y. ’

Gruodžio 28 d., tuoj po sumos į- 
yyks LDS. 10 kuopos susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą, svarbių sumanymų. At- 

’’’l’š?ve8k1ite'''ir--saVa'draūgus(ės') pri-k 
rašyti. •\ Valdyba• * V 

z-- •*” ‘ •'«

------------------ 7

NEW HAYEN, CONN.
LDS. 28’kp< mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny, gruod. 28, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 4, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuo jaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba 
_____________ \

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, sausio 2, 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti di/okies.' • " Valdyba . §

v , ■ \
- - - -■
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Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Vytautui Didžiajam užsinre-

\ numeruodamas

“PAVASARĮ”

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados. ~ \

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokin būti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamą savaitrašti

“Mūsų Laikraštį”
JI reikia užsisakyti sau Amerikoj lf 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoj^..

“Musų‘Laikraštis” metams kaštuoji 
ketur litai, pusei metų — du litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisves A- 
leja 31 Nr. “Musą Laikraštis.”

MONTELLO, MASS.
liekas nestovi ant-vietos 

taip kaip ir visur. Vieni 
progresuoja, kiti fnitinguo- 
• ■ \ A

ja. Gabesni žmonės turi pil- 
i nas rankas darbo. Vieniems 

biznis sekas gerai, kitiems 
blogai. Čia gyvena du bro
liai — Bartkevičiai ir ahu- 

i du gabūs biznieriai. Anta
nas Bartkevičius pasistatė 
naujų namą ir ten laiko z
krautuvę o Petras Bartke
vičius savininkag~namo irgi 
bepasiliko nuo progreso.Tuo- 
jau įtaisė visą nanią pagal 
naujo dabartinio laiko ir 
privežė visokio ta voro, kaip 
tai: čeverykų, švederių, ke
purių, marškinių ir taip to- 

■ liau, Povilas Virmauskas 
dabar vakarais dirba drabu-

- žiu krautuvė pas

PBTR4 BABTDVIČIU
> po Nunerta 678 North M*ta ,8t

WATERBURY, CONN.
Gruod. 28 d., 1 vai. po pietų į- 

'7rks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

--------- <-------
BROOKLYN, N. Y'

LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks gruodžio 26, 6;30 va
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So 
4th gatvių.

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

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sausio 4, tuoj po pas 
kurinių mišių, pobažnytinėj sve

tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymu. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį ii- 
auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsia, ištvermingu.

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

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

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir negalės save jaunuoliu draugu 
vadinti, kuris 1930 metais n^jjž- 
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
pos žiedo, žurnalo

“ATEITIES”
Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimą.

“Ateitis” visų pigiausias Lietu
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi

“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00. Moksleivams; met. — 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

Žolė trokšta rasos .gamta gaivi
nasi ir stiprinasi saulės spindu
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais
vas Al. 3.

Išdirbu Steninio*
KALENDORIUS 
IJetnviškn*. Amertltonl* 

ko* Ir Tmpnrtnotna 
Liet. 4 už $1; 12 ai $150 
Pramonėm* ir Agentam* 

_____ __________ Spectalė* Kainoa 
S. L. ZAPEN AS

292 LAWHENCE ST. Tel. 28231 / LAWRKNCB, MASS.
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Jonas J. Romanas

Prašome užeiti ir'pasižiūrėti pas mus

Tel. Kenmore 1445

Sekmadienį po kiekvienų šv. mt 
šių altorių dabinto jos rinks gėlėms 
aukų;

1 Jėzaus Nukryžiuoto seserų gę- 
neralė motina Paula lankėsi Cani- 
bridge. Grįždama išsivežė seserį 
Mariją.

Virš, minėtos seserys žada šiemet 
budavoti gražų naują vienuolyną. 
Dieve joms padėk tą darbą įvykin
ti. - ’ . ,

šeštadienį ir sekmadienį kleb. 
kun. F. Virmauskiui pagelbės 
klausyti išpažinčių ir atlikinėti ki
tus dvasinius reikalus Tėvas A. 
Mešlis.

IŠSIRĖKDAVO J A
SO. BOSTONE—3 dideli Svarus kam

bariai, mūrinis namas arti Broadway 
ir A St, tolletas, gasas .skalbynės, pe
čius, elektra nupiginta iki $2.50 j sa
vaitę. Matyk MR. KEENAN, 396 TV. 
Broadway. ■ (0.-19)

M. ŠEIRIO ŽMONA KELIONĖJE 
' Teko sužinoti, kad M. Šeikio. 
buvusio LDS. Centro iždininko 
žmona jau kelionėje iš Lietuvos. 
Spėjama, kad pirmadieny bus 
New Yorke, Bostone už 6 vai. vė
liau. Atvyksta laivu “Bremen.”

Rap.

Antradienį po pietų ir vakare 
apylinkės lietuviai kunigai suva
žiuos So. Bostono bažnyčion klau
syti išpažinčių.

426 434 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

SMULKIOS ŽINUTĖS
Parapijos gražūs kalendoriai 

gerai parsiduoda. - Bostoniečiai 
perka net po kelis. Viena, kad 
kalendoriai yra gražūs, antra, pel
nas iš jų eina bedarbiams. Mat, 
kalendorių pardavinėjimas yra po 
Labdarybės Draugijos priežiūra. 
Sieniniai su paveikslais kalendo
riai laabi tinka kalėdinėms dova
noms saviems į Lietuvą.

APSIVEDĖ
Gruodžio 13 d.- p. Pr. Keblins- 

kas, Provideneė, B. I. vedė p. L. 
L. Čaveney . Šliūbavo R. K. kuni
gas F? P. Brady, Panelės Šven
čiausios Dangun Ėmimo parapijos 
asistentas;-7

D. L. K. Kęstučio, Susiv. L. Šv. 
Kazimiero ir Gedimino draugijos 
dėkoja šiems asmenims, prisidėju- 
siems aukomis, rengiant pikniką ir 
balių sušelpimui našlaičių: Kun. 
F. A. Virmauskis, G. Stukas, B. 
Skerstonas, J. Steponaitis, A. 
Kneižys, Litbuanian Furniture 
Co., J. Klimas, W. J. Skudris, j. 
W. Roman, A 0. Shallna, J. M. 
Dilia, K. J. Kalinauskas, F. -J. Ka
linauskas, J. Stonis, W. Yanuss, A. 
Kapočius. F. J. Bagoeius, S’. Bara- 
ceivicz, C. Koenig, S. Vaitkus, E. 
T. A. Walsh, Miller’s Dry Goods, 
T. L. D. S., J. Šlievis, M. Berno- 
nas, V. Bemonienė, P. Babelis, J. 
S. Šurila, kun. Virmauskas. South 
Bostono parapija, Mr. Jankauski, 
Ant. Gruodis, “Darbininkas,” 
“Keleivis,” A. Macejūnas, A. P. 
Bernard, W. V. Zaleckas, M. Ma- 
lens ,D. J. Olseika, Centrai Spa, 
K. Šidlauskas, J. Sakatauskas, D. 
Pamekevicz, V. Trakelis ir P. Ro- 
manskis, Strand Market, Klondikc 
Market, J. Medzis, W. J. Jakštas, 
S. Csis, V. Nąstaris, J. Masilionis, 
P. Mikalauskas, P. Akunevičms. J. į ninkus nei už grašį 
Jakštas, Baltrušaitis, J. Valiackas, 
W. Maičiukas, J. Petraitis, J. Stri- 
gūnas, Lincoln Market, P. Stepo- žangiesiems 
navieienė, A. Barysienė.

Dr-jų Komitetas

“VYTAUTAS PANČIUOSE”
Man teko sužinoti, kad L. Vyčių 

17-ta iki girdo kuopa rengiasi see-. 
noje perstatyti istorišką Vytauto 
garbei parašytą veikalą “Vytau
tas Pančiuose.” Tai yra vienas iš 
tinkamiausių ir geriausių veikalų, 
ką Vyčiai yra kada nors vaidinę. 
Šis .veikalas bus atvaidintas gruo
džio 28 d., 7:30 vai., pobažnytinėj 
salėj. Vaidins gabiausi kuopos vai
dintojai, tai neabejoju, kad pa
sekmės bus kuo puikiausios.Patar- 
čiau lietuviams rengtis pamatyti 
šį istorinį veikalą o užtikrinu, kad 
nesigailėsite.

-Po didžiųio"jarovėl atgi- 
JO susidoi^ggas^įnjmėji- 
mais, o ypač jipi^gęlmemis. 
&ai
vokiečių įįtpĮnįės:

Atlanto' vantyštyno gilumą 
dvejus metus. Per tą laiką 
buvo padaryti, keli tūkstan
čiai matavimų, . Pasirodo, 
kad per Atlanto vandenyno 
vidurį, iš pietų į šiaurę, ei
na virtinė kalnų, kurių auk
štis siekia Alpių kalnų aukš
tumo. Tuo būdu, važiuojant 
per Atlanto vandenyną, žmo
nės, nieko nejausdami, tar
tum Nojaus laivai, perplau
kia kaintrh'ir^ifieš ’̂ .-J ,

LIETUVIŲ VERCENTENAfcY 
KOMITETASBAIGĖ 

DARBA
Gruodžio ji d. Parapijos salėje 

įvyko paskutinis Rietuvių Tercen- 
tenary Komiteto susirinkimas. Su
sirinkimą vedė Komiteto pirminin
kas Dr.. Jakimavičius. ' v

Buvo išklausyti raportai ir su
vestos sąskaitos. Pasirodė, kad' lie
tuvių dalyvavimas miesto iškil
mingoje parodoje visai nebrangiai 
kainavo. Paaiškėjo, kad dar kaso
je liko suvirs penkiasdešimts dole
rių. ' . .

Nutarta likusius pinigus paves
ti bedarbiams ir tam darbui atlik
ti išrinkta komisija iš kleb. kun. 
P. A. Virmauskio, Dr. Jakimavi
čiaus ir p. O. Siaurienės.

Kadangi Komiteto darbais baig
tas, vienbalsiai nutarta skaityti 
Komitetą likviduotu.

Malonu pastebėti, kbd ir šiame 
susirinkime dalyvavo daug mūsų 
jaunimo. Jų tarpe buvo matyti p. 
Valiackas, p. Grevis, p. Geisteris, 
p-lės Norkūnaitės, p-lė Šimoniutė, 
p-lė Martinaitė ir kiti.

Jonas Keras

Smuikas padirbu ir taisau. 
Taipgi radios taisau

" ž

419 Geneva Avė- Dorchester

SAVIŽUDŽIŲ MIESTAS .Veltui rūpinies reikalais,
Viduržemio jūros pakraš- tau teismo dienoje ners 

ty, tarp Italijos ir Prancū; .atsakyti, už ką nebūa nei bav 
zijos, yra maža-, valstybėlė mas> ne* giriamas,“Darbe ver 
Monako, kurios sostinė—ne- antroji laida.
didelis miestas Monte Karlo —---------- :-----------r-r—
yra pagarsėjęs per visą pa- g=- ■ ■ 1 ■ ■ ■ --..... - i.mu.

šaulį savo . losimo rūmais LIETUVIS DANTISTUI 
(Kazino).. Čia lošiama ru- n n 14 lf piOfiC]
lete ir kortomis. Lošti šuva- " ”• f* £1
ziuoia turtuoliai is viso pa- . .
šaulio 511 E‘ Broadway>
■r ,, ‘ . „ ' . ' ,. Ofiso Valandos:

Monte Karlo yra vadina- Į ■ nuo 9 iki 12 ryte ir 1:30 f 
mas ‘ ‘ Savižudų miestu, ” nes sui’ŽSįi?
ten kasmet, nusižudo apie Į;
1,000 žmonių; apie -500 kas- ■ ji Taipgi nuima irX*r& 
met išeina iš proto ir daug/ . ...... 1 11
turtuolių virsta elgetomis. ■ . r o n 1*1
Ir nežiūrint viso to, “lai-j Lietuvis Dantistai 
mes ratąsruletė vis neini- fiD 0 A HAI ViftIRI 
stoja-suktis ir nuolat viiio- * 1 ’ . • • -•*

, a >... ■ , < (GAUNAUSKASJ .

OUT1US. Į

PARAPIJOS IŠDIRBINIŲ pa-' '
, , . . , ,. . KAS GREIČIAUSIA APSIREN-roda baigsis si sekmadieni, gruo-

džio 21 d., pobažnytinėje salėje.! GIA—VYRAS AR MOTERIS 
Sudarytas komitetas išdirbiniams
įvertinti. .Laimėjusiems pirmąsias Ual pasakysite, kad vyrai 
vietas bus įteiktos dovanos. Visa apsirengia greičiau. Nieko 
tai, kaip teko patirti, bus atlikta panašaus. Tai buvo anais — 
viešai Todėl paskutinis fenj va- korsetn ir kreolinu laikais, 
karas bus jdomus, .Laukiama gan-Į _. _. ... . .
singai atsilankant. ' , Šiandien visai kas kita. Ap-(

Rep., skaičiuota, kad vyrui apsi
rengti išeiginiais rūbais 
trunka bent tris kart ilgiau,’ 
negu moteriai. Apsirengiant 
vyrui tenka užsisegti dau
giau kaip dešimtį visokių 
sagų-sagučių, užsirišti kak
laraištį, batus; na, o jeigu 
dar reikia skustis,—tai išei
na mažiausia valanda laiko. 
Ne mažiau laiko reikia ir

d* Visai kas kįta moterims. 
Šiandien jos nešioja daugu
moj trumpus plaukus — ka- 
sU pinti ir; šukuoti nereikia. 
Bateliai — paprastos geldu
tės — -užsimovė ir drožia. 
Suknelės irgi nepasižymi 
kombinacij omis—j okių rai
ši o j imu ir sagstvmų nerei
kia. O ^usirengti eina dar 
greičiau, ypač jeigu rūbai 
per daug moderniški: pasi
purtė ir viskas nukrito. Jei
gu moterys apši rengdamos 
užtrunka kiek ilgiau, tai tik 
prie veidrodžio.

įįj. i tt .. .■ KiMmnnv
?0;yėl^i- Tyrinėjimai rodo, kad* 

ĮĄį^^i~koJ dar višta viščiuku tebe^

; Ta, jau prigimties nustaty- 

įa kiek kiaušinių galės pa-

Višta per visą savo gyve
nimą gali padėti 1,250 
kiaušinių. Pirmaisiais me- 
tais padeda daugiausia. An
trais metais padeda mažiau, 
bet kiaušiniai didesnį. To
liau vištų, dėslingumas pra
deda mažėti..

Turime Visokių Brangių Dovanų

. M '

TeL S. B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Išegzamtouoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas aHa atltte- 
sinu ir amblijoniS- 

kose (aklose) akyse sugrąžinu Švie
są tinkamu laiku.

3. L. PAŠAKARNIS, 0. D.. 
447 Broadway, South Boston

ŠIMTAS MOKYTOJŲ GAUS
DARBĄ

Bostono Mokyklų Komitetas nu
tarė duoti laikinai darbą šimtui 
mokytojų elementarėse mokyklose

' ir jiems mokės po penkis dolerius gruodžio 16 d. 
į dieną. William Kelly, Dorches- i 18 metų apie C 
ter’io High Scbool perdėtinis pa-iti metai kaip s 
skirtas viršininku South Boston’o Jis paliko ant 
High School’ės. ... . Kazimierą ir s

_ • nuskevičienę.

PRANEŠU visiems šv. Petro lie
tuvių parapijos parapijonims, kad 
važinėjimą su plotkelėmis jau už- 

Žinome, kad jų tarpe, gal baigiau. Dovanokite, jeigu ką nors 
Ke- aplenkiau, tai ne iš blogos valios, 

bet tik dėlto, kad maaži laiko tu-;
' I

ir dėl savo silpnos sveika
tos. Jeigu kas dar norėtų gauti 
plotkelių, tai prašau ateiti pas ma
ne į namus 52.“ G” St. arba galite 
gauti jų ir bažnyčioje.

Linkiu visiems linksmų ir lai
mingų Švenčių.

Mamertas Karbauskas, šv. Pet
ro parapijos vargonininkas, 52 
“G” St., So. Boston, Mass.

YBD1RA0UM BUKRINKBUS
IR VASARIO 16 D.

Antradienio vakare įvyko mėne- 
ąinfe L. R. K Draugijų Federaci
jos Amerikoje vietinio skyriaus 
8usirinkimas. Moterys-merginos 
iškėlė klausimą, kaip pasekmin- 
<iau koovti prieš merginų rūky- 
mą. Sumanyta tą klausimą iškel
ti ir Katalikų Seimely vasario 22, 
Cambridge ir prašyti rašytojų, 
kad jie rašytų apie tai mūsų lai
kraščiuose.

Nutarta rengti paminėjimą va
sario 16 dienos, 1931, jos išvaka- 
ry, t. y. vas. 15. Valdyba įgalio
ta kviesti kalbėtojus: kun. Urbo
navičių, Norivoodo kleboną, Tėvą 
A. Petrauską ir Tėvą J. Jakaitį; 
kuris tuomet lankysis Bostono a- 
pylinkėje. Valdyba rūpįsis gauti 
ir daugiau įžymių kalbėtojų, ypač 
iš pasauliečių. Bus gauta vakaro 
pamarginimui vienas ar du artis- 
tai-artistės. Lauksime tos dienos.

I Praėjo tie laikai, kada “Kelei- 
' vis” galėjo taip vadinamiems “pa-
’.......................diktuoti. Bėda “Ke
leivį” ėda..................................\

Kitas Klubietis

DORCHESTER CLOTHING 
SHOP

VisoUus drebuliu siuvu, valau ir 
pertaisau. PaAareu pagal niaaky- 
mo. Futras pertalaom Ir ĮSvalom 
Ką mtutė reikia ttėrttl t25.00. Sa 
tik ai bartos gaMataoja-
ma«, nes tam tikras mašinas turiu.

MARTIN VALVLIB
1854 DORCHESTER AVĖ.

Tai. Columbla 3240

Nėra šiukšlių, Pelenų arba 
Bėdos

Galima pritaisyti prie dabartinio 
Šildytuvo.

Galima jų matyti pas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Užlaikome visokią drabužių ir žaislų dėl vaikų; 

Turime gerų bargenų. 1

HANLEY 0IL COMPANY
854 WE8T BR0ADWAY ’ SOUTH BOSTON, MA8S

j BĖDA “KELĖiVĮ” ĖDA
Vyrai,? “ratavokit, ” ■ šaūkla 

^Kdei^fe ’f £rVb fpėfbttaibe fitftne- 
ryje. ’ ; v

Kas atsitiko?
Sakoma, kad velnias bijo švęs

to vandens. O “Keleivis” išsigan
do maldos.

Pereitame Ckėsų Klubo susirin
kime, pirmininkas pakvietė narius 
sukalbėti maldą už mirusius na
rius. Tai “Keleiviui” baisus daly
kas. Jisai visada skaitė Ūkėsų 
Klubą kaip savo “loenastį.” Da
bar bijo, kad nuo jo Klubas nepa
bėgtų.

Dar daugiau bėdos mato “Ke
leivis” tame, kad kandidatais j 
pirmininkus patekę net du katali
kai. Taip, ar ne, tai ne man 
spręsti. Jeigu ir taip būtų, tai 
kas tokio.

Kiek mums yra žinoma, Ūkėsų 
Klubo nariais yra įvairių pažiūrų 
žmonės, 
per klaidą, yra ir katalikų, 
leivis” didžiai suklydo, jei mano, 
kad Klubo nariais yra vien tik ak- rėjau 
Ii jo pasekėjai.

“Keleivis” mėgsta prikišti ka
talikams būk jie esą fanatikai, pas 
kuriuos nesą jokio tolerantiškumo. 
O kaip tik yra atbulai. Pas ka
talikus yra net perdaug nuolaidu
mo ir tolerancijos, o pas keleivi-

I*• * ■
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-DR. RUDAS K. VENCIUS
D ARTISTAS X—BAY

Namų Telefonas: Michlgan 4273

Telefonas: Stagg 9105

DR, A. PETRIKĄ(PEniCK) x
LIETUVIS DENTISTAS- 

2218.4thSk, Brooklyn, N. Y 
Z-Spindacltą DiognoM

Gezo Anestetiką 
VALANDOS: 

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vaL vakare. 
Beoktadlenials ir Šventadieniais 

tik susitarus.

TeL Greenpotot 4428 -

DR.JOHNWALUK
■VALANDOS:

8—10 A. M. 1—2 & 6-8 P. M. 

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 NORTH SIXTH STREET 
BROOKLYN, N. Y?

J išrinkta aplankyt mūsų kolonijoj 
k esančius du ligoniu, kurių padėtis 
yra labai apverktina ir reikalui ė- 
Sant, sulyg išgalės, nors kiek juos 
sušelpt. *•

Nutarta Įsigyt šios d-jos atspau
dą, atspausdint atvirutes, kurios 
bus pasiųstos nariam^ apie susirin
kimų Įvykimą; sušaukt -ekstra su 
sirinkimą, kur paaiškės apie sve
tainės gavimą ir rengtis neatidė
liojant prie virš minėto parengi- 
moj

Į mūsų kuopą J. Jasalskienė pri
rašė 3 naujas nares: T. Bulovie- 
nę, A. Gegeckienę ir P. Jurevičiū
te. Ir kitos narės turėtų pasekt 
šį pavyzdį ir į kuopą prirašyti ko- 
daugiausia naujų narių. Pradžia 
graži, nes tik antras susirinkimas 
siūs kuopos įvyko, bet daug kas 
nutarta padaryt. Valio darbščioms 
šios naujos kuopos nąjėmsl

Korespondentė

| VIEŠA PADĖKA
^Visiems dalyvavusiems P. 
|v- Apreiškimo bažnyčios 
įaujų vargonų šventinimo 
koncerte, tariame nuoširdų 
ičiū, ypa gerb. muzikui A. Z. 

Visminui, už į o sumaniai sū- 
tvtą ir išpildytą progra- 

nų; gerbiamiems choristams 
jr choristėms, už jų pasišven- 
įįmą—prisidėjimą prie kon
certo pa vykimo; choristams- 
£ms už gražų bažnyčios iš
puošimą.; gerb. parapijos ko
lektoriams už gražų tvarkos 
^laikymą; gerb. svečiams 
Bkrgoninkams, pp. Bruodzai, 
KŪnsauskui, gi ypatingai de
ra. gerb. prof. Žilevičiui už 
įįrodytą didelį 'malonumą: 

SVeęįtĮi artistui Petrui 
Bfetraičiui,- solistei p-lei Afa- 
monai Žemaitytei, solistams 
^K. Hoffman’ui, p. A. šiš- 

£m,p. Lizuinui, p. Čemerkui.’ 
Jaip pat dėkojame gerbia- 
mems-dvasiškiams, kurie sa
lio' atsilankymu-dalvvavimu 
efei^mėse 'pagerbė šios baž- 
a^ičos parapijiečius, labiau
siai gerb. kun. Simonaičiui 
gž tokį įdomų-gražų pamoks-

-
• Kun. C. E. Paulonis

I -- - - - - - - ■ -
B brooklyn, n. y.
. A Nauja draugija sparčiai 

darbuojasi.
^Pereitą sekmadienį, gruodžio m. '

tuoj po sumos, įvyko V. j. j “Laisvės daina,” “Vytauto gar- 
įŠ-čio skyriaus susirinkimas. Su- hei’” “Vilnius”, ir “Į tėvynę 
E^ttuąkatida^ė šios dr-jos pirm, grįžt norėčiau,” visiškai žavėjan- 
EgBrūndzienė. Perskaitytas pe- c’08-
^to 'susirinkimo protokolas, ku-' Dabartiniu laiku gerb. J. ir B. 
Krienbalsiai priimtas. Kad pa- Brundzai smarkiai darbuojasi, 
Minus dr-jos iždą, nutarta rengt rengdami su mažuoju choru kalė- 
strą ir šokius. Tam tikslui" įš-|d»nį veikalą VJenite-^AdoremuL” 
akta komisija iš sekančių ypatų : Į Gidėti, kad dalyvau? apie 100 vąi- 
įtBęudzienė, M.-Brangaitienė ir kūčių: tai.angelų, tai piemenų, tai 
L Klumbienč. Minėtas parengi- šventųjų rolėse. Dėl Kalėdų šven
tas turėtų įvykt apie sausio mėn. eių didysis choras mokosi daug 

tai prigu- nauji} ir gražii} kalėdinių giesmių.

jdose čia visuomet pilna mūs tau
tiečių. »
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Lapkričio 8 d. gražų vaidinimą 
surengė viet. vargonininkas J. 
Brudza su mažuoju choru, o 22 ir 
23 dd. su didžiuoju choru. Išpil
dytas puikiausis koncertas su ko
medijos “Dėdė atvažiavo” vaidi
nimu. Vaidinime dalyvavo: N. ir 
E. Tijūnaičiai, J. Dailydė, Siniske- 
vičiūtė, Bakanauskaitė ir Navic
kas. Artistiškai vaidino, nuduo
dami tikrus europeiškus inteligen
tus. Prijuokino ir daug paįvairi
no pramogą broliai Tijūnaičiai su 
muzika: maža ir didele armonika, 
smuiku, jukalele ir "pianu su dai
nomis, kalba bei šokiais.

Solo puikiai sudainavo B. Brūn- 
dzienė keletą gražių dainelių; vė-' 
liau dainavo duetą su M. Adoma
vičiūte.

Po to buvo vyrų kvartetai, mer-
- ginų choras, vyri} choras ir gale— 

•visas didžiulis choras virš 60 gie- 
I dorių. Visos dainos rinktinės, ge- 
Į-ai sudainuotos, o dainos, kaip

38 d. 1931 m., žinoma,
lės nuo gavimo svetainės.- Mano- Parengimuose ir bažnyčios pamai
nu kreiptis prie mažojo choro, į 
įtad,jie suvaidintų tą pati vaidi
nsimą, kurį dabar rengiasi tuoj po 
jBsalėdų vaidinti “Venite Adore- 
sįitis.” Išrinkta B. Brundzienė ir

Jasalskienė dalyvauti ateinan- 
•M sekmadieni, gruodžio 21 d. šios 
Arijos seimely, kuris Įvyks Kara- 
SĮėnės Angelų par. svetainėj, 2 v. 
q>.,p. M. Brangaitienė išrinkta at- 
fįįjfovauti mūsų kuopą* Federacijos 
Kgfonely. kuris Įvyks Elizabeth, N. 
žjį gruodžio 28 d', š. m. Dvi narės

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

Vietinis

BROOKLYNO IR APYLINKES 
LIETUVIAMS

Šiuomi pranešama, kad Jurgis 
Tumasonis yra Įgaliotas rinkti 
‘‘ Darbininko ’ ’ prenumeratas, 
garsinimus ir spaudos darbus, 
adresas:

J. TUMASONIS,
1356 E. 91 St, Brooklyn, N. Y.

pa- 
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Vargonų šventinimo koncertas 
šauniai pavyko

Seniai laukiamas vargonų šven
tinimas ir šventas koncertas įvyko 
sekmadienio vakare, gruodžio 14, 
1930. Lig Dievo palaiminta, vis
kas susidėjo taip, kad tos iškilmės 
išėjo kuo įspūdingiausia. Ir die
na pasitaikė giedri, ir žmonių ū- 
pas, užbaigus- svarbų ir naudingą 
darbą Dievo garbei, buvo .pakilęs. 
Pas visus ęlidis entuziazmas; visi 
parapijiečiai gavę jau iš anksto 
“Darbinihką,” kuriame tilpo kon
certo programa, teiravosi, klausi
nėjo—telefonavo apie busimojo 
koncerto tyarką. Choristai bruz
da, juda, kad viskas būtų tobu
liausia ; solistai dar kartą prakti
kuojasi savo giesmes, idant pasie
kus aukščiausį tobulybės laipsnį, 
nes įvykis tai istorinis, pašventi
nimas bene gražiausių-geriausių 
vargonų šioje apylinkėje. Sekma
dieny, po piet, būrys choro nąrių 
jau puošė bažnyčią gražiais gelto- 
nais ir baltais- kaspinais, lydint 
nuo vargonų galerijos iki sėdynių, 
išdalinant vidurinius bažnyčios ta
kus į keturias dalis, sudarant ats
kirą darželį. Toks išpuošimas da
rė labai malonų įspūdį, kartu gi 
buvo ir pagerbimas krikšto tėvų, 
aukotoji} į vargom) fondą.

Prasidėjus iškilmėms, išėjo di
dis būrys kunigų lydint gerb. prel. 
E. J. MeGoldrick, 'vyskupo atsto
vą. z Kunigų procesija nuėjus pas 
pačius vargonus, kur ir įvyko, su
lig Katalikų-, Bažnyčios ritualo, 
šventinimo •ceremonijos, vedant 
kun. -Braeken, kuris yra Brook" 
lyn’o diocezijos kunigų choro va
das ir Įžymus bažnyčios muzikos 
žinovas. Kunigai sugiedojo tam 
tikrą psalmę, pritariant stygų or
kestrui ir vargonais; po švenini- 
mo, procesijai sugrįžus prie alto
riaus, dar buvo pašventinta nauja 
stovyla šv. Juozapo, vienos geros 
širdies paaukota.

Pašvęsti Dievo tarnybai vargo
nai pradėjo, savo garsus" išduoti, 
koncerto nustatytu laiku. Apie 
grynai muzikalę vertę to koncerto 
nerašysiu, nes beabejo tam tikri 
žinovai teiksis gerb. skaitytojus 
supažindyti. Kad tai išėjo tikrai 
gražiai, netenka abejoti, nes iš vi
sų veidų ir atydaus programo se
kimo buvo matyti didžiausias pa- 
sitenkinimas-pasigerėjimas. Taip 
pat ir gerb. kun. Simonaičio pa
mokslas, kaipo muzikos žinovo,
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buvo daugiaujiegu pritaikintas. 
Gerb. pamokslininkas nušvietė 
kaip kiekviena’dailė, ar tai ark^- 
tektūra, piešimas, skulptūūra, o 
žymiausiai muzika, tik tuomet iš
sitobulino,* kai ji tapo palaiminta, 
priimta Katalikų Bažnyčios glo
bom Kun. Simonaitis taip pat įro
dė muzikosį ypatingai gerų var
gonų ir bažnytinio giedojimo galę 
paveikti Į žmonių jausmus, žadi
nant juos prie’ dievotumo, tei
kiant jiems suraminimą, atnauji
nant prislėgtas dvasios jėgas. Gra
žios mintys išvestos gerb. pamoks
lininko kaip muzikos aidas-garsas, 
nors esybės-buvimo teturi gal tik 
trumpą minutėlę, vienok taip pa
veikia į žmogaus sielos jausmus, 
kad palieka ką nors neišdildomo.

Tokios iškilmės tikrai pakelia 
žmoguj pripildo jį džiaugsmu, ir 
parodo jam iki. kokio laipsnio jis 
gali pakilti, jei tik turi pasirvžimį 
ir pasišventimą.

“Daugiau panašių šventų koncer
tų, nes dabar turint tokį tobulą 

"instrumentą, reikėtų' jį panaudoti, 
• teikiant žmonėms progą dažniau 
pasiklausyti bažnytinės muzikos.

, . Ten Buvęs
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HARRISON-KEARNY.N.J.
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Čia yra nemaža lietuvių. Yra ir 
parapija, kuriai sėkmingai vado
vauja misijonierius tėvas Brigma- 
nas C. C. J. Lietuvii} judėjimas 
bei veikimas didelis.

Gruodžio 14 d. prasidėjo 40 va
landų atlaidai; žmonės galėjo pa
sinaudoki Dievo malonėmis, atlik
ti išpažintį, išgirsti pamokslų.' 

Prieš tris saavites parapijos ir 
Šv. Vardo dr-jos veikiantis komi
tetas su klebonu nutarė iškilmin
gai pagerbti Vytauto D. 500 metų 
mirties sukaktuves gruodžio 28 d., 
1930. Raginame visus rengtis prie 
iškilmių. Bažnyčioje tą dieną 
10:30 ryte įvyks šv. Mišios. Vaka
re 7:00 vai. Hantmano svetainėj 
Harrisoir A ve, Įvyks Susirinkimas, 
kuriam komitetas stengsis prireng
ti įvairiausią programą. .Bus įvai
rių kalbų, deklamacijų bei dainų. 

I Šiose iškilmėse dalyvaus Harrison 
| ir Kearney miestų majorai. Pasi- 
, žadėjo "dalyvauti ir Lietuv.os kon- 
sulato aukšti atstovai, kmęie pasa- 

,v. > *7 i^B-kĮBlba8 apfe Vytautą D. Var:
šv. Mišias ir pamokslą pasakys. g0n;njnįaS šlapelis su savo gerai 
Taigi visi nepamirškite ir kitam lavintu bažnytiniu choru irgi 
pasakykite, kad visi išgirstų gabų rengiasi prie iškilmių,
jauną misijonierių pamokslininką.) Laukiama kuo daugiausia lietu--

Priaugančiųjų parapijos choro vių į šias iškilmes, 
vaikučiai ir mergaitės rengia gra
žų vakarą 1931 m. saus. 4; vai
dins “Marcelė” ir “Kalėdt} Sap- 
nsa.” O sausio 18 d." didysis cho
ras stato veikalą “Ant bedugnės 
krašto.”

NEWARK, N. J.
, Šiuos m et užbaigdama, mūsų ko
lonija turėšffgarbės sulauktFbran- 
gų svetį misųomerių Pasijonistą 
Tėvą Gabrielių Jeskeievičių C. P.

y jįtįįg.. .į - —
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Lietuvi, Lietuvė, jūs jaunikaičiai ir panelės, ku
rie mylite saldainius-kendes, kurie perkate jas vie- 

' ni kitiems Kalėdų Šventei ar šiaip jau dovanoms, 
kodėl jums neateiti pas mane, kur galima pasirink
ti visokios rūšies saldainių-keridžių. Argi negeriau 
jas pirkti pas savąjį—lietuvį, negu pas žydą ? Esu 
tikras, kad pas mane gausite ir pigiau ir geresnius 
saldainius. Persitikrinkite!

Turiu taipgi Kalėdų Eglaitei visokių žibučių 
dideliausiame pasirinkime. Tikiu, kad broliai lie
tuviai atėję pas mane, neąpsigaus, nes turės pro
gos pasirinkti tokius daiktus, kokie jų širdžiai pa
tinka. Taigi nepamirškite, kad aš gyvenu:

495 GRAND STR., BROOKLYN, N. Y-y. . - - ' 'J" -
mu šv. Kalėdų ir Laimingų Kaujų Metų. f

Juozas Gink lis
S *v
• 4' i

isiems mano bizny gerb. rėmėjams linkiu Links- t~į>

I

BROOKLYN, N. Y.
Ant Bandos Kambariai

Turiu parandavojimui 6 šviesius kam
barius, su reikalingais Įtaisymais gra
žioj ir patogioj Cypress Hllls sekcijoj, 
arti Norwoo<l Avenue stoties. Kadangi Į 
dabar laikas kraustytis, nepatogus, tai, 
gerokai sumažinu rendą. Kas paims 
kambarius dabar, galės gyventi iki 
Naujų Metų dykai. Užtikrinu, kad bu
site patenkinti kambariais ir randos 
kaina, nes už tokių randų niekur kitur 
šioj apylinkėj kambarių negausite. 
Kam gyventi kur nors pas žydą, ir mo
kėti brangią randą prastesnėj apylin
kėj ir už nepatogius kambarius, kad 
galite gauti pigesnius ir gražesnius 
kambarius pas savo tautietĮ.

A. JAKAITIS,
178 Hale Avė., Brooklyn, N. Y

P. S. Važiuojant Jamaica linijos ele- 
veiterio,-reikia išlipti Norrcoo<l St. sto
ty, nuo kurios vienas blokas atgal ir 
pusė bloko po kairei.

/
"X

po 2 centu viena.

Mes turim stebėti, ką da
rome, kad žinotumėm, ko da 
nesam e padarę. —. James 

Kanapė Watt.

RUNGTYNĖS UŽ ČAMPIONATĮ!
Hartfordo L. Vyčių Basket Bali jauktas imsis 

su Brooklyn’ofeTaunų Vyrų Draugi josx jauktu už 
Naujos Anglijos čafnpionatą.
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KALĖDOMS!
Kalėdos netoli. Parduodu Kalė-

J / . ,.r • I

doms gražių sveikinimų. 25 sveiki
nimai su gražiais, kopertais bakse- 
ly—kaina—1 dol. Turiu taipgi lie
tuviškų. Jų kaina iki 10 po 2Į cen
to. Daugiau
Rašykite siųsdami pinigus, o tuo- 
jaus gausite—ar angliškų ar lietu
viškų Kalėdoms sveikinimų. “Dar- 

’ bininką” irgi užrašau. Nepamirš
kite užrašykite jį savo draugams 
Kalėdų dovanoms. Rašykite:

J. TUMASONIS
554 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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TeL Stagg 5043 Notary Publlc

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS -

Graboriuš ir Balsamuotojas.

734 Grand St., Brooklyn, N. Y

Tel. Mitchell 2—0656

VINCAS ADOMAITIS
GRĄBORIUS

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

Gyv. vlta: Tel. Bergen 3—6331

Tel. Stagg 0783 Notary Publlc

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

G,R AB ORIUS
107 Union Avė., Brooklyn,’N. Y.

/
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KLAšdIAUS

Į CLINTON PARKAS , 
| Piknikams, baliams, koncertams, = 
| Šokiams ir visokiems pasilinksmini- = 
Į nimains smagiausia vieta Brook- | 
j lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa- Į 
| kyti salę žiemos sezonui.

JONAS KLASČIUS, Sav., į 
k&mp. .Maspeth ir Betts Avė. Į 

Maspeth, N. Y.

Tel. Newtown 4464

ANT. J. VALANTIEJI
LAISNIUOTAS GRABORKJS 

IR BALSAMUOTOJAS 
Apdratida VTsdee šakose 

Notary Public
54—41 — 72-nd Street,

(4 Lezington Avė.) arti Grand St,
MA8PSTH, L. L, N. Y.

Taipgi tą pati vakarą, Maspeth *o L. Vyčių kuo
pos jauktas imsis su Harrison’o L. Vyčių jauktu.

Sekmadieny, Gruodžio 21, 11>30
Klasčiau Clinton Svetainėje

BETOS Ui MASPETH AVĖ., MASPETH, N. Y.

Lošimai prasidės nuo 7 vai. vakare.
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kad pirmiau tokio didelio pasirinkimo ir tokios nuolaidos 
lame ir ant lengviausių išmokėjimo sąlygų. Pa- 

i nepaprasta proga. Kreipkitės j lietuviškąBrooklyn, N. Y.

IED ARBIŲ SUSELPIMUI 

;v AKARIENE 
| RENGIA VAIKELIO JĖZAUS DRAUGIJA 

iekmadienį, Gruodžio 21 dieną,1930
- Pradžia 4 vai. po pietų

1 APREIŠKIMO ŠV. P. PARAPIJOS SALĖJE 

6-th ir Havemeyer Sts.
K - ĮŽANGA 11.00
raTC* ■ , /

'Bilietai parsiduoda: Klebonijose, Vytautę spaustuvėje ir pas Draugijos narius.

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

^ sušelpimui. Sį skelbimą apntbka prijaučiąs bedarbiams.
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UŽ PUSĘ KAINOS!
Naujausios mados: Dining Room, Bedroom, Living Room 

ir KHchen Setai Karpetos, įvairių išdirbinių Lempos, Pečiai 
ir kiti reikalingi dalykai modemiškam namų įrengimui. Nie- J * • ♦ J • • K • • • *
nebuvo. Duodat 
sinaudojritepha 
įstaigą —

- .. . MACYS BR08 FURNITURž CO.
198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(Tarpe Bedford & Driggs Avės.) 
Telefųnuokite: Greenpotnt 2872.

* Prek®# pristatomos ir į tolimesnes kolonijas. 
Krautuvė atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Šventadieniais—nusitarus.
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MOT. LAUKUS. Fotografas b'
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214 Bedtord Al e., Brooklyn
4

TIKRAI MUZIKALIA KRAUTUVĖ
/

Kortoje galite pasirinkti tinkamiausios muziko*. ku
ri nnbmnkB nuo širdies visus 'lindėsiu* ir padarys jū
sų steloj malonią šypseną, kaip išgirsite VICTOR 
Kompanijos naujai Išrastus RADIOS, kurių du yra 
vidutinio didumo,—trečias mažutis, bet laitai gražus; 
o ketvirtas tni tikra naujadybė viename puikiame 
kabinete naujai pagerintas RAUTO iš kurto galima 

girdėti viso pasaulio naujienai. Nnujat pagerintas tyro balso Gramofonas 
kuria vadinasi Ortofonic ir dar vienas nauja* prietaisas kad galite ant 
jo savu balsu Į tam tikrus rekordus Įdainuoti, Įkalbėti ar Įgroti Ir nusiųst 
savo draugams. ’

% z *• ’ _

Maloniai užkvlečlu visu* pasiklausyti, pasižiūrėti ir bent po vieną~Jkl- 
gyti. Ačiū! *

JONAS B. AMBR0ZAITI8, Savininkas , ' 
560 Grand Street , Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 5683


