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Shanghai, gruodžio 28 d:—
•

New York. — Iš čia pra

Iš- Kinijos pranešama, kad AMERIKOS SENIAUSIA MOTE
šiaurės rytų Kansu provin
RIS MINĖJO GIMIMO
cijoje
paskutinius du
DIENĄ
mėnesius mohametonų armi
. Rig Grande, Texas. — Čia
ja. norėjusi sukelti revoliu
Amerikos pilietė Laura Laciją prieš vyriausybę; išžudė
3*a, 141 meti] amžiaus, motina
30.000 kiniečiu.
dviejų suaugusių vaikų, bo
butė 20 anūkų, 44 proanūki}
KAUNO STUDENTŲ ‘ ‘ SEIMO ’ ’
ir daugybės pro-proanūkų,
VADOVYBĖ •
.
šiomis dienomis minėjo savo
Kaunas. — Gruodžio 9 d. 141-a gimimo diena.
įvyko studentų • atstovybės
rinkimai.
T vadovybę įėjer
socialistai, tautininkai ir žy-į
dai. Ateitininkai, nors ir didžiausią, frakcija, į vadovy
bę nėjo. Šiai vadovybei pra
Washington, D. C. — Sa
našaujamas neilgas amžins.
ko, kad Amerikoj nėra “prosperitv.” Taip, vargšams
darbininkams “prosperitv”
nėra, bet kapitalistų milijo
nai auga. 1928 m. 511 žmo
nių turėjo po milijoną ir po
daugiau įplaukų. Tad n)ilijonienų skaičius 1928 metais

nešama, kad Miami, Florido•je 1931 m. vasario, mėnesį Į•vyks Sharkėy ir Stribling’o
kumštynės, kurių promoteriū bus Jack Dempsey. Kas
šias rungtynes laimės, tas į
kovą stos prieš Schmeling’ą
dėl pasaulio čempionato vai
niko. Schmeling’as jau da
vęs sntikimą^susitikti birže
lio mėn. su vasario m. rungtynių nugalėtoju.
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Paryžius, gruodžfi• ■

Prancūzų garsus kf
nės vadas gen. Jofi
kiai susirgo. Tik ką
ta dešinė koja, bet
likimas neaiškus. P
ja didžiai susijaudi
savo didvyrio ligos, l
vilties, kad generol;
mirtį atsispirtų, nors
kovų gyvendamas la

buvo dvigubai didesnį
buvo 1927'jn.

-

ų

Iš 511 žmonių tai

rių, 74 buvo motęria
merginos-

’

Po $5,000,000
Įplaukų per metus tįį
*
žmones.
■
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KiTbaTT1928 W W
nerangų
rėjo užsidaryti.
EKSKOMUNTKAVO
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ERETIKĄ
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Šiomis dienomis Popiežius
didžiausias bažnytines baus
mes pritaikė kun. J. Turmeliui. Šis kunigas per ketu
riasdešimt metų, prisideng
damas visokiomis slapyvardėmis, išleido daugybę prie
šingi]* Bažnyčiai veikalų. O
viešai rodėsi geru kunigu ir
ėjo dideles, bažnytines parei
gas. Dabar buvo susektas jo
vyriausybės — ir tapo nu
baustas.

BOMBA SUDRASKĖ
LIETUVIŲ ŠEIMYNĄ
VILKES BARRE, Pa.—Gruo
džio 14 d. anksti] rytą farmerio
Juozo Masteikos žmona rado prie
durų Kalėdų siuntini su užrašu
“Merry Christmas.” Siuntinį tuojaus ji perdavė vyrui, kuris ir
mėgino atplėšti. Siuntinys buvo
apvyniotas vielomis, ir, kaip tik
vieną vielą pajudino, siuntinys
sprogo ir J. Masteiką tuojau Į
gabalėlius sudraskė, jo žmoną mir
tinai sužeidė (akys išneštos, ran
kos išnertos).
Antrame aukšte
miegojusios jų trys dukterys nuo
trenksmo buvo iš lovos išmestos.

Namo reginys baisus — langai iš

mėgino skristi, bet jo keliom*
nelaimingai baigėsi. Jo dratiAtsistatydino Lenkijos atstovas prie Vatikano
gas žuvo, o jis pats vos gy
vas. išliko.
PENKI UŽMUŠTA AUTOMOBIRoma. — Iš čia gau
Dabar Kubala areštuotas
' LIO NELAIMĖJE
nių, kad lenkų atstovai
ir kaltinamas kariuomenės
Lett'isburg, Pa.
Gruo- Vatikano, esą, atsistaty
kurstyme, prieš Pilsudskio
džio 19 d., Susųuehana vieš- po audiencijos pas Pof
valdžia.
keliu važiavo automobiliu Esą, Popiežius pranešę
Teisėjo• Watsotf; iš Seran- fovui, kad į Vakarų Uk
ton, sūnus su draugais. Be Vatikano būsiąs pasi
važiuojant automobilis tren specialus delegatas, kur
kė į užtvarą ir važiavę pen siąs kaltinimus, ukrąii
Ne te York.—Šiais 1930 m. ki asmenys užmušta, o vie mažumos padarytus
nulinčiuota 25 žmonės. Pe
valdžiai.
. '2
nas sužeistas.
reitais metais nulinčiuota 12
žmonių. Taigi Jinčius pasidvigubino. Dvidešimts ketu
ri iš nulinčiuotų buvo juo
dukai. Georgia valstijoj nu
linčiuota septyni, Alabamoj
Ne te York. — J. E. Kar-lpimo fondan aukojo,
ir Texas po keturis, Mis’sissipi trys. Indiana ir S. Caro- dinolas Hayes bedarbių šel- tį dolerių.

LINČIAVIMAS 1930 M.
PASĮDVIGUBINO

SENŲJŲ METŲ RAUDA
Metus tik gyvenau—jau senas!

Ir lauksim, sako, kito meto,

Su viršum tris šimtus dienų!

Gal bus geresnis, negu šits,

Nepergeriausiai man gyvenos’,-

Gal ant slidaus likimo ratų

Liūdnai į kapines einu...

Kitaip jo vardas užrašyt.’s.

Jau laikas mirt, nors mirt nenoriu

Nebkenčia seno, laukia naujo.

Nebaigęs savo pareigu:

Nors žino, kad bus vis tas pats

Mat| pakliuvau į Kalendorių
Eigoje įvykių blogų.

Žmogus likimą turi saujoj’.

Nustato jį savaip kas met’s.
Ne metai čia kalti, brolužiai

Neišrišti dalykai svarbūs
Man teko nešti ant pečių;

Kad jūs gyvenimas sunkus,

Didžius nuveikt norėjau darbus.

Kad šalta ir alku bakūžėj ’

Bet jau jėgų nebejaučiu...

Ir vėjas švilpia per laukus..

Nedarbas siaučia, skurdas, vargas,

lina po du ir Floridoj. N.
Carolina ir Oklahomoj po
viena.

“ATEITININKAI BUVO,
YRA IR BUS”

Gruodžio 11
Yo'ungstown, Ohio. — Šią
d. paleisti iš sunkiųjų darbų
savaitę
2,000 darbininkų
kalėjimo studentai ateitinin-^
plieno dirbtuvėse pradeda
kai už 17,000 litų kauciją.
darbą. Taip praneša dirbtu
Kriminalinė
policija
vedė
vių savininkai.
platų tardymą. Kai kuriuos

nešti, virtuvėj didžiausia duobė,

Žmonėms pritrūko duonos net,

durys išlaužytos, stalai, kėdės, suo
lai į skeveldras pavirtę.
Kas tą biaurų darbą padarė,
dar nežinoma. Kaltinamas žuvu
sio J. Masteikos kaimynas, kurs
turėję# .nesutikimų • su Masteika,
buvo areštuotas, bet nieko iš jo
' neišgauta. Jis prašėsi, kad ji kalė
jime palaikytų, nes bijojom kad
žmonės jo nenulinčiuotų.

Ir verkia taip pasaulis margas,

(pav.
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GRĮŽTA DARBAN

Kaunas.

tardė

net

po

A d.

moksleivių

Kad sunku šiuos metus gyvent,

2,000 PLIENO DARBININKŲ

ką).

5|4 ^valandas

Domaševičių,
s-gos

pirminin

SVARBUS SUSIRINKIMAS
ifontello,

Vienas studentas atei 2-ros

Mass. — LDS.

kuopos

Ryga.—Praneša, t
bekistano teismas p«
mirties bausmei

tris

kius Grinkevičių, Ai
ir Ivanovą už

“bandj

slėpti smulkių

metai

nigų bažnyčios rūsy.’

n

'
me paaiškėjo:

buvo surinkti

*

pam,

vietoj

kad

nauii<
*
bolšėvi

susirinkimas

grobtii ir sutirpytų. 1
tininkas kriminalinei polici šaukiamas 1931 m. sausio 6 d.
Bet aš vis tiek apleisdams jus.

jai

tiesiog

pareiškęs,

kad Susirinkimas

labai Svarbus sijoj rinkti pinigus r

Senoj širdy jums palinkėsiu,

ateitininkai yra ir bus.

Kad vis po gerbūvio pavėsiu

drąsus

Gyvętumėt Naujus Metus!

’'.

’ -

.

:

pareiškimas

didelio įspūdžio.

Toks ir įdomus,

todėl

kviečiama sikaltimas,

padarė kuo gausingiausiai ^ąlyvau
*

ti.

esąs

bet laikj

kontrevoliucini

kaitimas.

,

WWUS LIETUVOJE

Šiemet Lietuvoje linais — Staiga fttirė notaras.
apsėta buvo 82,000 ha.; per Nesenai staigą mirė širdies užritamavimu. Reikia manytį, kad jokia; valdžia ne-l
nai apie 86,000 ha. Iš visos liga Kalvarijas notaras Jo
LENKINTOJAI VEJA LAUK IRtįįg priešinosi, kol buvo nu- v
pakęs; kad josios autorite
nas
šestakauskas
apįę70
m.
tartą, kad geriausia bu% jei
J
sėjos
gauta
pluošto
apie
86,dotuvių tvarkos žiūrėjo šauLIETUVIŠKUS POTERIUS
tas būtų žeminamas per ko
ViL liai. Miestelis laidotuvių die- 000 ha. Iš visos sėjos gauta amžiaus žmogus. Velionis
■ Lenkų mokyklų valdžia komitetąs baigs savo diekio ten provincijos valdinin
buvo
nevedęs,
netuf^jo'Tleayie
629,000
čentn.,
pluošto
:W'
nau- na iškėlė gedulo kaspinais
uždraudė Padzitvės kaime, nas-- Nutarta jį paleisti įr
tuvoje
(yra
Amerikoj
se

sėmenų apie .815,000 centu.,
kėlio elgesį.
<
Jirė perrištas vėliavas.
Lydos apskr., lietuvių vai. sudaryti naują komitetą, į
sėmenų apie 815,000 centu, suo) artimų giminių ir nors — Per vėlai. Vienos įstai
sį
kus mokyti lietuviškai pote- kuri įeis apie 200 žmonių! .
[buvo
lenkų
tautybes,'
bet
gauta
apie
873,000
gos
ponas
pradėjo
paskuti

Pernai
KLAIPĖDOS DIREKTORIJOS
I rių. Iki šiol tas pareigas at Lenkai, tą komitetą orgągausiai rėmė aukomis lietu niu laiku daug kalbėti apie
centn.
NESUDARO
' į į
likdavo kunigas. Dabar josiInizuodami, jau yra išsiuntįviškus
tautiškus
.
reikalus.
stoką
kitiems
krikščioniško

Einant nauju šiemet pa
pavestos lenkui mokytojui. nėję pakvietimus, tarp kita
darytu Ženevoj su Vokieti ŽĄSIES IR ŽMOGAUS GYVY Pav. Vytauto D. paviljonui sios meilės ir apeliuoti į ge Viskas mokykloj dėstoma ko ir eilei lietuvių. Kadan
parodoj pastatyti / aukojo ros valios žmonių gailestingi šį pavasarį Vilniaus Jie\ £
ag šaltu vandeniu ap- ja susitarimu, Klaipėdos kr.
lenkiškai. Sodžius grynai
BĖS VIENODA KAINA
! 1,000 litų.
Tam pat kas gumė jausmuą. Bet pats sa
ČU ir, matyt, tas pa- direktorijos pirmininku ga Simnas, Alytaus apskr. j
lietuviškas, bet lietuviškos tuvių Vytauto Didžiojo ko
[penktadienis Kalvarijos m. vo visą gyvenimą neri kriį. Velionis ėjo 64 me- li būti skiriamas tik toks Nesenai Zailių kaimo ūki
-S
mokyklos steigti neleidžia mitetas, gerai suprasdamas
elgetoms
(apie
SO-^OO
asme

" Vilkijoje klebonavo žmogus, kuris bus priimti ninko K. Totorio tarnas J.
ma. Kadangi pradžios moks lenkų tikslus, į pakvietimą
nų) išdalydavo po 50 centų
nas
seimelio
daugumai.
.Jau
inetus; pasižymėjo kolenkiškam, dabar
Česvnas išsivarė paganyti kiekvienam. Ir kaipo valdi tiems. Ir net neregė ta savo las .privalomas, tėvai pri- I dalvvauti
'
» ;
Lgumu, punktualumu, dabar matyti, kaip sunku šeimininko žąsis. Neilgai
I versti, yaikus leisti į lenki- (jau paleistam, lenkų komi
ninkas buvo taktingas —- ra tikrai žmonai, kuri b$ laiko,
jį būdu. Parapijiečių] bus šitas susitarimas pildy trukus atbėgo kaimynas K.
Į nimo lizdą. lietuviškos mo tete atsisakė, tai dabar len
inus.
Jam
įnirus
rasta
jo
kaip
są£o,
nužengė
į
kapus...
j
Jurėjo didelį pasitįkė- ki. Kelios savaitės eina de Veikšnorius ir, laikydamas
y
kyklos yra pasilikusios tik kai kreipėsi ne į lietuvių orpaties
rašytas,
dar
iš,
1926
,
Tardomi.
Sukėtušius
evan

įį.
Į tose vietose, kur įsteigtos se- ganizacijas, o tik į atskirus
tvarkė plačius pinigi rybos dėl direktorijos pir revolveri rankoje, puolėsi į
m.
testamentas,
kuriuo
sa

gelikų
bažnyčioj
triukšmą,
| niau ii* kur okupantų ranka asmenis, tikėdamiesi tuo
reikalus, laikydamas mininko paskyrimo, bet Ti žąsis ir vieną žąsį nušovė.
vo
turto
didesniąją
dalį
su

dėl
laikymo
Dr.
Gaigalaičiui!
būdu lengviau pameškerioti.
I dar nesuspėjo jų phliestį.
įve didžiąją pusę para- piškai be vaisių. Iš vienos ir Paskui puolė minėtąjį Juo
moj apie 80,000—90,000 litų lietuviškų pamaldų, policija
Į
iš
kitos
pusės
buvo
pasiūlyta
Tąiau lietuviams visa ši leniif sutaupų. Savo lėzą Česyną. Šis, nusigandęs, I paskiria per Kalvarijos m. tardo.
z%
VYTAUTO DIDŽIOJO SUKAK kų komedija kelia tik šyp*• <
pastate puikią klebo- (daugybė įvairių kandidatų, leidosi bėgti. Veikšnorius
Tarybą,
miesto
prieglaudos
Sako,
esą
didžiausią
TUVIŲ MINĖJIMO KOME
sena.
'
/
y .statydamas bažnyčią (tačiau tai viena, tai kita pū pradėjo šaudydamas jį vy
naudai
ir
elgetoms,
kurie
jį
triukšmą
kėlė
vokietis,
gar

DIJĄ LENKAI TEBEįa savo- pinigų įdėjo ke visus juos atmetė. Vo tis. Paleidus tris šūvius pro
KOKJAS MOKYTOJAS OKU
gyvą
lankė,
po
100
litų
kiek

sių
komunistų
tėvas
ir
ruT?SIA .
kiečiai bei vokietininkai sifi
'
*•
"
**•
*
.
PANTAI SKIRIA LIETU
šalį, ketvirtasis kliuvo Če- vienam. K. Miesto Taryba sas, . Taip pat ir pastarojo I
I
’ ’
Jau
buvo
rašyta,
kiek
Vil

SKfįgųs, kaip Vilkijoj lio visiškai nepriimtinus. svnui
VIAMS
i*- vidurius.
Česvnas
v
x
•’
sušaukė ekstra posėdį velio brolis. • /
C*“' ' ' - w
'
|
prieš
Lietuvą
nusistačiusius
niaus
lenkai
dėl
Vytauto
su

^įsteigėjas, nuolatinis
pargriuvo vietoję. Suteikus niui pagerbti, kuriame nuta -Tikimasi, kad ir iniciato
Smilginiuos, Lydos ąpsk.,
kaktuvių yra kėlę triukšmo prieš keletą metų, .per gar
ar remėjas. Į laidotu- (žmones ir atmeta visus gu- pirmąją pagalbą, jis nuga
rė : priimti tokią dovaną se riai to lietuvių kalbos išnie
Į ir kalbėję, bet iki šiol jokio sųjį lietuvių pagromą, buvo *
įplaukė visa parapija. | bematoriaus siūlomus kan- bentas į ligonine, o Veikšno
nelių
naudai,
’
aptvarkyti
tin

kinimo
bus
surasti.
[tų sukaktuvių minėjimo nė
tųyėse dalyvavo: apaš- Įdidatus.
rius suimtas ir pasodintas į kamai mirusio kapą ir ap
uždaryta lietuviška “Ryto”
Ar pavyks surasti priim
ra
suruošę.
Tuo
klausimui
pjo sosto nuncijaus pakalėjimą.
mokykla ir vietoj jos įsteig
lankyti visai tarybai ir Kunigą Lipnicką, grįž
tiną
Lietuvos
vyriausybei
ir
paskutiniuoju
laiku
jau
vi-j
įs^jnonsg.' Faiduti, L.
Veikšnorius jau nebe pir Valdybai mirusįjį, jo bute. tantį į Anykščius, šeštadie sai ir nekalbėta. Bet štai šio ta lenkiška. 'Paskirta į mo
ręiteto
.prorektorius seimelio daugumai kandidamą kartą pavartojo revolve Tam pat posėdyje, velio- nio vak. 8 vai. Utenos stoty mis dienomis Vilniuj vėl su- kyklą mokytoja tuoj pradė
tas BĮ. Česnys, kun. |tą, sunku ir pasakyti.
rį prieš žmogaus gyvybę. Ir Įniėš palikimu rūpintis iš poliicja iškratė (padarė kra įsirinkp keli lenkų veikėjai, jo “tvarkytis.” Išzvaikų at
įas, kapitulos atstovas
iminėjo lietuviškus elemen
anksčiau jis yra kelis kar Tarybos išrinkta komisija, ;i tą).
LIETUVOS DERYBOS SU
[kurie vadinasi organizaci- torius ir rodydama į nupai- Meleška ir daug apytus šaudęs ramius žmones. Įkurią įėjo p. -p.- Kersulis,
. ESTAIS
Iniu komitetu Vytauto su- I šytos moters atvaizdą len- A
|;^unigų, viso 19 asMatusevičius,
.Astras,
GraGruodžio 9 d. Kaunan at
| kaktųvėms minėti, ir atnau- kiškai sakydavo: “Žiūrėkit,
‘ brganizuotai dalyva
deckas
ir
Bliumenzonas.
M.
jino kalbas apie Vytautą.
utos Šaulių būrys, vi- vyko Estų delegacija dery
I Taryba, Valdyba, Ugniagevaikai, kokia biauri lietuboms dėl prekybos sutarties
Į Pasirodo, kad komitetui
Vaikai iki
’•••*•

•

*

—š

...

I •

trų ir šiaip gausi visuome
nė palydėjo Jvelionį į bažny
čią ir į kapus, kur vietos sa
vivaldybė uždėjo ant kapo
graži], vainiką ir atstovas
Astras tarybos yardu pasa
kė trumpą atsisveiiknimd
kalbą. - Velionis išgyveno
Kalvarijos mieste apie 65
pnetus.

jos, Estijos, ■ Čekoslovakijos
kūomet į jos kiauMiitįrtfejoĄ;
ir Vokietijos lenku mažumų.! kofago įrengti katedroj, Į
kinys negali atsakyti, tuoj 4
atstovu suvažiavimas. Šuva-! kaip žinoma, endekiška ka
rėkia — “lietuvis be liežu- '
žiavime buvo padaryta pra pitula neleido ir komitetas,
įino.” Dabar čia grynai lienešimų apie lenkų padėtį nė žodžio neištaręs protesto į tuviškas sodžius lengviau atkalbamose valstybėse ir pri ženklan, nors tai galėjo da Įsikvėpė: lenkintoją iškeliaimta eilė nutarimų tarpusa lyti apeliacijos būdu pas I ma į kitą sodžių. Bet ūkinin
vio bendradarbiavimo reika aukštesnę bažnyčios valdžią, kai vis tiek susirūpinę, nes
lu. Suvažiavime gyvai daly sutiko, kad taip ir turi bū-Į nežino, ar gaus ką geresnio.
vavo vietos lenkų pasiunti ti. Bet, - rodydamas savo |
NUTEISĖ PEŠTUKUS
— Geras vanduo — ne vėl nybės nariai. Spaudoj apie veiklumą ir “pagarbą” Vy-| SAVIŽŲDYBIŲ IR UŽPUOLIMŲ
Alytus. Lapkričio 19 d.
iniai rasta! Ilgai gręžtas suvažiavimą nieko neskelb tautui, komitetas dabar su
EPIDEMIJA VILNIAUS
Alytuje apygardos teismas
[Kalvarijos miesto šulinys, ta.
manė statyti jam paminklą
KRAŠTE
nagrinėjo pagarsėjusių peš-'
apie kurį dažnai rašė įvai
pilies kalne. Paminklas kaš Paskutiniuoju laiku Vil
tukų J. Zenkevičiaus, jo
rūs laikraščiai ir reiškė bal
tuosiąs apie 60,000 zlotų. niaus krašte pasibaisėtinai
brolio Prano, Karoso ir kitų
inės, kad nedasigrežtą pek
Paminklas būtų pilies griu daug savižudybių ir užpuo
bylą. Šie peštukai pernai
los ir velnių nepaliestų, da
vėsio pavidalo su gotiška ar limų. Būna dienų, kuomet
pasivijo bevažiuojanti iš
rbai- galutinai baigtas. Tgrękada devynių metrų aukščio. Vilniuj nusižudo per dieną
Krokelaukio pil. Verbauską.
žus 96 metrus gylio rasta ge
Be to, komitetas nori suruoš net iki 10 žmonių. Žudosi iš
užkabino jį, apvertė vežimą,
ras, pats tekąs vanduo. Tai- įvyks sekmadieny, 18 d. sausio, ti atatinkamą vakarą.
visokių sluoksnių. Studen
o J. Zenkeviičus, išsitraukęs
gi artezinis šulinys, duodąs 1931 m., 1-mą vai. po pietą, šv. Per susirinkimą tarp ko tai, darbininkai, prekybinin
vežimo rungą, dar smogė
į valandą apie 250 kibirų Juozapo parapijos salėj, 17 Con- miteto narių kilo dideli gin kai. Savižudybių priežastis
Verbauskui į gdlvą ir ji už
L——
švaraus, skanaus vandens y- gress Avė., Waterbury, Conn. čai. Dalis reikalavo, kad bū — skurdas. Užpuolimai da
Kviečiame visas LDS. Conn. aps
mušė ivetoje. Už tokį darbą
VYTAUTO DIDŽIOJO
[ra.
krities kuopas dalyvaut šiame su tų laikomasi' ankstyvesnio romi net. dienos metu —
J. Zenkevičius gavo 4 metus
IŠKILMIŲ FILMĄ
važiavime, prisiuneiant skaitlingai projekto * 'statyti sarkofagą daugiausia grobimo tikslais.
sunkiųjų darbų kalėjimo, jo Miesto tėvams, kaip ak delegatą ir naudingą sumanymą
katedroj, o prieš kapitulą Taip pat vis dažniau pasi
Vytauto Didžiojo komite
brolis Pranas 6 mėn. kalėji muo nuo širdies nusirito.
mūsą brangios organizacijos gero
imtis priemonių. Kita da- taiko dvarų padegimų.
tas netrukus išleis Vytauto
mo, Karosas 1 metus kalė Kalbos ir anekdotai pasi vei. Atminkime, kad tik vieynbėje
Didžiojo iškilmių Lietuvoje
baigė. Šalo šulinio, po gat —■ galybe. Pasižymėkite laiką ir
jimo, o kiti išteisinti.
kino filmą. Filmą bus de
ve, padirbdintas cementinis vietą būsimo suvažiavimo.
B. Mičiūnienė, Apsk. Rašt.
monstruojama visoj Lietu
rezeivuaras talpos apie 40
ŠVIESIUS
IR
SKAITYK
voj. .
kub. metr. laikyti ugniage
DYKAI NUO DUSULIO
sių reikalams vandens. Tai
vis miesto pažanga.
ŽIEMOS METU
Visi žinom, kad gyvenam sunkiais laikais —
— Renkami parašai. Mies Nciipasakiftas Budat Kurte Atsirado
bedarbė, vienok pasaulis knibžda, juda. Geras lai
.ulines žinias ir šviečia
te ir apylinkėje renkami pa Nuo Iigelbijimo Nuo Diteulio. Pasiųsk
kraštis teikia teisingas
Šiandien DU Dykai ISbandymo Budo
_ _ ,
_____
me Naujus Metus rim
žmonių protą. Tad pra<
rašai, prašymui vienos įstai Jeigu kenti nuo Dusulio kada tik Sal
tai,
užsirašydami
katalikiško-darbininkiško
turinio
ta ar drėgna; jeigu smaugia ir kvapo
gos viršininkui pakeisti. reikia gaudyti, neužmiršk tuoj pasius
laikraštį “Darbininką, ” kuris išeina du kartu į sa
ti į Frontler Asthma Coų dėl iibandyBet tai yra, mano manymu, mo
vaitę.
budo. Niekas nekainuoja. Nėra skir
tumo kur gyveni ar neturi viltlės pa
negeras būdas tikslui atsiek sveikti. vlsttek siusk dėl iibandymo.
Prenumeratos kaina:
Jeigu
kad
ir
visa
savo
amžių
kentėjui
ti, ^nes galima tikėtis, kad jį ir viską bandei Ir be pasekmių ir ne
Amerikoje metams................................. %
valdyba ir taip pakeis ga- sitiki kad galėtu pagelbėti nenustok
Užsieny metams .. ......... .........................
vllUea, liet siusk Šiandien dėl dykai 13Vieną
kart savaitėje metams
bandyino budo.
Užsienyj
vieną kart savaitėje metams
DYKAI I6BANDYMO KVPONAS

iščlaus pradžios mo- pirmininku yra Talino pre
tretininkai ir pava- kybos ir pramonės rūmų
įtikai, Prie karsto bu- J pirmininkas p. Lepp^ nagidėta daug vainikų; [riais p. p. Kai jot ir Mickžįi' ėjo garbės sargybą, vitz. Manoma, kad sutartis
£ kapo pamokslą sakė pavyksią netrukus padary
Meleška; kalbėjo St. ti, nes manoma daryti ben
los
giminaičių vardu, dro turinio prekybai paleng
ktorius
Baubivs — vi- vinti susiturimą.
’įV ■ ■ -.
nes
mokyklos vardu,
TVARKO GINTARO
į^Bortkevičius — mokyRINKIMĄ
;.vardu, būrio vadas JauKlaipėdos krašto direkto
8.^ šaulių vardu. Verija išleido nurodymus, ku
is’palaidotas šventoriuriais gintaras, surinktas jū
ros pakraščiuose, laikomas
►A JOS PRARANDATE
£ SPĖKAS ar svarumą valstybės nuosavybe. Rinkti
moterys, kurie yra silpni ir I gintarą tegali žmonės, besiU ir turi prastą apetitą, nevirSkijūrių arba marių
kenčia nuo gasų ar išpūtimo pil- vercią
-▼iduriuose, inkstų ar pūslės Jde*r chroninės konstipacijos. turi žvejyba ir turį ženklelius,
Noga-Tone ir pastebėti pastebėtiįgCrėjimą, kuris seks jau tik už galiojančius atskiroj rinkiįki-Tone išvalo kūnų nuo ligas gim- mų apygardoj. „
> Jtegvarumij, kurie padaro gyveititurdų. Jie suteikia jums geresKį^ą, pagelbsti virškinimui ir nuMtiS &r išpūtimų pilve ar vidnĮfeJ^dga-Tone taipgi nuramina paĮffcM' Servus. pašalina inkstu ar
•'Įdegimą. stimuliuoja ir sustipri■MUt, neveiklius organus, paga>«ftektinai raudono, sveiko krauMpdt konstipadjų, suteikia poil*
£ Atgaivinantį miegų ir prideda
fcrimmėnų liesiems kūnams.
■Mįįjcfe yra pardavinėjamas visų
Įymtevėjg. Jeigu jusij pardavėįįįįf jq etake, paprašykit jį užEn dėl jus iš savo džiaberio.’

I
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“DARBININKĄ”

PRANEŠIMAS

Kam reikalinga pirkti vyrišku* drv
bulius prašau prie manę* kreipti*, nan.
oš reprezentuoju vienų ii gerinusiu fir
mų. Dabar yra atėję Kampeliai žiemi
nių drabužiu ir gausite pigiai ir garai.
JONAS JAROftA. 225 L 8t.Ro. Boston.
te .

FRONTIER ASTHMA CO.,
275-K Frpntier Btdg..
4«2 Niagara SL,

Buffalo. .N. Y.
Prlulųsk dykai lSbandymul:

“DARBININKAS,”
366 Wo*t Broadvag,

South Boston,

■Mfc. ■
SMB 3

Nuo sviesios aušružės per visądienelę
Namuose aš būnu pas savo mamelę, '<
Bet kaip tik naktelė, aš slapčia išeinu
Ten, toli i gražią šalelę sapnų.
..
'-V.
Keliauju, keliauju aš sau vienų-Vienas
Į kraštus, šalis nesvajotas per dienas.
Aš einu per miškus tankius, tamsius
Ir pinu sapnužių vainikus gražius.

Prieš Kalėdas šv. Petro ir M
lo parapija turėjo kleb. J.'SM
Norgaila, Bumside, Ct A. Vaiciųnaičio rūpesčiu rekolekcijaių^
kevičius, Silver Lane, Ct. J. Luko
riom vadovavo kun. P. KaraflH
ševičius, Wilsop Sta., Ct. A Miku,
Išpažinčių klausyti buvo atsilanj
čioms.
svečių: kleb. kunigai PakaM
Nauja valdyba yra susirūpinus
Paulionis, Remeika — iš
“Darbininko?” platinimu. Laukia
lyn’o, šeštokas iš New
ma gerų vaisių.
. '
Kelmelis, iš Newark’o, Vaiceka^
Sekantis susimkimas įvyks sau
kas, Bayonne ir Petraitis iš Pat^
sio 4, 1931; toj pačioj vietoj ir va
son, N. J.
landoj.
Gražus įvedimas mūsų paivgį
Draugijos kor
joje, kaip mokyklos vaikučĮjį

^LAWRENCE, Mass. — Kalėdų
šventė pradėta apvaikščioti Šv.
Pranciškaus bažnyčioje vidttnakčio šv. Mišiomis, kurias laikė kle
bonas kun. Pr. Juras, altoriaus
Vaizdai įvairiausi štai prieš mano akis,
berniukams asistuojant. Šv. Ceci
O kiek tenai žaislų kaip trokšta širdis, —
lijos choras, Prof. Sault vedamas,
Ir
_ kiek valandėlių saldžiu aš randu. Į
giedojo “Šv. Edvardo” mišias,
Iki rytojo, toj ramioj šalyje sapnų, r;
p-ei Ad. Pinaitei akompdhuojant.
Taipgi puikiai grojo orchestras. kiekvieną rytą susirenka ir gi^į
lt ideną aš bandau surasti tą takelį,
Bažnyčia buvo gražiai dekoruo
laike mišių. Dabar, kad vaikutį
Bet jis vis dingsta užtekėjus saulelė!.
ta vainikais ir gražiomis gėlėmis.
būtų visą laiką užimti, be tor
Vainikai buvo ištiesti nuo Šv. Pa
Atmint, nė suprast aš$g>ilnai negaili
biau priprastų prie lietuviųJka|
Nuveikti darbai rudenį.
nelės iki Šventosios Širdies alto
bos, įvestos maldos, kurias jie kai
I
Tos muzikos dailios, kiifią sapne gir
riaus, kur mažutis Jėzus “BetleŠį
rudenį
Baltimorės
šv.
Alfonso
ha balsu tose šv. Mišių vietos^
Maris
jaus stainelėje” gulėjo.
parapijoje buvo didelis judėjimas. kuriose paprastai negiedama,
J. Kerris Plačiai pragarsėjęs ir stropiai ruo tent: prieš mišias, per Epistola,^
šiamas Choro dr-jos koncertas bei Offertorium, Sanctus, prieš Bene
operetė dviejuose vaakruose, spa dictus, po Agnus Dei ir po Mišių.’'
lių 25—26, pavyko labai sėkmin
Solistas J. Butėnas prieš išvą
gai.
Nežiūrint
nepaprastai
didelių
žiuodamas
Lietuvon paskutinį seŠĘ
nuobodūs tie išsipurtę vaikinai.
(Skiriu E. D.)
Kai kalba, rodos, lyg bejausmiai
Gruodžio 7 d. šv. Ev. Dr-jos me išlaidų, grynas pelnas parapijai madienį svečiavosi Elizabeth’eįb
Elia sėdi parėjus iš darbo ant
pagiedojo keletą, giesmių laike s&
sutvėrimai, lyg gramofono daina tiniame susirinkime visi nariai da siekė 400,000 dolerių.
piazų linguojamoje kėdėje, ranka
mos.
vimas. Turbūt jiem kažin kas rū lyvavo. Valdyba 1931 metams iš
Po to Šv. Jėzaus Vardo dr-ja
galvutę parėmus, akis įsmeigus į
Kleb. J. Simonaitis rūpinasi naji
rinkta: pirm.
pirm, — K. Kasmanaitis, rengė lapkričio 9 d. pirmą parapi
pi, ir Eliai atėjo mintis:
tolį, į debesuotus dangaus pakraš
vice-pirm. — J. Barolis, nutarimii jos “Oyster Roast,” kuriame at jų vargonų įrengimu. Dabartinių
—• Ar tu sakei, kad aš čia esu?
čius ir kažin ką mąsto. Rankoje
rast
A. Strazdas, finansų rašt. silankiusieji gardžiai pavaišinti ir jau tiesiog nebepakenčiami. ; ;)■ 3
— Ne, sakiau eisianti pažiūrėti.
laiko plunksną, ant kelių guli po
Gruodžio 31 d. Linden, N. J.ren
— V. Labeckis, rašt. pagelbinin- palinksminti šokiais. Pelno para*
— Gerai, pasakyk, kad manęs
pieriaus lapas, kuriame matytis
giama
Vytauto D. sukaktuvėįĮ
kas — Ar Kaunietis, ižd. — P. E- pijai liko apie $265.00. Ypatingai
vos du žodžiai; ‘ ‘ Mieloji Motute. ’ ’ nėra namie, aš įbėgsiu pasislėpti.
lijošius, iždo globėjai
A. Urba pažymėtina, kad šiame RoasUe, Kalbės prof. J. Žilevičius, solo. ds|
— Tai tu nenori važiuot?! —
Matyt, žadėjo jai laišką parašyt,
nas ir J. ,Levišauskas. tvarkdarys užsimokėjęs įėjimo mokesnį 1 vai. nuos panelė V. Pranckevičiūtš.
bet mintys apie Lietuvą nutraukė nustebo šeimininkė. — Tai niekis,
— J. Petrukevičius, koresp. — A. dieną, galėjai valgyti, kiek norė D. Petručionis.
kad jis ne lietuvis; dar geriau,
jos darbą.
28 gruodžio parapijos svetai^B
Kaunietis. Į Hartfordo Lietuvių jai iki šeštos valandos vakare.
greičiau pramoksi kalbėti angliš
je įvyko apylinkės kolonijų, katu
Namuose tylu. Visi juos paliko.
Sąryšį atstovais — J. Matukaitis
kai.
/>
Ką tik spėjus šiam parengimui likiškų organ. delegacijų surivįĮi
Tik retkarčiais pro šalį gatve prair J. Bernotas. Reikia pasakyti,
pasibaigti, Nekalto Prasidėjimo žiavimas.
Valandėlę
dar
svyravo.
Gera
zurzia automobilis, ir' jai ramu,
kad buvusis pirm. E. Grigaitis, at
Panelės Draugija lapkričio 23 d,
taip ramu, kai jaučiasi vieiia su būtų nuvažiavus. Įdomu. Juk jis sisakęs dėl šeimynos aplinkybių,suruošė Oysterių vakarienę. Tai
tuojau ims kalbėt apie meilę...
daug pasidarbavęs! yra. tJž jo dar
savo atsiminimais ir mintimis.
buvo vėl su šokiais, tik šį kartą
Ir jos skruostai paraudo. .
Gruodžio 31 yra sukaktuvės £
bą visi išreiškia šiidingiausį ačiū.
Taip, jai gaila, kas paliko ir kas
— Ne, geriau eisiu mokyklon,— Išrinkta komitetas ligoniams lan panelės aptarnavo valgančius prie tuvos Valstybinio Teatro ir O]
nebegrįš. Draugai... pirmoji mei
vakarienės. Nors įėjimas buvo ma- ros suorganizavimo, kurių vad
galutinai tarė.
kyti. Komiteto nariai: Poųuonoek,
lė-. miestelis, kur dažniausiai su
Viskas veltui, Elia nepamylės Conn. A. Visgauskas, Windsor, Ct. žesnis, vis dėlto surinkta apie 174 buvo-Kipras Petrauskas—pin
jais susieidavo. Mokykla... ir kiek
|st. šilingas, Tallat-Kelpša—<5
- | A Simanavičius, So. Windsor, Ct.
svetimtautį vyrą,
daug gražių vaalndų praleista te
Kadangi parapijai visi minėti gontas ir J. Žilevičius —-admm
Po valandėlės ji pasiėmė knygą M. Stocis, So. Manehester, Ct. P.
nai?! Kiek idėjų tenai gimusių?
ir rašomo popieriaus ir išėjo vaka- Petraitis, No. Manehester, Ct. J. vakarėliai taip gerai pasisekė, ku tratorius.
Tada dar šviesiomis akimis.žiūrėrinėn mokyklon.
~
J.
Jo gyvęnjman, kai rūpesčiai ne-

BALTIMORE, MD.

MOKYKLON

H ARTFORD, CONN.

■z

Anksti rytelį kelk,
Veidelį baltą prausk —
“Sudie” mamytei taręs
Skubėk mokyklon, kad būtum geras.

“ Mokyklą mokyklėle,
Tu man laimužę atdarei;
O mūs brangiausia motinėle,
To mus gražiausiai auginai.”
ŽlilJl'lŪ. VE;
——7——•

rjk-r

•Vienas geras žmogelis jau
buvo pragyvenęs šešiasde
šimt metų. Jisai turėjo ži
lus plaukus, sunykusį vei
dą. Iš viso sudėjimo atro
dė labai meilus ir geras.
Nuo mažens’ jis buvo išmo
kytas gerbti senus ir jaunus.
Motina dažnai jam kalbėda
vo nepraleisti Kalėdų die
nos, nepalinksminus kokios
nors širdies. Kiekvienais
metais jis pildydavo savo
motinos patarimą. Visi vai
kai jį labai mylėdavo, nes
kaip tik Kalėdos ateidavo,
jis aplankydavo visus vai
kus' prieglaudose ir netur
tinguose namuose: nei vieno
sykio nebuvo, kad jis būtų
atėjęs be dovanėlių, ar be
malonaus žodelio. Jis vai
kams buvo tikras Kalėdų
Diedukas.
"

,
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rėlįj Pasinaudodami naujai pa
puoštų parapijos kambarių atida
rymu, pasikvietė lapkričio 29 d.
visus parapijonus j šokį ir pasi
šnekučiavimo vakarėlį. Šį kartą
už dyką galėjo visi šokti, pasi
linksminti, ir peržiūrėti perdėm
naujai išremontuotą parapijos su
eigos centrą. Pamatė įtaisytas
maudynes,
skaitymo
kambarį,
“bowling alleys” naujai perdirb
tas ir apskritai galėjo pasidžiaug
ti taip pavyzdingai išpuošta lietu
vių parapijos nuosavybe. Vaka
ro programai paįvairinti buvo už
kandžių ir ratų leidžiamų saldai
nių dėžių. Iš šiij pastarųjų buvo
padengta visos išlaidos, ir dar liko
maždaug 35 doleriai į parapijos
iždą. ^Tai buvo paskutinis su šo

tfomūs jis atrodė. O dabar?.. Dą-

r ■

a MI7TC ibar v’s^as v’skas atsimainė. NauįJKzxlNlYlO jas gyvenimas, naujos sąlygos, ki-

ttj

v -j

-tos turi būtizir idėjos. Ištikrųjų
'čia Naujas Pasaulis. Jau kitoki

karais iis užeidavo pas sa->

...

.. .

NEW YORK—Mūsų apylinkę
jė, ypač New Jersey valstijoj^
tarp “sausųjų” ir “slapiųjų” ^

na labai smarkus karas. Nelabai;
senai New Jersey valstijoj sugaut

vo pažįstamus, prašydamas nę, kada taip malonu būtų linkstas vienas būtlegeris su alum. Ei
aukos našlaičiams. Jis ne-jinai praleist greit bėgančias diena teisman.
Kadangi būtlegeris;
PRIEŠISTORIŠKOS AMERIKOS seniai. Sprendžiant iš ma
bijojo didelio nuovargio. nelesnėra vargšas, tai pasamdė ir gerus
TYRINĖJIMAI
kad būdamas seneliu, turėjo' prie8 akis s,oja motutč’kuri jai
tomų ženklų ir Cuni seno
advokatus. Ir štai, šiomis dienom
Frankui
Kiošingui.
—
ku

mis federalis teisėjas Clark sura*^
laiptais lipinėti, bet tik jisviškų padavimų, miestas bu
nuolat kartodavo: “Būk
do, kad Prohibicijos (ne blaivy-J
galėtų daugiau džiaugsmo, gera, Eliūte, mano vaikeli, žinai, ris jau daug metų gyveno vo sugriautas baisaus žemės
bės) amendmentas yra nekonsli-’
tenai Amerikoje blogesni žmonės Meksikoje tarp indėnų Cuni
suteikti vaikeliams.
drebėjimo. Po staiga įvy
tucinis ir yra be vertės. Teisėjas
— kur vėjas pučia, ten linksta”
Clark yra gana įžymus žmogus ir?
Šiais metais jis nebemanė ir, ašaras šluostydama, pridurda ir tiek susiliejo su ta genti kusios katastrofos, apie ku
konstitucijos teisių geras žinovas^
pats išnešioti dovanėlių, bet vo: “Ką gali žinoti, gal Dievulis mi, kad liko jų dvasininku, rios jėgą galima spręsti iš
Jis
sako; kad kol valstijos atskfrįi
tą ketino atlikti per kitą. ir nebeleis daugiau pasimatyt...” — pavyko atrasti didelio se
rai to įstatymo, ar tai legislatfirotūkstančių griaučių, griuvė
Elia nuleido akis ant popieriaus
Bet tokį žmogų buvo sunku ir pradėjo niūniuot nejučiom pa novės indėnų miesto griuvė
se, ar konstitucijos reikalais šuva-'*
siai palaipsniui buvo apden kiais pasilinksminimas prieš Ad žiavimuose, nepriims, tol tas—pTO-^
surasti. Be to, jį ištiko di sigautą dainelę: “Kur bėga Šešu sius. Tie griuvėsiai yra Ari-i
hibicijos įstatymas yra be vertėj
giami u žn esamo smėlio. Vi ventus.
delė nelaimė. Jisai pavojin pė, kur Nemunas teka, ten mūsų
ir
zonos valstijoje, į šiaurę nuo si naminiai daiktai puikiai Advento,vidury, gruodžio 14 d., niekas negali priversti jį pildyj^
gai susižeidė dirbtuvėje. Li Tėvynė, graži Lietuva.” Ją pa
bSSI
vėl sumanyta daryti Oyster Roast,
gavo pasiryžimas. Ne, ji turi su pietinio Ramiojo Vandeny
užsiliko. Rasta daugiausia šį karįą be jokios muzikos. Trum šis teisėjo pasakymas sukėHį
goninėje išbuvo porą savai grįžt, bet jau išmokusi ir prity
čių. Ir sirgdaams jis rūpino rusi iš paties gyvenimo, ir sugrį no kelio, netoli nuo dabar kasdieninio vartojimo daik pu laiku suruošta ir įvykdyta. Ir daug triukšmo “sausųjų” tarpežį.*
si, kas jo vargšeliams prieš žus tą viską atiduot saviesiems; ji tinio miestelio Fenikso. Se tų, pagal pavidalą ir puodi- nežiūrint 'baisiai sunkios žmonių Ypač Washingtone pasidarė labil|
bedarbė^ ir medžiaginio skurdo, neramu. Sausieji, vienok apeliavę
Kalėdas dovanas išnešios. negali praleist visą savo gyvenimą novės miestas, Kiošingo pa nių išdirbinių papuošalus, kurs visus baltimoriečius šiuo tar ir tas dalykas atsidurs J. V. Aukį-ų
vien tik išeigom ir pasilinksmini
Karščiui pakilus, jis dažnai mams.
vadintas Las-Muertos (mi jie panašūs į vartojamus ir pu slėgia, ir šis parengimas buvo ščiausiam teisme. Žiūrėsiu, ką ti^
. yįa
klejodamas kartodavo:
Tuo tarpu jos mintis nutraukė rusių miestas), matyti, buvo iki šio laiko Cuni genties gana gausiai lankomas. Suvalgy pasakys.
— “O, kaip nelaimingi tie įėjusi šeimininkė.
užėmęs netaisyklingą plotą daiktus. Nuostabu, kad ne ta apie septynias dideles statines
oysterių, daug kitų valgių, ir dar
mano vaikučiai' vargšeliai! — Elia, pas tave vaikinas atva iš devynių angliškų ketvir rasta visai nauginių daiktų. liko apie 100 dolerių pelno.
Kas juos šįmet palinks- žiavo. — tarė juokdamasi .'
tainių mylių; namai buvo Keliose myliose nuo Las- Baltimoriečiams visi šie paren
— Ach, — atsiminė ji, kad kas
Kiošingas rado gimai atrodo tikrai dideliais dar
Per šias Kalėdas jis den mins?.’
tai žadėjo atvažiuot ją nuvežt į statomi daugiausia dideliuo Muertos,
gėsi dar daugiau palinks Šalia stovintis gydytojas teatrą. 0h! juk daug tokių atsi se keturkampiuose, miestą antrą miestą, pavadinta jo, bais. Ir tenka pasakyti, kad viso
to dvasia buvo gerb. kun. Dr. Menminti
vargšelių širdeles. Va- gėrėjosi seneliu ir giliai' į randa, mat ji graži ir net svetim supo aukšta siena, buvusi, dėl rastų vandentėkio lieka delis. Per visus parengimus ma NEWARK, N. J. — Čia "Dtt*|
• «-• •
bininkas” labai mielai skaitomai
širdį įsidėjo senelio žodžius. taučiai nepaiso, kad ji nemoka dar matyti, jo apsauga;/vidury mi, Las-Akkvias. Vis dėlto tėsi jį visur bebėgiojantį, visais ir**■ sekmadieniais labai daug jo B?:
gerai susikalbėt.
Bet kokie jie
Savo žemišką kelionę se
je buvo didžiulės šventyklos tie miestai priklausė galin reikalais susirūpinusį.
perkama.
Ir šioje kolonijoje^
nelis užbaigė tris dienas
griuvėsiai; po jais rasta gai, karingai nusimanančiai Baltimorės lietuviai labai gerai “Darbininkas” turi didelę įtakų^
kad savo priešaky turi tik gaila, kad korespondentai ne<
prieš Kalėdas. Žmonės, ypač trauktą darbą tęsti toliaū. daugybė griaučių.
Rasta mene ir moksle tautai. Tos supranta,
tikrai gerą vadovą.
visas žinias praneša. Skaitytojai^
vaikučiai, dideliai gailėjosi Jis pats išdalino dovaneles taip pat daug kapinių; iiį į- tautos pėdsakai randami ne
pageidauja, kad mūsų kor«po»yj
gero senelio. Jie raminosi vargšams ir vaikams gerojo vairių laidojimo būdų^ir iš pertraukiama grandine pra
dentai daugiau rašytų.
A.
Red.
pastaba.
Redakcija
la*|
mintimi, kad jisai švęs Ka senelio vardu. Ir iki šian papročio, vartojamo ir iki dedant nuo siaurinių Čili
REDAKCIJOS
ATSAKYMAI
kia kuo daugiausia žinučių.
lėdas pas Dievą, nes per sa dien vaikai nežino, kas šio laiko Cuni indėnų—dėti sienų per Peru, Ekvadorą,
0. Pucetaitei ir. M. AūkHitafe. visiems korespondentams labai dtd
vo vsią amžių pildęs moti jiems paaukojo tiek daug į kapus vienus arba kitus visą centralinę Ameriką, nei. — Tamstų maloniomis kores kinga ir tikisi, kad ir gerb. A.
nos paliepimą.
dovanėlių. Kadangi dovanos daiktus, Kiošingas, savo ži Naująją Meksiką ir Arizoną pondencijomis negalėjome pasi mūsų laikraščiui kuo daugiau*M
Gydytojas, kuris buvo gir būvo suteiktos seno gerada nojimo vietinių religijų ap ir Druskos ežero Utakoje; naudoti, nes per vėlai gavome. žinučių suteiks.
dėjęs senelį bedavojant, kad rio vardu, todėl jie karštai eigų dėka, priėjo išvadą, bet tos toutos klestėjimo lai Apie Tamstų aprašomą įvykį ži
nutę gavome anksčiau iš kito ko
kad senovės miesto gyvento kas praėjo seniai prieš A- respondento, kurio pranešimu ir
negalėsiąs vargšų vaikučių meldėsi už jo sielą.
J. Baltrušaitis, M. 1. C. jai greičiausiai yra dabarti merikos atradimą.
pasinaudojome. Kviečiame ir to
su dovanomis atlankyti, su
Leonas Vitkauskas liau bendradarbiauti.
Marijoną Kolegija. nės Cuni genties indėnų promanė patsai mirties nu-
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.Pen-. Dabar jau pradėjo kratas “Trimitas” rašo:
Kultųrkąmpf vadinosi po
dienus atremti reikia rimtai
r_
h.
' *
.
.
■
l-'įpas
visus
asmenis,
kame
kur
ruoštis.
litinė kova dėl Katalikų kių šimtų lūęfų sulaukta ne“Santykiai su Vokietija
ttarad u secoad-dass matter Sept. 12,1915 at tbe post ottice at Boston, Maa.
tik nors ąteitinipkai dirba.
nnder the Act of M»rch A 1BW*
/
' Bažnyčios teisių ir savival prigulmybė gali vėl būti praDidelis vokiečių dienęaš- . v
paskutiniais laikais bukėlė
Pereitą naktį (laiškas rašy
rasta.
Galinga'
Vokietija,
dybės
Prūsijoje,
vėliaus
Ba

Brtptance for mąlllng at special rate of postage prorided for ta Sectton UOS
didelio susidomėjimo Lietu tis “:Berliner Tageblatt” iArt of Ortober 8,1917, authorized on July 12,1918*
dene, Hessę ir Bavarijoje. pasipūtęs Bismarkas, ap tas gruodžio 1 d.) po dvylikth
dėjo
tokią
žinią
apie
p.
E.
vos
visuomenėj.
Paskiau

;; SUBSCRIPTION KATES i
PRENUMERATOS KAIHA:
1871—1877 metais ta kova sukrus Moritzon Blakęn- tos prikėlė visą bendrabutį
Galvanausko paskaita: “Po.......... >4.00
pVMctlc yearly................................. $4.00 Aięerikoje'metams
1891 ji atslūgo. ’Liberalai ir burg, gudins Falk neįveikė (Laisvės Alėja Nr. 3.—J.) sieji Vokietijos politiniai
ireign yearly.................................... $5.00 Užsieny metams ••••••....••••••>5.00
| litiniam pranešime, kurį laiam—tie once per week yearly. .$2.00 Viena kart savaitėje metams.....$2.00 buvo aršiausia; ir 1878— katalikų. Masonerija jos ne- ir pradėjo versti visur nuo žygiai
Lietuvos atžvilgiu
kė Kaune buvęs Lietuvos už
•retga once per week yearly....$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$2£0
įveiks
Lietuvoje.
Italijos*
1
vai.
iki
10
ryto.
TIr
ką
jie
dauguma
konservativistų
is
mūsų visuomenės buvo su sienių reikalų . ministeris
DARBININKAS” "
b • ■
diktatorius
pamatė
katalikų
rado?
Nagi!
Vyskupų
ęašto
vienos
pusės
ir
vyskupai
su
86 West Broadway
~
South Boston, Mass.
tikti su aiškiu, pasipiktini Galvanauskas, dabar esąs
galę
ir
naudą
tautai.
Italinuorašus
ir
kaikokius
ap

kunigais
ir
katalikais
pasauTelephone South Boston 0620
■
mu, nes jie įvertinti, kaipo Klaipėdos uosto direkcijos
lioniais iš kitos pusės vedė jos fašistai gerbia Šv. Tėvą, linkraščius, liečiančius šį nesuderinami su geru kai
«
- i
narys, jis pareiškė, kad kosu Juomi susitaikė; katali vyskupų raštą ar moks, atei
aršią
kovą.
Prūsijos
valdžia
mynišku
sugyvenimu.
Klai

t:'va su Vokietija yra neišven
su Bismarku priešakyje bu kų teisės grąžintos, masonai tininkus, ir šitą jie ėmė kai pėdos vokiečių skundo pa
, ■
giama. Lietuva
turi budėti,
/
vo užsimojus Bažnyčiai di gi išvyti, ar suvai-žyti. Klai po kriminaline medžiagą ir laikymas Ženevoj, Vokiečių
saugodama savo savarankiš
riguoti. Dga ir arši kova da atitaisyta. IŠ jų klaidos už šitą išsivedė du žmones— užsienių reikalų ministerio
kumą. Voldemaras padaras
Naujais 1931 metais pa siantį greitu laiku. Sulig privertė Bismarką ne tik i Lietuva galėtų pasimokinti. areštavo Moksl. Ateit. S-gos dr. Curtiaus kalba reicho
didelę klaidą, pasirašyda
Čia paduodu vieną iš dau pirmininką Adolf* Domaše
kulio akys nukreiptos į juo, Europa pasidalysianti nusilenkti, bet Bažnyčios
taryboj, nacionalistų agre- mas protokolą, kuriuo Lie
į Hvi kovojanti dali: iš vię-! malonės ieškoti. Vokiečiai gelio gautų laiškų iš Lietu vičių ir Ateit. Federacijos
singumas Klaipėdos krašto tuva pasižadėjo kalbėtis su
Įvi didžiausias problemas:
nos pusės stos Francija, katalikai toje kovoje išmo vos. Lai skaitytojai spren gener. sekretorių J. Štaupą.
atžvilgiu, galop, Vokiečių Vokietija Klaipėdos krašto
risuotinį nedarbą ir Euro- Belgija, Lenkija, Čeko-Sloko savo teises' branginti ir džia ir savo išvadas pada Be to, per visą šią dieną varžomoji ekonominė poli
reikalais. Iš to Vokietija iš <
X)s būsimąj į karą. Kai dėl vakija, Rumunija ir Jugo
apginti. • Centro katalikų ro. Paliesta tik viena atei valkiojosi įvairūs tipai, kar tika — štai kėli praėjusių
vedanti sau tam tikras tei- &
įedarbo, tai daroma visokių slavija, iš kitos — Vokieti partija svarbią rolę lošia tininkų organizacija.
tais uniformuotas policistas.
savaičių įvykiai, vaizdžiai sės.
Klaipėdos seimelio
pastangų kuo greičiausiai jį ja, Anglija, Italija, Rusija, vokiečių; politiniame gyveni “Šiandien kaikurių įvy Mane irgi areštavo ir keletą rodą Vokietijos politikos
daugumos partijos, pasak
pasalinti. Tačiau tas uždą- Austrija, Vengrija, Turkija, me.
Darbininkų katalikų kių verčiamas noriu para valandų išlaikę prie polici gaires santykiuose su Lie- Galvanausko, dirbančios vpvinys nelengva atsiekti. A- Graikija ir Bulgarija. Vė- susipratimas, socialių teisių šytį Tamstai šį laišką. Kaip ninkų... kitus žmones ser tuva. Jie rodo, kad mes ne-piečių generalinio konsulo
merikoj įkinkyta visos vai- lesniu laiku Francijai atei- išvystymas nuo vysk. Kettle- jums gerai žinoma, Lietuvo gančius vertė iš lovų... į bu galim saldžiai miegoti mūsų jjiurodymais, o vokiečių spauStybės ir privatinės pajėgos, sianti į talką Šveicarija, Ho- rio laikų buvo tos kovos pri- je eina dabar kultur-kova tus išvykusių studentų, ver vakarų fronte, kad už mūši) da norėtų Lietuvai nurodikad iš naujo pasuktų indus andija ir Danija. Kokios ruošimas. Bismarkas politi tarp vadinamos valdžios ir žėsi ir man užprotestavus vakarų sienos klaidžioja nėti, ką ji turinti paskirti ne būtų to karo pasekmės, niais sumetimais, liberalai i- katalikiškos visuomenės (ki grasė areštavimu ir durti šmėklų būriai, labai atmeną
trijos ratą. Nors tasai rak
/i
Klaipėdos gubernatorium.g
tas retkarčiais ir pasisuka, vienas dalykas yra tikras: deologijos dėlei ir protestp- ta visuomenės dalis, kaip laužymu... tris studentus, Kęstučio ir Vytauto laikų Greitai gali būti tain.
taip, kad /
vienok visa pramonės maši Vokietija būsianti sunaikin nai bigotai katalikus varžė, žydij a ir t. p. gyvena pui kurie buvo išvykę provįnei- kryžiuočius. Penki amžiai Vokietija nurodinės Lietu
nerija gerokai užrūdijus, ir ta, nes ji neprisirengusi ir jų teises pamynė. Katalikų kiausiai}/ Vyskupams ta jon areštavo iš atuobusų be praėjo, bet Lietuvos vaka vai, ką ji turi pasirinkti mi
pežiūrint visokių ’ užtikrini- jos žemėje įvyksią dideliau- mokyklos, draugijos buvo rus žodį, mes, studentai, kiek lipančius. Kratą padarė ir ruose paliko toji pat neprie- nisteriais pas save viduj. Už
uždarytos. Įstatymu išvarė politinės apystovos leidžia pas dvi amerikoni—pas p-lę teliška dvasia. Nuo vakarų visus nusileidimus Vokieti - V 4.
Įmj, kad biznis jau, jau pra si mūšiai.
'•<
<>
(Priesterauswei- ėmėmės darbo, tačiau kultū Rubliaųskaitę ir jos draugę pusės mes negalim atitrauk jai Lietuva nieko negavo. į.
dės eit po senovei, jis kaip
Tas Ludendorfo pranaša kunigus
iš
uždarinėjo ringo darbo. Valdžia ne tik ponią... (Spėjame, kad tai ti sargybos akių. Įieina, taip neina. Tuomsyk vimas atrodo tik inspiruo sungsgesetz),
Tarp Lietuvos ir Vokietijos
p-nią
Račkienę,
Dr.
Račvienuolynus,
persekiojo
vys

ką
savo,
organą
—
“
L.
Ai

komunistiniai agitatoriai,, tu ir tiksliu gąsdinimu, kad
Gruodžio 6 d. buvęs -mi eina paprastas prekių keitikaus
žmoną.
RecL)
Kratas
iįujausdami, kad biznis ir
kupus.
.
persekiota'ir
nudą, ’\ sujjj-įeš vyskupus nu
sulaikytų Vokietijos junke
ir už- masis. Vokietija reikalauja nisteris pi
daugėtos
darbas iš tiesų gali greitu rius nuo kokio neišmintingo skriaūsta " Bažnyčia" išliko kreiptais straipsniais,Tėmė
š
:. ■ -Y -V'3" r 7 -^7'' Galvanauskas Kaune' laikė portuotą
...
Ji žmonėm^ veltui po švento darys.
laiku pasitaisyti, kaištligin- ir karstagalviško žygio, bet gyva ir triumfuojanti.
Studentų atstovybės rin- paskaitų apie Lietuvos už Lietuvos nepriklausomybės
gai darbuojasi, kad tik grei tas tur būt neužginčyjamas sustiprėjo. Katalikų veiki rius dalyti, bet dar išleido
įKimus laimėjo ateitininkai. sienių politikų bendrai ir a- dalelės. Tokiai taktikai ečiau iššaukti) žmonėse sumi faktas: kol tų dviejų kori mas atgavo laisvę ir tiek su ir proklemacijas tokiam pat jk
šimą, nes,
atėjus geriems dorių—Dancigo ir Vilniaus tvirtėjo, kad vokiečiai kata tikslui..-. Mes negalėdami Į Gavo 717 balsų (turės apie pie santykius su Vokietija sant gali lengvai atsitikti,
laikams, toji auksinė nedar — klausimas nebus išspręs likai yra pavyzdžiu kitų ša pakęsti tokio žygio, kai vie-113 ats.). Tautininkai krin- ypatingai. P. Galvanauskas kad Lietuva kiaulių ekspor
ną Šiaulių laikraštuką pada-* ta progresingai, 1928 m. —
bo proga išnyks ir komunis tas be skriaudos Vokietijai lių katalikams.
pažymėjo, kad Klaipėdos te priklausys tik nuo Vokie
5„
atst.,
tams nebus kas beveikti. Ka- ir Lietuvai, tol karo šmėk Lietuvoje prasidėjo kul- re tik specialiu protestams' 8 atst., 1929 m.
kraštas yra mūsų gyvybės tijos. Jei sakoma, kad ne
. f.
pitalistai tą gerai supranta la kabos ant Europos.
turkamfas ? Mokyklos, drau laikraščiu... Ten protestuo dabar jau 4 atst. Nors čia klausimas. Be Klaipėdos norima turėti ^su Vokietija
ir
taip pat karštligingai Vieno tik visi pageidauja: gijos likviduojamos. Katali ja “baisiai skaitlingai” tau visiems linksmiau.”
krašto mes negalėtume išlai nesusipratimų, tai tas yra
kazokų
Mums prisimena
''lenktjuiiauja su komunis kad 1931 metai dar nematy kai pasaulioniai skrupulin tininkų partijos skyriai...
kyti nei ekonominės nei po klaidinga, nes anksčiau ar
tais : vieni nori nedarbą kuo tų karo baisenybių.
gai diskredituojami. Neva ir reikia stebėtis iš kur jų ir vokiečių laikai.
litinės
nepriklausomybės. vėliau konfliktas ir kova su
Jašys Atvadavę Klaipėdą ir tuo Vokietija yra neišvengiami,
K. visus liečianti įstatymai, pir tiek daug imasi — visi piešgreičiausiai užbaigti, kiti —
/
'įtuo labiausiai jį prailginti.
būdu sulaužę visus Lenkijos nes Vokietija visomis prie
maeiliai nukreipti prieš ka
>■ - Kai dėl busimojo Euro
planus Lietuvai pavergti, monėmis stengsis įvykdyti
KUNIGO TESTAMENTAS ' talikus. Kodėl žydų ir len
LIETUVIAI SVETUR dabar turim kovoti dėl Klai savo revizionistinę politiką.
pos karo, tai politikos žino
kų mokyklos neuždaromos ?
Lourdes
dienraštis
“
Sourz
vai tvirtina, kad jis neišvenpėdos su Vokietija. Einant Galvanauskas kvietė dabar
Kodėl priešingos žydams,
ce
”
parašė
apie
įdomų
tes

■ giamas.
Girdi, Versalio
BRAZILIJA
t nuskintas, taip pat ir visu Versalės taikos sutartim, tinę Lietuvos kartą gręsian
socialistams draugijos, kor
'traktatas pasėjo busimojo tamentą vieno kunigo, kurs poracijos netveriamos? Ko 2000 lietuvių dalyvavo ko- kitų tautybių legijonai ąt- Vokietija negali kibti prie čio pavojaus nelaikyti mažu
”
/ karo sėkla tuo būdu, kad gyvendamas buvo didelis dėl laikraščiai, žurnalai, vose. Kilusi Brazilijoj su sidūrė blogiausioj būty ir iš Klaipėdos krašto. Tik ei ir nereikšmingu.
v-7
katalikiškos
spaudos
apaš

r
i Europoj padarė du bereikadaugiau katalikus puola nei irutė dėl neteisėtu valdžios viso žadėto beliko tik skur- nant Klaipėdos konvencijos
talas. Jis paliko 2000 fran
į lingu koridorių, abudu Lenkitas sroves? Kodėl kitų ti-1 darbų, kaip žinoma, pasibai- das ir vargas. Laiminges- § 17-tųoju straipsniu, Vo LAUKIAMA STAMBIŲ ATMAIkų savo įpėdiniui, kad iš jų
NŲ VILNIAUS KRAŠTO
3
pkijos naudai, Dancigo korini tie, kurie laiku spėjo pe kietija, bet jau tik kaip T.
vieniems metams visiems pa kybų, srovių, valdininkai gė sukilusių demokratiškos
ADMINISTRACIJOJ
. S
Šorių "V^okietijos ir Vilniaus
S-gos tarybos narys, gali
reiti i sukilėlių pusę.
rapijiečiams, kurie to no mokytojai mažiau šnipinėja tvarkos šalininkų laimėj i- :
koridorių Lietuvoj. Kad tas
atkreipti T. S-gos tarybos
Išrinkus Lenkijos seimą
rės, užsakyti) kokį nors ka mi? Ar kunigų ir vyskupų mu. Respublikonų valdžia
'^būtų padaryta Lenkijos
dėmesį
Klaipėdos
konvenci

pamokslai
tiek
kenksmingi
sukilimui malšinti griebėsi
(Vilniaus vaivada senatan,
talikišką laikraštį. Naujas
naudai be skriaudos kam kijos nevykdymą. Tai ir suda į kuriuos pateko visa ei
Lietuvai kiek buvo Rusijai ? įvairių priemonių, o blo
klebonas įvykdė pirmtakūno
Siuvėją kampelis. Angli ro visas Vokietijos teises.
Y tam, tai dar pusė bėdo^. bet
Ar vyskupų ganytojiškas giausia tat, kad į vidaus ko
lė aukšti) valdininkų vivalią ir nemokamai parūpi
jos užkampy, Swanses (So.
l Čia be skriaudos neapsieita,
Vadinasi,
Vokietija
tiesiogi

laiškas yra kriminalinis ? Ar vas įvėlė svetimšalius. Vai- ;
ce-vaivada (seiman) • pa1
no daugiau kaip šimtą eg
Wales) mieste, yra siuvyk
į.. N’uo Vokietijos atkirsta Ryt
niai, ne kaip T. S-gos tary sklydo gandų apie .stambias *
katalikų studentų skautų džios pusėje daugiausia sto
zempliorių, laikraščių savo
lų, kuriose dirba keletas lie bos narys, neturi jokios tei
^■ prūsiai, nuo Lietuvos sostidraugijėle universitete taip jo didžioji Sao Paulo vokie- ‘
atamainas. Jei tikėti tiems \
parapijiečiams. Po metų ko
tuvių. Iš viso gyvena 10 lie
sės kištis į Klaipėdos kraš
R tie. Abi nuskriaustosios valgi politinė? Ar Valančiaus čitj kolonija, ragindama sa
gandams, tai Vilniaus voi-.' <
ne visi nemokamai gavę lai liaudies
tuvių šeimyni). Vienas lai to reikalus ir jo santykius
universitetas
yra
>*Btybės silpnos: Lietuva mavada p. Raczkiewicz’ius bus £
vo
tautiečius
per
“
Deutsche
kraštį, jau nebesiskyrė , su politinis padaras? Ar blai
ko restoraną. Visuomeninio su centro vyriausybe.
Šiuo
ijukė, Vokietija gi nugalėta
Zėitung” eiti legijonais, juo
išrinktas senato pirmininku.
juo ir toliau patys jį užsisa
veikimo nėra, tik vienas ki atžvilgiu yra padaręs klaidą
vybės paskaitos politinės ?
į ir kol kas bejėge. Bet ji amlabiau kiekvienam savo noVilniaus vaivada bus' < iš

kė.
.
tas skaito
lietuviškus lai buvęs ministeris
*
Daug kitų (klausimų gali
pirminin
> .įinAi bejėgė nebus ir jau daskirtas dabartinis
ru stojusiam buvo mokama
kraščius. Jono Kalasausko, kas ir užsienių reikalų mi
ma pastatyti. Suparaližavi- 3i) mile reisų mėnesiui ir be
X bar reiškia savo nepasitenvaivada p. M. K
kilusio nuo Vilkaviškio, šei
nisteris prof. Voldemaras,
mas
katalikų
akcijos
Lietu

DEGTUKŲ
SUKAKTUVES
Itinimą labai aiškiai ir enerki’s o į Balstogę vaivui
to rūbai, maistas, sužeidus
Gruodžio mėnesf sukanka
mą ištiko nelaime: pernai sutikęs kalbėtis su Vokieti
----1 —- “Atgimusi
----------------------—
—— —
ingai.
nacijona*
voje aiškiai rodo, kad kulpaskirtas
dabartines
ar žuvus buvo garantuojamirė jis pats, o šiemet jo ja
Klaipėdą
liečiančiais
imo
dvasia šiurpulingais 100 metų nuo to laiko, kai tūr-kova tik prasideda. Ne
niaus vicevaivada p. S.
mas -šeimos aprūpinimas. Jų žmona; liko trys vaikučiai,
klausimais.
Ta
gauta
teise
ėgliais perėmė Vokietijos žmonės pradėjo vartoti fos paslaptis, kad užsienio ma
tiklis.
ji
net atskiras batalijonas su- ■
kurie atsidūrė prieglaudoje, Vokietija dabar ir naudoja
Dų ir atsirado balsų, kad forinius degtukus. Juos iš sonų įtaka ir finansai' prie
sidar^s. Be Abejo, tat vilio
t,Trimita8f, si, aišku, Lietuvos nenau
a nepasiduoti Versalio rado prancūzas Charles Sau- to veda. Šiais laikais, kada
jo ir lietuviui labiausia be
dai. Tuo būdu iš Vokietijos
LENKIJOJ M
Degtukai pirmiausia Europos padangė labai ap
^sutarties reikalavimams, ne rio.
darbius. Paskutinėmis žimopusės Lietuvai gręąia pavo- i
kas iš to išeis. Pavo- buvo gaminami Anglijoj ir siniaukusi* Liętuva beerzių- ntis liėtiivių valdžios pi
Wirtis lietuviu valdžią pusėje Uflcnfth—tol
*6,

‘
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dama svetimšalius savo ne- buvo slpję į 2000.
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA
Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Jonas Pskinsf Įrirm“?
M. Gedžienfi—1-ji vice-plrm.; M. Urmonlenč—II-ji vica-sirm.?; ą.
Zaveckas—rašt, 116 Webster Avė., Cambridgė. Mass.; O. Sidabriene
—ižd., 6 Commonwealtb Avė.. Worcester, Mass.; J. Tatulls ir-P.
Mankua—iždo globėjai; Kun. J. švagždys ir Kun. J. Bakanas—orga•. nizatoriai; Kun. F. Juškaitis—redaktorius, 432 Windsor St, Cambridge, Mass.
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api& įdomų

Bedarbės metu, kada fab
rikai užsidarinėja, jis daro
didžiąusį biznį — šešis mili
vo pagelbos esame bejėgiai, jonus dolerių į savaitę.
Šiame darbe ypač reikalin Tas žmogus — garsusis
ga Dievo pagelba. Todėl ne “Al” Capone. Apie jo bi?-'
liaukime jos maldavę. Ypač nį visi laikraščiai rašo. Susujungtomis pajėgomis tų sipažinkime ir mes.
darykime per savo metinę
Prpstitučių “manageris”
Grabnyčias. •
šventę
Vos sulaukęs dvidešimties
Pagalinus nepamirškime
metų, vAl” Capone pradė
skleisti blaivybę per spaudų.
jo savo keistą karjerą, kai
Geru būtų daiktu, kad kuo
po prostitučių namų sargas;
pos ar centras parūpintų adabojo, kad policija neužpie blaivybę knygelių, lai
pultų; gatvėse — “kostumekraščių ir atsidėję platintų.
rių.”
Nagi pamėginkime uoliau
darbuotis per šiuos metus. Pilnas ambicijos, per
Sekančiam seimui atėjus .sa trumpą laiką paliko “manavo darbo vaisiais galėsime geriu” turtingiausio prosti
tučių namo, praminto —
pasidžiaugti.
Red “The Four Dences.”

ŽODIS BLAIVININKAMS

/
•e

<

J.

Šiame BĮ. sk. telpa paskutinio Blaiv. Seimo protoko
las. Protokolas neilgas. Nu
tarimų neperdaug. Daugumas jų paprasti. Bet visi
praktiški. Visi gyvenimai!
įvykdomi.
Pradedame Naujus Metus.
Pradėkime naujai platinti
blaivybę. Visų pirma duo
dami patys gražų pavyzdi,
netik negerdami svaigalų,
bet ir gražiai gyvendami.
Būdami atkakliais mes ne
tik prie blaivybės patrauk/
sime artimą, bet dar jį to
liau atstumsime.
Toliaus, privalome gerai
suprasti, kad patys be Die-
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ti Ekstra kelius centus.

į. Darbo žiųegtų fe.aari>oyT Bos kenčia šaltį ir ęi

?

[ją, toli nuo tų,

“Chaūferių ir Teamsterių”

ra labai baisus žodis. Kuo < Mes Amerikos Ii
met žmogąųs gy venimas pri samedąug aukų -fl

andį kurie----------------------- nušauti.
unijoje įlipdo keli jo drau
’" ^^Cai»ne liko “butIndependept ’ ’ yra gana įdo-i
gai—“Three fingered Jack”

j
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“Outlook

Chicagos pilietį.
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klausė išimtįnąi nuoto, ką tuyos karo ištiktie]
tegerių bosas;'” Naujas “bo ir “Red” Barker. Jie pri jisai savo lankomis kasdie ti, bet dabar tm
sas” mokėjo gudriau su sa mušė valdybos narius, ir niu darbu užsidirba, be dar minti savuosius ię • V
va bendradarbiais sugyven darbininkai juos į valdybą bo reiškia nustojimų to šal testingą ranką ištiestoj
ti. jie jį geriau už Torrio išrinko. Jie unijos kasą ap tinio, iš kurio žmogus sėmė tarp tų tūkstančių beS|
pamylėjo, nes jis daug gau vogė, ir reikalaudavo nuo sau ir savo šeimai pragyve armijos yra ne vien&į^
siau savo pinigus išleisdavo. biznierių dideliii užmokes nimų.
tas ir mūsų brolių lieq
Išteisti dešimts tūkstančių čių — arba grasindavo į Ūkininkas bedarbės nepa- kurių gal ne vieno šeini
dolerių per vieną vakarą — streiką darbininkus vesti.
žįsa, nors jo gyvenimas nėra lė nei duonos kąsnio toį
jam niekis būdavo.
Laimė, kad darbininkai jau taip malonus ir lengvas, Taigi dabai“, kada visc^
Jo bendradarbiai jį pamy susiprato ir suareštavo savo ypač smulkaus ūkininko, bet tos suskato savuosiusJfe
lėjo ir todėl, kad jis pastatė valdybą. Ir teisme tie jų visgi jis tos baisios šmėklos ne atsilikime ir mes Įį
milijoną dolerių “cash” sa d arbai išaiškėj o. “ Three bedarbės taip ne bijo, kiek viai, nes ir mums tą^
vo bendradarbius išbiluoti, fingered Jack” ir “Red miesto pramonės darbinin suprantama bedarbio «
jei juos policija areštuotų ar Barker” buvo nuteisti. Bet kas.
tis ir jo vargą turi^M
tai dėl degtinės pardavinė neilgai jie kalėjime buvo — Dabar bedarbė apvyko jausti.
j
jimo, ar dėl revolverių ne Capone viską sutvarkė. Tuo kuone visą pasaulį, ypač be Daugelis parapijų, tur
šiojimo, ar žmogaus užmu jaus po tokių atsitikimų darbė labai jaučiama Vokie vo komitetus bedarbi
šimo.
Capone didžiausią parodo tijoje, Lenkijoje, Anglijoje šelpti. Padėkime tokiemi
žmogžudžiu“čyfas.” Chi- drąsą. <Apie tai lai kalba ir kitose Europos šalyse, bei mitetams parinkti nu
caga pagarsėjo kaipo žmog Teisėjas Chief Justice John Jungtinėse Amerikos Vals produktų, drapanų Oi
žudžių lizdas. P, “Al” Ca P. McGoorty:
rio nepasigailėkime, įm
tijose.
pone net žmogžudžių tarpe “Atėjo pas mane Capone’s Jungtinių Amerikos Val darbiams visokios pą«
pagarsėjo, kaipo “killer,” dficiališkas Įarpininkas ir stijų miestuose ne vienas reikalinga. Kam maiste^
tai yra — žmogžudžiii “čy- duoda tokį pasiūlyjimą: jis tūkstantis gyvena ir mūsų drapanų, o kaip kam tg
fas.”
atsižadės savo veikimo dar brolių lietuvių, iš kurių ne mą už butą reik užų^
Buvo tokių bendradarbių, bininkuose, jei valdžia už vienam bedarbė jau labai nes gatvėje negi gyv^į
kurie neįvertino jo duosnu- tikrins netrukdyti jo “but- davėsi pajusti. Kuone visuo dar kai kam ir vaistai
mo ir nenorėjo jo valdžiai legerių biznio.”
se miestuose yra įsteigti ko- hngi.
pasiduoti. Jis mokėjo ir su
komitetų tikslas yra šelpti yŠelpkime tuos kur’“
•
«
tokiais apsidirbti.
Tokių komitetų jau ir lie savo kaltės kenčia ša lįs
Per septyneris metus per ’ Darbininkų unijose netu tuviai turi suorganizavę. Tų kb <
,
.
250 žuvo nuo jo kulkų. Iš rėtų būti žmogžudžių, nei komitetų tikslu yra šelpti yFed. Sekreto^
pradžių pats savo rankas vagių. Unija neturėtą tu patingai šeimynas tų, kurie 180 Hale Avė., .-.o
krauju suteršė; vėliau sam rėti nieko bendra su tokiais dabar neturi darbo ir šeimv- Brooklyn, N. Y.
'■
dė kitus tą purviną darbą užpuolikais. Unijai neturė
tų būti reikalas vartoti kul
atlikti.
,
LIETUVOS VALDŽIA IR BAŽMY®
Policija sako, kad ji tik kas ir bombas. Netaip tei
rai žino, kad Capone visas sybėiškovojama.
Savo laiku galingas VoMe~i ---- * ir.žiaurą
----- :---ana* .teisingą
pa
šitas žrtiogžudystes papildė, Reikia ‘gerų vadų—žmog ras, nuvykęs į Romą, visokiais bū lo protestai. Manyta^ kai;
bet ji begali to teisme pri žudžiai neturėti} būti darbi dais rūpinosi bet kokia kaina gau susipras. Bet tas neįvylž
ti iš Apaštalų Sosto konkordatą galiau tarė savo galingą 1
rodyti;
ninkų vadai.
(sutartį). Tas jam pasiseki. Bet Lietuvos Vyskupai, išleis
Darbininkų vadas. Kai Yra tokių žmonių, kurie jam ne konkordato turinys, o vi nytojišką laišką. Laiš
iškas
kurios darbininkų imi jos to nesupamta. Yra tokių sai kiti dalykai rūpėjo. Jis tuo perskaitytas ir paaiškini
vartodavo žmogžudžius, ar žmonių, kurie kokį barfditą, metu buvo suspaustas bloga už sekmadienį visose Lietuvoj
tai primušti kokius “ske- (kuris apvogė banką) kaipo sienių politika. Todėl jis suprato, nyčiose. Valdžios Įsakymo
kad kraštui reikia ko nors, gero gęjis kunigų buyo ištardyti
bus,” ar “bosus,” ar tai pa Staliną, išsirenka savo va duoti.
Sietuvos Aidas” net J. Eį
kišti bombą po tiltu ar fab du.
rupui Reiniui baudžiamojo Mg
Ypatingai tuo metu, kai iš val tfu]
Plunksna džios krikščioniškos grupės išėjo, „
riku.
E>0 ]paragrafais grąsino už vieM

: Jo bosas “Big Jim” Colosimo sužinojo, kad jis moka
BLAIVYBES NARIAMS
kumštį ir revolverį gerai
PRIETELIAMS
vartoti, “davė jam aukštesnę
vietą. Jis pasirinko Capone
Blaiviiiinkai-ės! Nuošir-1 žymesnį žygį krikščionybės iir jo draugą Torrio už savo
džiai visus ir visas sveikinu dealų skleidime.
sargus, kad jie sergėti} jo
< ateinančiais Naujais 1931
Sėkmingiausių ir vaisin
gyvybę nuo užpuolikų.
1 .Metais. Lai mūsų darbuotė giausiu metų Jūsų darbuotė
Gegužės m. 1920 metais
"
'■ vn
blaivybės dirvoje ateinan- je.
' ; Čiais Dievo metais padaro
Kun. J.Bakanaš Colosimo buvo nugalabytas.
— —■ 11,1
Yra gandų, kad jo sargai
1 AMERIKOS LIET. R K XX -TO • Capone ir Torio tą žmogžu.fetę,Papilde.
__
etekę vado, Capone ir
Torrio užėmė vyriausią vieSeimas įvyko Boston, Mass., Sidabrienės raportas; veikus kiek
ą ir vedė visą tą prostitu
lapkričio 27 d., 1930 metais. Pra ir kaip galėjus. Įeigos buvę pusė
čių biznį.
dėtas iškilmingomis šv. Mišiomis tinos.
“Būtlegerių bosas.” Prošv. Petro bažnyčioje 9:30 vai. ry
Renkama Seimo prezidiumas:
te. Šv. Mišių auką atnašavo cen Pirmininkas Antanas Zaveckas. įibiciją Jungtinėse Valsty
tro pirmininkas kun. Steponas Vice-Pirmininkė Morta Gedžienė, bėse įvedus, Torrio pirmuti
Kneižys. Pamokslą pasakė kun. rašt. B. Jakutis ir S. Šajefkiutė,
nis permatė progą įsteigti
Pranciškus Juškaitis.
maršalka K. Rainis. Rezoliucijų
milijoninį “būtlegerių” biz
ir Įnešimų komisija: kun. J.
Pirmoji Seimo Sesija
iŠvagždys. V. Brazauskas, kun. P. nį. Nusipirko kelius dykai
Voldemaras norėjo katalikų akyse mokslą. Tad dabar Lietuvoje
Pirmoji sesija pradėta 10:30 va Juškaitis.
stovinčius “bravorus” ir
ką
nors laimėti ir sumažinti krikšč. sidėjo kova. Kova su Baž
landą šv. Petro parapijos svetai
prižiūrėjo
alaus
ir
degtinės
Sveikinimai
grupių veikimą bei Įtaką visuoŠi kova, kurią tautini!
nėje. Centro pirmininkas kun. S.
išdirbystę.
Nusipirko
di

menėje.
Tam
tikslui
jis
ir
pasirin

skelbė katalikams Lietuvj
Kneižys atidarė seimą malda.
Sveikina centro Blaivininkų
ko
konkordato
klausimą.
visai nesuprantama. Jut
džiausius
trakus
ir
pasiru

Centro raštininkas Juozas Svirs- jirmininkas kun. Steponas KneiKonkordato klausimas jau buvo ninkai su p. Smetona
kas perskaitė 19-to seimo proto ::ys ir linki geriausių pasekmių bino papirkti policiją, kad
iškeltas
krikšč. grupių valdymo piauna tą šaką, ant kurios
kolą. Centro pirmininkas išdavė blaivybei.
netrukdytų jo trokus, per
raportą iš savo darbuotės, pažy‘“Darbininkas” 366 Broad- laiku. Tik jis buvo kiek ilgiau lei jie patys tupėjo.
ŠVENČIŲ DOVANA
Kun. P.^,Jaškaitis sveikina ir važiuojančius per miestą,
užsitęsęs užsienio reikalų ministe die jie stoja Į atvirą koi
' mėdamas, kad darbavosi pagal išinki, kad kilni Blaivybės organi pilnus “šlapių” prekių.
\vay, So. Boston, Mass.
rijoje.
Ypatingai šis klausimas katalikus ir Bažnyčią, tai
galės. I Vice-Pirmininkas B. Ja
Labai gražus paprotys Kazacija išaugtų.
L.
R.
K.
S.
A.
organas
svarbiu
pasidarė.
įsikūrus Lietu Ivkus tenka išaiškinti tikta
“Būtlegerių” biznis daug ledij. metu savo gimines ir
kutis raportavo, kad nedaug lai
Kun. Jonas Švagždys sveikina
ko turėjęs, bet prieš Seimą išsiun
daugiau jiems pelno atnešė, šiaip gerus prietelius apdo “Garsas” P. O. Box 421, voje bažnytinei provincijai (1926 line Įtaka (sakysim, UUli|D
ir
linki,
kad
blaivybė
gražiausiai
tęs koletai kuopų, agitatyviškų
Wilkes Barre, Pa. Metams m.). Voldemaras gerai žinojo ka tuo, kad tautininkų eilėse '<
negu
prostitučių
blznis.Tarp
talikų visuomenės, ypač dvasiški- ma yra nepalanki kata
vanoti kokia nors dovanėle.
laiškų kviečiant į seimą. II vice nujotų.
$3.00.
Išeina
kas
ketvergas.
jų
darbininkų
atsirado
pa

jos,
norą turėti sutartį su Šv. Tė (pav., ministeriai Tūbelis,
Kun. P. Juras sveikina ir lin
pirmininkas Ona Adomaitienė pri
Lietuvoje mūsų giminės la
Labai
tinka
jaunimui
Avu.
Jis ’ir pasiryžo tą norą pa hius. Aleksa). Be to, 1 ta
siuntė raportą laišku ir pranešė, ki Dievo palaimos Blaivybės or vydas. Jie pradėjo vaginė bai laukia kokios nors do
jog dėl ligos negali dalyvauti sei ganizacijai.
ti, ir centrali nei įstaigai vanėlės nuo savo genčių, iš merikos “Vyčių” organas tenkinti. Bet jis nepagalvojo a- kų eiles yra prisiplakę daSĮį
pie konkordato vykdymą.
lįstų, kurie prisimeta kratil
LDS. sekretorius ir “Darbinin
me. Centro raštininkui, A. Aksti(ofisui) neišduodavo tikro keliavusiu toli už jūrių. Ge “Vytis” du kartu mėnesyje. Ir tenka pasakyti, kad Volde tautininkais. Šie prisimetra
.nui rezignavus, raštininko vietą ko” redaktorius A. F. Kneižys
raporto apie ineigas. Žino riausia dovana, ką mes ga Metams $4.00. Adresuoti: maro parvežtasai konordatas pra čia tautininkus daryti tok
užimantis Juozapas Svirskas išda sveikina LDS. vardu ir linki kuo
“Vytis” 4736 So. Wood St, džioje padarė gero įspūdžio dva gius, kurie labai kėni
vė raportą: veikęs kiek aplinky geriausių pasekmių blaivininkams. ma, jų “bosas” Torrio juos lime lengviausia pasiųsti sa
siškojoje. Tuomet dar nesuprasta1 Jininkų
‘įninku partijai
partijai.
Chicago, III.
V. Paulauskas, Liet. Darbinin pabarė. Jie į tai jam kul
bės leido. Centro iždininkės Onos
vo giminėms Lietuvon, tai
•
m
/
Pradėję
kovąį su Bi
Voldemaro tikrieji tikslai. Bet štaį
kų Sąjungos centro pirmininkas
komis atsake, bet bosas vis geras katalikiškas laikraštis, Moterų reikalams skiria praeina metai, kiti. Voldemaro pa
.- ’tininkai,
.ininkai, matyt, yrasveikina ir linki -viso labo Blai
dėlto
gyvas
paliko.
mas
mėnesinis
žurnalas
dėjimas sunkėja, konkordato pada nusileisti ir ją laimėti^vininkų Susivienijimui.
kuris, lankydamas mūsų tė
Išgijo Torrio — liet bai velius, brolius, sesutes pri “Moterų- Dirva”’ metams rytas įspūdis išdyla. Valdžia pra kai irgi, matyt, įtempę i
Sveikina K Veneius, LDS. Cen
RblEHOS AUT VANDEM10
tro narys ir linki gero pasiseki siai nusigando. Kaip išėjo
$2.50. “Moterų Dirva” 2239 deda nebesutikti su Bažnyčia. Vol gas nenorės nusileisti, tai
mins
jiems,
kad
mes
dar
gy

mo Blaivininkų organizacijai.
Per Cherbourg—6 Dienos
iš ligoninės, tuojaus pasida vi esame, nors toli nuo jų W. 23rd -Pl., Chicago, III. demaras aiškina konkordatą, kaip laukti aštrios kovosi Kfe|
Per Bremen
jis nori.
Prasideda katalikiškų dėję, reikia manyti, tad
Sveikina telegramų kun. dr. J.
vė
policijai,
neš
žinojo,
kad
Bent-vienų
iš
virš
minėtų
organizacijų
varžymai, katalikiš eis prie visiško Bažnyčkjį
Dviem Greičiausia PlaukioNavickas linkėdamas Dievo gau
būdami, juos atsimename ir
x Jaučiais Laivais
rimo, tikybos pešaHnhM
sių malonių brangiems vienmin- jam daug sveikiau kalėjime, jų
atlankymui siunčiamiemJaikraščių užsakykime Lie kų mokyklų uždarymai, katalikų kyklų
ir t. t. šių dalykai
negu tarp tokių bendradar noi-s mažą atminties dovanė tuvoj tai bus maloniausia mokytojų mėtymai iš vienos vie
Brenen ir Earopa čiams.
Sveikina Šv. Kazimiero Seserys,
bių. Mažiau 8 Dienų į Lietuvą
dovana, ką mes galime sa tos į kitą ir 1.1. Bet štai 1929 m. šiv.o metu iš vyriausybėj!
lę.
Štai
jie:
;
rudenį nugriūva ir Voldemaro ga ja socialistai. Drąsiai M
Pažaislyje, Lietuvoje ir linki skais
Taipgi Keliaukite Populiariu
Po truuųiaus laikp,' iš ka
viems pasiųsti Lietuvon.
lybė. Ateina p. Tūbelis. Kai kie tinti, kad tautininkų te is
Ekspresiniu Laivu
čios idėjos spinduliams pasiekti
Vienatinis
lietuvių kataliAmerikos laikraščiai Lie no jau mėginta apsidžiaugti. Bet skelbiamoji kova katalM
ir tamsiausius mūsų išeivijos lėjimo jį išleido. Tada jis
COLUMBDS
kų
dienraštis
Amerikoje
kraštus.
pasiėmė Capone ir nuėjo “Draugas ”2334 So. Oakley tuvoje yra laimi branginami dalykai nepagerėjo, bet vis sun iš vieno šaltinio. IrvhaM
čia Lietuvos" gyveninta?'^
Arba Nuolatiniai kas Sa
Sveikina kun. Jonas J. Jakaitis valdžios įstaigą ir perstatė
ir visų su dideliu pamėgimu kyn tebeeina.
vaitę Išplaukiančiais Gerai
Amerikos
lietuviai dėjo tiiį
Šių metą rugsėjo m. 4 d. p. p.
iš Chicagos, Iliinois, laišku ir
Avė., Chicago, UI.
Prenu
Alfonsą
Capone,
kaipo
jo
įskaitomi.
Taigi
padarykime
žinomais Lloyd Kajutiniais
linki Viešpaties Dievo palaimos
Smetona su Tubeliu prieina paga Lietuvos gyvenimas H^|
merata
metams
$7.00. ,
Laivais
savo giminėms tų malonu liau prie visiškai atviro konkorda grąžtus, skaidrus. SavMB
Valdininkams jis
Blaivininkams ir Blaivininkėms. pėdinį.
Informacijų Kreipkitės Pas
^Ljetpvių I)gi$uu£kų Są
Sveikina Blaiviųiūkų 1-mos kp. pasąkė:; f/r '
mų, užsakykime jierps ame- to sulaužymo katalikiško veikimo vyhes paaukojo, ka4 lai
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Juozas Kazlauskas ir raštininkas darėte, ir jis daryB jums, ką kas” "'eina
Jū kartu savaitė-j skaito ii
Jonas Gailius linki viso gero Blai
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klausime. Valdžia uždaro katali tų
kų moksleivių ateitininkų organi- tų
O dabartie
vaciją. * Tuo suduodAtaM didSKau- Įryvcnuaa* visai M|M
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Nors darbinin

beveik nėra.

-

nebegrą- baj šnekėta.

l nors ir kažkaip no-
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į sutalpinti.

ųtai—J
cūzijoje nedarbo klausimo

Brianuos

net Eu

po

nedaug

litikoje terhdofkeli

uždirba,

dėlto apmokamo dar

visur

savo išdavikiška ranka mo
pilkėjo paspausti ten, kur jam
dalykai: Į reikia.
Ir taip, negarbinlėje

Prancūzų mi-

kai ir
bet vis

Jis

8AINT ULAIR, PA.
BEIGHTON, MASS
savo krašto piliečių žiauri gaiš keliais, Pilsudskis rin. LDS. 107 kp. mėnespnis susirin
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
priespauda ir prigyventi per [kimus laimėjo. Po “laimė- kimas įvyks sausio 4, tuoj po su.- penktadieny, sausio 2, 7:30 vaL
šiuos metus valstybės nuo-1 j imu” pasitraukė iš pręmje- mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln
Ateikite visi.
Valdyba
stoliai, kurie siekia devynis ro vietos, į kurią savo klus- Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
užsimokėti mėnesines mokestis ir
šimtus milijonų lirtj. (apie nu tarną pulkininką pastatė,
naujų narių atsivesti prirašyti.
EASTON, PA.
30 milijonų dolerių). Todėl [ir dabar Portugalijos pajū■ ,
Valdyba
LDS. 40 kttopos susirinkimas į1930'metai — Musolinį’ui ry prieš šaulę kaitinasi ir
l
■
■ ■
X
vyks sausio 4 d., tuoj po sumos
gal nelaimingiausieji metai.[smagiai ūsus raito, ruošdaPHILADELPHIA, PA. ,
šv. Mykolo parapijos svetainėj.
LDS. 13 kp. susirinkimas jvyks Malonėkit visi nariai atsilankyti
masis naujiems žygiams.
Italija~sa.vo įtaką į visas[

Viskam, kas pra ropos valstybių sąjungos bo turi. Prancūzijos gyve
irome amžiną atsisvei- projektą paruošęs buvo. Bet nime nieko nauja neatsiti
o Žodį.; Ir taip pama- visur tylomis kardąis žvan- ko. Pažymėtina, kad minis
ėkvienais metais, vis ginow Buvo šaukiamos nusi
terių kabinetas ten kelis
konferencijos^
amžinybės artinamės, ginklavimo
kartus keitėsi. Bei tas ten
r vis kiekvieni nauji bet kiekviena iš didžiųjų val
labai paprastas, dalykas.
mums naujus darbus stybių norėjo, kad kita, o ne
Partijų daug, jos tarp savęs
Lpesčki^ primena.
ji nusiginkluotii. Tokiu bū
sunkiai susišneka, tad ir
du
nieko
gera
neišėjo.
penktadieny, sausio 2, 7:30 vai. ir mėnesines mokestis užsimokėti.
erikos gyventojai dar
mainosi ministeriai. Gal nė
Dabar norime į iMtuvą vakare, mokyklos kambary. Ateivalstybes įvairiausiai plėtė
M. Songaila
bai 1930 metus be ypaTautu Sąjunga, ir. šiais ra kitos valstybės, kur mi
persikelti.
Lietuva
mums
vi

cite
gausiai.
Nepamirškite
Užsime

net per vedybas, ženatvę.
"įailesčio palydi. Jie metais savo darbais įrodė, nisterių vieta nepastovi taip
Valdyba k
Italijos sosto įpėdinis vedė] siems brangi. Visi mes jai tėti duokles.
NASHUA, N. H.
Z.
.
pmėjo didele bedarbe, kad ji nieko negali. Jei ji būtų, kaip Prancijoje. Ten
LDS.
65
kp. mėnesinis susirinki^
Belgų karaliaus dukterį, o| tik gera norime ir tik gera
WORCESTER,
MASS.
"
ne vienam šeimų šim- Lietuvos-Lenkijos ginčo tei ka pasakyti, kad Prancijomas jvyks sausio 4, tuoj po pas
Italijos karaliaus duktė ište linkime. Lietuvos politikos
kutinitj mišių, pobažnytinėj sve
LDS.
108
kuopos
susirinkimas
jsurdo ir bado šmėklą singai išrišti neįstengia, tai įė katalikybę pamažu pra
kėjo už Bulgarijos kara-j didžiausias laimėjimas pe yyks sausio 4, Aušros Vartų pa tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes
i. Daug žmonių, darbo ką apie jos kitus darbus be rastas vietas atgauna. Prieš
liaus. Be to, Musolinį daug reitais 1930 metais buvo — rapijos salėj, tuojaus po sumos. yra keletą svarbių sumanymų.
ę, didžių neteisybių ke- kalbėti. Žodžiu, Tautų Są šimtą metų ji visiškai iš
simpatijos Vokietijai rodė-. \ prekybos sutartis su Latvi Visi nariai prašomi pribūti, nes Taipgi atsiveskite ir savo draugus
nueiti buvo priversti, junga dar'tebėra toki įstai Prancijos išstumta, dabar
.prirašyti prie šios organizacijos.
turime svarbių reikalų.
Ir štai visai naujas dalykas ja. 12-ka metų Lietuva ir
Valdyba
Kviečia Valdyba
nedarbas žmones viso- ga, į kurią didžiųjų valsty vis naujais laimėjimų vai— nesenai italu užsieniu rei Latvija, kaipo nepriklauso
\■
piktadariais padaro. bių politikai susi važiuoj a, nikais puošiasi ir į priekį
kalu ministeris priėmė Ro mos valstybės, viena šalia
lu visa tai milijonierių gražias kalbas apie taiką pa žygiuoja, pasenusius papro
moje bolševikų Rusijos už kitos gyvena, o iki šių metų
ns nieko graudinančio sako, puikias vakarienes čius griaudama. Tai ženklas,
sienių komisarą, su ^kuriuo nepasirūpino net prekybos
:ė.
Jie nepasirūpino vienas kito garbei iškelia rodąs Prancijai gražią atei
palankiai susitarė jų valsty sutarties sudaryti.
ninku būvį palengvin ir... vėl išvažiuoja. zIr tiek. tį.
Juk katalikybėje di
bių draugingumo klausi '‘Praėjusiais metais Lietu
ėk vienas kitas iš jų Gal ir negerai, kad Ameri džiausia gyvybė ir pažanga
L. E. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. ŠVENTO PETRO IR POVILO
mais. Tai gana reikšminga, va į priekį pažengė ir kelių
PAŠALPINfiS DRAUGIJOS
DR-JOS VALDYBA
, Rockefelerės) šiokio ka į Tautų Sąjungą neįeina. reiškiasi. Todėl nenuostabu,
Skirta
nes ir fašistai ir bolševikai [taisymo atžvilgiu.
VALDYBA
/
v
susirūpinimo parodė, Jos atstovai, kaip darbo, o kad Prancijos žymiausieji
Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
baisiai vienį kitų neapken šiek tiek’ pinigų naujiems Pirmininkas — V. T. Savickas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass
ąęjūsieji metai Ameri- ne kalbų, šalies žmonės gal rašytojai į katalikių tikėji
plentatns (šašiejams) tiesti 451 E. Seventh St, So. Boston, Mass. Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
čia.
Vice-Pirmininkas — A Naudžiūnas,
92 Savvyer Avė., Dorchester, Mass.
olitikoje gana žymūs ir įstengtii ir visą Tautų Są mą pereina.
lir seniems taisyti, gerinti.
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika,
Atrodo, kad Europoje vėl
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas,
mingi. Įvykusieji rin- jungos aparatą iš nedarbo Šia proga galime pažymė
446 E. 6th St., South Eoston, Mass.
Beveik visoje Lietuvoje pri- 40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius,
valstybės prieš ■ -valstybes
Fin. Raštininkas — D. Llngevičius,
i sudavė skaudų smūgi taško išjudinti. Bet, iš ki
27 Tampa St., Mattapan, Mass.
[vaĮomas pradžios mokslas į- 62 Adams St, Dorchester, Mass.
ti, kad RayĮnond Poincare,
jungiasi. Aiškiai matyti vie
iždininkas — Vincas Kallšius,
Kasierius
—
P.
Kleponls,
įblikonams, o demokra- tos pusės, gal ir gerai, kad (Puankare) didžiojo karo
vejkas.
Mokykloms daug 266 Bolton St, So. Boston, Mass.
67 G Street, South Boston, Mass.
noje pusėje Vokietiją, Ita
Tvarkdaris — Petras Geležinis;
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
gražių laimėjimų viltį neįeina ir neįsivelia į Euro metu Prancijos prezidentas,
naujų namų pastatyta. Bir 141 Bowen St, So. Boston, Mass.
14 Vinton St, South Bdston, Mass.
liją,
Bulgariją,
Sovietų
Ru

Draugijos susirinkimai būna kas pirmą
Draugija
laiko
susirinkimuskas
antrą
Kė.
Tai
didelis
dalvkas.
pos
valstybių
pavojingus
nesenai sunkiai susirgo. Tai siją, o kitoje — Praneiją ir žuose ir Rokiškyje pradėta pirmadienį kiekvieno mėnesio 7:30 nedčldienl kiekvieno mėnesio 2 vaL
V-''
•
po pietij, Parapijos salėj, 492 East
kol kas rinkimų,’ davi- ginčus.
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj,
vienas pasaulio didžiųjų vy Lenkiją. Anglija lyg nuoša įstatyti gimnazijoms puikūs Fifth
Seventh St, So. Boston, Mass.
St, So. Boston, Mass.
nieko nauja neatnešė, Anglija, toji Anglija, kurio ru. Bet Lietuva jo, jei jis
[rūmai. Kaune nesenai pa
t, senatas^ ir kongresas je anksčiausia 'įvairiausios nebeišgytų, gerai minėti ne liai laikosi.
šventintas Tautos. Muzejaus
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
f triukšmingiau posėKeli žodžiai ir apie nera pamatų akmuo. Nesenai ati LHTUV. DUKTERŲ DR-J0>
VALDYBOS ADEESAI
laisvės gimė, pereitais me galės. Juk jis daugiausiai
z 1930 M.
miąją Ispaniją.. Ispanai la daryta akių ir ausų ligų kli- PO GLOBA MOTINOS ŠV&
ija, negu anksčiau. Polais nepasižymėjo tos lais prisidėjo prie Vilniaus pri
_ VALDYBA
bai neramūs ir karšto būdo [nikos rfimai. Studentų skaiSooyerėui daugiau praY
Pirmininkas — Antanas Maeejuiuis,
vės skleidimu ir meile. Ji skyrimo Lenkijai. J ei jis bū
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,
. 450 E. Seventh St, Sė. Boston, Masą
žmonės. Pas juos revoliuci [čius didėja.
t išlieti tenka, besiginGimnazijos
vis dar šimtus milijonų žmo ki tiesą palaikęs, Vilnius
63 G St, So. Boston, Mass.
Vlce-pjrm. — Povilas žlrolls, r
jos
ir
revoliucijos.
Štai
ne

554 E. Fifth St, So. Boston. Masą . t
|
moksleivių
pilnos.
Tai vis Vice-Pirmlninkė —- F. Zaleckienė,
4 su senatoriais.
Bet
f^ 4^ggyri<UP» Bt, Oambridge, Mass Protokolą Rašt — A6olfa* NaTlcfcasL <; *
nių tebelaiko suspaudusi ir lenkų rankošė nebūtų. ■ To1931 m. kovo 4 d. nau- savistovumo nesuteiika. To dėl linkėkime j'ainv iš sun senai buvo kilusPrėVoliucija Į gražūs dalykai bei ■d-J *■ * *>/-’ * 4 *
•874 BoRotr!«tv®oFinaąsą
prieš karalių Alfonsą, kurio
Bet šalia gražių pusių vautoriai ir kongreso naE. Seventh St. So. Bbate
limoji Indija (Azijoje), ku kios ligos pasveikti ir Lie
Fin. Raštininkė—Marijona MarkoniutA Kasierius — Andrius ZalfeduM,
.
sostui tikras pavojus jau bu- ra ir gana stambių juodų . 664 E. Eighth St, So. Boston, Mass. 702 E. Fifth St, So. Boston, Masą "'•>
?usirinks, tai Prezidenrioje per 300 milijonų gy tuvai padarytą skaudžią
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
Maršalka — Kazimieras Mikaillonls,
fiooverėui daug karšBet kariuomene kara- dėipių, kurios ir visą gražu- 105 West 6-th St, So. Boston, Mass.
VO.
906 E. Broadway, So. Boston, Masą
skriaudą
atitaisyti.
Tada
jis
ventojų, jokios laisvės dar
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mA •
ištikima
liko
ir
karaĮ
m
ą
nustelbti
gali.
Todėl
ir
liui
bus. Padidėjęs senato1512 Columbia Rd., So. Boston, Masą
nešintus susirinkimus kas antrą^ ne*
negauna. Tai labai brangus galėtų ramiai su pasauliu at
dčldien] kiekvieno mčnesio Lietuvią
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
liūs
Alfonsas
tikrai
links[apie
jas
nutylėti
negalima,
iemokratų skaičius gal
1426 Columbia Rd., So. Boston, Masą
Svetainėj kampas E ir Sllver Sts^
kraštas, pilnas įvairiausių siskirti ir ramiai amžinybė
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po
mas Kalėdų šventes turėjo.
Lietuva praėjusiais metais Draugija savo susirinkimus laiko kas
[iau Amerikos gyvųjų
antrą utarninką kiekvieno mėnesio.
pietą. Ateidami atsiveskite drauge
brangenybių kasyklomis.Tas je ilsėtis, kaip pasaulio tai
7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sve
□aują nartą su savim prie draugijom
amų iškels, Palauksim
Rusijoje gyveni- turėjo užsienio politikoje tainėj.
prirašyti.
anglams svarbu. Indija an kai datfg nusipelnęs.
k
mas nepasikeitė! Ten vis gana stambių pralaimėjimų, Visais draugijos reikalais kreipkitės
imatysim.
glams
didžiausius turtus Pasaulinį karą laimėjusių
pas protokolą raštininke;
ŠV. KAZIMIERO E. K. DEJOS
dar Stalino Rungtis ir mil-; Svarbiausias — Klaipėdos
i pažvelgti į platesnį krauna, ji palaiko Anglijos
valstybių
kontribucijomis
VALDYBOS ADRESAI
Žiniška valia .tebeviešpataus reikalu Tautų Sąjungoje voųlį, tai ten praėjusieji finansus. Visi tai gerai su
apkrauta Vokietija ir perei
miesteliuose įvyksta katali
Žmonės už menkiausi piečiai buvo iškėlę skundą
metai ir šį tą paliko,
— J. Grublnskas,
pranta. Gal būtų kam nuo tais metais savo galvą vis ja.
kų susirinkimai, kurie siun Pirmlnlhkss
politinį
neištikimumą
šaudo
!
prieš
Lietuvą
dėl
neva
ne24
Prescott
St, Readville, Mass.
ūsų kaimyninė Pietų A- stabu, kad Indija, 300 mili
Vice-Pirmininkas
— J. Markellonis,
aukštyn kėlė.'. Ji, dantis su
čia protestus vyriausybei
140 Bowen St, So. Boston. Mass.
mi, kaip žvėreliai. Kalėji- vykdymo. Klaipėdos konvenka buvo užsikrėtusi re^ jonų tauta, vis dar vergau
kandus, moka kontribucijas mai prikimšti pulkais žmo- bijos. Lietuvos užsienių rei- dėl negražaus žygio ir su Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
116 Bowen St, So. Boston, Mass.
įeijų liga. Ir Brazilija, ja Anglijai, 60 milijonų tau
ir vis prie kaž ko ruošiasi.
tarties su Apaštalų Sostu Fin. Raštininkas — M. Šelkls,
nių, kurių gyvenimas biau- kalų ministeris p. Zaunius
256 E. Nloth St, So. Boston, Mass.
rgentina, ir kitos valsty- tai. Bet tenka pasakyti, kad
Rudenį įvykę rinkimai į
laužymū
Studentai ateiti Kasierius — F. Grendelis,
resnis ir už senovės amžių visai negarbingai vokiečių
Lenai pergyveno žiaurias indai labai tamsūs žmonės.
57 Gatės St, So. Boston, Mass.
parlamentą visą pasaulį la
ninkai išleido atsišaukimą, Maršalka — J. Zaikis,
vergiu
“Draugas” Stalinas ministeriui nusileido, tuo
lincijas. per kurias, daug Jie susiskaldę įvairiausio
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
&v
>*
bai nustebino. Vokietijoje
dėl kurio keletas buvo areš Draugija laiko susirinkimus kas antra
vienu
rankos
pakėlimu
šiuoleisdamas
'Vokietijai
į
Lie

įjo pralieta.
Neversti mis grupėmis, tautelėmis,
nedSldien} kiekvieno mėnesio Parapi
labai laimėjo karo šalinin
tuota. Žodžiu, Lietuvoje ei
jos salėj, 492 E. Seventh St, South
ja nuo kelio savo visus prie- tuvos reikalus kištis. Ir nuo
i prezidentai, o / jų viekurios tarp savęs nesusišne- kai, kraštutiniai tautininkai.
na gyvas bruzdėjimas. Rei Boston, Mass.
Sus ir taip lieka vieninteliu šio įvykio vokiečiai Klaipėkiti pastatyti
Naujos ka. Todėl anglams ir gera
Jie praėjusiame parlamente valdovu.
klos krašte pradėjo galvas kia manyti, kad jis į gera ŠV. JONO EV. BL. PAŠALFINES
Sos nieko švj^sesnio dar valdyti. Anglai nė kiek ne
(seime) teturėjo 12 atstovų,
išeis.- Visuomenė per tuos
DE-JOS VALDYBA
Lenkija ir praėjusiais me- vis aukštyn kelti.
ėdė. Kol kas galima ma- sistengia tii nelaimingų in
Pirmininkas
— Motiejus žloba,
laikus
geriau
susipras,,
tvir

o per šiuos rinkimus gavo
tais savo tikro veido nenuLietuvos viduje visus me36 Mt Ida Rd_ Dorchester, Mass.
kad tos revoliucijos dų šviesti. Bet vardan žmo
tų įsitikinimų liks. O valsty
Telephone Columbia 5431
dešimt kartų daugiau. Bef
slėpė. Ji pasižymėjo žiau- tus neramu buvo. Valdan>'ruošiamos vien tik dėl
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
niškumo, kuriuo anglai taip kol kas didelio skandalo jie
bei juk ir svarbiausia, kad 24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
riais ukrainiečių kankini- čioj i partija nenorėjo visas
.generolu tuščios garRaštininkas — Jonas Gllneckls,
didžiuojasi, jie turėtų indu nesukėlė. Vyriausybės prie
visuomenė susipratusi butu, Prot
5 Thomas Park, So. Boston. Mass.
mais,
kurių
atgarsiai
vis
dar
tautos
pajėgas
i
vieningą
kurios jie ir pasiekė, bet švietimu susirūpinti. Pra
Raštininkas — Matas šelkls,
kad ji žinotų ir suprastų sa Fin.
šaky ir toliau pasiliko kata
256
E. Nloth St* So. Boston, Mass.
po platųjį pasaulį tebeskam- darbą suburti. Ir šiais me: žmonių, ypač nepasituIždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
ėjusiais metais jie to nepa likų partijos žymus vadas
vo valstybės reikalus.
885 E. Bondvray, So. Boston, Mass.
ba. Lenkija taip pat žiau- tais valstybė be tautos atsią
darbininkų,
žuvo,
w ■■
— Jonan Zaikis,
rodė.
Briuningas, kurį ne tik ka riai elgėsi ir su Silezijos vo-|tovybės liko. Apie seimą ne- Taip, trumpai peržvelgus, Maršalka
7 VVfnfleld St, So. Boston, Mass.
f nelaimingų šeimų nuo
laiko susirinkimus kas trečią
Šiaipjau, šiais metais An talikai, bet ir socialdemokra kiečiais, dėl ko Vokietija T. užsiminta. Abelnai, seimo atrodo praėjusieji 1930 me Draugija
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2 vaL
Mūsidarė. Per Brazilijos
po pietą. Parapijos salėj, 402 E. 7th
glijos ministeris pirminin tai remia.
Sąjungoje bylą prieš lenkus vardo valdantieji labai ven- tai. Viso pasaulio žmonių St, So. Boston, Mass.
Argentinos revoliucijas
'
kas MacDonald’as, darbo - Italija ir praėjusiais me iškėlė.
pareiga
į
naujuosius
metus
gė,
net
bijojo.jį
ištarti.
Net
£ nukentėjo ir lietuviai,
Lenkijos garsusis Pilsuds- tokios Vilniaus Didžiojo šviesesnėmis mintimis ženg
te prie nuverstų valdžių partijos vadas, savo vietoje tais fašistiška išliko. Maty
garbingai išsilaikė, nors jo ti, kad fašistij vadas Muso kis, kurs save lietuviu va- Į Seimo 25 metų sukaktuvės ti, praeitų metų klaidas ati
Romėnės prisidėjo,
partija parjamente daugu linį Italijoje tvirtai įsigalė- dintis drįsta, lapkričio mene-1 tylomis paminėtos buvo, o taisyti ir didesniais laimė
įropoję ir praėjusiais memos ir neturi. Jis sugebėjo jo. Bet jis gana gerokai sa šio gale puikų maskaradą valdžia nė kiek neprisidėjo, jimas visą pasaulį papuošti,
[apie pasaulinę taiką laliberalų partiją į savo pusę vo partijos žmonėmis apsi suruošė. Tas maskaradas— Juk Vilniaus seimas, įvykęs
y
J. B. L.
•^1
palenkti ir šiais metais su1 vylė, todėl 1930 m. buvo* su- tai Lenkijos senato ir seimo [1905 nt^ kaip tik ir padėjo
ruoštas partijos apvalymas. rinkimai.
Pilsudskis taip tikruosius pagrindus Lietu
isM Lietuvon saldainiai yra Rn- savo vairu laimingai išplau
Dabar tq saldainiu rannn- kė. Bet ir Angliją tas nelai Kitaip sakant, visi prisipla
višką surengė, kad rinkimus vos nepriklausomybei. Bet
Ir todėl jos yra Sviestos ir
ATLIEKU
Išdirbu StenlhhH
kėliai,
bet
ne
idėjos
žmones,
mingas nedarbas kankina.
laimėjo ir dabar galės ko- dabartinė vyriausybė, maVISOKIUS
SPAUDOS
KALENDORIUS
; jg ragavę, tai užslsnLlėtnvlškna, AmerlknuBDARBUS
ni Jvairiu ruSig Riun- Ir ten bedarbiu ne šimtai, buvo iššluojami. Pažymėti kius 4 ar 5 metus “ramiai” tvt, visfi" tai užmiršo.
t
Bm.

.

_

Į

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

l ų Iš LIETUVOS

&

SPAUSTUVE IR KALENDORIŲ DIRBTUVĖ

*^'■9

td 31.00.

ne

tūkstančiai,

90 dauginti didelė nuolaida,
fcratituvhinkams, draugijoms daugiau.
krtipHtėa adresu:

ATSTOVYBE z
Chtogo, HL

•0

į

bet

žymiai na,

kad

Musolinį

pradėjo Lenkiją valdyti.

katalikais,

skaitytis su

kri* kimų

dieną

jis

Prieš rin-

Didžiausias judrumas Lie-

pasirūpino tiivoj e susidarė, kai valdžia

S.LZAPENA8

Darbininkams laimingiau- kščionimis dėmokr^taig, ku? savo visus priešus suimti ir'mokyklose ateitininkų orgasia'fc

kraštas,

jei neapeiriib riti

Z- »
*♦

anksčiau

jis

nenorėjo į Lietuviškos Brastos kalė- nizaciją
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KUS Ir impOrTuOClRk
Ltet.4ut31;12«inaDPramonMM Ir Age&taaė
SpecialteKitaM.'

Nuo mažiausią tlkletMh]
Iki dldžlanstą langinių
kortą.
Mano kainos sutinkamos
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mas Skalapdis ir klierikas flevokas.
Ponaą Jerpg
r;^e^ da*
Vakare 6:3Q v. Mišparai—Pa- W pr^eĮnją.
laiminhna8 buvo irgi su asista. riaus Įnątar ^
Apart Virš'minėtų šv. Jono semi gruodžio 2$ £,4
narijos klierikų' vakare tarnavo dė panelę Oną M. Jogminaitę, 14
ę spaudos Si
Pančiuose.”' Vaidinimas praėjo ir klierikas Balttuštūnas.
Vinton St. Po trumpo pasivaži
i BOSTONO DIO
geru pasisekimu. Pertraukų metų
Altoriai, Bętlfejuą buvo tinka nėjimo jaunavedžiai ketina
jojoje
buvo kalbų, kurias pasakė kun. mai papuošta.
Parapijonys per gyventi paa Jerpntao tėvelius pp
ardinolaš O’Coi
kleb. P. Virmauskis, kun. A. Pet pereitus du sekmadieniu sudėjo
Veniųs, 311 KStrauskas ir Lietuve^ Pavasąrinin;o diocezijoje
papuošalams aukų. Zakrirtijonas
Gird.
untinėjo aplink
kų atstovas J. B. Laueka. Be to, su altorių dabintojomis pagal kle
klebonus primint
E. Meškauskaitė ir G. Zovytė gra bono nurodymus atliko • puošimo
jų" pareigą ]
žų duetą sudainavo. Salė buvę darbą.
imt*
latalikišką spaudą,
pilnutėlė.
Visos sėdimos vietos
23 dieną š. m., po ilgos ir sun
Altoriaus tarnautojai tėvelių
inencija stato * spa
buvo užimtos; matėsi ir stovinčios rūpestingai padabinti buvo, kas kios vėžio ligos, mirė Jokūbas Zaliroje vietoje po pa
publikos.
;
simavičius, 64 metų savo namuodarė gražaus įspūdžio.
akyrė šių metų pas
Visi trys chorai parodė disci isjj, 88 Wood| Avė., Ma&tapan,
j
.
.dienj kaipo katalik
Mass. Jis paeina iš, Pivašiūnų,
J. E. KARDINOLAS KALBĖS plinuoto išsilavinimo bažnytinėje
dieną. Tuomet visose
muzikoje vaisius ir kėlė žmonių Trakų apskr. Gyveno Amerikoje
PER RADIO
uvo kalbama apie pas
26 metus. Paliko žmoną Eleną,
Naujų Metų išvakarėse, gruo- širdis prie Dievo savo gražiais
tinkamų skaitymų
keturias dukteris ir Vieną sūnų.
zio 31 d., nuo 7 iki 7:15 va!., J. giedojimais. Čia tai didelis kredi
; metams,
Buvo aprūpintas Sakramentais ir
. Kardinolas O’Connell kalbės tas vargoninkui p. Karbauskui ir
linencija kviečia kuni
palaidotas
su miŠiomis penktadie
jo gabiam padėjėjui sūnui ir kiek
r radio iš stoties WNAC,
tikinčiuosius remti
vienam chorų geram nariui Jie nio rytą, 9 vai.
•rganą “The Pilot.”
Tą pat rytą anksti pasimirė
visi gražiai pasitarnavo tai bran
Tai atspės savo diocezij
« V. B. Ambraso sūnus, po a- giai šventei
Katrė Lipskienė, 60 metų, savo
norą, jei jie visi rems
dieito operacijos, kurią Dr.
Iš visų mūsų bažnyčioje Kalė namuose 9 Pacific St. Ji išgyve•aštį “Darbininką.”
niauskas-West padarė, jau vi dų gražumų buvo gražiausi—ma-1 no Amerikoje 24 metus.. Jau trynolaB, baigdamas savo lai
ii sveiksta.
nau visi su manim sutiks — tai likti metai, kaip Bostone. Paliko
reiškia, kad be pareigi
Tėvo Petrausko pamokslai.
Iš sūnus Vincą ir Juozapą, dukterį
-ir remti .katalikišką spau
kuonos susirinkime nruo
» nieks neSalSs
On«
seesri’ Lictuv°j lik° dar
aas iš didžių šv. Tėvo i
S a aprinkta nnuiavafav ■ mirM “ W»«ngai pasakyto per brolis ir seserų. Iškilmingai palaiifdy- j miršti
--- jpacuiįįai paoanjiv yv. |.-- ——- —--- '-i-------ų norų yra tas, kad kata
o u., AsairmKia nauja vaiav-i
z
n
*
sumą Po to gilaus pamokslo apie ' dota šetšadienĮ, 9 vai.
latintų savo puikią spau
pirm. A. P. Neviera priešaŽin.
Kūdikėlį Jėzų' atsidarė akys ne j
‘ i
‘”
me priimti apie 10 naujų
f. į vienam menkam katalikui.
|
J
Spaudos prietehl kurie prisiekė Vyčių kon-į
i Tėvas Petrauskas, kaip “Drau
bedarbis Apalpo
i.
Sus-me dalyvavo . ir
•
gas” rašo, pasilieka porai mėne
It BADO
pavasarininkų atstovas
JŠAITIS ^AUTOMOBILIŲ
sių pasidarbuoti So. Bostone. Jis |
šeštadienį, gruodžių 27 d., prie
,
kurs
pasakė
sveikiNELAIMĖJE
vietinėje bažnyčioje vieną sekma- į
kampo Washington ir . Summer
įdžio 18 d. š. m. ant Northdienį laikys pirmas dvejas mišias
gatvių
beeidamas skersai gatvės
rtery, E. Cambridge susiir sakys per jas pamokslus, ant
■pusiaukely apalpo ir parpuolė į
du automobiliu ir sužeidė
Ev. pašalpinės drau- rą — dvejas vėlybas.
purvą bedarbis Eugene Harlen.
imcniu važiavusiu viename
Rep.
lišios Įvyko gruodžio 28
Kada atėjo policija ir apalpusį be
*
obily. Juozas Balušaitis, 54
Mišiose draugijos
darbį pakėlė nuo žemės ir kad su
ižiaus, 337 W. Third St., S.
i gausingai dalyvavo,
SMULKIOS ŽINUTĖS
žinojus kas jis toks, jį iškrėtė ir
sruotojas vienos mašinos busavo drausmingumą ir
Vedybos,
šeštadienio vakare Ma- rado jo kišenėje tik vieną dešim
eštuotas ir kaltinamas už oteušas Beleškevieius ir f Mrs. tuką. Ligoninėje jis atsigavo ir
imą automobilio būdamas iš
Annie MRler priėmė šliūbą kurį pamatęs prie savo lovos slaugę,
imu.
ŠV. PETRO
davė kun, Virmauskis klebonijos gydytoją ir policistą labai pusteofise. Liudytojais buvo Jonas Pet bo. Policistas pradėjo jo klausinė
LAUSIAS KUNIGAS
m. daugybė South ruškevičius ir Mrs. Julia A. Pe- ti kas jis toks ir kur jis gyvena.
prie Kalėdų, tors.,
Jis pasisakė savo vardą pavardę
Tą dieną
. .. '
- •
•
•
ir kad jis namų nė giminių netu
Kūčių die>
bažnyčioje, ; sekmadieny, rįs. Esąs 26 metų-amžiaus. Per
t*’
Vnaiįftiha.ftiškino Ka.ndk tris dienas jis neturėjęs nė kąsnio

tusias kunigas Bostono dioce- ko
.

įte

‘

’

Vytautas Pančiuose.” Gruo28 d. 7 :30 vai. vakare, pobažnėje salėje, vietos Vyčių 17-ta
irdo kuopa surengė vakarą—linimą. Vaidinta trijų veikssu prologu drama “Vytautas

?el. So. Boston 3520

L 0. ŠALN A-SH ALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs dn Universitetą
TORNELL UNIVERSITY su A, B.
B. AVASHINGTON UNIV. su LLB.

‘‘Darbininko” Name
(antros lubos)

366 Broadway, South Boston
,
Rezidencija
305 Harvard S L, Cambridge, Mass.
Tel. University 1463—J.

cagos
Marij
Nuv
■nonieriui darbo
parūpi
Ase su klebonu
išpažin
iki penkių,
nuo se
nuoliktai vai.
Kalėdo
indą ryte jis
veliasi, 5
omuniją, sako gra
šv. Mišiose,
kurias
■rmauskis ir
vėl da
įą.
Taip
pat ir
cun. Vir
mauskio
tas Tėvas
Petraųs
’Komuniją.
Pusėje ’
Marijo
nas pra
nkeliams
šv. Mišias;
Pamokslą.
Už valan
Mišias
ir sakė t
Vienuoliktoje jis
šias ir p
noksią.

rel. 8. B. 0441
Hubbard9396
ADVOKATAI

H

P. IR K. KALINAUSKAI

Tai
rus m
įneštas
Ilgai <
| patikrina
sakymą
telefonuok

KAMPAS BRQADWAY IR E ST.
80. BOSTON, MASS. ‘

(Aptiękoriaus Šidlausko name) ,
Įėjimas: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS
"Bee.: 1682 Columbla RdL, S. Boston
Tel. So. Boston 1882
KAZYS J. KALINAUSKAS

Bostono ofisas i
80 Statė Street, Room 83
Bet: 88 Rosemont SU Dorcbortar
TeLTaIbot28rt
Ofisas atdaru: 9 A M. Dd 9 P. M.
,|
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i

S o. Be
BATCBELD

Į ■■««■■■

PIGIAU NEG

Kep.

J. J. KLERKAS
Smuikas padirbu ir taisau.
Taipgi radios taisau

419 Geneva Avė., Dorehester

Nėra šiukšlių,

Bėd
Galima pritaisyti
•f*

l|j'
I

■-

Automatiškas

Galima jų mt

HANLEY OIL COMPA
1

*85^ WEgT BROADWAY

80VTH

SUS ąt-ril anlri iyan <

vi<
vaikužius gau-

Prof. A. tidtei&vičtau > -

MUZIKOS UOKYKLA
mnnBA-iwmi0« duodamo* priretal taip
itema tai® te atiantūidem aufit
Muzikos KoMarvatorijų
koa aiškinamos lietuviu

Coltnn

4
■•■v

/
*/ ■-♦v'

fl

šiai apdovanojo.
■ A

K

tateįĮtaar AtŠMB IĖ
LIETUVIO $7.00
Pereitą šeštadieni, vakare, trys

f

f

.

Gruodžio 29 d. 7:45 m, ryte Re
gina Sabaitienė, gyv. 144 Bowen.
Str., ėjo į darbą D St., kur polici
jos vežimas išvažiuodamas iš gara
žo pagriebė ją nuo šaligatvio, sun
kiai praniukdamas galvą. Sužeis
toji nugabenta į miesto ligoninę.
Jos padėjimas kritingas.

•u” ’

v

ŠV,

'.

.

•

-•

; Rengia
EV.
PAŠELPINE DRAUGIJA
*

J
O

Naujuose Metuose

>;

. 1-mą, d. 1931Į
PARAPIJOS SVETAINĖJE

|

South Besten, Mastis

Pradžią 4-tą vai. po pietų.

k

___________________ _________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ '.

GRIEŠ GERTAUSIA BROCKTON’O ORCHESTRA??^
GERBIAMIEJI:—-

'

džių ir gėrimų. Grieš gera orkestrą visokius šokius. Užį
tikrinam kad atėję nesigailėsite ir praleisite laikų links* x
mai.
:
Taipgi priipename kad mūsų draugija paskelbė nau*
jų narių vajų. ! Nauji nariai nuo 16 iki 21 m. .priimami į
draugijon be įstojimo mokesties, gi nuo 21 iki 40 metų už
pusę įstojimo. Norintieji baliuje galės išpildyti narystės
aplikacijas.
Kviečia visus KOMITETAS

Rengia
PIRKĖJAS:—Sakote, šitie nuo
Brighton
’
o
Draugijų Namo
dai žiurkėms bus stiprūs? O kaValdyba
žin, ar juos žiurkės norės ėsti?
Pardavėjas: — Užtikrinu Tams- NAUJŲ METŲ LAUKTUVES
1930
tą, ės labai gerai; net ir kaimynų GRU0DŽI0-DECEMBER.31,
N
žiurkės suuodę atbėgs paragauti.
Pradžia 9 v. v. iki 2 vai. ryto
“M. R.”
LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Į

kinas.
TeL So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

OR.M.V. CASPER

•A«~

26 Lincoln St.,

(KASPARAVIČIUS

Brighton, Mass.

Puiki orkestrą grieš angliškus ir.
Kas' čia?
lietuviškus
šokius.
klausia nuovados viršininkas vie-.
- • Kviečia
KOMITETAS
ną pilietį.
■
— Du policininkai, pone virši
ninke.
— Regimai girtam stovy ?
— Tikra tiesa: man atrodė, abu
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne
du buvo girti...
“M. R.” laimės, jos sielvartai ir bėdos Joms vi

511 E. Broadway, So. Bortas
J’ į.rTrfi/itp'Va^naot: . :

: r.

■ ■ .ta

s .

•............

frimi.w!i<wixi..............................................
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|Wi m wmil

. D0RPKB8TER GLOTHINa
8BOP
VHokfus dtaboliUB siuvo, valau Ir
pertaisau Prfaran Mgal uinkymo. Fųtrus pertalaon Ir Uvifom.
Itą
reikia moH« 8KkOA čU
tik ui 812J0. Darbas ąarantuojanas, nes tam tikras maltas turiu.

MARTIN VALULIB

1854 DOBCHESTER AVĖ.
TU. CshunNa 8280
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Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:30 8(1
5 Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir
oedėldienlals, taipgi seredomisnuo
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-ray

BROLIAI IŠEIVIAI

siems, be abejojimo, rppL Jums taip
pat rupi, kad Tėvynėje taurautą Ir
klestėtą teisėtumas Ir laisvė. Jtjs taip
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribotą sauvaliavimą su Švenčiausiomis
žmonių teisėmis ir laisve. — Jus norite,
kad ir toli būdami, kad k plonąją ma
rią atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks
jis tikrumoj yra.
___ . — šitais visais atžvMgials J
Jums labai yra pravartu 18sirašyti

“Darbininkas,”
nes
“DARBININKAS” yra tikriausias
Šią dieną Lietavos gyvenimo veidrodis.
“DARBININKAS” ugdo tiesos ir
laisvės meilę.
.
f• •
“DARBININKAS” moko neapkęsti
priespaudos smurto ir niekinti dfdvaldą veidmainystę.
“DARBININKAS” tiesia ktilą Tėvy
nei j Šviesesni rytoją.
“DARBININKUI” visur ir visados
rupi darbo žmonlą reikalai.
“DARBININKAS” turi labai {domias
savo “RADIO ŠYPSENAS.”
“DARBININKAS” yra darbo Žmo
nių ir inteligentą laikraštis.
“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad iitiraitfti “DARBININ
KĄ” paiįft ir iiratykite jį tava pinti
nėms Lietuvoje.
į

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja
(1-20, o Lietuvoj tik 00 ameriknaSką
centą.
“DARBININKO” adresas; Litasaia, Kaunas, Nepriklausomybes alkttė

———

Išmintingas žmogus visapie ran
da pagalbos, nes jo privalybė —r,imti gerą iš visų ir visa.—D. Roą*-l

LINKSMOS ŠOKIAI

•

Nauji Metai. Naujų Metų die
noje šv. Mišios bus 9 ir ll;30. 3
vai. po piet Mišparai Tuoj po
Mišparų chras turės savo metinį
“good time” kurį kasmet klebo
nas duoda. Choras dabar labai gra
žiai susitvarkę. Negiriant jis ųaugelį apylinkės chorų giedojime
harmoningai viršyja. 3
biai vargoninkei
Grybaitei
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Sausio 4, mokyklos vaikai vai
z .
5 •
Man perdirbo ir sutaisė ftitrą.
dins gražų veikalą. Veikalą moki
na ir vadovauja Seserys mokyto Padarė kaip naują. Kam reikia,
jos. Vaidinimas įvyks po bažnyčia patarčiau eiti pas;
svetainėje, 7 vai. vakare. Pelnas
K. JAKKUNAVieiV
skiriamas mokyklos palaikymui.
673 E. B-th Bt„ 8d. Boston, Man.
Tikietųs įsigykite iš anksto. . .
(Tarpe L ir M Sts.)
Mokytojas
(G.-30) ■'
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Kviečiame visus koskaitlingiausia atsilankyti ir pasiPOLICIJOS VEŽIMAS SUŽEIDĖ
linksminti ant šio puikaus baliaus. Bus visokių užkan
LIETUV?

Kas norite gero kriaučisus?

•
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492 E. Seventh St,

Pirmadienio ryte prasidėjo Ą.nierikos Katalikų Istorinės orga
nizacijos konferencija,
Copley
Plaza viešbuty. J. E. Kardinolas
O’Connell yra garbės pirminin
kas.
’
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jauni vaikinukai įėjo i lietuvio
Prano. JĮodžio krautuvę, Cambridge, Mass. atkišo revolverius ir
pareikalavo atiduoti “cash.” P.
Jodis buvo priverstas atidaryti
“ ėash registerį” ir plėšikai iš jo
išsiėmė $7.00 ir pabėgo.
Jodis tuojau apie apiplėšimą
pranešė policijai.

KATALIKŲ ISTORINIS
SUVAŽIAVIMAS
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PASTABA!

Tel. Geneva 2637
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CAMBRIDGE. MASS.
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v*kwą. Buvo dainų, vai-

iŠ 1
Tėvas majsto burnoje. Jis važinėjęs iš
Petraūskas gražiai palygino Ero miesto į miestą ta vėriniais trauki
do žudymą vaikelių su žudymu tų niais ir trokais ieškodamas darbo,
tėvų, kurie skleidžia blogą spau bet veltui. Buvęs net Kansas City
dą bei leidžia savo vaikams blo ir iš ten atvykęs į Bostoną.
Jis
gus raštus skaityti . Ragino visus girdėjęs, kad Bostone nėra taip
užsisakyti katalikiškos literatūros blogai. Beeidamas gatve bedarbis
ir ją platinti.
Harlen išmeldė dešimtuką ir ėjęs
«
«
♦
kur nors j valgyklą ar į krautuvę
— Ar jūsų sūnus vis dar tebeSekmadienį per mišias išdalyta nusipirkti maisto. If štai apalpo,
silanko universitete, Juk jau be
bažnyčioje
formos
užsirašyti pateko ligoninėn ir dešimtukas lirods trys metai, kaip jis turėjo
“Darbininką” ir tinkami atsišau
nepraleistas.
'pabaigti mokslą ir įgyti medici
kimai. Užpildytos formos bus su
Tokią tai “prosperity” Ameri
nos daktaro diplomą.
renkamos Naujų Metų dienoje.
koje turi tūkstančiai darbininkų.
— Taip, taip. Bet mano sūnus
•
«
«•
nori dar porai metų universitete
Antradienio vakare įvyks Pran
pasilikti, nes senesniais gydyto
ciškonų ir Šv. Teresėlės pamaldos.
jais publika daugiau pasitiki.
Tėvas Petrauskas sakys pamokslą.
Gruodžio 28, šv. Stepono drau“M. R.”
Trečiadienį 3:3G po pietų ir 7:30
••
** •
.*
gija apvaikščiojo savo metinę
vakare mūsų bažnyčioje bus klau
šventę. Ryte 9 vai. dalyvavo šv.
Istorijos pamokoj mokytojas
soma išpažintis prieš Naujus Me
Mišiose, kurias laikė gerb. klebo klausia vieno mokinio žyduko:—
tus ir pirmą mėnesio penktadienį.
nas F. Juškaitis. Jis pats sakė ir Na, pasakyk man, kaip ėjosi Iz
♦
e
9
tai progai pritaikintą pamokslą.
raelio tautai po to, kaip ji išsiNaujų Metų dienoje šv. Mišios
Vakare 7 vai. įvyko prakalbos liuosavo iš Babilonijos vergijos?
bus 7:30, 8:30, 9:30 ir 11:00 vai.
su įvairiais pamarginimais. Kal
— Ačiū, pone niokytojau, labai
Paskutinės — su asista. Mišparai
bėjo klebonas, klier. Praspalius ir gerai.
“M. R.”
bus 3:15. Tą dieną bus surenkami
p. A. Kneižys. Dainavo panelė M.
“Darbininko” užsirašymal Tė
Grybaitė ir Stasys Paura. AkomNuovados viršininkas tardomam -.
vas Petrauskas sakys pamokslus
ponavo abiem panelė Ona Grybai
per pasktftinias dvejas mišias. *
Ir tu išdrįsai pavogti dviratį
tė, vargoninkė.
Mandalinų-bala•
»
c
gatvėj ir dienos metu?
laikų orchestra vadovaujant Ste
Garsus
Anglijos
kalbėtojas
» Vagis:—Pone viršininke, nak
ponui Bugnaičiui gražiai visus
Chesterton viešai debatuos divorčiai buvau numatęs daug sun
linksmino.
kesnių darbų.
“M. R.”
sų klausimu su Dean Homer AlŽmonių buvo pilnutėlė svetainė.
bers Bostono universiteto teisių
Draugija' laimėjo nemažai naujų
profesorių sausio 2 d. 8 v. v. Symnarių.
Narys
phony Hali.
•
•
•

COAL

S

SĄ.

ų ir vakare nolo laišką apie spaudą.
ir* tą dieną atlilebohui klausyti
ką tik iš Chivas Petrauskas,
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A.GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadvvay, So. Boston
TeL So. Boston 2300''
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nno 1:30 Iki 5:30 po ptetii
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną
pagal susitarimą

Tel. So. Boston 2860

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston
(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30—fi ir nuo 6:30—9 vakarė. '
Seredomis nuo 9—12 vaL dlėbą.
gnbatomis nuo D iki 6 vak_ Nedeltomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti).

rTel. Porter 3789
rr>

lėja 3 nr. -“ŽIDINYS.”
—i

. ———^ta

Tel. S. B. 2&J5-R.

LIETUVIS

OPTOMETftiSTAS
*•

►» y •

ISeggamtnuojn akis
priskiria
aktais
kreivas akla atltlesinu Ir amNIjonlSkote (aklose) akyse sugrąllauiriesą tinkamu laiku.

Lietuvis Gydytoju
-Ofiso Valandos; 2-4 Ir ?—9 .
881 Mass. Ave^ arti Centai
Cambridge, Mass.

J. L. PAŽAKARN&, D. D.
447 Broutaiy, OMrth Botum
t* ■■■m1

PATAI
BMAipi

g. X UlETSUS
GtAMfcftS UI BaX4AXW>WAS

877 ir 44Š OttnlMdfa MM
.CambridgO

Ir kitos Ilgos aklą, M
gerkite ir
ksiukai ir protinai gar

IWWJ
sjlUM

I“ROJAUS"

laimingai žuvusių, ir reiškia gilios
■

Gruodžio 17 d. New Yorko Daily užuojautos našlaitei Elenutei.
NEW YORK. — Užėjus dide
liems New Yorko'mieste šalčiams, News paduoda .vieno buvusio bol

Parapija, šioje kolonijoje kū-

mai praleido.
sušelpta.

■■ Vaikelio Jėzaus vakarienė
į■.
• • •

Varguomenė buvo

Mirė Lietuvis

, Vakarienė įvyko Apreiškimo saKazimieras Savonaitis, 55 metų,
gruodžio 21k d. Dalyvavo su- 268 Rutledge St., Brooklyn, N. Y.
yirš pusantro šimto žmonių." Ti mirė gruodžio 23 d. Bus laidoja
ri daugiau, kadangi pelnas mas gruodžio 27 d. iš Apreiškimo
P. Šv. bažnyčios, šv. Jono kapuo
as vargingoms bedarse. Laidotuves prižiūri graborius
Tarp svečių buvo
J. LeVanda (Levandauskas).
"nas, kun. P. Lekešis,

bedarbių, ypač tų, kurie jau il ševikų ‘‘rojuje” laišką. Jis taip
goką laiką kaip po Dievo stogu rašo: “Rusijos inžinieriai, nesenai
nubausti mirtimi, bet vėliau mir
gyveno, begalo daug pasunkėjo.
ties bausmė pakeista kalėjimu,
Nors miesto valdžia ir kitos įstai
būtų buvę geriau mirti. Nelabai
gos ir šelpia tuos varguolius, bet senai aš su motere sugrįžau iš tos
kurgi tu juos visus kaip reikia pri šalies, kur per 8 mėnesius keliavau
glausi, ar papenėsi. Taigi vienas su cirku. Ir jeigu pragare būtų
Dievulis žino, kaip tokie varguo blogiau, negu toj šaly, tai baisu.
liai galės gyventi ir kur prisiglaus Mes lankėme 20 miestų tiesiog ne
pakenčiamomis sąlygoims. Mes tu
ti.
‘
rėdavom stovėti eilėje dėl šmote
Pastaruoju laiku New Yorko lio supuvusios duonos po kelias
miesto majoras Walkeris pradėjo dienas ir savaitę laiko, Daugumo
agitaciją, kad visi darbdaviai, je vietų mes suradome, kad kavos
nors švenčių laiku, duoti? progos ir cukraus negalima gauti. Rusi
joje kiekvienas gauna lygią algą,
bedarbiams padirbėti tas kelias
nepaisant kokio amato darbinin
dienas. Bet ar daug tokių “geraZ
kas yra. Karnos yra nežmoniškos
širdžių” atsiras, kuriems meilė ar — ką gali čia pirkti už G centus,
timo būtų taip artima, kad jie su tai ten negausi nė už 70 centų. Ne
prastų jo neĮaimę—bedarbę. Pra suprantama, kaip tie žmonės savo
džioje jau pasirodė, kaip šaltai gyvastį ten palaiko. Jie visi yra
darbų davėjai kreipė domę į tą silpni ir alkani. Nei vieno jų ne
mačiau prasijuokiančio.
Jeigu
majoro atsikreipimą; nes nei vie
mums reikėtų grįžti atgal į Rusi
nas jų dar nėra pažadėjęs duoti
ją, tai būtų geriau negyventi. II.
darbus bedarbiams. Kažin, gal to
D. Morlo.”
liau kuris jų ir atsiras, bet jau ne
bent dėl savo vardo išgarsinimo.

riasi katalikų parapija. Jau daug
darbo padėta jr žmonės yra susi-^
rūpinę, ar bus kada nors Lindene
katalikiška lietuvių pastogė. Že
mės nupirkta ir užmokėta $6,000.
Žinoma,-yra ir skolos banke $2,600; kartą per tris mėnesius mo
kama bankui po $200. Komitetas
dažnai visokius parengimus suruo
šia; šeimynos yra nutarusios mo
kėti į fondą po $2.00 kas trys mė
nesiai. Visi darbuojasi rimtai, o
čia baisi bedarbė. Tenka pastebėti
lindeniečiams lietuviams, kaip te
ko sužinoti, kad čia lenkų nezaležnikų bažnyčia susibankrutavo su
visu turtu. Tad būtų gera proga
lietuviams katalikams nupirkti ir
gana pigiai. Čia turėtų pagalvoti
visi, ypač mūsų gerbiami dvasiš
kiai. Tuomet greičiau turėtumėm,
kur susirinkti, o dabar kampininkaujam po svetimas pastoges ir
negalime sulaikyti jaunosios kar
tos nuo ištautėjimo.
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Visi vietos lietuviai apgailestau
ja savo brangių draugų, taip ne

' * ■'

Tęlephone: STAGG 0706

VA LANDOS)

V ' ’

‘

DR. BLADAS K. VENCIUS

Nuo 9—1215 ryto, 2—8

Šventadieniai! mitai

499 GRAND STR1
(kampas Union Ava

X—BAY
Namų Telefonas: Mlchlgan 4273

Telefonas: Stagg 9105 ,

BROOKLYN, N.
NUHIlINNUItttMUiHIMIHIMIIMIHUUtt

Greenpolnt 4428

DR. A. PETRIKĄ
(PETBICK)

LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:

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

8^-10 A M.

X-8pindulių Diagnoza
Gaza Anestetiką

1—2 & 6-8 P

Sekmadieniais pagal susitai

VALANDOS: Nuo 9 vaL ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniai
tik susitarus.

161 NORTH SIXTH STI
.BROOKLYN, K. T
QHiiiiniiiHiiiuutiiimiiiiiiunuiunmiiimiiiut

Bet šį sezoną Vyčių kor

LIETUVIU IŠTAUTĖJI

pasirodymas buvo daug s

nis, nebuvo tokios pilnos <

BAYONNE, N. J—“Da
ke” jau buvo rašva, kad
D. minėjime daugiausia
taųčiai dalyvavo, o lietuv
maža buvo. Dėl to daug
čių yra.

- jos, kaip kad pernai.

Jau

0 rai lengvai laimėjo, nuveikd

ponentus 29-hiais punktais

20.
Publikos žiūrėtojų tarpe

atsilankę Brooklyno žyme
Ši lietuvių kolonija
gy- asmenys, kurie labai retai
žinutės
mingiausia. Iš 93 tūki
inas, J. Radzevičius, J. Lu
ms. mi atletiško sporto arenoje
ventojų 42 nuoš. tenk
— Stud. J. Baltusevieius iš Šv.
koševičius, Kazlauskas, Korbetai
Mirė naujas majoras. Naujai "Lietuviai, į čia anksei J "Y, matei kunigus: Remeiką, I
k. Ūpas buvo pakilęs, ypač po Bonaventūro kolegijos prieš Kalė
oko. ną, Aleksiūną ir kitus, kurit;
išrinktasis . miesto majoras J. B. ne angliškai, bet lenki
das svečiavosį pas kun. J. Balkū.
Iš dų,nebuvo galima sužinoti,
'kun. P. Lekešiaus kalbos.
Dar
Furber, demokratas, lapkričio 11 Ir taip pamažu jie s
ną.
Kiek tikrenybėje New. Yorke yų pabėjo p. Korbeta, p. Brangaitied. vakare turėjo politinį mitingą. lenkų teko patirti,
atsilankę pp. Garšva ir Ga;
ynų
ra
bedarbių,-tai
sunku
pasakyti.
— šv. Jono Seminarijos klieri
p, Radzevičius, kun. J. BalkūBekalbėdamas estradoje, staiga rapijai per 500 lie
ai jau nė, Sušinskas, Tūba. Labai si
Policija; priskaito tiek, labdaringos
apalpo. Lapkričio 12 d. 1:40 vai. priklauso. Tų šeimj
p. Kazlauskas ir k. Vakarie- kai turės atostogas ligi sausio 12
vos at- matyti tokią atsilankiusią j
draugijos tiek, miesto darbo davi
dl
rytą pasimirė. Jo lavonas buvo pa tikri lenkai, o tėvai
vedėja buvo p. T. Klimienė.
ką, kas sudaro sportui didelį
Ir jie
— New Yorke per Kalėdas su mo komisija tiek, bet tikrenybėje
vykę lenkiškai n
Automobilis užmušė vyrą ir
šarvotas City Hali.
rarną.
ininkės suruošė gardžią vakariu payra daug daugiau, negu kuri vie
šelpta apie 12,000 šeimų.
žmoną
-jau yra tėvynės p
Vincas J. Vy
nę. Produktai daugumoje buvo
Naujo
majoro
rinkimai
bus
(Y
na įstaigų skelbia. Daug yra to
žymėti vieną ats
— Sausio 15 d. Brooklyn Acaaukoti. Pelno liks nemažai.
LINDEN, N. J. — Lapkričio 9 sausio 1931 m.
» ,
kių kurie nėra net registravęsi
dzūkedemy of Music įvyks vyskupijos
Vietos
grabor
d.
Domininkas
ir
Uršulė
Bogužai,
"i jPati vakarienė turėjo būti dau- choristų koncertas, po kun. L. kaipo bedarbiai. Taigi mieste‘var
Baigė aukštąją mokyklą. P. Een kiškai,
TeL Stagg 5043
Notary Pul
lis, prastai ke
kartu su savo dukrele Elena, 14
u nusisekusi. Juk nedarbo lai Bracken vadovybe. Choras susi guolių labai daug. •
lena
Liudvinaičiūtė
lapkričio
25
d.
i. Lietum., kaip
T ----- tėvynės tikri- mylėtojai.0
oĮoman yational Business bet lietuvio v
bi daug reikalauja pašalpos. deda iš 110 narių, kurių tarpe yra
Pati Amerikos valdžia AVashingar nori iš
viu tada tik
nuvažiavo į Elizabeth,, N. J. į Vy
3Į4anyta, kad atsiras tiek prįjauColi ego; Nevvark, N. J. P. Elena
bet Jietutone riejasi—pešasi. Vieni kitus
ir lietuvių.
lietuvio šerm
tauto D. minėjimo iškilmes^ Po
nčiųjų, kad salėn netilps. Payra
dar
tik
17
metų.
Kolonijos
kaltina
šjo
krizio
—
bedarbės
prie
dzūkelis
— Per Naujus Metus bažnyčiose
į viškuose reik
iškilmių visi trys; linksmi ir pa
ė atvirkščiai. Tik pusė tikie- pabaldos bus paprastose valando- žastimi.
lietuviai
džiaugiasi
susilaukę
lie-1
Bet apie badaujančius
itvomanų”
(nusisuka, ki
tenkinti,. grįžo namo. Atvažiavę
ųišparduota; mūsų biznierių nė
tuvaitės,
aukštesnį
mokslą
baigų*
kai’nė žotai m<*<«**
mažai rūpinami. Prohibieijai,
se kaip ir sekmadieniais.
nereikia, vai
prie Edgar Road, nuo kur iki jų
rė matyti; mielaširdingi pasirosios.
t D. L. K.
— Gruodžio 29 d. pradėjo kalė- kuri
didžiausia šios bedžio ųemok
tik tie,Ko
kurie vos pragyvenimui doti parapijose Apreiškimo ir Ka- darbūs priežastimi, skiria milijo- namo bebuvo i tik pusė bloko, jie
tas
kreipėBIELIAUSKAS
Vytinto D.
Yytapto.4
išlipo iš bttsfe' ir; skersai gatvę.
J t
teyągsaT;t
mas
Š.
W
ralienės Angelų paa kunigus.
Vyras i.* žmoha; buvo rankomis
Graborius ir Balsamuotoja
gerb. syė-;
ir taip jau visokiais mokesčiais
Hali, Wood Avė. ir 16th St. Pra automo
—
New
Yorko
ir
Brooklyno
posusikabinę,
o
duktė
ėjo
už
jų.
Tuo
Iii
lįjj Į
nsulą P. ža734 Grand St., Brooklyn, N.
žmones, kurie seniau sudėdavo
pat metu pasiutusiu greitumu iš džia 7:30 vai. vakare. Bus kalbų, čius iš .-i
P.
Daužvarvaldžiai
K duodami valgiai kas penktadienis..™
1“^1 dvigubai tiek, kiek dabar 287 tlrace St. važiayo automobi dainų. Programos gale — šokiai. deikį ir
s pareikalavo
.. I
i.:
1
leidžiama.
Taigi labai, labar gaicc
Mlis, kuris parbloškė abu tėvus;
Darbininko” kalėdiniu leiL.
R.
K.
S.
A.
200
kp.
gruodžio dį.
-C?"
b. p. Akelis iš
la, kad mūsų rinktieji žmonės
duktė suskubo pasitraukti. Bogu- 2 d. turėjo metinį susirinkimą, ku net $24.
diniu skaitytojai grožėjosi, Pric
ras tėvynainis
Washingtone, jie buvo energingi ir
'Tel. Mlfehen
žienė buvo vietoj užmušta, o Bo riame išrinkta nauja valdyba, Į Neivark
bažnyčių daug išparduota.
kio
biznjo iš 1
pilni visokių pažadų tol, kol jie
gužas, nuvežtas Į šv. Elzbietos li kurią pateko: pirm. — TZ Tvas patrijo
edaro, pasitar• — Gruodžio 24 d. kun. J. Bai buvo kandidatais, bet vėliau, pa
goninę, tuojau pasimirė.
kus, vice-pirm. — E. Krutulienė, Bayon
hnokesčio atvesūnas apkrikštijo Juozo ir Onos tapus valdininkais, jie pamiršo sa
. GRABORIUS
Laidotuvės jvvko lapkriočio 12 fin. rast. — K. Ątulis (senasis),
svečius.
Tad ■
Brazgulių dukterį Grasildą. Krikš vo paaždus ir gal juos atmins tik
žė ir
kasin.
—
J.
J.
Liudvinaitis
(sena

as lietuvis Bay- i 195 Adams St., Newark, N. «
tatėviai buvo Vincas Petrauskas tada, kada ateis nauji rinkimai, d. ir buvo iškilmingos. Kun. J.
nuo
sis),
kasos
globėja
—
O.
Mikšie

Netoli New York Avė.
a iš gėdos pa- ]
kada vėl savo kandidatūrą pasta-1Simonaitis, Elizabeth’o klebonas,
ir Ona Petrauskienė.
TeL 2320 Greenpolnt
onni
Gyv.
vlta: Tel. Eergen 3—6331
nė, maršalka — K. Kasputis. Dva
nesikreiptų prie |
— Dar iš ligos nepagijo Afarijo tys ant baloto. Balsuotojams rei-, atvažiavo į namus ir su visais pa
Jasys
ketų atsiminti tokius
tokius “gerada- lydovais, kurių buvo per 30 pilnų sios vadu pakviestas kun. J. Simo
:io Akelio.
ną Vartelkienė.
naitis,
gydytoju
kvotėju
—
Dr.
J.
“
teisingai
”
atsimoautomobilių,
lydėjo
į
Elizabeth
’
o
žio 21 d. žaidė Maspeth’o
dų tėvynainių čia I
— Sausio 4 d., 12:30 v. p. p. rius” ir jiems
lietuvių bažnyčią. 9:30 ryte kun. J. Kralikauskas;
rčiai su Harrisono vyčiais, Sve- Pranciška O. Sakalauskaitė ištekės keti.
GRABORIUS
,
turinčių; pas sve- I
J.
Simonaitis,
kun.
J.
šeštokas
iš
i vienu punktu išlošė.
— IR —
Moterys ir smarkiai dirba. A.
ri gerą vardą, to- I
už Antano J. Jokubausko. ŠliūTai tokis šiais Jaikais margas pa
Neiv Yorko ir kun. L. Vaicekaus L. R. K. Moterų Są-gos 53 kp. su
BALSAMUOTOJAS
i domėjosi lietuvių I
bas bus Karalienės Angelų bažny saulis.
Kalėdas gražiai šventė
kas iš Bayonne, N. J. atlaikė tre sirinkimas įvyko gruodžio 1 d. Sąbai
gausingai į D. I 231 BEDFORD AVENUE
čioje.
Pradėjus šeštadieniu, gruodžio jas šv. mišias, o kun. J. Simonai jungietės yra Nuorganizavusios
S Vielinės lietuvių parapijos gra
škilmių apvaikščio- I
. BROOKLYN, N, Y.
— Pranešta iš Romos, kad gruo 13 d., šaltis pradėjo rodyti kiek tis pasakė gražų pamokslą.' Po vi
si šventė Kalėdas. Bažnyčios vijaunamečių skyrių ir surinkusios
akty Kalėdose buvo perpildy- džio 20 d. priėmė kunigystės Sak vieną dieną savo dantis didyn. sų iškilmių velioniai lydėta į Kal parapijos Fondui aukų $300.
Į
V. K.
Pamaldos visose
iškilmingai ramentą p. J. Zabulionis. Pirmas Nors sniego ir nėra, bet vėjas ne varijos kapus, Lindene, kur daly naują valdybą išrinkta; pirm. •
jbūvo laikomos. 2Apreiškimo baž- Mišias laikė Šv. Jono Laterano paprastai šaltas. Oficialiai sako vavo minėti kunigai ir prof. J. Ži
0. Liudvinaitienė, vice-pirm. — J
čioj mišias laikė su asista, tar- bažnyčioje gruodžio 21 d. Kun. ma, kad gruodžio 15 d. buvo net levičius. '
Dirsienė, fin. rašt. O. Mikšien
Tel. Stagg 0783
Notary jPūblfc
iiavo klierikai, Karalienės Angelų Zabulionis yra 'žinomas brookly- 10 laipsnių (F.) aukščiau zero.
Prie kapo L. R. K. S. A. 200 kp. prot. rašt. — E. Krutulienė, ižd.
niečiams,
ypač
maspethiečiams.
laikė kun. J. Balkūnas,'paBet neoficialiai priemiesčiuose bū
J. Stanonienė/repurt. — J. Bun
ir Klubą .nariai vainikus uždėjo.
ą sakė kun. S. P. Remeika,
— Katalikų Konferencijoj, gruo ta net 2 laipsniu žemiau zero.
Laidotuvėmis rūpinosi vietinis nienė.
irgio—Kalėdų dienoje po su- džio 28 d., Elizabethe paskaitą aJuras
(Levandauskas)
lietuvis graborius M. Budreckas, parapijos kūrėjai gruodžio
i
pamokslą sakė Tėvas Gabrie- pie Katalikų Akciją turėjo kun. N.
i
o viską sutVarkė A. Perevičius ir buvo surengę Card party.
GRABORIUS x i
C. P., Maspeth’e pamokslą Paaklniš. Kun. J. Balkūnas kal
J. J. Liudvinaitis. Daug padėjo gauta $50.00. Nutarta vėl
Union
Avė., Brooklyn, N.Y
kun. Prof. Dr. A. Bružas, bėjo apie katalikų spaudą.
i
M. Venckienė, A. Žemaitienė, O. kartą suruošti. Pirmojoj k
horai ypac'gražiai pasirodė kalėTH, L. I. — Gruodžio
Baublienė ir U. Perevičienė. Naš joj buvo F. Budrevičienė ir
Radio WLWL gruodžio 31—
ėmis giesmėmis. Oras buvo gra(Via Gothenburg, Švedija)
are Clinton salėj, Mas-r
laitės Elefrnrtės globėjais paskir tušis, o į naują komisiją i
z<
sausio 3 d.
Žmonės pakilusiu ūpu šventė,
tts Avc. ivyko basket- ,
*
X
ti M-Budreckas. J. Venskus ir M. — A. Liudvinaitienė ir J.
I Tek Newtown 4484
,
ėtina šiose Kalėdose mūsų
Trečiadienį 6:40 v. v. “Love^s
čampionato.
Gruod. 16 d. Švedų Amerikos Li- Venskienė, kurie rūpinsis bylos ve
nienė.
Lindeniečiai
džiau
uomenės gausus atsilankymas Challengo,” kun. Ig. W. Cox, S.
o jaunų vyrų lietuvių i
.nijos nauju motorlaiviu “Kungs- dimu ir palikto turto tvarkymu. rėdami gerą salės savini
lietuvių bažnyčiose, paprastai jie J.; 7:20 v. v. “Christianity and
ynės
dėl N. Anglijos
holm” atvyko sekanti iš Lietuvos
A. a. D. Bogužas, 56 m., Ame Rupšį, kurs duoda salę
kur arčiau ir greičiau . . . Miracles,” kun. Martin J. Scott,
basket bool profesijoną-1
keleiviai: Brylas Abraomas, BryLAISNIUOTAS GRABORIUS
tui, arba labai, lengvom
tas sustiko su stipriu L.1
k žinoma, visos lietuvių šeimos, S. J.; 11 v.—12 v. vidurnakty — las Meiša, Šarka Petras ir Šarkie- rikoje išgyveno 27 metus, jo žmo
IR BALSAMUOTOJAS
na 18 m. Liko Bogužienės iš pir mis.
ketbolo
jauktu
iš
Hart’
pamaldos
iš
Tėvų
Paulistų
bažny

biodniausios, šventes linksApdrauda Vijote SaJtoM
nė Ieva į New Yorką; Bernatavimojo vyro sūnus Petras Skirgela,
Notary Public
čios ir kun. P. E. Holy pamokslas.
onn.
Su darbais bloga. Y
čienė Marė (tranzitu), Bernatavi
22
m.,
kuris
dabar
gyvena
Argen-'
itą žiemos sezoną, HartPaulistų choras.
—
šeimynų, kurias mi
— 7S-nd 8trwt»
čius Jonas ir Bernatavičius Adol
Vyčių jauktas sudarė di- I (4 Lezlngtoa Avė.) arti Grand S
1
Ketvirtadienį, 6—8 v. vakare fas į Toronto,-Ont.; Bartoševičius tinoje. Su a. a. Bogužu mirusioji bet lietuviai dar šiaip
baimės Jauniems Vvrams. | MA8PBTB, LL.I. I
Uršulė susituokė 1915 m. ir dabar si.
KLAftdIAUS
s įJokūbas į Hartford, Conn.; Gribeprogramos nebus.
juodu paliko našlaitę dukrelę Elaimėjo tik vienu punktu.
lis Stasys ir Mačėnas Jonas į ChiJ. J. Liudvtaattis,
Penktadienį 6:40 v. v. “Book
lenutę, 14 metų. Bogužai buvo ge
cago, I1L
jas, pardavė savo
SuggestioM,” kun. Francis X.
ros širdies žmonės, priklausė Eli
Piknikams, baliams, koncertams.
'persikčlė
į gražią 5
Ir visokiems pasillnksmlniTalbot, S. J.; 7:20 v. v. “A Study
Šie keleiviai atvažiavo nauju zabeth’o lietuvių parapijai ir bu-'
smaglausia vieta Brook1W. /
ir labai modernišku motorlaiviu vo dideli rėmėjai kuriamos naujos Blanche St. in Realiam, ” Alfred Yoūng.
Jau laikas nžsisaLietuviai
biznierJ
» seionuL
Šeštadienį 6:40 v. v. “Catholic “Kungihoim,” kuris gruodžio 191 lietuvių parapijos Linden’e, N. J
Evidence Guild
England,” Ro- d. išplaukė į West India (Vakarų jPer daugelj metų juodu priklausė revičraa ir Juozas 1
JONAS KLAMPUS, Sav.,
\

...

KAS GIRDĖT
LINDĖK, N. J.?

I M. P, BALLAS IN(

f■

I

■ r-

I

__

VINCAS ADOMAITIS

A

JOSEPH GABSZVA

l

>■

YRAI LAIMĖJO
S ANGLUOS
MPIONAĘ

JOSEPH LEVANDA

107

KLAIPĖDA-NEWYORKAS

I

CUNTON PARKAS

oi

BUzpeth ir B«tta Avė.
lUapeth, N. Y.

bert Emmet; *7:20 v. v. “Early Indiją), kursuos 17 dienų po šiltus 'L. R. K. 3. A. A. a. Bogužas dve- pirko Luneh
Christianity in Japan,” kun. Ray. kraštus. Grįš atgal į New Yorką ; jis njetus buvo 200 kp. pirminin- mokėjo $18,000 dfl
'
i
mond A, Lane, M. M.
sausio 5 d.
Tr-f

r

ANT. J. VALANWI

i

