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K KATALIKU 6YYBM>NBUI Už VEJKMB
SUTANTSDAKETTNį
WatkiHgto*f D. C., spalių
24.—Senato užsienių komisi
jos pimininka# senatorius
Borah prięme prancūzų ir

>
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K lATAIiy VERNO
KlafyFda, spalių 15.—|
kraštis **LietUvw Keleiv:
CENTRO POSĖDŽIU. praneša, kad Lietuvos ta

i-

liicų vieninteno dienrriĮ
Spalių
<>.
7
ir
S
<1<L
Kaune
. i
wRyto** vyriausia Tedai
įvyko Katalikų Veikimo rius ištremtus trims
Centro metine konferencija,, siams į Muriampolę, ataal
praėjusi didžiausiu luisiseki- rnasis nKlaktorius* Kasta
AatfJ., Dr.nMb TjrtW su kuriai* iur^jo pasikalbę~ mu. Kbufčrenejjbje dalyrn- ras Bevalis nubaustas į
MjhnUtU M. jhnų'
vo per 500 atstorij. Į posė litų pabauda arba dviem i
ų
džius atsilankę ir pasakė neriais kalėjinm, o pats Is
Senatorius aiškiai pareiš
sveikinimo
kalbas visi Lie rastis uždarytas.
kė, kad negali boti kalbos
tuvos vyskupai.
Dar neturime tikrų žtiį
apie valstybių nusiginklavi
Įvyta Dublius mtata, Airijoje.
|
Atstovai
didžiu
džiaugs

mo klausimų, kol nebus pa
dėl kurios priežasties tani
mu pritarė sumanyinui stei ninku vyriausybes agento
keista Vernlės sutartis.
gti Katalikų Universitetą ir taip žiauriai pasielgė su ki
Vokietijai pralaimėjus di
kreiki į vyskupus, prašy* tuliku Mkra^im:TO
dįjį kąrą, buvo Atdaryta
darni paskatinti įsteigimą. ?galima
“
VersaW sutartis^ labai nę*
paraikyti*
BavML Ma pramik tad rara Wa* palanki Vorietijai ir Veng*
Buvo ir netĮkętų dalykų.labai drąsiai kati
ta. lalkndti metalą i AaMfOra. ir
tfrigyMuna ji taatrti («r»®ta). 2.—Japonų Valdžios atstovai
neleido
: „ L1 ‘ teises gynė įr griežtai 4oM|
’ijaiZIš Vokietijos atimtasis
kaitriai
sutarto
HsMta.
»-M*ryl*rt
Aftaą
riritahtas
Maroki
M
DonatU
prof. Pr. Dovytlaičiiiį ir Dr, jo teisingumo ir Lietai
Tancigo koridorius atiduo
Fd. Turauskin skaityti pas laisves sargyboje,
tas Lenkijai valdyti, o dide-.
.. .
kaitų.
lis ietnė«plotM( k«w
I K.V.C. Valdvbą iš
klauso VangriM atiteko
rinkta p. JuoJišiene, kan.
Jugoslavijai ir Rumunijai,
Vokfotijoj, yra rara* Mafijos
rra ir /dau
Toje sutartyje yra
Dr.
Pr. Kuraitis, Zigmas
ĮTARUMI KAJMLLAIT1
naujojo b
i įrengimai V/ir^ntį spalių 25.—Len
MMtata daktaro ntygnį Tai labai
Rfariūis, Pr> MantvycM,
giaut netikslumų.
ZIŽTKKA.
•moderniški
ratai raUDctayz kad. ptrauPitfg
kijos užritinu reikalų minis- prof. A. Tumėnas ir prof.
Senatorius Borai)/aiškiai
Bo^ort, spalių 25. —
Madridas, spalių 25 <L M
teria Zaleski spaudos atsto
imsiMireiškė, kad negal
Italijos karaliau* duktė Ma LATVIAI ĮRlMItMiTKlMTI vams paraiske, kad Lenkija Pr, Dovydaitis. Kitus Šešis Kristaus Karaliaus Svnffi
ginkluoti valuty
kai jų ria, lf> metų amžiaus, bus
Koxm*ftKrmmmL jokiu būdu nesutiks, kad narius paskirs Kauno arki- visose Ispanijos katdfl
" Įtart Mairiikna vyrisaaybU .ir
žeinčs plotai yra gmcijamoj sužieduota su Vengrijos ku
vvskupas.
bažnyčiose įniro Uikonjl
Dancigu koridorių* bfttų
padėtyje. Be to, jui pareižMA
nigaikščiu Oto» 19 metų anr taikų tsfaldbmKsPimrvrffNlta
nn maldos Ispanijos ir 1|M
•taįbntas Vokietijai, kaip to
kia, kart reikėtų pripaturti
A||ft m
talfkų
Bažnyčios ramiadSi
nori Aiik'rikos senatorius
Sovlrių Kurijų ir priminę,
ji nori atgauti jam Vengri le latvių konsutatę ir visaip ' Torah.
intencija, Basilikąje kMU
kad reiklų pakeirii Danci jos sostą, kuris dabar yra triukšmaudami parade didį
BAIBAiiA
minga* mišias attaik&ir&i
Del Borai! pareiškimo visi
go koridoriaus klausimu.
nedraugiškumų latviams.
aisvas.
rita ir sakytojo.
manijų išdalino PojndM
... T
, ,
' ,'
Bnk tai httva darųanidel Lenkijos laikraščiai perpil
4Tį,; C., spalių atstovas.
NAnrA* kooikt tamanuui to, kad latviai pastaruoju dyti straipsniais, kuriuose
Daugelyje vietų įvyko la
laiku uždarė kelias lenkų pinteriiioja prieš senato- 24.-~j>re7iidentas Hnover ir
mhktai AitsrUkra antrajam vyPrancurijos premjeras įga tuliku skaitlingi> sUririni!l
tomis dienomis Klaipė mokyklas ir darė žygių su riatts Borah pareiškimus,
riavaiam Ubijri Bof«r Braota
mai, kurie pasiuntė rmdB
Viiwia, Kipro sala, sįMiu
doje atidalytas naujas mie varžyti lenkinimo dalbą Keliolika lenkiškų organi vai kalbėjosi apie tarptauti cijas kataliku atstovimi
25. — Anglijos valdomoje lių fabrikas. Fabrikų stato Latvijoje.. Po tokio lenkų
nių skolų klausimą.
Kipro saloje įvyko gyvento* Klaipėdos bravonj akcine nekultūringo dariu) latviuo zacijų turėjo špemlittssusi : Kaip žinome, Šiais motais Seime, prašvdnnii reikalai
rinkimus ir išnešė savo pro TToover’io pnsirdynm
jų sukilimas priešAnglijos
su- permainyti Seimo imta*
se kilo mintis konsulatą vi testo nufųrimuri
bendrovę.
Tai
yra
gražus
kerianta taMjaa Bagtas, raMjrai vyriausybę. Gubernatoriaus
riaikyta skolų mokėjimas mus. kurio įžeidžia katalifo
tūrių aukštų naimet Viduje sai panaikinti.
Taigi,
Amerikos
senato
gataraatorira litdrta.
ritmai gerokai apšaudyti ir
yieueriems metams. Bet aiš Šventus jausmus ir įsitikiu
užsienių komisijos pirminiu* ku, kad ta nemokėjimų nori mus*
Bofftr Broeta Ttaay, įžymu apardyti. Gyventojai reika
kas syfmtorius . Borah savb
lauja nepriklausomybęs ir
ma pratęsti.
pareiškimu sudrebino visa
ifa ttaijtt 18M-1M4 m. Tai rit, sąjungos su Graikija.
Amerikai kasmet kite
Lenkijų. Visi grobikai taip valstybes sumokėdavo skolų
nfatitia kataliku, tarą* Tyriau,
Anglijos vyriausybe sukielgiasi, kar sūžfeoį kad grę *2(^,300,000, o ji kitom vaistataisiju Amirita* "lyvaviiat. limui’malšinti pasiuntę karo
žia
pavojus netekti prisilaivus su kariuomene. Areš
stybęm nieko neišmokai
i
grobtų turtų. Lenkai ne kiek Prancūzija gauna *192,8^fer Wa^infftont spalių 25. -*
Mtra.4
tuota keliolika sukilimo va
nedrebu, žiauriai persekiot 000. išmoka *114^00,000;
dų, tarp kurių ir graikų ap
Bmidentns Hoover tnrift
'i
darni Lietuvius, ukrainit^ius Anglija gauna 175 milionus
Olaadijoja Įvytai tarptauttata eigų katalikų vyskupas.
pasitarimus su PraneMjai
T.nm»>gWAT gtjęų^to. y
kataliką darbtaiaką'ssjvafot at
Kanuv*. — Lietuvos vy* ir gudus.
dolerių, išmoka 159 ir pu»- • yyriausvW vadu nremmri
stotų ssrataTtaaa sutari krUsti OŽKA mnUBAUKt PAMAČIUS V. J.* spalių 24. riausybe, paaiuntB Tautų Hųsę mil. dolerių; Italija gau Lavai. Kvarinnnšieji juimri
savo orgaaiSMijas Ifyvondhti
Pulkininkas Charles IJnd- jrnigai protesto notų prieš
na 45 ririlioniis dnl.. išmoka tarimo punktai? peritiftrH
Toptožtam BtattXI darbo «wi- ' LoNdemur, spalių 25 d, — bėtgh drauge su savo žmona naujus lenkų prasikaltimus
—35 mit dot, kelios kitos ir pakeisti tarpralstvMnra
kMkojo ptitataa misti*.
Indijos tautinm judėjimo laimingai sugijŽo iš keliones prie admmištracines linijos.
valstybė
gmina 29 imliomis, skolas ir karo mokesčius, 15
ękicayo, — Spalių 24 d,,
BadvaŽtarimo dalyvavo dariri- vadas Mahatma Gandhi la- orlaiviu po Japonija ir Ki- Notoje pažymi, kad spalių 6
išmoka — 21 mil. dolerių, o'■ to laukiama paraiilinta poW
šeštadienį, teisėjas James H,
siakų atatovai iž Belgijos, Vokta bai mėgsta ožkos pienų. Tai nijų
dvWkų sargyba iš pasalų
Vokietija
iš niekur negauna, riko* sušvelnėjimo ir mano
tijta Ja<witrijra lutaMalmrta^ geriausia jo maistas. Atvy .Tie laivo išskridę liepos nušovė lietuvių pasienio ytilkerson paskelbę sprendi M turi išmokėt skolų per pna, kad tai pagerins ddte
mą, kuriuo nuteisę ĮMigam"Okadijos, taaMjra, lapsaijoa ir fcug į Angliję, buvo surasta 29 d. ir manė sugrįžti tik sargybinį.
‘tino dėnrerija.
jusį gengrterių vadą M Ca* 394 milijonmrdolerių,
Sratartjra.
ožka, kuri pasižymi geru 1932 metų pavasarį, Bet dėl
ixmo 11 metų kalėjimo už
pienu, kuris ir buvo duodft- Lindbergho žmonos tėvo se
t
nemokėjimą mokrarių. TelstapMtaM Hkratorira ktttiaoĮn(]ų vadui Gandlri. Ši natoriaus Morow mirties, jie
/
mas surado, kad per keletu
tai raoHU , Btratagai pratade Ljfcą dabar Mm$jo parodoje pakeitė savo sumanymus ir
metų jis turėjo iš raivo biz
tariearijojt. Kttaoijo # ly**}o.pirmę vietą. Gandhi buvo grįžo anksti
iuninhiiirr- w. ,-- -RA l pakviesta#
. < . .» . . < — pažiprMi,
»AI 1L_A
ratariMb šMMtajora*
bet ošLairreHcr, Jkarar. -“-Teks nio *215,000 pajamų, <i vals
X tatttmra, 11 WMtaaa, Mara. Įį
a numiko
— Betų tilės audėjai tębcsfrčikiloja. tybei nemokėjo nė cento Iš
ka
nusuko savo
savo galvų
galvų nuo
nuo MarerMft,
heim, autorius naujos sutar- Raudonieji Šėlsta, kad jų ne jo priteista-.valstybės naudai
Gandhi.
>ųlRlių 2A—T»utU| Tautų guvu
ties tnrp Havcriiill Shoe Ta prileidžia prie derybų stalo. ir 50 tftkstancių dolerių.
DIDBUS GAIBBAS IABrybos i/ Shov Workoriu Jie savo susirinkimo nutarė Teisėjas tuojau įsukę Ca- 8ąjung»xi Taryba įsakė1 Ja- Japnnfjįpnrno1
ttUOOL
Protective unijos ir per- sukelti demonstraciją ir eiti ĮMine migabtMiti į kalėjimą. pmiįjna vyriausybei iškraus*
Kimaus. — Spalių 3 d. 4 ū<ms, unijos di st rikto vadas į miesįįp rirtužę ir nukalanti AAdvokatai mėgino prašyti lyti jajvmų kariuomenę iŠ
iirikmę#, 1x4 teisėjas grit^ MandžurijiM iki šių metų
vai. 30 mirt, dėl neišaiskintoa rezignavo, kuomet negalėjo reprvmmtiMjta*
Streikioriai nekreipia dė tai paraikė r aš raivo teises gr- laĮikričio-Nomnber tG <1. įstota, fHfis.
LosdouM spalių 24 <L - priežatiės, Danų gntvęj su su kompanija susitarti
Taip pat Tautų Sąjunga {ra ka* J. V. Vica-Pras.
Baltijos juroje, prie Suomi' dege Kazio Stankdnavičiaus Kompanijos
IMitenkintos imw į komunistei triukšma- ral žilinu.
Tada
Ciųume
atsisveikino
ir
Stase*
Maldutienės
du
na

kė Kinijai a|*aug«»ti Kllnj<** rasigmurtų* h*Mu tik M
jos įlankos, nuskendo Hovieatmainomis ir mano Mine vimų it rainiai kovoja už m*
, tų Rusijos laivas, su kuriuo mai. xXuo«toiių W per 70^ C Bet darbininkai pasiryžę vo teisei Kasdien apie 5,- mi savo 2 advokatais, padė je ryYrnan^itts faiamus nuo rioran IMrntam tnrtM
000 darbininkų pikirtuojn. kodams* jiems už gynimų. įvairių paiiikMnhnų.
patrirtmidųa jo,ptama> M
nepasiduotu
neolitų.
nuskendo ir 50 Žmonių,
• t. ? X
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Lietuva Tautą Sąjungoje
Iškėlė Protestą Ptieš
Lenkus

PNNCOZU PBEMEN
DPSUNKYMO VAMM

CAFONE NUTEISTAS.
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NUSKENDO BOUEVIIU
LAIVAS.
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Tautą Sąjunga Įsake
Japonijai Išsikrausi
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IK1WMWmr« • t

ti kaft*dm iteymj ir Vytim
to Didžiojo knrstų. l&ų fe
toli gvatfeta dokiimcnta tuo
atžvilgiu yra 16&5 m, hefinm
no KntkevišiiiUK aekretm I

“Darbininko” Katalogas
* TyaiiMta KNYGOt

tarifų BtoBWte britai*

|e|

PAflEMOG PG$10Onill4«| '

rmiB I
MaJdn JUririalBi. taodata
.snmt Įtirite •&
U*tųknygų ^Momimentn
.......... .
.. p*<riMaį7
, ..... ..
...
ri«š kelias dienas lenkų Uįjįp
virtaltaii
--- ---------JJU<
f&Timi,” Toj knygoj twžy-|
’i»Wpei«W*j?rieĄa<*‘
'
ĮBO*
nifttt, kntl Vytauto DitKiojoljįjį^i į, -turk., ĖM»tikj»«£ * " į Dr. Vinoo Piriario teitai,
jo* Knijet «wit|
j^torijoe apyšilte Ihl tauri, <1.09
jutlaiktti buvo nudėti į įšmi-hi amate, Parai! ^‘tyA
nįgM nM«ywin
l I
Mitaryte ir teteyM. Vir
nį sarkofagų. Tir# Vytautor
timijJ
polkitmik* ’kfM
ta J. (tarutii . .. .... ............. ^40*.
Didž. mkofagu ImfejopiriS»itywi4*
« Mamta* jpmdBemciiiadm
•?nni, kuris tuojau ml
K^lctatįirių rurmUnMf, Vė*;
pr. A, VUeiil*---MdahrhHU
Ivliųių.
Maskvlė
vairius
iyr?rJmo
*t«Uikimu*
*
•Lenkai dabar stengiasi visų1 dančios
tardymų įitaigo»|
PiantH užtaioluK Viluitj. snrItepataM* Ugta ta teta
kaltę suversti lietuviams ir šiomis dienomis gavo žiniiį
t
«v • x
r I jEtertflĮ
P^*
kofagtta buvo išgriautas niririoutymai. terši! Uorių—-.i!* nu* jų teta* u goti! Jtahte
negyvoji
fcml, vau,
r pačiam užmuštajani, fvirtim kad tų imsikftltinm p*ųrildė
dabrinės 1enų<Os pavogtoji GenmiM — aprašymo* apįi
duu#om.itar*M 4. Buronaiu-iOe.
! darni W velionis pats šau* vokiečių naciumiltotų kėlei*
Tnfiau Vytauto P.
Patrimpą LaiitaU.—lilmdo
Uęn ir buvęs lenkų pusėj. tini;
Kun. A. Miliukai
____ ,„Wta
kunigai toHmgoie* NaiidiMfel xstb<X**—Muotet — rakytačiau Lietuvon vyriausybe
muši tinimato dokmmųitafeįmo kenksmas; pagal d-r< NiMUM (Poema). Parai! M.
t tuoj pasiuntė tam tikrų ko- *IU MBTU O1RLIUB lostustMfiali k'traisijtl <W>ar ifS- ««
BzfoiBfell,J5« GiUtritb —---------------------ifie.
>
■
Mitaijų vietoje įvykį ištirii.
Nauja Skaitymii Knyga—
vom
*
kauti Vytauto Didžiojo pa-La jr Bsrsdoriuiii—opysek* i5e
< Dali* U), Su p*v^ik*laia_7te
L- Keru abejonės, kad tai y m
feiklp
| Katalikų Eažnyfita to D*
feiki).
ViemtoM Luomą. Vert!
dar vienas klastirgas lenkų Dar negalutinais dariniais.
■,..... ,-r.-..,_ .
:::... -!.- - ■-■ tcokraltims*
Itoraši kuo.
Kun. P. Sauruaailto
—_2te
* a ffiHMtm tu "PriiMli
Itomna ^ilinskąs
—_ _ U50e
Vaikų
Knygeli
»
m
pk
;
w pareigus einantį lietuvi* eųiojanūi Lietuvoj:, ,
.etetaž.
—
_____
__
___
Mta
Rugių ddrlitvs.siejcia 370—
tato -- Vert! linu. P, gaureAvarbiansins dalvkas yra
¥
Mano Patyrimai DiditojoJ
(tartaMų Uit
____
bailia __
—........._______
330 tūkstančių tonų, žietiųm
Ktaij, ISIS ir 1919 m. Para
>«oh5» kkkvieno lietuvto tntdiKcn- Į XXIX TarptenUni* tedu
« taA kad lenkai su didžiausiu
?! Kun, L F. Jonaiti* (Ka*
lo
bibUoUkt,
kum
akaitl
^Židi-1
ritthdi
KoagretM.
Parai!
J begėdiškumu tUojaus
geltoniui)
.-'■..y..3 —
nj,” didilnudą m^erinj UtariitS- kun. Pr. Baėya, M, I. C.__
gtasi suversti kalte 1ietu-^nU* miežių
Pamatau VadovMta, Btadj**
ros, tnnkHlo, ritaomenfe ir *k«de
Mšsgtari UMenyj*. Juokintonų* arižų
3iH),000-r
rian^ iš kurių tarpo jų khi- GIM)
‘
lrandfta Verkimai. Sudari ir
tuiM.kojo gyventojo intnalų, nito Įgas aprašymas teitas* i P**
IlKŲKMl tolių, žimilį **• S5jJleldb
Kun, 3, Koncevičiua^lOt.
r Minga kulka išplėšė heroika’
pat jo leidimo praditoc Bet oži {ryiių k Atgal Mikalojau* ir
OOOhrMMljGOO
tonų,
semenų-^Moteryrtia Natšartemylta. A
JingijL aukų.
:ĮdfayM*> darori kaakart įdomeenia, ctlapiroe Ivanovų... Bfcnld!
Antena#i# greitą
LcMutkta. 6v. Kaa. D-jo* leL
25,000—28,000 toniĄ linų ir tieatog būtų nedovanotina, jei- [Magnus Varva Ik ietis __ 50l dtaya,
____ -Ate
1
22,<XK>—26,000 tomį Ir biil-; dietų sugrįžti iĄ Lietuvo#,
gu kurto totetigentaa, vtotiek ku
AnHak BaMaH ser
'tendteteteaLaiteta Parai!
rioe profeaijoe jis bebūtų to talr Į80 dienŲ—Apk viM/deryba*
rių — 1,T Iki 2 milijonų
A Jlueeviitaa..... ..... .. .
40*
LIŪTAM.
begyventų, jo neprenumereotų Ir Į be galo įdomūs nuotikiai te
ftventa* Gabrielių*. lilrido
mi.
1' ,
'i ‘
nukaitytų bent nuo 1930 metų pon* per įvairius kražtua.
žygaičiuose prie Ežeriinos
Palyginti su * 11130 mrfų
Verne. V.ttimM
Virtim**,, Tivaa Alfonsas Maria C. P... 8te
nr..i*in«
IĮ 'teras?
*™»5 Julius
Julius Vemt.
.. upelio žemes iiusliukimo vie derlįunli; šiemet daugiau už
k k
..........
. ...........„.,.$1.00 Religijoa Mokymo Metodi
pt B»iakonio
Balčikonio......
...............
ka. Bulato! K. J. Skruody*-50*
"ŽKhmo
kam*
Amenkoje:
mn
PramMtaŠ
IHmrimitjiM
Fatoje, kasmet vandeniui pinu- derėjo kviečių. , miežių, žir
Iriikite MažuMama Ateiti
-M.50,
pusin,
-42.50;
LietuvojeParač?
Uosta
.75o.
jaut pradėjo būti matoma
Prie Manę*, Šutais! KuPranių ir bulvių; mažiau teuž- ISTORINIAI RADIMUI
vį. Įėjimai j’rūsį išpuoštas, Tik paabndyk — mūsų ftertigosi. ! G«gnžl* MSnuo — Knn. P.
iiaa——__ —__________ 4te
'■ labai senų plytų, jnti keliuZadeiki*. Kaina.
............JOe.
. derėjo rugių (apie. 2p jiiuįš. i :t wiuuf;?atii>RO^ .baldakimų prie jo puošia1met.‘-r- 35 It„ pusnį. — 20 lt
MM Dainiai, Parai! Ka
■ * M metai kyšojo ^oje vietoje
Aritmetikų* UMavinyna*—25o. ry* Puida -- ---------------- ~_60*.
^mažiau), linu ir ^uĮemį;
Adresas: KAUNAS, Laiėv* AVytis
ir
lenkų
erelis.
Prie
..-.
•
„-i.
Vaikų Dorbymitei — Rmnedidelis akmuo. Niekas į jį rvižu ir mišinio derlius įnl- j.
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ir
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to gyvenimu svetimtaučiai,
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uodegų. Aut dešiniojo liūto
“ViiutatB Rytoju*” rašo pla Buriaariatm* Stadjo*-Su14. Parai! Seirijų Juoznk^A»3te
žkmo iškaltas žmogaus atvai- ■ turoj paskaitas* turės gauti | Aleksandru karsterasta ka- sisi, nes jiems buvo brangi
įūetuyte? Kun. P, Juikaitta-lte
teiefu—Drama 4-rių akčiausiai apie viso Vilniaus krašto
zdas su kardiška karūna atitinkamus apskričių virsi *I1,iina ir skeptras, o Elzbietos; didingos Lietuvos, jų tikros lietuvių gyvenimų, nušviesdamas Kristan* Krykiu*: Surijo*,
ų.
Vert! Akelaiti* ——40*
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Okupantų laikraščiai, pla sužinosi, kur Vilniaus krašte lie
JkaŽkų panašaus į vėliava. Bei atlyginimų arba turį iš jų .karalienės vardu ir idulfe
£ydų Kmlin* — drama 4
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sužinosi ko jis siekia ir kaip jis|
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KOPfiL?
Afan teko kalbėtis su vie
nu liriuvią apie Amerikoj
gimusį lietnvią jaunimą. Ką
tik aš sakiau gera ajHe mū
są jaunimą, jis nesutiko ir
vis sake: “A, jūs nieko ge
ro nenuveikiate. Steię turė
dami jūsąTamŽią, Lietuvoje
viską jmdarydavoni...”

Lietuvos ir Lenkijos Bylos Istorija
i

TAVTŲ B&VNGOS IR TRANZITO BTLA9

1928 mete, gruodžio mėnesio posėdyj, Tautą Bąjuji*
jos Taryba, atsimindama jau pirmiau* mūsą mmtėą savo
molineiją 911927 m. gruodžio mėn. W d., kuria buvo pivesta Lietuvai ir Lenkijai pradėti tiesiogines derybas, nu
tarė peržiurti “dabartinę Lietuvos-Lenkijos santykių
padetį/V
’
Alai ir yra klausimas, ko
Lsike šib posėdžio pasirodė, kad darybą bfita daug,
dėl iš Lietuvos atvažiavu
betmuteą, kaip jau matėm, nepasiekta jokią. Iš lenki;
sieji apie mus nieko gero ne
msčs buvo pakišta mintis, kai Lietuva daranti kliūtis
KUO AŠ BUSIU
nori kalbėti l Kodėl?
ši juridinė komisijėlė rišo du klausimu : 1) ar LisU
tan>tautinhip maimiekimui ir trimitui, kas yra priešinga
Gal todėl, kadmilaą jau ir Tautą Rąjąngo* Paktui ir kitoms tarptautinėm* sutar va privalo atidalyti susisiekimu Nemunu (medžią phįį
nimas
šalinasi nuo llėtuvią tims. kurios yra Lietuvai privalomos.
dytnui) ir 2)ar Lietuva privalo atidaryti suiisiekim
Kai kurie iŠ mūsij jaunuo- lą ar kolegiją, Visados turėk
Kaišiadorių-Lentvaravo geležinkelį ir vienam ir kitam ąt*
lią vis bando išrišti svarbą savo tikslą prieš akis. Nes draugiją, kad vedasi su sve
Tautą B0ungos Taryba tuomet nutarė:
timtautėmis,
ar
jkteka
UŽ
attikime
turint omenyje jo« tarptautinius iwižadėjinm
khuiimą: “Kuo aš btaiu? jaunuolis, kurs pradedat
“
Kadangi
ailyg
Tauti;
Lygos
Pakto....
Tautą
Lygos
į
_______
avetimtaučią?
Gal
todėl,
kad
i
Pažiūrėkim
tokiais juridiniais daviniais ši kom
Daug jaunuolią jau anksty pradžios ir kurs deda visas
nariaj
privabtetis
reikalingą
priemonią
užtikrinimui
irUm^į
i7kokią7švažf
Ji priėji ideJ^rvlSS
mes
netaisyklingai
lietuviš

voje jaunystėje turi šiokį to savo pastangas ir jėgas tiks
palaikymui sateridmo ir tranzito laisvės? lygiai kaip ir , klausimu.
kį palinkimą, j kurį nor* lui, kūno jis siekia — jis ga kai kalbame?
visą /Tautą Mhmgos narių komercijom teisingo traktaviluomą. Migloti troškimai bil* ju gale tūri pasisekimo.
Mes suprantame, kad a* jmo” ir “ Wfegi, iš kitos pusės, Tarybai patiektuose donaJą mintysp vieną dieną L
m^ritodŠkasrJIHttriiH^vękiunentnose
klintys, daromos auririekimo ir tran»
KomiaŲšlis nuomone, kiek tas liečia medžio
jiė įsivaizduoja gydytoju;
.
nnnns nori kitaip gyventi.
šito
laisvei
”
4M
Taryba
“nutarė pakviesti Susisiekimo Nemunu per Lietuvos teritoriją, Lietuva esanti suriš
kitą — mokytoju, ir taip sau
ą mintys kitoniškos apie
eina per visą eilę profesiją. AR GIRDĖJAI, KADA gyvenimą, negu genesniąją. ir Tranzito Noramltatyvą ir Technišką* Komisiją (esančią Klaipėdos Konvencija, kurią ji 1924 m. pasirašė su An^
prie Tautą Kąjungos) patiekti Tarybai raportą apie tai,
Bet sunku yra jiems išsirifi-:
NORS ŽODŽIUS .
Aš noriu tvirtinti, kad kokios galėtą. b<tti priimtos praktiškos priemonės šios pa- lijo, Prancūzija, Italija ir Japonija#
kti; snnkn jiems padalyti
Nemuno klausimas šioje konvencijoje liečia Ane
dauguma mūsą jaunuoliii deties išrišimai — priimant dbmčą iarptautiiffa* privMnusprendžiant} Žingsnį pir
2-ro
straipsnis pirmas ir Anekso 3-čio straipsnis t
savo
širdyje
turi
šiltą
vietelę
bitė—bee
myn; pagalinus, jie yra pa gylys—sting
lietuviškumui ir nėra toki
Anekso 2-ro straipsnis pirmas skamba:
TRANZITO KOMISIJOS DARBUOTI
tenkinti išsirinkę tą luomą,
hlogi, kaip kad senesnieji
korys—honeycomlr
^Lietuvos Vyriausybė prisitaikins, kiek ta liečiavisą
kuria yra lengviausias. Jie kuopti—to gather, cleanso mano. Bet kodėl jie vieni kh
TranzitoKomiaija paėmė dalyką plačiai. Jipaskyrė
Lietuvos
tetitoriją, Čia įskaitant ir Klaipėdos teritoriją
nenori dėti pastaugi? Pas^dvi komisijelcA Vienai pirmininkavo argentinietis gene
tą nesupranta?
medus—honey ,
prie Versalis 1919 m. birželio men. 28 d. Traktato nūs
rengti kam nors pastovam spiečius—svraim
Štai yra klausimas, į kurį rolas R. de Ccradolle, buvusia Argentinos pietą geležinke tymą straipsnių 331-345 dėl Nemuno/1
ir taip jie lieka nenaudingi vaškas—wax
turėtumėm duoti atsakymus. lių direktoriuj ši komišijėlė turėjo surinkti ir ištirti ^vi
žmonijai.
sus faktus, kurie galėtą nurodyti, kpkios yra kliūtys tran
Anek»o_3-Čio straipsnis 3-čias skamba:
Atsiliepkit
savo
atsaky

zito
ir
susisiekimo
laisvei
”
;
lygiai,
“
kokios
yra
tą
kliūčių
Bet, ne vienas sako, kaip ,
“Lietuvos Vyriausybė patikrins laisvą tranzitą ji
mais!
JŲVARTOJIMAS
ekonomines pasekmės ir tarptautinės reperkusijos.”
čia galima išsirinkti tikrą
mis,;vandens keliais ir geležinkeliais transportamsiš ir f
Jaunuolis,
Al*Pe(
luomą ir tapti naudingu ? Ot
SAKIN YJE t
Antros komisijelčs pirmininku paskirtas W. E. Be- Klaipėdos teritoriją arba tranzitu per tą teritoriją, pri
ką daryk: melskis, mąstyk
ekett, Foreign Offiso London’e vice-juriskonsultas ir na kydama tam reikalui taisykles, kurios nustatytos Ban
ir prašyk rimtą patari Kiekviena bite, išskyrus
riais eilė juristą: W. J. M. van Eysinga (holandaa)
uos Konferencijoj 1921 m. .balandžio mein 15—20
mą; ir tada, kada viską ge- traną, pilvelio gale turi gylį.
profėsorius Leyde’o universiteto; G. Koenigs—vokiety^; Tranzito Laisvės 8tątute ir Konvencijoje...
* rai apsvarstysi, išsirink ata
Rene Mayer—Prancūzas ir M. Pilotti—patarėjas kas&ci/Ta pati tranzito laisvė bus pritaikinta pašto ritei
tinkamą luomą. Sykį pada Bitės sukrauna medų į ko
josteisino.Ronšjje, Šioskomisijėlės užduotis buvo: ištirti,
rius#
nianis ir pašto bei telegrafo susižiekimui#
ręs tą, dėk visas savo pa
koki yra galiantieji tarptautiniai (Lietuvos-Lenkijos)
^Pripažindama intemaeijonalį Nemuno upės ir tra
stangas ir jėgas išsirinktame Jonas, prieš iškuopdamas
pasižadėjimai ir koki iŠ ją išplaakia privalumai, kiek tas
medą, biW durnais apsvai
nko pobūdį ir bendrą ekonominę naudą, kurios gali būtį
Mečia kliŪMslMrilMėkinio ir trabrito tatevri.
mingiu Sakykime, nori būti gina.
iš miškų eksploatacijos Nemuno upyno Lietuvos ir k
Tiek daug vyrų, žinoma, turėjo padalyti ir nemažai
gydytoju arba slaugytoja.
srityse (suprask — Lenkijos ir Rusijos), kurioms
Kas nemėgsta medaus, to
darbo beveik du metu — važinėjo Lietuvon ir Lenkijon,
Pasiryžk būti geriausiu gy sveikojo muisto?
pėda yra natūrai išeitis, Lietuvos Vyriausybe apste
Latvijon ir Vokietijon ištyrimui padėties vietpj ir, paga
dytoju, geriausia slaugytoja.
tuojaua leisti it duoti visą lengvatą trafikui upe, e
lios, patiekė Tautą Sąjungos Tarybai 1900 m. .rugsėjo m.
Pradėk savo prisirengimą Bitės gyvena spiečiuose.
4 d. ilgą raportą iš 40 didelio, formatospausdintą pūs- čiam į ir iš Klaipėdos uosto, kaip lygiai ir pačiam uote it
nūnai; nereikia laukti, kol Vašką vartoja žvakėms.
netaikinti tam trafikui, dėlei dabartinių politikos ra
iapiij.
'■:■
■
*
Kazys Adna.
pasieksi prirengimo mokykkią tarp Lietuvos ir Lenkijos, nustatymą, numatytą BarČia pravartu bus paminėti tik svarbesnius- davinius, oelonos dėl Tranzito Laisvės Statuto straipsniuose T ir t j
kuriais ši Komisija ir jos komisijėlės rėmėsi, ir galutinas ir Barcelonop rekomendaciją dėl Uostą Režimo straipsnį
išvadas.
. ;
13-tame.’* *
sicijoe vadao zdUjogMns Fr*d
KOVOK!
Pirmoji. Komisijelč, turėjusi surinkti faktus, kurie
G. Clark, Ckveland, Ohfo.
Jtomisijėlės išvadžiojimai buvo šios prasmes: m
parodytą klišis daromas tranzito laisvei; atrado, kad ir
Versalis sutartis straipsniai 331—345* kalba tik apie “w
sielią nuplukdymas Nemunu ir neveikimas KaišiadorioReikia gyventi!... Todėlgi drąsiai
vigaciją” (paprastai tuo žodžiu vadinama laivą judėji
Lentvaravo bei Varėnos-Alytaus-Suvnlkų geležinkelių su
Į kovą šėlstančią kruvinai.
mai), bet komisijėlės nuomone žodis“navigacija” apima
ProC. Dr. V. MjlD9tatefo*Putii»» rtotefffe daro kliūtis tarptautiniam tranzitui; nuo to kenčianti ir
Vainikas žadėtas, tik kovoti pradėk!
ir medžią plukdymą. Todėl iš viršminėto Klaipėdos Koa>rmm Itterataroo, Mokslo, vtaioM«iA
te akademiškojo itjvanhM lltartnwtto Vilnija, ir Liepojus, ir Klaipėda ir Karaliaučius. Ji atra ven^jos anekso 2-ro, straipsnio pirmo, išeina, kad Lietu
Ir pradžią padaręs, ištęsek!
■įineslnto Žnraalaa yra dMUanalaa
riarčiaaalas, Homtatata Ir kitkrlaM do, kad ir šių kliūčių pašalinimas nesudarytą, jos nuomo
Phjtaitis.
praailarlatisiaai Smogai tfakaailaaato ne, “jokią sunkenybių” ir patiekė savo “techniškas reko va turinti atidaryti Nemuną lygiomis teisėmis visą raišty*;
lletaThi tantalai. TmW viai fadnbM
bią piliečiams, kaip tai numatyta Versalis sutartyje. Nora
tONteteakytl^iidfal.”
mendacijas” kaip galima būtą * sutvarkyki ne* tik judėji
“IMJnJo” kaina Užveja; mL m
Lietuva'pati atidarė Šią upę medžio plukdymui, bet kodAmerikoj* iMtama HM mą traukinių, bet ir pašto, telegrafo bei telefono judė
POETAS
toMae^oI Ifr Nn •
„
sijėte mano, kad Lietuva neturinti teisės to plukdymo ra-'
*
Mr.: "liauna,” Km». Lalarta ai jimas.
guliūoti savo taisyklėmis (kurios verčia lenką plukdyto*
Antrajijuridine kambijBl turėjo daug sunkesnį dar jus pakeisti Lietuvos1 plukdytojais, įėjus sieliams į Lite*
Norėčiau rašyti, stebuklus daryti
bą. Jos užduotis buvo, kaip minėta, ištirti juridinę padė vos teritoriją).
Ir tai vien garbei Tavęs,
tį: koki yra Lietuvos taptautiniai pasižadėjimai, šiuo at
(Tąsa S piulapy)
rtryoia Mklmao, joa lafmfjlmal ir m
Tėvyne tu sena, Tėvyne tu mano, tadoria, jot MHvartal ir Mdot lama irt veju ir ar, einant jais, ji turėtų atidaryti susisiekimą su
M abejojimo, rapL Jam tek Lenkija ir tranzitą iš Lenkijos per Lietuvą.
Daugiau kaip dėl savęs!
pat ra»l. kad TtmSJa taurauti Ii

W$”

BROLIJŲ fšEimi

ktamv
& lalavii
pat niekinat ftdėBpaadnt nevali* ir ne
ribotą anavanarlma aa traMSaMMak
žmoni* teirifaihi Ir laiare. — J*a norite
kad Ir toli tentaml, kad Ir puathi nte
ri* ataklrtl, patinti Teryitea tasrj. kate
jte tikrumoj yra. — tftate vlaaia at
fvfttate Jum laimi yra pravarta W
airaiytl
t'
“Ttortrfntakma»»

Nežinau iŠ kur atsirado many
Ta meilė dėl tavęs...
Turimi Dievas praamžhtoe Savy
Tai nulėmė dėl maftęs!...
p>
|
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JONO KMITO EILES
t

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiuntęs
75 cente gausi Jono Kmito gražias eiles.
\ Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo cPe3 pilnos pairijotišką jausmą.

Kaip matome, šios komisijėlės darbas buvo tais pu
riais k!ausimąi% kuriuos vėliaus prisiėjo spręsti Baigos
Tarptautiniam Tribunolui arba Teismui. Todėl žioe komisijel^i darbas yra daug—bylos atšvilgm—įdomegus.

MALDAKNYGES

TU U

JFAUJŲ MALDAOmUf
IABAI numtAMA KAUTA

^DARBININKAS* yra UkrtaaelM

Ai* dteMį LHtotos ityvaaiato vaMradfa
-DARbrNINKAa” nerto tteeoa lt
tetaria meilę.
“DARBININKAS* Molto temykrati
prteepatetea amnrte tr ntakteti CUhml
dp vwteMtaarira
"DARBININKĄ*” Ma koti* T»ty
nai I kytetoanj rytoj*.
“DARBININKUI” rimty te rMto
' raai Sarlto Jtatoata nHkntel. t
*DAUBlNlNKAirto*i kM jMte
aaro -RAIHO smUMAS.*
-DARRININKAir yra M* tara
ai* Ir foteiUmtl* MlkraSita.
-DARBININKĄ* totejagla pe«W
rtea Plt DOVYDAITm.
■

"MALDŲ RINKINĖLIS*
ąteto
|LW (bara$LW)
M» lašate
(bara |t-W)
iMi sątaate .W (bara ILH)

uŽMkjrtoą j

• “d1 i>i jtimk*”
999 9F99v 9199999J

**> Ali ININ1 Al"
naa, t uatimj tfk ra bei itlfci airai
fraratra. ' f'
-DAlBnUNKO- Mhw«e.- Wmm

_ _______ UMtiiimi
Dkw šeimyna*, ir kaip vie
DARBIJUPJCAS
Komunistų
SlautįinCs
Popiežiaus
Laiškas
Apie
Be*
nos
šeimynos vaikai, dalinin
(TbeWoriae)
kai laimėje ir jielaimėje.
darbą
ir
Gelbėjimą
Yra tei švinta pareigu mylė
Komunistai labai didžiuo jį dreba, m* mm jo ūpo pri
ti artimą* Jėzus Kristus pa
t MMM1 utmuauv B. a ANO0Utm«rxA>0* jasi Kurijos sovietų pažan klauso jų likimą*. Supran
Prispaustųjų
sakė, kad didžiausia jsaky
ga.* Viskas aprioūčiuejamt tama taip pat, kodėl Busi
mas, kuriuo kiti rcmiMi,
jos komunistai W komisarai
yra meiles įsakymas?*
Katalikų
Bažnyčios
Va-,
dariai,
uritaišgaliiižių
Wu
įpilriuiškoj *riy milijoną* taip uoliai stoja už vyriau
.tiek reiškia kiek Lirinvoj sybę. Jis pgpm juk vyriau <1*#, Popiežius Piju# XI, vėl šeimų išmaitinti; darbininr ^Yiyvioje ojM'ikliko* dalyje
»
smcairnoajutos:
manrauvo* unui
’JliĮMĮtiejrmvU o<. »< <««««> * i .
Jt aMtassv # * *, mkh* ««<*awa ■ simtM. Bet tamrieim; holitĮ’ sybė* nariai ir jiems gardi prabila į pasaulį, ir jo žo-'kų, kurie nieko daugiau no Šventas Tėvas sako; “Tarp
Antai
•»*.**■*•»*«**««* joaai ribų pa*ekėjamt, nemokan- sovietų duuoriė, pagaminta džiai pasigirdo visuose pu-! nori, kaip tik savo kaktos tautų eina lenktynes karu
A««atlc oact per we*k
VMM kart imtbMJ* MtaaMr,..*Z.W
staNrtM’ MH*Btr
...MUO IHNMaFl.
HMkMMUJKlM’ tierna susigrubalioti skaitli prakaitu milijonų ^vergtų saujio kraštuose. Sį kartų jis prakaitu užsidirbti kasdieni- apsiginklavime. Didele vals
iŽleido uaują
naujo
enciklikų, nės sau duonM ’ Jų vaikai, tybės turiu dalis, karią būtų
nėse, tas daro išdidaus įspū jų darbimukų Kaip mato IŽleido
»A»BX»I»KAB
džio,
Tačiau
ir
komunistų
me,
sovietų
tariamoji
gerovė
“
Nova
impendet/*
kurioje bado ir vargo prispamdi galimu skirti vaigstantiems/»
W1®T BEOADWAY
..
SOUTH B08TON, MA0B.
vadai ^visiškai čią surivn- prieinama iiL vienam
_____
nuo ragina visus prie didesnės verkia ir jų ašaros sujudi Išdarbiams, išleidžiama ka
C.
TELEl’HONE SOUTH BOSTON 0«0
kia, kitaip jie būtų užtylėję šiinčiui, Rusijos gyventojų, artimo meilės, gelbėti vargs- im mūsų tėviškų šiidį ir ver ro įrankiams.*’ Toliau vykai kurios skaitlhm Kalbė Gal kam ir yra tenai rojus, tančms bedaribm^
, , , čia nnm atkartoti malonins riausis fhtnytojas priniena,
dami apie. komnnirių parti bet į tų rojų patenka labai “Naujos nelaimė* gjęsirt, lodžius Dieviškojo Mokyto kaip amžiuos atminties, Po
jos skaičių Rusijoj, komuni*1'mažas išrinktųjų skaičius tikriau sakant, jau prispau jo, Kuris matydamas išalku piežius Benediktas XV, at
sfų laikraščiai paduoda štai Jie visi rrikainigi griežto dė didžią dalį mūsų globai sio minių tarė: “Gaila Man sišaukė į visjis tautas ir pra
pavestųjų. Smarkiausiai pri- minios.” Su didžių širdies šė, kad paliautų gaminę ka
kokiąstatistiką:
įpoaporto*
“Huvie^ Sąjungos Ko-j Išfų skriilinių fąippat qųmdė šilpnuosiiis —- mūsij gailesčiu mes atjaučiame no ro įrankius, bet jo balso
vaikelių vargą niekas nepaklausė.
Disidentas H<xiver, kal-| listas pdno ne tik * pinigus muuistų Pm lija 1T28 narinę matome* kiek tanunistu labiausiai mylimus, vaik<‘-J kaltųjų
liiis, nud1anl:iHK, tourrhts ir “Mažuteijai prašo dutmos ir.. Pabaigoje enciklikos šy,._
tniėjol2^20£3b JiarimJįi^piečiasL į
hčdamas poltcijos
metais
į
Partiją
stojo
gŪŽ^ją*
Jų
ti^"Įkliūva
apie
nėra kas jiems jos duotų.” Tėvas sako: “Kadangi žmo
dariiininkus/*
•pririnkime Št Petoburge,. šia Amerikos laisvei — įmo
031 kandidatas* 1930 inmispienkioliką nuošimčių, visi Enciklika padalinta į tris Prispausti vargo, jie mato giškų pajėgų niekuomet ne
' Tla., štai ką imsakė: “Kau nių simpatijų ir iiaramų.
ku suprasti, kodėl nokime Iiidomu, kad policija tų Partija turėjo balandžio mė karininkši. žinoma, nes to dalis. Pirmoje kalbama apie kaip dŽimigsmM ir linksmy užteką, kad pakeisti trokšta
Žmonės kriminalistus vadina žino ir aiškiai pasakė, o p nesy 1,371/598 narius, ir tais kiai milžiniškai armijai rei vargingą ekonominę padėtį: be, kurių jų nekaltos širdys mąjį tikslą, pakelkime savo
didvyriaisi Juk ištiesij poli- Hoover apsimeta nežinąs tos metais į Partiją padavė pra kia daugiau negu 259,1)00 antroje apie bedarbę ir rei trokšta, išnyksta iŠ jų gyvo- mintis ir širdis į visų dova
ehtams priklauso didvyrių .keistenybės priežasčių. Ti šymus 324/165 darbininkai, karininkų* Ir tiems ten la kalų bedarbius šelpti, ir tre nįmo. žiema ateina. Ji atneš nų Davėjų, kad iš Savo be
"wdM?*
liriežaečių svarbiausia vienu valstiečiai ir tarnautojai. bai gerai, ges valdo milijo moje apie tautų apsiginkla dar didesnį vargą netur- galinio gailestingumo Jis su*
vimą
čiams ir bejėgiams vaike trumpintų prispaudimo lai
* Taip, tai taip, bet ar jiems —prohibicija. Tiesa, sunku Buvo 24,750 kuopų. 1930 nus darbininkų-kareiviii, nePirmoje
dalyje
Popiežius
ką. Vardu vis# prispaustųjų
metais
Raudonojoj
Armijoj
liams.”
komunistų.
'
lykysi, ar ne, yra žmonių, jų dabar panaikinti, bet prie
pastebi,
kad
ekonominis
slė

Antroje dalyje Popiežius mūsų brolių atkartokime
kurie į policiją žiūri kaipo į to galima eit, ir jei tik Pre buvo 129,000 Komunistų Bet kas svarbiausia, kad
gimas
jaučiamas
visoseŠa

Partijos
nariai
ir
130,000
pas
komunistus
tįekmUitakalba
apie bedarbę ir ragina nuoširdžiai tą maldą, kurią
•avo priešus, ir kiekvienas, zidentas būtų prieš jų nusi
lyse.
“
Mes
matome?*
rašo
visus gelbėti nelaiminguo Pats Jėzus Kristus išmokė’:
kuris su jais kovoja atrodo statęs, tai paskui jį eitų ir Jaunųjų Komunistų Susi rizmo. Jie peikė carą dėl
militarizmo, bet dabar jam Šventas Tėvas, “didžią mi sius. “Didžiausi šių dienų “Kasdieninės mūsą duonos
Jiems didvyriu. Kode! poli Kongresas, o Šioj šaly Kon vienijimo nariai.’*
Atsiminus, kad Rusijoj dėkingi,
,
kad išmokė tamsų nia teisingų ir norinčiųjų nelaimė, kurią jau paminė duok mums šiandiemi*’....
cija taip nepopuliari, o kri gresas gali visk;) padaryt
dirbti darbininkų, likusių be jome pirmiau, yra bedarbe. Toki sutraukoj yra nauja
minalistai turi minios sim Bet Prezidentas nori būt iš yra apie 150 milijonų gyven mužikų militariško klusnu
Daugeliui pagalba tuojau enciklika, Su kokia.tčviška
patiją? Kiekvienas tai žino, rinktas antru atveju ir kol tojų, matysime, kad komu mo. Kaip smagu išrinktie
nistai
ten
sudaro
truputį
siems
komunistams
valdyti
(Francuzijos
maršalams
reikalinga, ir jei nesuteikta, Širdimi Popiežius rūpinasi
. ir Prezidentas Hoover turė kas dar nežino, ar prohibiei
tamsias
darbininkų
minias
Lyatey, Weygandūi ir CW- nelaimingieji — Dieve ap apie dariihiinkus žmonelius.
tų žinoti, kad policija yra jos šalininkų pajėgos dides- daugiau kaip vieną nuošim
ir
nesupiprafusiiiB
eiliniui
ti,
vadinasi,
vienas
komunis

telnau
— katalikams—“D.” saugok, gali įpulti į nusimi Skaitydamas ją jauste jauti
neapkenčiama dėl to, kad jitt nes negu jos priešų. Tur būt
kareivius!
Lai
gyvuoja
caro
prierašas—)
Prancūzijos nimą. Su baime mes tą pri kaip kiekvienas žodis paeina
Auri palaikyti nepakenčia- (jis nuvokia, kad prohibiei- tas šimtui žmonių Iš to ga
palikimas!
lima
spręsti,
kaip
nepopu

darbininkai,
vadovaujant
simename, ir kaip musų iš verkiančios Tėvo šiidies.
Mms įstatymus, tokius kaip ja kol kas dar tvirtesnė ir
Čia
taip
pat
suprantama,
liarus
tenai
komunizmas.
Komunistų Pairijai, rengia pirmtakūnai tokiuose atsiti Jis verkia, kad darbininkai,
su ja eina. Bet iki kitų me
’ prohibicija.
kodėl
komunistai
taip
ner

Savaime
suprantama,
kad
revoliucinę puotą. Proleta kimuose darė, .ypatingai, prispausti nelaimių ir var
v Policija prohibieijos nepa tų jos pajėgos gali, tiek su
vingai
pasmerkia
geresnę
ir
riatui paėmus galią j savo amžinos atminties, Benedik gi), sunkiai kenčia. Ir to ge
darė. Ji pati jos neapkenčia mažėti, kad einąs su ja kan- kiekvienas komunistas Rusi
ir labai dažnai sulaužo, bet dįiatas į prezidentus gali joj eįna komisaro pareigas, žmogiškesnę valdymo riste- ranka% tie viri religiniai tas XV, taip ir mes keliame rojo Tėvo širdis verkią ir
mų, knrM įM'Marinninkų as burtininkai, ką nuodija savo balsą ir atsišaukiame į šankia vUnis gelbėti bedar
.'kaipo prisiekusi palaikyti nemaloniai apsirikti. Hoo nes tokiai šaliai valdyti mo• šalies įstatymus, ji turi per- ver mano, kad su prohibieija} žesnis Emisarų skaičius ne kims apmuilinti vadina ka Žmonių protą, bus pariatyti visus, kurie turi tikėjimą ir bius žmonelius.
įmanomas* Mes Žinom, kas pitalistine. Žinoma, prie tos prie naudingo darbo, jeigu krikščionišką meilę, gelbėti Jei mes ištikimi Tėvo vai
sekioti visus, kurie prieš laimės — pažiūrėsime.
nelaiminguosius.
Suteikta kai, verkia ir mūsų širdis ir
prohibiciją
prasižengia. Prolnbieijos pakalikai — yru komisaras. Tai ne kas nepakenčiamos jiems siste norės valgyti.**
komunistai
prijungia
ir
mos
pagalba,
netik
išgelbėti
kūną mes paklausysime savo Vy
Kokia
j^i
bus
puota,
mes
kitas,
tik
valdininkas
bei
NewYorko policijos virži * metodistų gaujų — visokiais
Katalikų
Bažnyčių,
Jei
to
iš anksto žinome. Komunis nuo mirties, bet taipgi ir sie riausiojo Vado, ir eikime į
ninkas Mulrooney pasakė, budais stengiasi kontroliuo činovninkas. Jis naudojasi
nepadarytų,
tai
jų
kasdieni

tai tiksliai pridėjo Žodžius: lai duos paguodos ir rainy* pagalbą savo broliams. Gel
visokiomis
valdininko
privi

kad įstatymai padaro poliei- ti šalies politikų. Jie neturi
’ ją žiauriais tironais, o pub jokių skrupulų* Papirki legijomis ir turi labai dide niai poteriai būtų neužbaig “jei norės valgyti.” Po to bės ir sudmys tarp žmonių bėkime vargstančius malda,
lika bootlegerius padaro did mais, suktybėmis, kyšiais lę valdžią. Darbininkai prieš ti ir nesvarbūs Taigi visus kios puotos paprastai nieks tvirtesnius artimo meiles ry pinigais, darbu, pasiaukoji
katalikų Žvagius ir laimėji valgyti nenori: numirėliai šius. Užtat mes raginame vi mu. “Kas duos nors stiklą
vyriais. Girdi, per prohihi- gąsdinimu bando terorizuoti
sus parodyti gailestingumą šalto vandens, vienam iŠ tų
eiją vyriausybe nustoja ne kraštą ir tas jiems ligšiolini tais bus daug lengviau, nes mus jie sumaišo-sumakatoja neturi apetito,
su
kapitalizmu
ir
štai
kaip
Ta komunistų pranašyriū ir artimo meilę. Mes visi nelaimingųjų Man duoš/?
tik daug pinigų, liet ir tą. pavyko. Bet opozicija stip visuomenė jau smarkiai
kas daug brangiau už pini rėja ir žada parodyti daug prieš prohibiciją nusista-liaigia savo leniniškųlitani- vis gi gudriau sugalvota ne* esame vieno Dangiškojo Te, pasakė mūsų gerasis Moky^
ga ju statistika.
vo vaikai; nariai vienos ir tojas, Jėzus Kristus*
gus *— įstatymų pagarbą ir surpryzų busiamuose rinki čius. Ir metas jau tą slibiną ją:
K,
tos pačios didelės šeimynos,
IT.
“Šitai parazitų ttėjybei
Jiems klusnumą. Krimina- muose. Tas jiems šiais me- panaikinti.

Prohibicija—Nesvari ir Žalin-

I“

—Tu negali manęs kaltinti — aš sulaužiau mu- jaš pyksiu ant tavęs. Ne, aš tyliai pasitrauksiu
dviejų
sutartį ne dėl savo gero. Aplinkuma pri tau iš akių su visomis savo dvasios žaizdomis.
Žaliai dažyta altana aiisupta plačiaštrėnių kaš
vertė* Juk tit žinai ja* Tu mana tėvų taip pat ži Kaip tik pasibaigs šienapifttė, aš išeisiu. Išeisiu,
tanų.
Altanos sienomis alyvos kopia. Pasiekusios sto nai. Jeigu aš būčiau atkakliai pareiškusi savo norą kaip kantinis tarnMs, kuris negavo iŠ netikėtai nugelį, atsilošia ir vėl toliau šliaužia. Alyvų šakas teketi ui tavęs, mūsų šcimoplnttų pasidūręs di skurdusio savo pono algos.
pralenkia
ištysę vijokliai* Šie stiepiasi aukštyn, džiausias pragaras. Tėvas visus būtų išvijęs iš na Vale nutvėrė Jurgio rankų*
’
(Tąsa)
' '
*
lyg nuskurę miesto vaikai pro parko sodų, kur mų. Aš nebūčiau to pabūgusi. Tik dėl motinos su
—Jurgi, gal būt tu teisus. Gal būt tarp mudvie- gražiai įrengtame restorane linksminasi laimingi* Simu. Motinai duonos ir aš būčiau sugebėjusi pa —.Jurgi, tu taip nepadarysi.
—Kodėl?
:jų Viskas baigta. Aš tavęs prašysiu dar vieninte gražūs ponai* Pačioj stogelio viršūnėj vijokliai rūpinti, svambiausia dėl Simo* Šimas vienų kartų
—
Ne, tu taip nepadarysi.
lio dalyko... Tik tu prižadėk... Prižadėk paskutinį tvirtai, tvirtai apsikabina vienas su antru. įyg man jimkč. Girdi, jeigu jis nebegalėtų toliau mo
Lartą ir bus viskas. Prižadėk dėl barusios mUd- įsimylėję^
kytis, tai paBirihktų tiktai mirtį. Ąš jį šupmntu,
dviejų meilės, ~~ jos prašymas, teisingiau malda* Tą vakarų alyvų ir vijoklių šakos tokios apsi- atjaučiu, jam netekimas mokslo būtų baisiau negu
—Dar kartų sakau, kad ne. Yra kitas kelias.
rimas nutruko, užgniaužtas nauiai užplūdusiu blailšuaioB buvo. Tyliai, tyliai susigūžusios klau įnirtis* Del to aš ir turėjau pasiaukoti, gelbėti ŠeL
—Koks?
:
verksmo.
.
* ,
mos likhnų. Vedybos su Lukoševičium buvo yie- —Laukti.
sėsi varlių kurkimo pelkėse.
. —Na, gerai, gerai prižadu* Tik sakyk ko?
O varlės taip įspūdingai, gūdžiai kurkė* Ta jų nintčlis tam reikalui raktas. AŠ pardaviau visą —Laukti? — nustebo bernas, — Nagi ko? Juk
—Ateik šį.vakarų pe vakariene* į Žaliąją altanų, daina, rodos, visų žemę sukaustė* Ji ramino, mig savo laimę, visą džiaugsmą, pasitenkinimą gyveni numirėliai nebesikelia.
*
•odnan.
dė visa tai kas gyva ir slopino bet kurį triukšmų. mu vien tik už tai, kad būtų išgelbėta mano šeima. Valė ilgokai tylėjo*
—Tik tiek.
Jeigu ir pasigirsdavo kur nors netikėtai išsinėręs O tuo tarpu taip beprotiškai mylėjau ir tebemyliu
Tuo tarpu bernas, matyt, juodas, supainiotas
iš
vėlybo vakaro skraistės susapnavusio šuša
—Taip.
—Na, gerai. Pam-matysim. O dabar gerbiamoji vamptelėjimsa ir svirties ar durų girgžtays, tai Valė nutilo* Jurgis, kone pajuodęs nuo to mintis raišiojo, m jo veidas dar tmmmns pasi
darė* •
’
.
ponia aš eisiu pas popą* Tiesa, tarp kita ko, tani- neilgam*
■ ritau*mo ir gailesio, sunkiai kvėpavo*
.' stos vyras labai puikus žmogus, Mes spėjom gero Mėnuo tų vakarų buvo, lyg perlaužta pusiau pa —Na, galų gale, kas iš via* to? — tuom pačiu Valė prašneko* Jos balse suvirpo tokia daugybė
energijos, vilties ir nuoširdumo, paveikdama liet*
kai įsišnekėti. Jis toks gudrus, geras, žmones saga. Toks nedrąsus, menkuti*, susirietęs, lyg nu ternm fcl ir prieš pietua, iriSbiUač*
' ’ėpip jį labai daug visokių niekų prikiš tačiau skurdęs vaikas Minos knmpdyj. Dangaus pašiūrėj —Tu sakai, kas iš tot —- Desurt^dnmii nieko no dėmesį.
vha tai dėlto, kad jis ne iš tos pačios medžiagos klaidžioju debesėliai, slinkdami prašali, kmw germanio pasakyti, lyg nustebusi paklauri*.
—tingi ką, Jutgi t! Man vis rodos, knd. Tas,
pagamintus, ką kiti žmonės, Jfo visai kitoniškas* kiekvieną kartų pečiais jį užkabindavo, ar nu- —Taip. Km mudviem iš to. Juknai nebe Kuris riša visų Žmonių likime Kuris tvarko pa*
Tamsta"‘neapsirikai už jo tekedama*
šaulį, niekuomet nepalieka Žmonėms ikolingmk
atimdavo kur nors į tamsų trikampį* Paskui vėl kariu, skirtingai* keliais keliaujam*
Gal ir sunku buvo lwmu tie žodžiai pisakyti. išvilkdavo viešumon ir prilipydavo prie tamsai —Ech, Jurgi/ kaip tu nesupranti ir nemoki at- Paskutiniu laiku aš įritikitmm kad geriausias ir
Ypatingai, kada via buvo pasakyta tiesa* Tur būt mūiyno.žemč* gaubtuvo.
jaifeti svetimos Širdie*. Juk aš tau kaip per iŠ* lengviamda* dalykas yni atsiduoti Visatos valku.
l' dėl to, jo lūpų kumpo nuskendo karti šypsena* ,
Tuob, kurie paritlki Visata, DievAneknomet noPro atvirų altanos langų atsargiai šliaužia du pažintį*
r
Dar sunkiau Vulet^
tMilsni ir nuriopsfa Miripainloję alyvų Įritamose. " —Aš viaką auprantu. Antra vertus *š Uvęane- skriaudžia.
Berną* išėjo*
<
krit inu, o priešingaipateirimi. Nemanyk, kad
Valės ir J urgio.
*
. (Bsm daagnui)
Juozo#
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Lietuvos ir Lenkijos
Bylos Istorija

minus iriu

MAMHM

viriau* imonfim* po
& D* K Centro* gavo lai padalyti, tai kiekri
šką ii vieno asmens, kur* tą po 100 margą.
sakosi e«i* L D. 8. naryą
paklaiuiid*: kodėl L, A St -Didžioji «a!a
aariaąis reikia mokėti nė ja ka*Wt poJ30.ii
daugiau, ne- arčiau An>eriko* ar
ąa paprMtiėHM ^koitįftfh MMmmiume
jut**, prie D. D. X. aepri’
kiaumtiemtf
Kalbėtojas, kalbąs įh|
“Darinninkns”
metama kurio* gabngo«w* n»db

(Tų*U nuo S pfcritfpm)
s

Dėl Kaišiadorių—Lentvaravo geležinkelio Komisijo
je* juristui atranda, kad “laisva* tranzitą* yra faktiniu
nutraukta*, didelės tarjitautin& avarijos linijoje,” nes ši
lingu turinti būti skaitoma kaipo “esencittlini pritaikintu
tarptautinium traiizitui.” Lietuva porirašiuri KlaipMoa
Konvenciją (Auekra* III, ;draąMnU 3) apsiėmė pildyti
Bamdouo* Statutą dvi Tranzito laisves, Nora tas Ntatnta*
kalba apie palnikynią tranzito laisves veikiančiomis gelžkelią IhiijomH o Kaišimlinią-Leutvaravo linija jau virai
neveikia nuo 1920 m„ juristai vj* vi<‘n “atdenąjū kunutlį”: ją nuomone ši linija tenka skaityti veikiančia, tik lai
kinai Lietuvos hustidslyta; todėl statutas uždedns Lietuvai
prievolę ją atidaryti.

kainuoja |4M Iš Jj, D. B. ties mikrofoną, turi ag&
įtarią UŽ “Darbininką” Cen mij, nematomą kl*
tras gauna
todėl L. D. DaskutiiJėmit stathttk®
K nariams ištiknjją “Dar* niomis visose penkkar į
l)imiikas?f yra pjgesnįs 40c. šaulio dalyse dabar yra <
Dagai L. D. S, įstatu*, 26,243,000 oficialiai į
kiekviena* L. D. H. narys tnotą radio priimtuvą, f
moka kiekvieną menesį po inoj vietoj stovi Europa,
llo ėeiitusų iŠ kurią Centras rinti 13,292,000 radio
gauna 30 centą, o penktuką tunj: Anglijoj yra —
Bei kallnmidsin Baraelouo* Statutus, uždedama* vai**
pasilieka sau kuopa* - Bet 000, Vokietijoje—
lybėms j^rievolt palaikiai laisvą tranzitą, yra numatęs at~
daugeli* kuopą penktuką vL Pranedzijoj — 2 miMa
sitįkimus, kada ta laisvė gali būti panaikinta. Apie tai
1 milionas ir fl
wu nerenka, o sau reikiamas B88R
kalba Statuto straipsniai 7-ta* ir 8-tas.
fiimusą- sumas susidaro iš Antrą vietą užimą abi
KBnOVOUTAS GlOVO AMDKIUI Om®»
Straipsni* 7-taa numato^ kad “išimtinai* atsitikimai*
įvairią parengimą* Ir Cent riko*, turinčios 11,
ir galimai apribuotam laikui” tranzito laisve guli būti *uras tokioms kuopoms nieko aparatą: Jungtinėse;
stabdytą, jeigu to reikalmiju “rimti įvykini, liepiantieji
nesako, bei tik jos užmoka kos Valstybėse— 10,000^
Valstybes saugumą, arba jo* gyvuosius.interęsus.”0
UŽ visus savo narius Centrui Kanadoj *— 285,000, H
koj 100,000, Argentin
priklausančias sumas,
StraiĮ)*iiis 8-tas numato, kad “Sis Statutą* nenustato
nei teisią nei pareigą valstybėms esančioms karo stovyje.”
Bet, jei mums brangi mth 400,000, Brazilijoj
'
są organizacija, jei mes no OOOirtt.
. Ar. uždarymas KaiŠiadorią-Lentvaravo linijos nepa
Tarp Azijos kraštą pi
Šiemet suėjo trisdešimts kad jis neišsižadėjo savo tęs *‘ Guličnioj.1 * Jp tėvas b,uv< rime palaikyti gyvylię mūsą
teisinamas nei vienu vii^minėtą straipsniui Juristą kometą kaip grovas Andrius vyne* Ukrainos. Ukrainie- ukrainietis, o motina lenke kuopose, tai turime bent ma vietą radio priimtuvą
inisijėle mano, kad anaiptol ne.
čium užima Japonija—
Beptiėkisrftapo Metropolitu- čiai prieš lenką bari^rišku-į Abu buvo tikybiniai lotini ža dalele prisidėti.
♦Straipsnis 8-tas nepateisina, nes su 1927 m. gruodžio Vyriąuriu ukrainiečią unįjb- mą protestavo. Kašanti^apeigą Metropolitas šeptecKiekvienos organizacijų* ooo priimtuvą*
men. 10 d. rezoliucija, kuri panaikino karo stovį tarp Lie tą-kataliką Bažnyčios, esan šiuos žodžius irgi imtam kis buvo krikštyta* lotiną
nariai moka nors mažą mo
tuvos ir Lenkijos, savaimi atpuolė ir ta apsauga, kurią čios vienybėje su Apaštališ Philadelphijo* lietuvianis apeigą bažnyčioje ir jam bu kestį, taigi ir L. D. S. na
turėta omenyje, pasirašant Klaipėdos konvenciją. Bet kuoju Sostu vadas. Ukrai protestuoti prieš lenkus ir vo duotas vardas Aleksand*
riai savo kuopos reikalams
kaip su straipsniu 7-tubju, kuris duoda'teisę nutraukti niečiai tas aąkaktuvės visur tas buvo padaryta Krikšeio- ra* ZMnanas. gi Andriaus sumoka 5 centus kiekvieną
, laisvu tranzitą, kuomet to rmkalauja “Valstybe* saugu- iškilmingai mini. Mums lie nią Draugiją sąryšio vardu, vardą jis gavo taĮięs yieniur menesį, o “Darbininkas”
mas h* jos gyvieji interesai?” šis straipsnis, juridiniii at tuviams Metrdpolitas Šep- ir taip pat pasiųsta užuo litu Metropolito* iš pat ma
gauna iŠ L. D. S. narią tik
I)r. Edwwxl O.
žvilgiu, buvo kertinis akmuo, kuriuo Lietuva rėmė savo iicki* taip pat yra brangus jautos rezoliueijh iikraiiue- iena laivo gabus ir dievotas
$3.60 per metus.
ton
Tubereulogi* ori
atsigynima. Jis yra aiškus. O vienok pažhirekim, kaip jse ir gerbtinas asmuo, nes per čiatns. Tai bįvo pradžia su Būdamas vienuolikos metą
Centro Sekretorius,
liekuojantieji juristai mėgino jį apeiti savcTraporie.
jį mes suartėjome su ukrai artėjimo liejavią au ukrai nors jo tėviškėje nebuvo pakod žiaisisehMa ori
.
*,
v .
pilH'ių,
jmVJUir n».
pročią, priėmė
Sv. JAU1HUJU
Kommri
Visą pirmiausiai, komisija “turinti įspūdžio,” kad niečiais, Jis daug . yra nu- niečiais.
ja riuntinė* taip vai
jo>. motina pakfai- jis miuns palinkėjo atgauti
**5
•>šis straipsnis ^nepritaikįmasj* Tranzito nutraukimo* kentėjęs , už *avo tėvynę. Metraprtn** įteptkkis gU ją.
“Christma* seals”
esąs jau arti dešimts metą. Jeigu jis ir galėjęs būti “un Lenkai jį buvo areštavę irj męs liepom £9 d.« , 1865 m., Fp Andriuko; “Kuomi tu no- Vilnių.
kleaa ir prisiuntimui
įį kalėjimą už tai,j PrilbiČiuoėe žale Javaravos, x-i būti ?’ * Jis atsakė: “Aš Jo 30 metą jubilėjuje su
inoment justified” (valandėlei pateisinamas) einant 7- pasodine
.į. .'■ ! . .
......»— I
u, ,, y,
■
be
pašto Ženklo ir toki* ft|
busiu uki»ainiečią imijotą šukime Jam lietuvišką Va- du sutaupys apie $2,000,1
tuoju straipsniu, tai esą būtą sunku dabartinį stovį pateiBoLfir... ir Ad muito* an
i sinti 7-tuoju straipsniu, nes jis kalba apie tranzito nu nurodydami lenką politinius tikslus, pridengtus techniš kunigas.”
ko
susisiekimo
forma.
Jie
nurodė,
kad
Ši
byla
yra
kilusi
iš
nosį O nkrainietiškai: Mno riais: galės išlaikyti Ml
traukimą tik “galimai apribuotam laikui;” neigi komisi
Birželio
11
d.,
18811
m.
Me

vaikus PrendergastPrwi
jos nuomone prekių tranzitas galįs pūkenkti “valstybės Tarybos priimta 1927 m. gruodžio mėm 10 d. iTžoliueijos, tropolitas Šeptickis gavo gija litai.. Zr dar pridėkime toriuriie per risus nwi
saugumui.’' arba paliesti jos “gyvuosius* interesus.” Bet kuri uždėjo abiem šalim pareigą “pradėti derybas.” Lie Krokuvos gimnazijos bran lotiniškai tris .kartus: Ėiat t Taupumas Šiais dep
tuva*sąžiningai tas-derybns vedė, bet rezoliucija neuždėjoį
Fiat !., rtatll!
jeigu jau Lietuva ir galinti, eidama šiuo straipsniu, numetais būtinai rri
ir negalėjo uždėti, lAetuvai pareigos susiderėti jai nepri dos paliudymą. Po to, jiš įs
Kazys Vidikauskas, Ženklelius iš National
traukti tranzito laisvę, tai komisijos nuomone didžiosios
tojo
LKrokavos
universite

valstybes, pasirašiusios Klaipėdos Konvenciją su Lietuva. imtinais pamatais. Lietuva lojaliai vykdė Tarybos rezoliu tą, ir tuo pačiu metu jis at Philadelphia, Pa. .
berculosi* Aspočiation
ciją. lx*t ji negali sutikti nei su Tranzito Komisijos rapor
galėtu einant ta pačia konvencija, šį klausimą sureguliuoti
likinėjo
kariuomenės
tarny

Yorko
jau gavo ir jie Įf
to išvadomis, nei su jos rekomendacijomis* kitais žodžiais*
Modernieji šokiai yrt nt ki* kL
Bąrcelonos Statuto 13du straipsniu, nors jis liečiąs tik
Lietuva dabartinėmissąlygomis, t. y. kol neišrištas pama bą. Tačiau gavęs koją ligą ta, kaip seksualinio organizmo siuntinėjami, kurie bu* |$į
tranzitą Į Klaipėdą
tinis Vilniaus kiiutsimas, negali savo politikos pakeisti ir jis iš kariuomenes taj>o pu- sinaboliaavimaa fknuaia jadetiak. davinčjami tuojau po
liuosuotas. 1887 m. jis baigė —Praf. 8L Šrikaaakit.
kone* Dieno*.
Lenkija, teisybe, nepriklauso prie Klaipėdos Kon- atidaryti*susisiekimui su Lenkija savo geMinkelią.
J,
imiveraitete mokslą ir gavo
vencijos, bet ji “esanti linkusi padalyti jai privalomu žyVisas didelis Tarybos rezoliucijoj numatytas planas teisiu daktaro laipsnį. Tais
gią tikslu atidaryti tranzitą Kaišiadoriu-Lentvaravo lini
lini-
“užmegsti santykius,” aišku, nuėjo niekais, “Paskutinis pačiais metais įstojo į ukrai
ja,” o juridiniu atžvilgiu ji esanti surišta ir Tranzito
šiaudas,” už kurio galima buvo užsikabinti,—buvo Tran* niečiu imijotą IBzilijoną
Laisvės Konvencija.
rito Komisijos rai»rtas ir ypatingai jo eaeneiale dalis dėl vienuolyną.1892 m. jis gavo
* Pagalios šis perdėm tendencingas ir “suktas” išve Kaišiadoiną-Lentvaravv linijos atidarymo. Šiuo ir nutarta
filosofijos ir šventos teologi
džiojimas apvainikuojamas komisijos rekomendacija, kad pasinaudoti.
r jos daktaro laipsnį ir tapo imto >mo m romo *V. KAUMIIBO ILKd
D*4O* VAIMSA
ą
“atnaujinimas siuisiekinio Kaišiadorią-Lentvaravo linija
Pasiūlyta kreiptis į Haagos Tarptautinį Teismą, ku įšventintas į kunigus. Pra 'HmMakM’ —*■ JOoae 1* FecnutėtaiM,, Pif*i*tajNMi —• X G
dar nėra pakankamas tam, kad kalbamąją liniją grąžinti
M Praarti Su
W
ris išrištu ginčą tarp Tranzito Komisijos ir Lietuvos džioje profesoriavo^5 o vėlinu į
tarptautiniam tranzitui.” Šie “politiški juristai” atrado,
griežtai priešingos nuomonės. Lietuva su tuo sutiko. Taigi buvo vyresniuoju vadu vi<H pjž
kad šiedvi valstiji (raiškia, Lietuva ir Lenkija) “grąžm** »£?**«* Pwt MHMtekM -* V.1
šiame posėdy ir nutarta atsiklausti Haagos Tar|>tautinio įmolnie, Lvove. 1899 m. tu ! *
•; n« bmmh m, a*.»
damo* šią liniją tranzitui, turi tuo pačiu prievolę sudary
Teismo “patariamosios nuomonės” (ji nėra privaloma) ir [mj vyskupu ir buvo pnskir-’
ti techniškas sutartis,” kurios-esančios būtinos, kad tarp
ftas
nu Stanislovave. IfiDI
_
suformuluota sekantis paklausinias:
1901 m.
m. tnta «7 G
IMJnlakMt — V. BOfttfc
M* Mat, Mm*
tautinis tranzitas veiktą patenkinamai.
Tmrfcdad*
—
Wtra«
po
pakviestas
užimti
Metro' * ‘Taryba prašo‘Tarptautinį Teismą malonėti pareikš
1 ATlOĄVniAS m^tos lUMiOS
ti koiisultatyve nuomone, einant Pakto 14 straipsniu, se- polito sostą. Jis daug yra Dm
pąsidarimvęs savo tautos ir
Šitoksai Tranzito Komisijos raportas buvo patiektas kancut klausimu:
Bažnyčios labui. Jis buvo ir
Tautą Sąjungos Tarybos posėdžiui 1930 m, lugsejo mėn.
Ar tarptautiiM esantieji galioj paeiiadėjimai, faidi- yra Įiavąrgvlią ir darbinin
Taiylat atrado/ kad Komisijos raportas “iškelia ypatin uoje -įiiulityje, vcrėių Eietuvą — ir jeig* taip) M kurioku tęva* ir užtarėjas, Metro •O ttUMUk M9SHM m.
gai svarbiu* klausimus, turint omeny bendruosius intms mis įuįlggom^ — padaryti ėjfgliį atidarįftnui trafiko, ar politą* šepticki* *nvo budu
RR *F • W ****** *F T *
su*” iv kad “Taiyba tikrai negalėtą šiai* klausimais išsi tam tikriį frafiką kateįforijiĮ, KaiėMori^Lentrararo ge- yra labai panašu* į mūsą
reikšti be nuodugnaus šio raporto Jšgvildmbno.” Todėl ^ziutd'lioM'oje^
garbingąjį vyskupą Petrą
Taryba mitarė Šį klausimą atidėti ligi sekančio savo po
. Si* klausimas ir buvo sprendžiama* Hnaguą Tehune Bučį. Kada Kuriįo* bolševi
sėdžio, kuri* įvyks 1931 rfi. sausio mviĮOsyje,
pereitą m?m‘»į. Kaip matėm, IZaago* Trionut* pilnai pri kai užėmė Lvovą, tal MetmLaike ilgij clrimtą, kurie įvyko Šiame Tarybos posėdy pažino trisyhę Lietuvos pusėj ir vienbalsiai pripažino, kad imlitas patiliko ištikima*
je dėl kalbamojo Tranrito Komisi jos raporto, Lietuva už jokios sutarty* nei paiižadėjimai Lietuve* neverčia susi* Kataliką Bažnyčiai ir Šven
tajam Tėvui ir nž tai boKe*
ėmė griežtai priešingą Tranrito Komisijai poziciją. Jį siekimą *u Lenkijaatidaryti.
nuodugniai imlinSjo, kad nei viena sutartis, nei vienas
vikai jį buvo pasodinę j kilTuo laidu ri*o* Lenkijos Į«stangtw priversti Lietuvą
Įėjimą, Ji* du kariu buvo
Lietuvos tnrptimtinismžsjangnžnvimn* (pasižadejinin*)
užmegsti su ja santykiu* ir vėl nuėjo niekai*. Ji mėginu
neuždeda jai jokios prievoles atidaryti tranzitą su Lenki
į alrykęii N *uk<V4kt,x»Antja geležinkeliai*, upėmis, nr kitokiu laidu. laotuvo* dele* kąsti, bet įkando—akmenį. *
glitai iš naujo Išdėstė visą LietuvašjMmkUu* ginčo bylą

Ukrainos Didvyrio Metropolito
Grovo Šeptfckio Jubilėjus

vvmh

.... ' _ ......
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DRAUGIJŲ. VALDYBŲ J
ADRESAI

y?

■

įvyks
lapkričioNovember jj)& Wkp. mtaodri* «wrfrinki21, 23,486, 28 dd„ jie trn^ Lg jvykM
po U

KAS
■

savo stalą su gražiausinisĮ tatiaią mUH patežnytfnij mlaimejimui daiktais,
tatalj* Kvtatam* narta* atdti, w
I*1* ****** aTtrW* ««w*W
I orą sąv aicių atgal ropes-1 ITaipri atoive«kit« ir savo,
draugiu
tata^
niu klebono kun. 8. J. Vemdpriralytt prie Ho« orgaritaeljo*.
hrčį atidarytą parapijinei
mokykla, tris sykiuss3avaitč-|
RUOŠTOM, KAM.
I
je, ją lanko virš 70 vaiku-Į
*>. teririnktaa* įryb
čių. Pamokose klebonui
.lapkr.6 d^jjaoval.

mm

a* tat

|LDS. KuopųSusiniikimai

gibdeti

ueruvnj
KOLONIJOSE

t

wn»ffląrra>

7 1—
LDR. W taopoe auririukiaaaa J.
6 vai vakaro ,
vyk* lapkr.’ 1, Auiro* Vartų pa- tyku lapkr. 8
Į ĮrapŲM aalij, t«j*n* po mm teiayUMH srataMK
?***"
Viri sarki pratari pribūti, m* Mote* M Vki sariai Mtttaai ai«U
tarimą avarbią reikalu.
kl% aa* tarfa* apnrmtytl k*la>
RARTTO1D, Kritat
OOMM. Valdyte tą^rrarMą klawtaą* B* t*, fttę
LDR. < kp. auririnktaM įvyta
pr*$a teataoklti daokh*.
.Charku Poūti, Wei«fasĮl«Ar- 8-M po »umo^ TaMyter
b»&iy.
Vi
mniginį
Sp*«fjrii«l'»»»45
I LDCk
107 kp. mlneriri*
atari*1 tirti netalMJ, <1 C*pitol Arenue
|klma« įvyk* lapkr. 1, tuoj pa auvft^ė
vva»vfkprvi
9wi
|*M*y
Iv, Karimtora
parapija* talij. ST"
gu^rvotarivi
W,
“*
'“*t*ne*lnM
’ <“, k,°P°"
TO
ID8.
75”kp.
mmlrinKritaianri ri* nariai dalyvauti ir klmd įvykiu kfekvi«ą mtetaj,
paleisti ii'kalėjimo ankį Taiprt malooSkiUuiaimoktti ku
■lataokKi miMtitMMi mokinti* ir Mknudtony, po 15 d,, Iv. Petro ir
senatį
laiko.
yra tažnyt
tririllkę
atnešinta
duok
Unrilo
inlj*
teetninij*.
Baują paskirto
narių atrivmti
prirašyti. Iriu
LD*. IkpraM
Valdyte
ATMOIi,lUM.
MITOM, TA,
UM < kp mfaurinto rarirtoH
LDB. 40 kuopė* ttarinktma* į« ihM įvyk* Inpkr. 15 <L tuoj po
vyk* lapkr. i d., tuoj po aamm, mitauty šr. PraneRkau* panipk
Iv, Mykolo parapijų* tvetaiąAj. jta taUj. Kvieitomi vtol aariri *tMaletakit viri nariai atsilankyti tūankyti ir tarimokltl mteriMš
ir mteirinta Mokeeth uitenokttl Dtokerii*. Taipgi atrivaikita tara
M Semtai]* draugu* h draugta prirašyti pri*
rioi kflnio* orginisMijo*,
kurie Į
MaTOrr* < <
Kritai* Tapyta
TTW

<<

-A?*1;

tataflat Smitam mtata

WMGęiIER| MASS

L JU

J’aliko nuliūdime žmoną
2 sūnus ir 2 dukteria.
r-T^rT:.-W
įbėki* Viešpaties Barny
KVOTAI bėję...
P* Z
AVAROS VARTŲ
BA*KWIOJS
MMSftO TRDI9TVV0&

Kolumbo dienoje, apie 8
rąL tižia automobilių eiles į
yrio* aikštę iMuripuoty
iriais margumynai*.
au Tat Elzbietos Skamarasif Vincentu Kratine*
ir On<* Kalantaitės mi
Jonu Mačiūnui vestuvių iš' kilmF* pradžia.
Bažnyčia pilna Žmonių.
Visi nori pamatyti tas grak Kasias poveles.

Spalių 12 d. laivu “Pra
denk Yni” migrjžo Mo
mrja Dnukien\ praleidi^
Lietuvoje atostogų 4 rnėncirius. Ji pemkoja, kad kelki
nč buvo labai smagi ir Lie
tųva labai patikli*.

••••—

UYTttLOMft
J01* 1
i

. •

, į

-f

rrvrz

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

i Pas mus iiem<‘t ruduo lajbui sauiMAk Žmcmfa kalba
uj* rte-

i- <a j n ,
f
Wp šiemet spalių prie parapijos fčrų,
-<te>ristam«z jaunuvedžiams,
mčriesį.
Meiną klebonas Vnsys įškil- Nors laisvamaniai įm
ų, Švento Kryžiaus parapi
linių rilbuose suteikti mote- riais badais Šmeižt Labda
jos svetainėje įvyko mergi
rių draugijos darbuotojus,
į ryriča Sakmmcnta,
nų SodaĮicijos motinėlių pa* RA DJO PROGRAMOS
* &iūšr vargonai, didingi!* tariaus Labdarių draugija gerbimas.
. ir galingas savo halsais cho* vis daugiau įgauna rėmėjų,
Motinoms susirinkus į
Mes dažnai skaitome laik
‘ na užtraukė Venį Creator. ^tai spalių 18 dieną Petras
svetainę buto pradėta žaisti
raščiuose pranešimus Jipie
Laike mišių panele Paro Ir Valerija Losonu^Įsi W
Už įvairius Žaidimus buvo
lietuviškas programas per
liūtę giedojo solo: Avo Ma rengę “Whist Party,” ku
duota dovanos.
radio. Patartina rengėjams
ria ir O Salutaria o muzika- rioje dalyvavo mūsų dvaaiŠ
Po Žaidimų buvo užkan
į> Mm choras išpildė kitas mi- ki ja ir kiti inteligentai* Da džiai. Visos motinos buvo tiksliai pranešti laiką, sto
ties vardą ir kilocyklų skai
lyvavo kunigai : Aug. Pet
Atu dalis.
pasodintos UŽ gražiai pa
t. Tai papuošalas bažnyčiai raitis, J, Bakanas, K. Va- puoštų rialų. Kun. $. Byst- čių. Visi lietuviai jaunuoliai
į ir pasididžiavimas parapi- ivs. V* Puidokas, kun. T ras sukalbėjo maldą ir pas labai mėgsta klauptis.
X Jakaitis M. I. Č„ Dn J.
[ 'jai. turint toki chorą.
♦Visi lietuviai čia gerai gy
kui visos gardžiai valgė.
Girdit, kad jannavecBiiai Navickas M, I. C,, advoka
vena, visi turi nuosavybes,
į. fr nepaliks savo vietų choro tas Pranai Bobblis su žmo kviestas kalbėti ir pasakė Visi lanko bažnyčias sekma
į>Bfalpoee; tai sveikintinas na, Varg. Juosias Žemaitis labaiįspūdingąprakalbčlę. dieniais; bolševikų įiesųsF
su žmona, varg, Vy?as, mu
mas. '
J. RąŽauskritė, sodalici* randa,
B5 Laimingų jiems motų.
zikas Vosylius ir gražus ba jos pirmininkę, pasakę kele
X P. KrikRcittKM
*
B relis kitų* ČĮa matome, kad
tą Žodžių ir kiekvienai moti
labdariu draugiją remia vi nai įteikė po auksinį medasu šios kolonijos šviesuome liką.
nt. Mftsų prieteliai nekrei Be to, buvo pakviestos vi
pia dėmesio į visokius laia
j L. D. S. narys B. Kilkaus vamanių užmetimus ir ivni- sos motinėlės išsireikšti savo AToršwod, Mom. — Spalių
kas tori valgomų daiktir ;riu« šmeižtus. Labdariu dr nuomone »pic Sodalkijoe 4 d. vakarienes rengėjai ta
ria nuoširdi ačiū dvasiš
< krautuvu 17 J3urr st. Šiatt- ia dirba ir dirbs šį gražii draugiją.
kiams
kun.7 K. UrbonavU
: Tolinus kalbėjo draugijos
Bant nedarbui, jis žada be- darbo ir tolinus.
valdybos nares O. Ėakarevi- čiui, kun, J. £vagždžiui,
f| derbiams lietuviams duoti
čiutė, V. Sinkevičiūte, B kiui. J. Skilandžiui už atsiMinėtas
gražus
vakarėlis
t labai nupiginta kaina įvaidraugijai pelnow davę per Sliužinuite ir P. Latovaitė. lenkymą ir už prakallivles.
Patartina visiems liotuhb $25.00. Ponų Lozoraičių šei x Po užkandžiu ir kalbų bu Taip pat ači« visiems daly
vo sudainuota' keletas dainų vavusiems ir parodžiusioms
ta, ypač L. B. S. na mynėlei ir visiems atšilau
'
; meilę ir prisirišimą prie sa
riam, valgomus daiktus kimiems tariame širdingiau ir pašokta.
Motinėlės dėkojo už tokį vo kleb. kun. H. P. Kneižio.
sia a?iu.
? pirkti pas B. Pilkauską.
Labdarių Komitetas. gražų priėmimą ir džiaugęsi,
Vakarienes Rengėjai.
kad jų dukterys neužmigta M„i... .......... , .. ..... „,
į(TRE “DARBINIKĖD”
^pggfįggfj^gjįįį^
it išsiskirstę labai linksmos
AAAAA
SKAITYTOJAB.
ir patenkintos.
spalių 5 d, pasimirė Ka
lomiem MaČinauskas, pri
ktausęs koletai katalikiškų
■ »iwwi . w ■n»nnavwi*
draugijų, geras “DarbininBeras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
f rėmėjas: Palaidotas
sias
ir tikriausias draugas,
nytinėmis
apeigomis Žinomi pranešu, kad Mo
• Dabar risi pripažįstą, kad laikraštis “DARĖI
terų Sąjungos Conn. apskri
Kalvarijos kapinėse.
vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo
ties metinis suvažiavimas Čia % lietuviai gyvena ftvardo.
kilioee
ir
visi
todčl
suairilpiįvyks lapkričio 8 d. L vai.
1Wf<wM0: e»hwt 2T41—27Wk i
“DAREmNKA^ išeina du kartu kiekvieną
po pietų Šv. Trejybes para nę ūkininkavimo reikalais.
pijos svetainėje, Capital avė Ūkio darbai sekasi ir nedar-J
ai naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius
ir Broad st;, Hartford bo nejau^iania. Todčl mes
(JtotiiiMt**)
labai patariame lietuviams
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių, ‘Būna ir
Conn.
9wmmM Aw ir F«y«tt* tt.
gražių juikų. Plačiausios Žinios iŠ nepriklausomom
Kviečiu visas kuopas pri eiti į ūkių gyvenimą.
BAITOTOBK MD.
Liettivos ir Vilniaus krašto.
siųsti skaitlingai atstovės. Xors maža kolonijai?, bet
“Darbininkas” metams.
.4.90
Bus renkama apskrities vai gražiai gyvuoja SLBKA.
“Darbininkas” pusmečiui ...
$2.00
205
kuopa.
dybe
ateinantiems
metams
ĮaiDSMtKITll
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę. ♦. .$2,00
Kuopos, pasistenkit padaryt Atsitinku ir nelaimių, štai
eau usraitti iato carams
šį suvažiavimą skaitlingą at- nesenai sunkiai susirgo Bo
ĮIOTOT4
IJSTtrglS ORATORIUS
stovėms* Parūpinkit naudin guslavu KrikŠšiunait?, E. J.
Metams.,. "
o? s. tacastrirt,
Krikščiūno dukt?. Jai pada
gų sumanymų.
Pusmečiui
BALTIMORR, MD. "
ryta
apendicito operacija/
Tą pačią dieną 9 valandą
8PAWA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY DALYBA TAD
laMNMvta pitartiMttJn getai Ir ryte Šv, Trejybės bažnyčio
* '
IR NAUDOKIS JA
Boguslava labai gerai paN*» Tft-lOO-l.TO doleriu,
fogrrirt* parartu*.
je, Hartford, Conn. bus at si^*męjus moksle, pabaigus
spaustuvėje
Statm — SMrth <m
našaujamos ^v* Mišios už aukštą mokyklą. Aukštaja
ATTYRra praraTna m*aiyptet MATWW
dovamf.
mirtaąų šiame apskrityje są- me,skyriuje
RMMMAMIM
*■»*■ 1 ...... . ..... jnngiečių vėleA Būtų labai Jos takutę Florvntina ir ne
Bmmo,
Reikale kftipkitte p*«
gražu, kad artimesnių kuo* atsilieka ir turi daug moda
pų narės galėtų skaitlinginu lių už pasižymėjimus moks
SSS W, BM)ADWAY
le*
atvykti mišių išklausyti.
Yri. ta. Bactai Mte
ta Rš*
S,~ŠOVta
»ArU IPaktataHMM
mw»|
Jf. JokiitaiiA
Kitataučiai lietuvius labai
1AITIMORR, MD.
Conp. apskr. rašt giria.

MM

* WA1BnMY, COM.

MOTEBŲ &M0B60S.
KUTO DŪffiSHH.

WASHIWGTON DEPOT,
CMN.

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ
BMIBį

VAKM

a

I.UCUUSUS

T.AWRRWmi, M Ag*
LDS. 70 kp- suririnkimia įvyk*
lapkr. 15 d,, tuoj po dvyliktai.
Kvitaiam* gausiai suriti, Bta turi* ;
me keletą rvarblą lumanymą. Atriyeakite ir tara draugu* (ei) pri
rašyti
Valdyta
BROOKLYM, M. Y.

į penktadienį,

lapkr. 6 d., 7:30 vai.

4tb gatvią.
Taigi malonSkite viri auririnkti
ir ožrimokžti duokle* kuri* etatą
ricolfori Nepamirškit* ir naują
oarią ataivesti prirašytiprie mSeą
brangio* orgąriracijta.
Kritai* VaMyta

| LD8.10®kp.mtee*inĮ*«ririijd
Imta įvyta nekmidienj, lapkr. 8 d,

LDS. 111 kuopos aurirmkbnaafvyka eekmadienį, lapkr* 15 4., 1

tuojau* po mimo*, Iv. Atari*jmm
|par. mrttaiaU lltt Lmbm M
Artritam nariu* ir nu** ttriU h
nariai ateiti Taipgi atriraddt*
(kurią uirilkto* tekis* užrimki
savo draugna prirašyti prie Mo*
h. Taipgi atalvoikite nors po vto
kflnioe organlzaeijot.
Iną ntpją narį prie kuopta prir*
Valdyta.
Įlyti.
VaMyte

DAYTOM, OHIO
LDS. 69 kp. snririnkincM* įtyta
sekmadienį, lapkr. 15 d«, bažny
tinėj svetainij taoj po temai
Kuopa* rait K (Malto
MMW KAVBM, OŪMM.
5
LD8.28 kp. mėneaini* suririnkimas įvyks aekmadknį, lapkr, 1&
I vai. po pietą, bažnytinėj štatai*
tej, 339 Greaa St Kviečiame nariu3(e«) ateiti Gera proga tarimoBALTIMORB, MD.
kStiduokle*.
Vtaiyta
Lapkr. 8 d.,aekmadkhį, tuoj
po romai, pnrapijo* mtainta kam*
J
DMTROIT, MIC®.
bariuose įvyk* LD& 30 kp. tari
LDS.,
72 kp. imsi rinkimas įryk*
rinkimas, llalon Iki te ateiti riri.
nekmadknį,
lapkr. 15, tuoj po
Kritaia Valdyba
pamftą,iv. Jurgio parapijo* mo
kykloj*. Vta kuopta nariai yra
kriritami atrilankyti į l| «riris
STARTO
•
taną- • • Valdyta
T .. ...... .....

Maldo* itMartnt ir riMsr*nt Mtofrintet trethrinką
muirinkimu* ai*p«Q*diiri«*
atridraf. Vkna knygeli tik
5e. Reikalaukit*.

c. uumbčlyM, m. y,
Lapkr. 15, tuoj po numos Įvyk* LDS. ią kuopo* mterinkim**
vaL Taigi kriritasM vtom nartai
atsilankyti 1 ŠI n*kWm| ir ut
ritaekiti BpliMMtata. Attenakta to
tara draugo* prirūdyti.
■ VUUuAm ■ ■

VMgpta

P

CR ARION’S
rtANlMUMOl
AIXt>YTUVAl

“MBsnnno”

“DARBININKAS”

LDS. 12 kp. mSneriuto anririnkimag įvyk* lapkr. 15 d> 6:30 va*
kare, Karalienė Angelą parapijų*
•vętainJj, kampa* RobŪng ir 8o.

A-A

ma* įvyk* «etaiadta*b lapkr. U,
taoj po amo*, tažaytbąį antaA
tek Starta, tad vhi M*įm mmA
rinkta* dalyvautą k teitantatą
daokta. Parodykim arsią pavys.

fTJ JUM<wW«

MMMMMĮBM

MBW JUUTAIM, GCŠBM,
UMB* SBB
jvyijfcB
aetaMMltakb hįkr. 11
A ’ m»
«*f *TW*B> ORI | m

itaktan

lUmšiA

T Į paliko
Merių. Mayorto’
I ĮCnrlcy, priimdama* tam pi-1
Spalių A d. aukfttamiajante
teisuM* advokatas John
nigus, pareiškė: jei muge*
j F- Byan gynė mito Hijentų
Katei taip sekasi Hkuti
»
by to Kalbos metu jis pajuto
** prašuvuatų avelių,” kaip
PRdKAlRO^
kiūlji paaktorbavo bedar
•avy apvodtotto reiškinius,
Tėvas Pranciška* Aukšti Federaeijoa toymiiM mui Mama, tat turiu pasakyti,
Po kalbos jis buvo išgaben
kalnis H. X jiasekmingai ve linkime apatių 20 d, nutarta kad prasta iš jo* ‘‘avelių’
Visi LDR, ir <*l>arlijiiiiBko*r Prietcliiii kviečiatas
į ligonine, kur tuojau
jmnrtafc
iufcėtl visuomeninra su pnmi į imgaltop
dė mttoų pantoj°k triduum
padaryto openeijur Bet Ii*
■nmtgminiąhi prakalbas Vil vhmmtwop^ porri^i
ptieg Kristaus Karaliaus
gonto greitai poMindrė. Jam
niaus rrikahus. Prie to .Ims nitt svaugdtotė TptaįpariBeikalingl skelbimų rinkėjai visose kolonijose,
švento
minto
teismu
priėmė
pa

pittino
ir
joa
yyrito
kalbama
apie
Lietuvį
ir
e
♦
#
Del sąlygų tuojau kreųikitėa į
laukę ąusprefidima mdvokaaįfte Lietuvos laimejimf Hn- tfyrii’y
T^vruį Antanas MeSlia
K> naudai. Bet jii spreiidimo
ag<M Teisme;
MiNHiHiiiriH
baigė misijų savaite Salė Munietod name jmt
įaainto'KMH^
merginom^ 3 vai* sekmadie gauta, Iš užkviestųjų daly?
TO TOTO 1BOADWAV,
SOUTH BOOTOH, MAM,
VgTOtKL
nį po pietų, o vakare 7 vai rauti pnsižadejo kum K*
BUMU TOTOMOTOO
pradėjo misijas vaikinams, l’rhonavieius, kuh. F, M, į "Automobilių* registruoto*
#:
♦' ■<
Juras, knn, F. A, Virnmn^ jas Byan dėl netikusio bei
kų mokytojų iv ncuždariiiMi
Prokuroro .padėjėjas SIU
'Kristaus Karaliaus šven kin ir lamas M P. Knrhaus neatsargaus važinėjimo aukatalikų mokyklų, — Baro*
hu Stone, Lietuvoj gimęs it*
tot uobtltaisy atėmė leidimus
tėje labai daug žmonių ėjo ka? ku chora.
Kurijasnutarta iirtsiųsti Lito
Lietum labai geras drauVf^VOMEEISKOS
prie Sakramentų, Altoriai j Kilokitu kalhetojn ir ar iš $124 u toriui* Kurie dabar
tuvoN vyriausybei per 1
aAa
Inivo gėlėmis papuošti. tistų atsakymai felx‘feukia- lutolėa valdyti automobilio.
tavos PashintinyĮ)?* .
išrinktos Naujosios Anglijos
Snnktuarijmno asla nužibin mr*
(L
Parinkto aukų Liritt
žydų sionistu pirmininku
Spaliu d. t :30 vai vak. vienuolėms Seserims ftirdto ■
MOKYTOJAim ftSZJta
ta. Choras gražiai giedojo.
Suvažiavimas įvyko Man* parapijos svetainėje įvyko
Žmonių miuiot meldėsi prie MOJOMAOUOa aUSJMIMKIMAS
RWT)ARRTTm
’i tėms, kurios užlaiko prto^
clierier,
N. H.
VMt, hWtk Mos
viiuomeniHkos
išstatyto švenčiausio Sakra
^l^lgtoudas ir veda mergai^
Av. Petro ir Povilo dr-jos Bostono mokyklų viižikuriu klausytis susirinko. mokytojų seminarijų, SI
mento — Kristaus Kara
nominacijos
susirinkimas
nnikns
viename
mokyj|pų
pilnutėlė atnaujinta svotai’ rinkta apie 25dol.,
liaus.
įvyks lapkričio 1 d. 2 vak įk» susirinkime kvietė mokyto joteidhaa* tyrv»U iieje JWyje
. <
9 . < •
M
įteikti kun. ♦Turui persiųsti |1
?AIWK0 Btepmo Apželčio. <fc
Prakalbas pradėjo klebo Lietuvų.
Šeštadienį yra Vigilija — pietų &v. Petro parapijos jus paskirti savo algos pro jatt iHtajgt.
Mvyko j Amerika keturi jneUi
nas kiUL Pr. jiižkaiti^ perpasninkas prieš Visus Sven salėj 4D2 E. Rėventli St, So. centus bedaAių naudai. Pri
prie* didįjį karg, bet jo tyvenhno
Boston,
Mass.
.
eita
prie
susitarimo,
kad
statydamas
kuri. Pr. Jūrę.
tus, sekmadienį gi pati šven
CENZUI
' •
ATVAMAVO M LUTUVOS, vieta nir* Žiaoūū^ . Jta poetas K
Rusirinkimag
svarbus
kįekmokytojai jier 6 mėnesius
Kim.
Pr<
Jui-as
kalbėjo
apiė
tė.
Darbinu vaMiau«, Bučienę kai
vienam nariui, ries bus nomi skirs 2 procentus savo algos Praėjusi šeltadienį, spa mo, Lauki«nio parapija*. Jta pats Lietuj jos jaunimo, kovas Parapijos vikaras,kun»M
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