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B riti} valdži a

Taikoj, ramybėje, 
meilėj, vienybėje 
gink ir globok mūsų šalį; 
gelbėk dejonėse, 
tvirtink* malonėse, 
Kristau, Karalių Karaliau!

MIRĖ PASIŽYMĖJUSI AKTORE
Paryžius, spalių 20 d. — 

Louise Silvain, įžymiausioji 
Prancijos aktorė mirė sulau
kus 56 metų amžiaus. Ji bu
vo našlė.

ei jai kasmet skirdavo po£

London. — Britų valdžia 
pareiškė, kad laikysis nusta
tytos tvarkos mandate Tau
tų Sąjungos Tarybos. Tad 
pataria žydams ir arabams 
nereikalauti tą .tvarką pa
keisti kokia yra dabar nusta
tyta.

Ex-
savo Įgaliotinį

Nežiūrint 
ir

Bucharestas, Rumunija.—, 
Šiomis dienomis susekta- ' 'y 
slapta Rusijos komunistų^ 
šnipų organizacija. Areštuok 
ta 140 narių-šnipų. Tos or-< 
ganizacijos vadai buvo dau* 
giausia vokiečiai ir žydai.

Sulig žinių, Rusijos bol*

Kazys
GIESMĖ KRISTAUS KARALL 

ŠVENTĖJE -į.

si provincijoj komunistai 
pagrobė' vyskupą Mignoni, 
keletą kunigų ir keletą sese
rų. Du kunigu nužudė.

DU UtMUŽTA, DU SUŽEISTA 
ALIEJAUS KUBILUI 
' EKSPLIODAVUS

Troy, N. Y., spalių 20 d.— 
Du vyru užmušė ir du pavo
jingai sužeidė kuomet du a- 
liejaus kubilu ekspliodavo 
Hudson upėje.

Garbinkim, šlovinkim Jo karalystę — 
čia visi lygūs, visiem vr vieta.
Viešpatie, Viešpatie! Mokyk neklysti 
džiaugtis linksmybe šventa!

Š. m. rugsėjo 16 ir 17 d. 
įvykusi vyskupų konferenci
ja išleido tokį komunikatą, 
kurį, spausdiname iš “Tie
sos Kelio” Nr. 10.

Lietuvos Vyskupai, susi
rinku į neparastą konferen
ciją, svarstė Ateitininkų 
Moksleivių organizacijos pa
dėtį, sudarytą Švietimo Mi
nisterijos aplinkraščiu 244 
nT: iš š. m. rugpiūčio mėn. 
30 d. Dalyką išsvarstę Vys-' 
kupaiirado, 1) kad sakytasai 
aplinkraštis yra neteisėtas, 
nes a) prieštarauja ^Vidu
rinių ir aukštesniųjų mo
kyklų” įstatymo 41 §, b) 
prieštarauja Konkordato 
kų. Moksleivių organizacijos 
XXV str., 2) kad Ateitinin- 

uždarymas yra jokiu būdu 

nepateisinamas, a) nes Atei-

KAUNAS. — Už neva a- 
gitaeinio pobūdžio kalbas 
prieš-* dabartinę tautininkų 
vyriausybę, prokuratūra iš- . ... * s .
kelia bylas keletui katalikų 
dvasininkų, pasakiusių kal
bas viešuose susirinkimuose 
ar bažnyčiose.

Kokios tos agitacinio po- 
mūdžio kalbos? Nagi kalbos 
ginančios katalikų teises ir 
jų organizacijas. Jau žino
me, kad Lietuvos tautiniu- 
kai, turėdami valstybės vai
rą savo rankose, uždarė Lie
tuvos katalikų studentų or
ganizaciją. Ši organizacija 
yra grynai tikybinė. Jų o- 
balsis yra “Dievas ir tėvy
nė.”

Pirmiausia tautininkai su- 

organizavo savo jaunimo or

ganizaciją, kad tokiu būdu 

sugriovus katalikų jaunimo 

organizacijas ateitininkų ir 

'pavasarininkų. Nepavyko. 

Jų organizacija jau bekeik 

pakriko, o katalikų sustip

rėjo. /Jautin inkai užsidegė 

dar didesniu kerštu ir dek

reto būdu išleido^ įstatymą, 

uždaryti moksleivių organi

zacijas neva dėl jų politinio 

veikimo.

Ateitininkų organizacija 

yra Lietuvos vyskupų glo-

GEDEMIN’AS MIRDAMAS 
PALIKO $200,000

Detroit, Mich. — Šiomis 
dienomis čia mirė tūlas res
toranų darbininkas, Louis 
Gedemin, 65 m. amžiaus. Iš 
pavardės išrodo lietuvis. Bet 
savo palikimą $200,000 pa
skyrė. Harperio ligoninei ir 
Krokuvos universitetui. Sa
ko, kad caro laikais jis bu
vo išvytas į Sibirą. Jis mo
kėjęs devvnes kalbas.

tininkų Moksleivių organi-:*| 
zacija nėra politiškai visūo--a| 
meninė, bet religinio, tautini 
nio, kultūrinio pobūdžio 
ganizacija, esanti Vyskupų 
priežiūroje, Katalikų Akči-'3 

jos narys, b) nes Ateitimis ® 
kų Moksleivių organizacija J 
yra naudinga tiek Katalikų 
Bažnyčiai; tiek Valstybei* .J 
Vvskupai padarė jiems ga? y 
limų žygių, kad sakytasai 
aplinkraštis neliestų Ateiti* ; 
ninku Moksleivių organiza- < 
ei jos. ’

Konferencijos sekretorių# J 
(pas.) Vysk. -V. Reinys a

Atitinka originalą: Kau* 4 
nas, rugsėjo mėn. 22 d. 1930 J 

m. .-1

KAUNAS. — Rugsėjo 25 
d š. m., Šv. Tėvo atstovas 

^Lietuvai arkiv. Bartoloni 
atsilankė pas mįn. pirminin
ką p. Tūbęlį.

Per pasikalbėjimą buvo 
paliestas klausimas apie 

. vyskupų konfejeneijos me
morandumą dėl uždarytų 

■ aukštesniose ir vidurinėse 
^ mokyklose katalikišku jau- 
= nimo organizacijų. Be to, 

aridv. ’' Bartoloni ''iškėtęs 
klausimą, kad užsienio rei
kalų ministeris dr. Zaunius 
per paskutinį pasikalbėjimą

SO. BOSTONLETIS APSIVEDĖ 
SU BROCKTONIETE

Brockton, Mass. — F. Ba-. 
nevičiai gavo nuo savo duk
ters žinią, kad ji Provįdence, 
R. I. ištekėjo už Juozo Ko- 
mičio, So. Bostoniečio ir jie
du dabar praleidžia “medaus 
mėnesį.” - ■

Doom, Holandija. 
kaizeris per 
pareiškė Associated Prese 
korespondentui, kad nė jis 
nėjo sūnai nerėmę Vokieti-, ševiku valdžia tai organizašT 
jos fašistų rinkimų kampa 
nijoj. Tokių žinių buvo kiek $1,000.000. Rasta daug slaj 
anksčiau Berlyno spaudoje, tų/dokumentų.

boję, ir Lietuvos atgimimo 
metu pasižymėjo.,kovose už 
nepriklausomybę. Šiandien 
tautininkai ją skaito politi-j 
ne dėlto, kad ji stovi už kri-į 
kščionvbės idealus.

Matyt, kad tautininkai pa
naudoja net ir teismus prieš 
katalikus ginančius savo or
ganizacijas ir savo teises.

Girdėt,- kad kaltinamųjų 
dvasininkų tarpe yra ir J. 
M. vvskppas Rainys ir kun. 
M. Krupavičius. ' <

. K

Washington, D. C., spalių 
22 d. — Prez. Hoover už
draudė siųsti iš Jung. Valst. 
ginklus į Braziliją sukilė
liams. Šis uždraudimas pa
darytas po to, kada Brazili
jos ambasadorius Amerikai 
sužinojęs, kad sukilėliai 
stengiasi užpirkti ginklų šio
je šalyje, kreipėsi pas prezi 
dentą reikalaudamas tą pa
daryti. *

PEREITAIS METAIS SURADO 
700 NAUJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ

Amerikos žvaigždžių Ty
rinėtojų organizacijos meti
niame seime, Haryard Uni
versitete, paaiškėjo, kad pe
reitais metais septyni šimtai 
naujų žvaigždžių surasta.

18 RAUDONŲJŲ AREŠTAVO 
MADRIDE

Mądrid. — Aštuoniolika 
komunistų areštavo. Jie kal
tinami šnipinėjime Rusijos 
naudai. Be to, konfiskuota 
daug bolševikiškos propa
gandos ir komunistų ąrgani- 
zacijos narių sąrašas.

Vilnius. — Lenkijos val
džia čia areštavo J ulių Apy- 
valą, Antaną ir Viktorą 
Šiaudiniu, Šv. Kaziipiero 
draugijos veiklius narius. 
Už ką juos arežtuoja. nepa
duoda, beit spėjama, kad už 
lietuvybę, kaip ir 'daug kitų. 
• - <

. • ' - i ' . ‘

. WASHINGTON, D.
Pereitą antradieny Įvykti 
prez. ' ’Hooverio sušauktil 
konferencija tikslu surast? 
būdus bedarbės sumažini 
mui. ./Ji

Prez. Hoover paskyrė .Ai 
Wood, buvusį New Yorkd 
policijos viršininką, nedari 
bo komisijos pirmininku.

Komisija įgaliota prašyti 
kongreso paskirti daugiau 
pinigų 'federaliems darbams 
kad tokiu būdu didesnis 
skaičius bedarbių gautų dar
bą. _

> . * •

HNA ANTRADIENIAIS lt
* PENKTADIENIAIS j

t • <J

Vargšą dejuojantį, 
didų svyruojantį^
Jis nuramins ir priglaus 
Kelio neradusį 
džiugins nuvedusi 
amžiam malonė Dangaus.

RYTŲ GALICIJA LIEPSNOJA
VARŠUVA

baudžiamųjų ekspedicijų 
ukrainiečių veikėjų x areštų, 
ukrainiečių judėjimas rytų 

* Galicijoj nemažėja. Per pas
kutines 24 valandas užregis
truota* 14 naujų lenkų dva
rų padegimų.' Lvove sude
ginta milžinišką, miško me
džiagos atsarga. Buvo ban
doma sudeginti' ir ’ Lvovo 
prekių stotį. Daug Žymių 
ukrainiečių veikėjų suimta. 
Bendrai imant, galima saky
ti, kad rytų Galicijos ukrab 
niečių judėjimas vik darosi 
■panašesnis į 1924^1925 me
tų ukrainiečių judėjimą Va- 

luinėj.

1i *
- v ' * .. ... ■ r -
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Alsdorf, Vokietija, spaliu 
22 d. — Anna II kasyklos! 
užmušta 248 darbininkai,.2> 
darbininkai dar nesuranda 
mi ir tik septyni išgelbėtą."

Toji baisi nelaimė įvykį 
dinamitui sprogus.
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Latvijos ir Karu-

»

■ i.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin-

♦

VALSTYBĖS TEATRAS ŠVĘS

laimėjo klaipėdie-

PLUNKSNAS.Pūkus, Padoi-

nes, parduodam 
oipkitfa ypatiš- 
kal nrbn rašykit 
Gtr rantuojant už- 
slgančdlnimų.

Pas mus gausi
te tikras earoplš- 
kas plunksnas Ir 
puirns. Aplanky
kit Mukų Naują 
Storą LEPUTS. 

^Mropcon FcatKcr (Jo.. M Cliaunry 
St, Roaton. Mass. (Chauncr St

*3

harttorO, oonn.

DEŠIMTIES METŲ 
SUKAKTUVES

? . Šiemet sukanka 10 metų, 
£^ai pradėjo veikti nuolatinis 
inūsų teatras — opera ir dra
ma? Sukaktuvėms ruoši an^vs 

yoperos dramos monografijos.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny, spalių 26, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green. St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Greta proga užsimo- kimas įvyks lapkr. 2, tuoj po su 
kėt? duokles. _ Valdyba

-.7 r

'y*
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[jos degtines monopolio pa- 
| jamos 1930 m. sudaro 0,72%,

0,417c, 1924 m.—
5 =- 2.597c. tie-

AIRIOGALA

Hriogalos miestelis ties 
M Dubysos krantais,.tai is- 

ė vieta. Čion Lietuvos
gaikščiai nuolat kovojo 

ui savo priešais, o "Vytautas 
’sisr atėmęs Žemaičius, 
ogaloje pastatė katalikų 
ivčia, kuri 1915 m. siau- 
- */ X

aeiant padubvsiais kovoms, 
įj»ivb sudeginta. Airiogalie- 

ai — patvarūs, naikūs .tė- 
rnės mylėtojai lietuviai, 
ųbar patriotini dalbą Ai- 

riogalos apylinkėj varo vie
los šauliai. Nors būrys ne- 

^gaasingas, tačiau dirba ak- 
tingai. Būry organizuojasi 
?- moterų skyrius.

i > • ’ ■ ■

■ -- ----------------------------------------------------

PROF. P. MATULIONIO
70 METŲ SUKAKTUVĖS 

7^:»Rug‘sėjo 18 d. sukako ly- 
^ gįai 70 metu žinomam mūsų 

m^&bmenės veikėjui ir moks- 

Ifninkui prof. Povilui Matu
lioniui, buv. žemės ūkio aka
demijos rektoriui.

1921 m. — 0,41%, 1924 nu— 
2,67% , 1925 2,59%. Lie
tuvoje 1924 m. — 14,70% 
1929 m. — 12,3%; Rusijos 
1910 iil — 27,57%; 1912 — 
26,557c- Sunku iš kur nors 
kitur paimti, kada krašte Ci
klai dėl girtavimo nusmukę.

PANEMUNĖLY STATO 
STOTIES RŪMUS

Pro r Panemunėlio stotį 
pravažiuoja girna daug kelei
vių, kurie iki šiol neturėdami 
kur laukti traukinio, nes 
“bufetas” iš lentų sukaltoje
būdelėje, pro kurios sienas 
vėjas švilpauja.

Dabar susisiekimo minis
terija Panemunėly j stato 
stoties rūmus (prieškariniai 
mediniai stoties rūmai per 
karą buvo sunaikinti). Baig
ti manoma š. pa. lapkričio 
mėli. Dabar rūmai jau siu 
stogu ir išorinė statyba jau 
baigama.

; Rūmų statyba kaštuos a- 
pie 300.000 litų. Rūmai sta
tomi mūriniai, iš plytų...

lATRO-SEZONO ATIDA-, ;
• RYMAS * ’ ' R

‘Rugsėjo 20 d. valstybės te
atras atidarė sezoną. Teat
ro rūmai žymiai praplėsti, 
patobulinti. Sezonas atida
rytas operos — premjeros 
“Andrė Chėnier’* pastaty
mu.

•i*.-
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UŽDRAUS STOGUS DENGTI 
•a»
ŠIAUDAIS?“

Vilnius. Spaudoj pasirodė 
žinių, kad Lenkijos vyriau
sybė esanti pasiryžusi už
drausti dengti stogus šiau
dais, nes kilus gaisrui aki
mirksnyje ugnis apima na
mus, kurių abai dažnai nėra 
galimybės išgelbėtu Netgi 
kalbama, kad bus uždrausta 
pastatytus namus dengti 
šiaudais, bet reikės senus 
šiaudų stogus plėsti ir deng
ti cinką skarda (blėka‘ ar 
vadinamoniis “dachowko- r • ’ • ..........*
mis. Berods taip pat bus už
drausta dengti stogus vadi
namais “gimtais,” nes iš- 
džiūrę ir jie labai greitai už
sidega.

Kada toksai įsakymas bus 
išleistas ddr nežinia. Suiria- 
nyinas labai gražus, tik tu
rint galvoje mūsų krašto 
sunkiu ekonominę padėtį — 
vargiai galės būti įvykintas 
be žymios paramos iš val
džios pusės. .

sumanėm pastatyti pamink
lų — akmeninį kryžių. Ak
menų. jau buvo privežta lie
pos mėnesį ir buvo pradėta 
darbas. Būtų buvęs ir baig- 
tas, bet atėjus rugpiūtei pas
kutinėmis dienomis atėjusi 
iš valsčiaus policija tardė iž
dininką Juozą Adomėnų kas 
stato paminklą. Paaiškinus, 
policija išmatavo paminklą, 
kurio jau buvo žymi dalis 
padirbta, ir. išjodami pasa
kė, kad neturi nieko prieš 
statymą. (Apie leidimo rei
kalingumą nieko nesakė). • 
Rugpiūčio 10 dienų atvyku
si ta pati policija liepė išsi
rūpinti leidinių. Todėl rug
piūčio 31 dienų buvo įteikta 
Švenčionių Storastai prašy
mas. Paminklas baigiamas 
statyti. ,

Čia matome spalių 12 d. š. m. lietuvių parade dali einant į katedrų iš Cambridge.
L M.- - >- • • y r '• •*- —

GENEROLAS BULOTA 
DIMISIJOJ .. 

L * * •_>. • ' t ' —

^Kaunas. Ręspublikos Pre
zidento aktų š. m. birželio 
mėn. 21 d. ypatingą reikalų 
karininkas prie vyriausiojo 
štabo viršininko divizijos va
do teisėmiį^enėrolaš leite
nantas veterinarijos gyįfytib 
jas Joųas Bulota pakeltas į 
veterinarijos tarnybos gene

snį vyi^sniškumu 
nĘbalandžio meh* 
.n^pačiam prašant,

AR LIETUVA BLAIVĖJA?
Daugelio manoma, kad gir

tavimas iš žmonių yra nepa
šalinamas, nes jis ne tik ne
mažėjus; bet didėjąs. Tačiau 
faktai rodo ką kitą. Pav.« 
1913 m. vien tik Kauno gu
bernijoj išgerta 25,988,000° 
degtinės, 1924 m. visoj Lie
tuvoj • (be Vilniaus okup. 
krašto) jau 18,766,892°.

SULAIKĖ VILNIETĮ

šiomis dienomis sulaiky
tas vilnietis Cėšlėriš Berelis 
kaip nelegaliai atvykęs iš 
Lenkijos. Jis anksčiau daug 
kartų. buvo baustas ir ištrem
tas iš Lietuvos. Šiuo kartu 
Cesleris perduotas Trakų ka
ro komendantui nubausti ir 
ištremti.

DVIRAČIŲ LENKTYNES

. LAIMĖJO KLAIPĖDIETIS

'.'Rugsėjo 21 d. Įvykusiose 
tarptautinėse dviratininkų

■ lenktvnėse. kuriose dalvvavo z--*/ z •

Lietuvos.
liaučiaus dviratininkai, pir
mų vieta
Čiai.

5. < % ’
X ’-• ‘ 

•.v.
•*x-.

Lt..
Šiomis

DIDELIS GAISRAS 
ŠEDUVOJ 

dienomis Šeduvos 
įj£. miestely dėl nežinomos prie

žasties sudegė Gabrielio Ba- 
varo garo ir vėjo varomas 

V'

galimas. Malūnas sudegė iki

’ į' DEGTINĖS MONOPOLIO 

PAJAMOS

ji Statistika rodo, kad juo 
[įuitūringesnė kuri valstybe. 

ŪO mažiau “girtas” jos biu-
Esetas. Pavyzdžiui Vokieti-

tas, Patalus, Kaldras’ ir viso-

PER DIENĄ SUPERKA 
700 KIAULIŲ ’

%

Kiaulių eksportas smarkiai 
plečiasi. “Maistas” ir Klai
pėdos “ ksporto” b-vės su
perka daug kiaulių. Pav. 
šios savaitės ketvirtadienį 
Šilutėj’ “Eksportas” nupir
ko 700 kiaulių. Stoniškiuos 
irgi apie tiek pat. Mokėta ū- 
kininkams po 1,02—1,07 litų 
už svarą gyvo svorio.

Paskutiniu laiku Klaipė
dos krašte leidžiami gandai, 
kad greitai sustos kiaules su
pirkinėti, girdi vyriausybė 
po p. p. Gubbos ir Meverio 
politinių žygių, darysianti 
spaudimą, kad iš ūkininkų 
nebūtų visos kiaulės super
kamos.

“Liet. Kel.” iš oficialių 
vietų patyręs skelbia, kad ši 
agitacija esanti beprasmiška 
ir niekas jokio spaiidimo ne
daro. Kiaulės Klaipėdos 
krašte ir ateity bus visos iš 
ūkininkų nuperkamos. Da
lba r jų per savaite daugiau 
kai po 3,000 superkama, arti
moj ateity nuiiiatoma dar 
plačiau pirkimų išplėsti. Pe
reitą savitę ek’soortuota 
tonos bekono.

APIE POPIERIO FABRIKĄ
Kaunas. Einant sutartimi 

su švedais jie turi pastatyti 
Lietuvoje popierio fabriką, 
kuris aptarnautų ne tik vi
daus rinką, bet gaminti} ir 
eksportui. Tačiau ligi šiol 
fabrikas Mar nepradėtas sta
tyti, nes kilo neaiškumų dėl 
žemės sklypo. Šalia savo fa
briko Slabadoj švedai nese
niai pirko žemės sklypą, ku
riame manė statyti minėtą 
fabriką. Bet paaiškėjo, kad 
švedų pirktoji žemė nepri
klausė tam žmogui, iš kurio 
buvo pirkta, bet Žemės Ref. 
Valdyai. ir tokiu būdu nega
lėjo būti parduota. Švedai 
padavė Kauno Žemės tvar
kytojui skundą prašydami 
klausimą išaiškinti.

rolo Įaipsn 
ūpo 1926 ui
27 d. Jaii|
generolas Sulota paleistas iš 
kariuomenes į dimisijų su 
teise dėvėti nustatytomis tai
syklėmis kariška uniforma.

* • . & . - r-

ELNiĖCtROS STOTIS PANEVĖ
ŽY VIS TOBULINAMA

Stotis jau parsigabeno iš 
§vėdijos užsakytas mašinas. 
I seno generatoriaus vietą 
statoma nauja mašina mo- 
derniškesnės konstrukcijos 
— 500 arklio jėgų.

. M- .i ■ - .
Iš stoties pradėti tiesti po

žeminiai kabeliai į statomą 
eksporto skerdyklą.

------------------------ I

jUolgkai, Melagėlių valse.

S
V* • ri , x. : į.. .'i *•’ ■■

ėdžius gana didelis, 38 ūki
ninkai visi lietuviai. i929 m. 
sodžius išsiskirstė i viensė
džius.

96

PASTATĖ KRYŽIŲ
Gelgaudiškio “Pavasario” 

kuopa d v. vado kun. J. Va
liukevičiaus iniciatyva pa
statė gražų ąžuolinį kryžių 
Vytauto l)idž. ir šv. Augus
tino jubilejaus metam minė

^ ^DtfbgįriSRAI

Račiūnų k.,~Vištyčio valse, 
sudegė pil. Karpavičiaus vi
si trobesiai su inventorium. 
Nuostolių padaryta 5,750 lt. 
Spėjama, kad padegė 5 m. 
vaikas., kurs drauge sudegė.

— Antras gaisras įvyko 
Šiaulių mieste, kur sudegė 
Tulčiaus daržinė, tvartas ir 
arklys. Nuostolių 5,000 it.

GAISRAS ŠIAULIUOS

• Šiauliuose Dvaro gatvėj 
užsidegė automechaniška 
dirbtuvė. Dirtuvė sudegę 
drauge su joje buvusiais au- 
tomoiliais ir valdišku polici
jos motociklu “Indtan." 
Dirbtuvė priklausė Mackevi- 
čiui ir Lukoševičiui. Buvo 
apdrausta 27,000 litų suma.

IŠDAVĖ LIETUVOS 
DEZERTYRĄ

Netoli Mintaujos latvių po
licija buvo sulaikiusi pabė
gusį iš Lietuvos kariuome
nės kareivį Pranekaitį. Jį 
policija, gavusi lietuvių rei
kalavimų išduoti mūsų poli
cijai tų ir padarė. Dabar jis 
turės atsakyti prieš kariuo
menės teismą.

* Z* c . .

PAŠALPOS SAVANORIAMS KŪ
RĖJAMS IR PASKOLOS 

NAUJAKURIAMS
Žemės reformos valdyba 

nutarė išduoti žemės gavu
siems kūrėjams savanoriams 
2,000,000 lity> pašalpų, ir 

■Str J " -m. • _

NAUJAS PLENTAS
Vidukle. Greitu laiku Vi

dukle su Raseiniais bus su
jungta plentu. Dabar smar
kiai eina kasimo darbai, 

z-. . 1 . * l
Plento darbininkai labai ge
ria ir pešasi. O valstybinės 
degtines parduotuve tik juo
kiasi ir krauna litus. Ir api
plėšimai apylinkėje nenau- 
jiena.

Vietos šauliai ir pavasari
ninkai dirba išsijuosę. Žada 
vakarą suruošti.

— Oras dabar blogas—vė
jai su lietumi. Rugiai pasėti. 
Bulvės kasamos.

RĖKUČIAI, Kaltinėnų 
vai:; Švenčionių apskr. Pe
reitais metais mūsų sodžiu
je p. J. Vihciūno rūpesčiu 
tapo įkurta Šv. Kazimiero 
Dr-,još skyriūš. Taigi šiais 
metais, minėdami Vytauto 
Didžiojo mirties sukaktuves,

> ■

GAL KAS NORITE DUOTI 
SKELBIMĄ

į judamus paveikslus, mano
_ .....pfograman

Kaina $1.00 žodis. Tai kas norite, 
greitai parašykit kiek ko norite ir 
prisiųskit kartu su money orderiu . 
kol dar gatavoju filmas.

.J. K. MILIUS
3251 S. Union Avė., Chicago, III.

»
O. BROOKLYN, N. Y.

Spaliij 26 d., tuoj po sumos į- 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. Valdyba

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

mas įvyks lapkr. 2, tuoj po pas
kutinių -taišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

IŠ BAIMĖS PASISKANDINO

Neseniai miške tarp Ku
kuoju ir Bedančių kaimų 
Raseinių apskrity buvo sun
kiai sužeistas peiliu į galvų 
tųj nugarą Pr. Kekys, kilęs 
iš Mažeikių apskrities. Poli
cija, dalyką ištyrus, susekė, 
kad Kekį užpuolė Jonas 
Traškinąs, ir pradėjo jorięš- 
koti. Rado negyvą upėj prie 
Sūjainią kaimo, Viduklės 
valsčiaus. Daviniai rodo, 
kad jis pats pasiskandino.

MIŠKO GAISRAS
.Lydavėlių miške kilo gais

ras. Nors žolė buvo Šlapia, 
tačiau gaisras išsiplėtė su di
deliu greitumu, ir tik suva
rius žmonesjgesinti ugnis bu
vo nuslopinta. Išdegė keli 
margai miško.

; r - .. . . . .

t
Kaunas. Atentato organi

zatorių byloj, kaip praneša 
“Id. Št.,” į'teismą bus pa
traukta 12 žmonių, jų tarpe 
viena moteris. Tos bylos tar
dymas kaskart atskleidžia 
naujų nelauktų davinių, ku
rie pamažu veda prie tikrojo 
kaltininkų susekimo. Reikia 
tikėtis, kad turimi daviniai 
padės išaiškinti ir visą tero
ristų organizacijų.

Du iš kaltinamąją, P- 
Svetlauskaš ir P. Požėla, bu
vo padavę teismo. įstaigoms 
prašymus, kad pakeistų kar
domųjų priemonę, bet teis
mas jų prašymus atmetė.

GREITAI PALENGVINA GABUS 
AR IŠPŪTIMĄ PO VALGIO 

(lasai ar Išpūtimas pilvo ar vidurių, 
ateinamai ir kiti nesmagumai dflei 
nevlrikintmo yra greitai pa lengvi tiara i 
pagalba Nuga-Tone, kadangi jis pabali
na 13 kūno slipnlnančinB nuodus it*eu- 
gall kotatlpacijų, kori yra ptiaiaetim 
mIų ir'kltų nesmagiu sunegalMImų.

Nugn-Tone uJvem savy ir utua vais
tus, kuria sutelkta lama geręsai apetitų 
ir .pagelbsti viduriams tinkamai suvirA- 
.kintt kg Jus suvalgote. QarJdti vaistai 
Nnga-Tone palengvina inkgtų ar pualta 
įdegimų ir vidurių. pakriktai. Imkite 
Nbgd-Tone tik ir jųa
imstebfedte dk pageMJtag jūsų abei-

WATERBURY, CONN.
Spalių 26 d., 1 vaL po pietų į- 

'-vks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite vist Valdyba

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių 26 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai 

Kuopos rašt Z. Gudelis

ET.TZABETH, N. J.
LDS. 16 lm. susirinkimas įvyks 

trečiadieny, lapkričio 5 d., *7 vai 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti sAvo draugus (es) prira- 

Valdyta

PHĮLADELPHIA, PA. 
''LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 
penktadieny,, laęfc.. 7, 7:30 . vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo- 
kėti duokles., V»ldyl»

BMOHTOH, MM8
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, lapkr. 7, 7:30 vai. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lineoln 
St. Ateikite vist - Valdyta

LDS. 108 kuoposirtudrinkimas į. 
vjdte lapkričio 2, Aušros Vartų pa> 

• salėj, tuojaus po sumos.
fe fe' ' wb fe .-2 ____ u <

mos,Jv. Kazimiera parapijos salėj. - 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir ' 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių, atsivesti prirašyti.

Valdyba

-------------------------------------------- ■ •
■ >-

EA8T0N, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas 

vyks lapkr. 2 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. _ 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. įv

z

BALTIMORE, MD.
Lapkričio 9 d., sekmadieny, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam- 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. swi- 
rinkimas. Malonėkite ateiti yisi.

Kniečia Valdyta . 
\ ■' w

. ■ * <5-Vą!

MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvykiu 

lapkričio 4 d., šv. Roko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį 
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles. .

- -y

LDS. 6 kp. susirinkimas įvyk® 
lapkr. 9, tuoj .po sumos, bežąyUf . 
tinėj svetainėj, 41 Capltol ArmvK 7 
Malonėkite vii nariai ateiti, nm 
m svatbių taiklių MM 
dos.
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DANŲ JUOKAIsavo

85% visos Californijos Vynuogių 
Produkcijos yra parduodamas šiais 
metais per agencias kooperuojant 
su Califomia Grape Control Board, 
Lįmited.

' IŠSPRĘSTA UNGURIŲ 
PASLAPTIS

Prieš dvejus metus iš Ko
penhagos buvo išvykęs mažas 
laivas vandenynų tyrinėti. 
Jo svarbiausias tikslas ta
čiau buvo ištirti ungurių gi-

Amerika ne Lietuva: jos kiekviena 
turi ypatingą savybią, kurias pasilai
kys visados.

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Ras nori tokiu būti, tnrl skai
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro 
leidžiamą savaitražtj

“Mūsų Laikraštį”

J| reikia užsisakyti sau Amerikoj ir 
visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje.

/ *3iusą Laikraštis" metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metą — du litaL

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

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

vas atsiliepė už visus: “Mes sėdim 
ir galvojam. Jei ji už tavęs ištekės, 
bet ji tikrai ištekės — jūs turėsit 
vaiką. Kur jį suvystvsit ?
• Jaunikis tokias komedijas pa
matęs ir tokias kalbas girdėdamas, 
spruko vaišes palikęs. “M. L.”

£ALIFORNIJOS Vynuogių Auginto
jai gavo nuo Valdžios užtikrinimą, 

kad Federalė Valdžia nedarys kliudy
mo vartotojams, kurie nori nusipirk
ti Vynuogių (Greipsų) pasigaminimui 

> s •

sunkos, išimtinai suvartojimui 
namuose.'- .

SAN FRANCISCO
'■ k. •* v . ■ ’

■

- - i- t- ~ ~
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ra Dievo, nesjei Dievas būtų 

tai jį už tokią kalbą galėtų 

tuojau nubaustu Jei Dievas 

butų taTgalėtų atsiųstu An-
• k

gėlą iš Dangaus apdaužyti 

jam ausis. ‘.

“Vos tik jis užbaigė-kal

bėti, štai drąsus darbininkas 

užlipa ant estrados, ir prade

da daužyti kalbėtojui ausis 

sakydamas: “Geriausių lin- 

kėjimū nuo>£)ievo, Jis mane 

siuntė kaipo' Jo angelą "tau 

ausis apdaužyti.”

41 Svetainėje pakilo didžiau- 

sis juokas, o kalbėtojas gero

kai “dangiškojo pasiunti- 

nio” .apdaužytas išbėgo iš 

svetinės.” . . -

■ (Paimta iš“Catholie Daily 

Tribūne.”) ‘

KAS VALDO?
Kartą, gudruolis keliavo po žmo

nes. Jis vedęs kapą arklių ir ne
šęs pintinę kiaušinių. Įėjęs į na
mus, kur žmonarvaldė vyrą, dova
nodavo kiaušinį. O kur vyras val
dė žmoną, maųė dovanoti arklį.

Ilgai vaikščiojo, visus kiaušinius 
išdalijo, tik vienas beliko. 0 ark
lio nė vieno dar neteko dovanoti.

Pagaliau, apsinakvojo vienuose 
namuose kur rodės kad vyras val
do žmonĄ Rytą atsidėkodama ui 
nakvynę, parodė du pačius geruo
sius savo arklius ir liepė šeiminin
kams pasiskirti. “Aš imu Bėrį.” 
tarė nudžiugęs vyma. “Nebūk 
kvailas,” sušuko žmona, “Juodis 
daug geresnis!” “Jei tu taip sa
kai, imu Juodį,” nusileido vyras. 
Tada keleivis išėmė paskutinį 
kiaušinį ir padovanojo ūkinin
kams, o .pats nuėjo savo kelia.

» . . / ’

PIRKITE DABAR

1 VYNUOGIŲ SUNKA

Si>

Baigiau^ Jubiliejaus 1925 

"metus •— Šv. Tėvas, Popie

žių? Pius XI dabar garbin

gai viešpataująs^ paskelbė 

visam katalikų pasauliui 

Šventę Jėzyiis Kristaus Ka- 
baliaus. Tai šventei dieną 

paskyrė paskutinį spalių mė

nesio sekmadienį. Šiemet 

jau penktu kartu toje die

noje atiduosime garbę ir pa- 

‘klusnybę Jėzui Kristui Viso 

pasaulio valdytojui Kara

liui. _ .

Kadangi tik vos keli me
tai kaip šioji šventė įvesta, 
tai daugelis mano kad nau
ja šventė, — nauja tikėjimo 
tiesa. Visai ne. Šiai šventei 
pamatas randamas netik 
Naujame įstatyme šv. Rašto, 
bet ir JSename įstatyme. 
Pranašas Danielius gyvenęs 
600 metu pirm Kristaus, 
mato nepaprastą karalių ir 
juo stebisi. Sako 4 4 Išvydau 
nakties regėjime ir štai at
ėjo su dangaus debesimis 
vienas panašus žmogaus sūč 
nus^ įr priėjo ligi Senų-Se- 
nojo ir buvo pastatytas jo 
akiveizdoje. Ir tasai davė 
jam galybę, garbę, ir kara
lystę; ir visos tautos, gimi
nės ir kalbos jam tarnaus; 
jo galybė — amžina galybė, 
kuri nebus atimta, ir jo ka
ralystė nesugrius.” (Dan. 7- 

■13,14). Toji pranašystė tai
koma. Jėzui Kristui Kara
liui. Randama ir daugiau 

Istatvme panašių

KUR VAIKĄ SUVYSTYK?
Seniukai tufėjo tik vieną duk

rą. Kartą atvažiavo piršliai. Mo
tina siunčia dukterį į rūsį ataus 
atnešti. Kai ji statinės kaištį iš
traukė, atėjo jai į galvą tokia min
tis: “Jei aš už jo ištekėsiu, bet 

[juk tikrai ištekėsiu —. mes turė
sim vaiką. Bet kur aš jį suvysty
ti u? Sėdi ir galvoja, kur vaiką sn- 
vystys, alų* bėga per viršų ąso-

—
C1O. X

Įbėgo motina ir kl&usia: “Ko tu 
čia sėdi, ko neneši alaus! '

?— Ak, mamytė, aš galvoju, jei 
aš už jo ištekėsiu, bet juk tikrai aš 
už jo ištekėsiu, mes turėsim vaiką, 
kur aš jį su vystysiu! ?

Motina atsisėdo h* pradėjo kar
tu galvoti, kur reikėą suvystyti 
vaikas. V

Įpučia tėvas.
— Ko jūs čia sėdit! — klausia 

jis, pamatęs iki kelią sėdinčias 
aluj. Motina atsiliepė: “Mes sė
dimi ir galvojam. Jei ji ištekės, ji 
tikrai už jo ištekės — jie turės 
vaptą. Kur jį su vystys! ir tėvas 
atsisėdo .prie ją galvoti.
, Nebesulaukdama eis jaunikis 

žiūrėti, ką jie ten rūsy veikia. Pa- 
tmMęs iki juosto* aluj sėdinčius,

INDUA SKAIČIAIS
Indija skaito 300 milijonų 

gyventojų. Iš jų 216 milijo
nų Mindų.
.70 milijonų- musulmonų. 

Septyni milijonai budistų.
Iš visų 300 milijonų In

dijos gyventojų 240 milijo
nų yra Anglijos globoj.

Indijos teritorijoj-yra per 
200 atskirų kalbų ir 2,300 
atskirų tikybų.
- Visame krašte yra 600 ku-

‘ N ’*

nigaikštijų. , . ..
Iš kiekvieno 100 Indijos 

gyventojų 67 ūkininkai.
Žemiausią Indijos gyven

tojų luorilą sudaro parjasai, 
ku je net už tarnus nepri
imami. Negalima jiems eiti 
į šventovę. Negalima kuriuo 
nors aukštesnio luomo na
riams turėti su jais moterys
tės santykius, o jeigu kam 
nors atsitiks savo rūbais pri
siliesti prie parjaso, tai tuo- 
jaus reikia juos deginti To
kių nelaimingųjų ir apleistų 
žmonių Indijoj yra 53 mili-

• • jonai.
Mes nieks neįsivaizduoja- 

me kokį didelį gyvulių rezer
vuarą turi Indija.

Karvių ir jaučių Indijoj 
yra 151 milijonas.

Avių ir ožkų — 62 milijo
nai.

Arklių, asilų ir mulų 3 mi
lijonai 200 tūkstančių.

Kupranugarių—pusę mi- 
lijono.,„ •<..£
: Be to Indi j a labai turtin
ga šalis. “Gold Fields of 
Mysore Company” tvirtina, 
kad jie nuo 1882 iki 1927 m. 
iškasė iš Indijos kasyklų 15 
milijonų uncijų aukso, 67 
milijonų svarų sterlingą ver
tės.

~ * issii
Arkangelas Gabrielis ap

reikšdamas Panelei Šven
čiausiai apie Jėzaus gimimą 
sako: 44Štai pradėsi įsčioje 
ir pagimdysi sūnų ir pra
minsi jį vardu Jėzus. Jis 
bus didis ir vadinsis Auk
ščiausiojo Sūnumi. Viešpats 
Dievas duos jam jo tėvo Do
vydo sostą; jis karaliaus Jo
kūbo namuose per amžius 
ir jo karaliavimui nebus ga
lo.” (Luk. 1-31, 33). Reiš
kia dar Jėzus nebuvo gimęs 
o' jau Jis buvo vadinamas 
Karaliumi. Evangelistai sv. * 
Matas ir šv. LAikas Jėzaus 
žemišką kilmę išveda iš ka
rališkos giminės. Dėlto Jė
zus savo kilme'irgi yra Ka
ralius. v . •

Tik vJėzui užgimus Tris 
Karaliai atėjo Jį pagarbin
ti. Garbino kaipoz Karalių 
— aukodami Jam auksą.

Laike savo kančios,Jėzus 
Kristus Piloto paklaustas: 
“Tai tu esi karalius?” atsa
kė: “Tu pats sakai, aš esu 
karalius. Aš tam gimiau ir i 
tam atėjau į pasaulį, kad 
liudyčiau apie tiesą.” (Jon. 
13-37).

Nuo senovės Jėzų Kristi! 

vadino karalium. Pasakyta 

yra kad Kristus gavo iš 

Dievo Tėvo valdžią. Garbe 

ir karalystė. Jis viešpataus 

nuo marių ligi marių, ar 

nuo upės ligi žemės kraštu. 

(Ps._71). Jis “sėdės Dovy- 

»do soste ir jo karalystėje ją 

sutvirtintų ir sustiprintų 

teise, h* teisingumu dabar ir 

per amžius.” (įsa. 9-6-7).

Valfert’o m$£to^ West- 
phalijoje, laikraštis, “Gene- 
ralzeiger” padavė peseniai į- 

domią žinutę apie “dangiš

kąjį pasiuntinį.”

4 4 Keletą dienų atgal, Breck- 

erfield’o mieste^laisvama- 

niaį turėjo prakalbas. Sve

tainė buvo, pilnutėlė žmonių, 

kurie iš toli ir ar|i atėjopa- 

siklausvti garsaus laisvama- 

n iškalbėto j o. z.

“Kalhėtojas savo kalboje 

darė pasityčiojimus iš Dievo 

iršventųjų,išjuokė ir išnie

kino kunigus, Kataliku Baž- 

nymąirt t. į:.

*t •r“ ■

mimą, gyvenimą ir mirtį;. W 
Dabar tas laivas, kuriam va- J 
dovavo zoologas Brunn ir j 
prof. Šmidtas, grįžo. Jam J 
pilnai pasisekė ungurių pa- - 
slaptį išaiškinti. -

Ekspedicija nustatė, kad -j 
unguriai, kurie gyvena Ame- įį 
riko j ir Europoj, gema Sar- 
gaso .jūroj. Taip vadinasi 
Atlanto vandenvno dalis ato- 
grąžų srity, į rytus nuo Ame- 
rikos. Kiekvieną rudeni mi« J zIijęnai' ungurių iš Europos 
ir Amerikos Upių ir ežerų 
plaukiaį Sargaso pūrą, čia | 
deda kiaušinius ir miršta. Iš- 
siritę iš kiaušinių mažyčiai 
unguriukai po kielę laiko 
grįžta į savo tėvų kraštus. Ir ,? 
įdomu, kad gimę iš Amerikos 
ungurių, unguriukai'pasuka 
Amerikon, o gimę iš Europos 
tėvų — eina Europon. Pa- d 
siekę kontinentų upes, ungu-- 
riąisuauga ir po kelių metų, . ? 
pajutę tam tikrą traukimą,-- 
vėl grįžta Sargaso jūron pa- J 
sirūpinti giminės plėtimu ir .J 
mirti. Be Sargaso jūros, bu- 
vo rastos dar dvi ungurių ? 
veisimosi vietos. Viena—Ra-. 
miajam vandenyne netoli į 
Taiti salų, antra — Indijos J 
vandenine, tarp Sumatros ir - 
Madagaskaro salų. Ir čia | 
kartojasi tokia pat istorija, .į 
kaip ir Sargaso jūroj. Čion I 
suaugę unguriai grįžta, vei- 
’siasi ir pairšta, p jaunikliai 
iŠsiskl aid o po |Mimuš kraš-
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VYTAUTAS DIDYSIS
kurio 500 metą mirties sukaktuvės sueina spalių 27 d. š. m. 
Vytautas Didysis gimęs 1350 m. Traką pilyje. Jo tėvas 
buvo Didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis. Jo motina 
buvo lietuvaitė Birutė iš Palangos,

Kęstutis, Jogailos įsakymu, buvo nužudytas Krėvės 
pilyje. v s

Vytauto Didžiojo didžiausias karinis laimėjimas buvo 
tai liepos 15 d., 1410 m. ties Žalgiriu (Grunvaldu) mūšis 
su kryžiuočiais. Iš abieją pusią buvo nukauta apie 100,000 
kareivių.

1399 m., rugpiūčb 12 d. buvo Vytauto didžiausias ka
rinis pralaimėjimas kovoje su totoriais prie Vorkslos upės.

Vytautas Didysis įvedė krikščionybę Lietuvoje. Savo 
lėšomis pastatė apie 30 bažnyčių.

Lenkai darė visokią intrigą seneliui Vytautui. Jis su
sikrimto ir dėl susižeidimo susirgo. Sirgo neilgai. Spalių 
27 d. 1430 metais pasimirė Traką pilyje.

Trakai ir Vilnius dabar yra lenką rankose ir laukia 
atvadavimo. Vilniuje yra mūsą tautos neišdildomi pa
minklai. Ten randasi ir Vytauto kūnas.

Tegul Vytauto Didžiojo dvasia sujungia mus visus ben
drai kovai už tautinius ir tikybinius idealus.

Duok Dieve, kadžiais Vytauto Didžiojo metais ir Lie
tuvos tautininkai persiimtą Vytauto dvasia ir liautūsi per
sekioję katalikus.

SUBSCRIPTION RATES: PRENUMERATOS KAINA:
fe. DMnesttc yearly............................... $4.00 Amerikoje metams  ............. ....$4.00
SK Foreign yearly....................... ,..$5.00 Uisieny metams .......'...$5.00

Domeetic once per week yearly. .$2.00 Vieną kart savaitėje metams. .V. .$2-00 
I;' Forelgn once per week yearly... .$2J5O Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$450
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-ftt Wem Broadw&y * Soirth Barto®,

i'oiepnoce Sovtb Bortas 0606
BfiįjTCrtmK k —■■■ ■ 1 — 1 ■

t KRISTŲ 
B KAR/

------------
■

K- Gyvename ypatingais lai- 
B'kais. Mūsų laikai tai dide- 
B lių išradimu laikai. Šiame

' . . y y K.... •

Toliau Kristus yra mūšų 
valios karaliumi Mūsų va
lia privalo veikti pagal die-

amžiuje mums mokslas ati- viškus įstatymus ir dėsnius. 
KŽdengė didžiausias gamtos Dievas, “savo skatinimais ir 
e? r ° ° "j .■ ,?

paslaptis. Išrado bevielinį įkvėpimais daro, mūsų liuo- 
telegramą, orlaivį, radio ir sai valiai tokios įtakos jog 
daugybę kitų tarsi stebūk- sužadina kilniausiems

. lingu išradimų. Tie išradi- 
Įjh' inai ir doleris mūsų kaip 
fe?-privatį taip ir viešą gj’veni- 

mą iš vagos išstūmė. Dau- 
gelio širdis jau ne prie Die- 

bet prie kit ko prisirišo.
y**- i.

O dar jei paimsime vai- 
džios nėaj)kentima, revoliu-

sostų griuvi-
aą, abelną žmonijos nepasi-

dalykams,” sako šv. Tėvas 
Pius XI. Iš katekizmo at
simenam, kad žmogui išga
nyti savo sielą, nepakanka 
tik savo protą nulenkti tai 
yra tikėti, bet reikia gerų 
darbų. Tikėjimas be gerų 
darbų yra miręs. Žmogaus 
valia turi būt palenkta prie 
pildymo Dievo ir Bažnyčios 
įsakymų. Jėzus sako: “Jei 
gi nori įeiti į gyvenimą už-

; Jenkimmą, tai persitikrinsi- laikyk įsakymus?, Jei tuos
gį ffle kad tie visi pagerinimai

■ nestumia žmoniją prie Kris- 
En'. 'taus, bet dar traukia nuo 

Kristaus. Beveik kiekviena 
■į šalis pergyveno, bei pergy- 
k vena revoliucijas. Karaliai 
B negeri, išrinkti prezidentai! 

į kartais dar blogesni. Tas
‘ darosi dėlei to, kad žmonės 

šalina Kristų iš savo tarpo. 
Kristui nėra vietos netik į 

H* y Viešame žmonių gyvenime. | 
* bet ir ju širdvse. Kristus 
turėtu viešnatauti arba būti 
mūsų Karaliumi rišame. Jo 
VJPR^ntvstė privalėtu aosi- 

Br • m.fisn nrote. valioj,
Pelnai kūno srityj. 

E Kristus yra mūsų karalių- 
gy- mi kaipo Dievas, nes jis 
Bi znus sutvėrė. Mes esame Jo
BĮĮįfrA 'y.,

rankų darbas. Žemiški pa-, 
valdiniai nepriklauso taip

KR?/'

g savo karalių, kaip mes pri- 
K^.Mausome Dievui Jėzui Kris- 

tui Karaliui. Mūsų protas 
-privalo visuomet Kristui 

fe: nusilenkti, tvirtai bei pasto- 
uviai pritarti * apreikštoms 

ak, -tiesoms arba visam Jėzaus 
^ mokslui. Jis yra tiesa. Mes 

turime semtis tiesos iš Jo. 
Bįį Mūsų gadynei tas posakis 
Įyidaug kam labai nepatinka.- 
Krį-Mes dabar daugelis sako: ką 

aš suprantu tą tikiu. Jėzaus 
,E moksle perdaug esą paslap- 

cių. Labai.gaila, kad tokie 
E savo mažąjr trumpą protelį 
K* lygina su Dievo protu. Su- 
K;,, prantant Dievo proto nery- 

, bavimą o žmogaus labai ap- 
,tjybotą, nesunku bus savo 

®^'yrotą nulenkti ppeš Kris- j i 

aut* Karaliaus protą. Jei,

“Mūsų Laikrašty” 39 nr. 
dėl moksleivių ąteitinįnku 
organįzaeijos uždarymo 
šiaip rašoma : - . .
t-l* . z- ■ '

ip nesusipratimas - 
/ “.Šiomis dienomis švietimo 
ministerija išsiuntinėjo vi
soms mokykloms moksleivių 
organizacijų reikalu aplink-) 
raštį. Šiuo nepaprastu ap
linkraščiu švietimo ministe-

7 . . •

rija uždaro* beveik visas mok
sleivių organizacijas. Palie-„ • ' ' * ' ■ 
karna tik skautų brolijos or
ganizacija, ir leidžiama tar
tis menolr sporto kuopelėm. 

’ Kas dabar po tokio aplink
raščio daryti su religiškai 
kultūrine organizadja,kuria 
yra ateitininkai

. Sekant valdžios nuomonę 
reiškiančią spaudą tikrai aiš-. 
kėja, kad uždaromi ir ateiti
ninkai, priskiriant juos prie 
politiškai visuomeninės irga- 
ganizacijos. Tatai yra netei
singai Jei religiškai kultūri
nės organizacijos—KVC. na
rio, kurios veikimas apsau
gotas konkordatu, negali už
daryti, tai perkrikštija ją į 
politiškai visuomeninę ir už
daro.

Ateitininkai yra Katalikų 
Veikimo Centro narys. Atei
tininkai yra Episkopato glo
boje. Ateitininkai yra reli
giškai kultūrinė organizaci
ja. Jų uždaryinas r— y ra su
laužymas padaryto su Šven
tuoju Sostu konkordato. Se
gimas Ateitininkams kitokio 
pavadinimo, yra noras apei
ti Konkordatą.

Pagaliau kyla klausimas, 
kiek konkordatas yra reikš
mingas, kai kuriems žmo
nėms, nepripažįstantiems 
moralinės konkordato galios 
užsienio politikos klausimuo- 

. se. Juk užsienių reikalų mi- 
, nisteris Dr._Zaunius rugsėjo

įsakvmus užlaikysime Kris
tus karalius mūsų valioje.

Kristus privalo būti mū
sų širdžių karaliumi. Šv. Tė
vas sako “kad Kristus vrav 

pripažintas širdžių karalium 
už Jo pranešančią viso
kį žinojimą, meilę, romumą 
ir malonumą, žavinti širdis. 
Niekas taip nebuvo ir ne
bus mylimas viso pasaulio 
žmonijos kaip Jėzus Kris-'5 d. spaudos atstovų paklaus
tus. Tikrai Jis yra širdžių tas, ar ateitininkų mokslei- 
Karaliumi. Vienok dirstelė- rių organizacijos uždarymas 
ję į pasaulį visai ką kitą 
žmonių širdžių karaliumi 
matome. Nevieno širdyje 
karaliauja doleris arba ko
kia nors nedorybė turi savo

nereikš konkordato laužymo 
atsakė: “Apaštališkasis -sos 4 
tas neturi kariuomenes ir čia 
negalima kalbėti apie išorini!

1 gubojo, 
Vąl- 

stybė globojo ir šelpė, Baž
nyčią perapę j o ir draudė į ją 
§totL -• f
. Ir dabar, po viso šito, už
daroma religiškai kultūrinė 
Episkopato priežiūroje esan
čioji \ Ateitininkų mokslei
vių organizacija, paliekama 
sporto ir meno kuopelės. Į 
ką špoi*tas pavirsta be doro
ves, be religijos, ką tiktai nu
rodėme pavyzdį. O menas, 
jaunuolių, atitrauktų nuo 
katalikiško auklėjimo, me
nas yra, triimpai sakant, 
nuogų moterų paišymas.

Štai prie ko prieina ir ga
li prieiti, kad valstybė viena 
pasisavina auklėjimo teises, 
nepripažindama tų teisių ir 
Bažnyčiai ir šeimai. Vaikas 
nėra valstybės nuosavybe.- 
Užaugęs žmogus turi būti ne 
tik geras pilietis1, bet,ir do
rovinė asmenybė, tišpažįstąs 
tikrąjį tikėjimą žmogus. Ir 
juo bus dorovingesnis, sąži
ningesnis žmogus, tuo biis ge
resnis ir valstybes pilietis.-

__ > ~

Todėl Bažnyčia ir valstybė 
turi sutarti auklėjimo srity. 
Bažnyčios auklėj imąsis dar
bas valstybei tik gera atne
ša.” >

Mes matome kaip toli tau
tininkai nuėjo. Anot dr. Zau
niaus, jeigu Apaštališkasis 
Sostas neturi kariuoįnenės. 
tai su padarytomis sutarti-

komplikaciją. Tai yra' tik 
.moralinė jėga, ? kuri turi 
reikšmės tikridu je.,f

> Ateitinžjįų. organizacija 
auklėja savo narius kataliky
bės dvasioje. Dabar klausi
mas, ar leistina pedagoginiu 
atžrilgiu mokiniui religiškai 
kultūrinėj Organizacijoj įsi
gyti katalikiškąją pasaulė
žiūrą ir auklėtis Kristaus 
mokslo dvasioje?

Atsakymas taip jau rodos 
aiškus. Ypač mūsų laikais, 
kada gyvenimas pilnas pa
piktinimo pavojų, kada mo
kinys iš pajaunu dienų gun
domas visokių tvirkinančių 
knygpalaikių, kino teatrų ir 
p. auklėjimas katalikybės 
dvasioje, įtiprinimas katali
kiškų pažiūrų taip jau aiš
kiai reikaĖngąs, kad kiekvie
nas rimtesnis pedagogas su 
tuo sutiks.^ Ar pakanka mo
kinį tik prižiūrėti, drausti tą 
ar kitą nedaryti ? Kada jam 
nębus aišku, dėl ko jis tatai 
turi nedalyti kada Bažny
čios ir Dievo įsakymai bus į 
antrą nurimti, kada jam 
bus uždrausta dalyvauti or- 
ganizacijoj, kuri auklėja 
Kristaus mokslo dvasioje, —- 
ar/iie policininku pasidarys 
jam mokytojas su savo prie- 
žiūra! > \

Senai buvo įspėjama Po- 
piežiaųą^Iggno XHI, kad be 
tikybinio ir dorovinio auklė- mis“ galima, daryti kaip, pa- 
jimo “nesveika bus kiekvie
na sielų kultūra: jaunieji, 
neįpratę gerbti Dievo, nega- 

i lės pakelti nė jokios pado
raus gyvenimo drausmės, ir, 
papratę niekuomet nevaldy
ti savo aistrų, lengvai pasi
duos gundymams ardyti val
stybės tvarką.” Y U

Ar neturime tokio auklėji
mo pavyzdžių ? Sikarijais 
(persisamdą žmogžudžiai) 
vadiname jaunuoliais, pei
liais subadžiusius einantį sa
vo pareigas valdininką. Iš 

-kokios organizacijos jie iš
ėję ? Iš tokios, kur rūpėjo tik 
kažkoks sportas, ir per de
šimt bedugniu buvo nuo ka- nntnriipfA.

tinka;
Tai skaudus Apaštališkojo 

Sosto įžeidimas.

į)

LIETUVOS “PAVASARIO” SĄJUNGA SIUNČIA SAVO 
ATSTOVI AMERIKON

. ... ' ''V'

Lietuvos “Rytas” prane
ša, kad Kaime įvyko Lietu
vos “Pavasario” Sąjungos

v

t
...i., AiUžC . ... z.-., . . ......

prie Lietuvos Vyčių klieri
ko j e.

z

/•

Lietuvos katalikų perse- eentro valdybos posėdis, ku-

karalystę širdy pastačius. PROTOKOLAS

VERČIA DĖDĘ ŠAMĄ UŽMO
KĖTI KELIONES LĖŠAS

St. Albans, Vt. — Ateiviai 
negaudami darbo Kanadoje 
pereina Jung. Valst. rubežių 
ir pasiduoda Jung. Valst. i- 
migracijos viršininkams, kad 
juos areštuotų kaipo nelega
liai perėjusius rubežių. Su
lig imigracijos įstatymų ne
legaliai perėjusieji rubežių 
turi būti deportuojami. Tai
gi ateiviai veltui gauna ke- 

z-

kiojimo reikalu, kaip Lietu
vos spauda rašo, Šv. Tėvo at
stovas Lietuvai ark. Bartolo- ’ 
ni lankėsi pas min. pirminin
ką Tubelį. Be to, ark. Bar- 
toloni iškėlė ir dr. Zauniaus 
pareiškimą spaudai apie 
konkordatą su Apaštališkuo-. 
ju Sostu.

Vadinasi tautininkai duo
to žodžio nesilaiko, jeigu tikrus, kuopas, pavienius orga- 
įų negali' priversti jėga— iiizacijos narių ir ekskursi- 
šinkhi. Taip elgdamiesi jas. Taip pat “Pavasario”pionę į savo tėvy-nę. O tėvy- 
grriauna Lietuvos Valstybės Sąjunga greitu laiku siun- nėję visgi geriau, negu užsie- 
—-x—'čia savo atstovą Amerikon ny be darbo.

riarne dalyvavo L. Vyčių A- 
i menkoje atstovė p. Adelė 
Rubliauskaitė iš Chicagos.
. Tartasi apie bendradar
biavimą Vyčių su Pavasari
ninkais. •

Tuo tarpu numatyta šie 
bendradarbiavimo būdai: 
per spaudą, centrus, rajo-

kolegijai ir Jėzaus Nukryžiuot. seserims per pusę 
Newark, N. J. Šv. Trejybės parapijos __ ______ _
Cicero, III. 12 sk. draugiją duoklės....... . .........  ‘
Chieago, IJI. Brighton Park___________________
Chieago, III. Marąuette Park—™.___ ___________
Parduota U. S. W. S. S. 13 po 5 ________ ___
Nuošimčių už L. L. P. B kuponus 23 po 10.—___
Nuosimčią už L. L. P. B. koponus 85 po 5_______
Už Thrift Boną kuponus___________ ________ _ „
Hartford, Conn. šv. Trejybės parapijos_________
Chieago, IU. 23 sk. N. S. draugiją duoklės.—.. ..... —
Indiana Harbor, Ind. 42 sk. draugiją duoklės... .
Lavrrenee, Mass, 32 sk draugiją duoklės______

f ; ' >
e e

. Gauta išviso—

Išmokėta:
Už telegramus sveikinimams laike kongreso___
Sekretoriui už 12 mėtosią slgos.. 
Kongresan kelionės išlaidos...........
Už pašto ženklus ..___ r.._____
Studentui Kaziui Vaškui paskola

V 
t

72.86-
5.00

'8.0CF
10.00
21.61
65.00 

230.00 
425^T

160
10.00
18.00
4.Š0
5.00

tais būsimai valdybai, iš kurią, kongresas rinks devynis 
asmenis į valdybą. Kandidatais nominuoti šie:

Kun. Jonas Ambotas, Kun. Ignas Albavičius, Stud. 
Petras Atkočiūnas, Kūn. JonasJBalkūnas, M. Čižauskienė, 
Kun. Ladas Draugelis, Kun. Pranas Garnius, Kun. “Pra
nas Juras, Kun. Jonas Kuras, Kun. Juozas A. Karalius, 
Kun. Ignas Kelmelis, Antanas Kneižys, Antanas Kazlas, 
Vincas Kudirka, Kazys J. Krušinskas, Kun. Anicetas Lin
kus, Kun. Pijus Lekešis, Juzė Leonaitė, Juozas K Mačiu
lis, J. Mickelinflas, Kun. Dr. Jonas Naviekas, Antanina 
Nausėdienė, Kun. Norbertas Pakalnis, Dr. Antanas G. Ra
kauskas, S. Sakalienė, Ig. Sakalas, Kun. Juozas Simo
naitis, Kun. Jonas Švagždys, Kun. P. Strakauskas, Leo
nardas šimutis, Matas Šimonis, Jurgis Tumasonis, Kun. 
Kazys Urbanavičius, Kun. H. J. Vaičiūnas, Kun. Vaitu
kaitis, Kun. P. Virmauskis, Kun. S. Vembrė, Marė Vai
čiūnienė, A. Valančius. A. J. Žvirblis, Juozas E. Žemai
tis.

Kristaus karalystė priva
lo apsireikšti abelnai kūno 
srityje. Mes visiškai turim 
pasiduoti Kristaus Kara
liaus valdžiai: net mūsų kū
no nariai turi būt Kristaus 
valdžioje, kad jie tarnauti] 
ne nuodėmei bet teisybei A- 
not šv. Povilo: “Garbinki
te ir nešiokite Dievą savo 
kūne.’? (i Korr 6—-20).

Trumpai matome kad Kris
tus yra mūsų Karalius. Bet 
ar* Jis tikrai mumyse kara
liauja? Ar mūsų protas ir 
valia visuomet Jo protui ir 
valiai nusilenkia? Ar mū
sų širdis Kristų labiau už 
viską myli? Kalbėdami po
terius prašėme kad Jo kara
lystė ateitų: <wAtcįk kara
lystė Tavo.” Rūpinkimės ją 

įe, įsigyti ir visuomet 
. Kri&is yra mūmj

• 4 . ■■ —. — -------------------------— ■

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS

1430—1930 , -

AMERIKOS LIETUVIU R. K FEDERACIJOS

Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos XX Kongreso, įvyku
sio Vytauto Didžiojo metais (1430—1930) rugpiūčio mėu.

19 ir 20 dienomis, Newark, N. J.
< • i ■ ”

Vytauto Didžiojo 500 metą mirties sukaktuvės.
» V

Prisilaikant 19 Kongreso nutarimo, rašyta spaudon ir 
raginta kolonijas iškilmingai minėti Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Didžiojo 500 metą mirties sukaktuves, kurios pri
puola š. m. spalių 27 d. Daugelis koloniją tas sukaktuves 
jau apvaikščiojo, dar daugelis jas apvaikščios šį rudenį. 
New Yorko apylinkės lietuviai jau turėjo “Dainų-Šven- 
tę” birželio 1 d. New Yorke, gi bažnytines pamaldas New' 
Yorko katedroj turės spalių mėn.

, z ■ - >
Federacijos vidaus reikalai.

Žinant pastarąją metą šaltąjį katalikiškosios visuome
nės Federacijos link atsinešim#, reik pripažinti,, kad šiais 
metais mūsų padėtis šiek-tiek pagerėjo. Massaehusettso 
valstijoj skyriai kiek gyviau darbuojas gi New Yorko a- 
pylinkčj pasidėkojant vietos gerb. dvasiški jai skyriai at
gijo arba nauji susiorganizavo. ,

Didžiausia kolonijų nelaimė ir neveiklumo priežastis 
tai dfejelė stokajsttsjpraUaių katalikų visuomenininkų,*tnfe 
be ju nėra*-“ " s *

.$1^10^

4

«

/

Išmokėta išviso.

Gauta išviso ----------- -----
Išmokėta Švino ---------

' Balansas VIII18

Be to banke takse sudėta:
L. L. P. Bonų už_ ............—$6,000.00
Kuponų nuo Lietuvos bonų k—-' 120.00 >
U. 8, bernai ir W. S. l 120.00 h

< %

»suF » • •

V

< Iždas
Pajamos : *
Balansas Kongreso laikų........... .............
Kongreso laiku gauta-------------------- -  t-- ._______ ,
Cambridge, Mass. 16 sk. Vilniaus našlaičiams------
Cambridge, Mass. 16 sk. draugijų duoki ėa».______

' Nonvood, Mass: 10 sk. Vilniaus našlaičiams..........
Cicero, 111. 12 sk. draugijų duoklės....: .....r. .... ........
Chieago, III. 15 sk. 18«tos, draugijų duoklės______
Norvodd, Mass. 10 sk. Vilniaus našlaičiams____
Brockton, Mass. 9 sk. draugijų duoklės...................
Phįladclphia, Pa. 14 sk. šv. Jurgio par. dr. duoklės 
Brpęklyn, N. Y.^T. šv. par. Vilniaus našiai

Nr.bArig.’ par? Vilniau* n

________ .$195.40
153.38

17.0G
3.00

23.33
5.10

17.00
20.00
60.80 

i 13.00 
i 26.05

200
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Pflriktadiftnu, spalių 24. &, 1&30
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v-' • . . •. .» • . > - _ ___

• čia matome Jo Eminenciją Kardinolą,O’Comell, spalių 12 d. š. m., šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone, kalbanti į N A. lietu- 
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vius Vytauto Didžiojo.500 m. mirties1 sukaktuvių paminėjime. Dešinėje pusėje sėdi lietuviai kunigai: F. Juškaitis, J. Jonaitis, J. 
švagždys, F. Virmauskis, S. P. Kneižis,' F. Norbutas, Tėvas A. Petrauskas. '

z ,į

I
' BLAIVININKŲ SUSIVIENYJIMO CENTBO 

• VALDYBA

Kun. J. J, Jakaitis-^-dvas. vadas; kun. S£ep. Kurijos-—pinu.; 
B. Jakutis—J-as viee-pinn.; O.-Adomaitien^MI-jiviėe-piini,; 
A. Akstinas—raštininkas, 104 Bellevue Avė., Montello, Mass. 
O. Sidabrienė,—i«L, 6 Commonwealth Ave^ Worcesler Mass. 

Literatinė Komisiją.: Kun. Petras Saurusaitis,
Kun. Jonas Švagždys, Kun. Dr. Jonan. M. Navickas, Kun. 
Pranas V. Strakauskas, Kun. Feliksas Norbutas, p. Vincentas 
Blavaekas. •• ' ■ ■ '

■mčm ai ubO
DIDŽIAUSIAS MOTERIŠKES

IŠNIEKINIMAS

Žmogus turi sielą ir kūną. 
Visi turime priedermės bran
ginti kūno gyvybę ir sveika
tą. Ligos žmogų užeina, jų 
neieškant ir netrokštant. O 
kaip greitai jos užtiks tą ne
atsargų asmenį, kursai ligų 
nesisaugoja, jų ieško!'Gėri
mas greitai į vargą ir anksty
bą mirtį nuveda tėvą gir
tuoklį/ o juo greičiau gir
tuoklę motiną, nes ji — silp
nesnio sudėjimo.

Kokia tai' gėda tam tėvui 
kursai girtuokliauja, bet 
daug didesnė motinai, kuri į 
tą silpnybę įpuola! Pasigė
rus motinai, nei ji priruošia 

' valgi, nei ji turi kokios tvar- 
kos^stuboje. Vyras nuo dar
bo parėjęs į^nda, kad nėra 

. y . - 

kas valgyti, vaikai nešvarūs, 
nevalgydinti veikia, motinos 
namie nėra: ji trankosi kur, 
lankydama savo drauges, kū
mutes. grįžta namo ‘švytruo
dama, kalbėdama į save. Pa
rėjus namo, vyras jai nieko 

•nesako, kad nebūtų barnių, o 

ji keikia vaikus ir vyrą, kal
ba nei ši nei tą, jai niekas ne
patinka. Dėl vienos girtuok
lės išira ramybė visos šeimy
nos.

Čia tik trumpas vaizdelis, 
kas atsitinka kai motina pa
sigeria. Su pasigėrusia gir
tuokle padorus žmogus neno-

*

ri susitikti ant gatvės, juo la
biau nenorėt; su ja vaikščio
ti, ar kalbėti, nors ji tuomet 
ir nebūtų girta. Girtuoklė 
motina yra šaltinis skaušmo 
ir išjuokimo visai šeimynai, 
o ypatingai sau pačiai. Ji 
prageria sunkiai uždirbtus t 
pinigus, ir įvaro šeimyną i 
skurdą. Pati sau, ji trumpi
na gyvenimą, kursai yra žmo
gaus brangiausias turtas šia
me pasauly. Kuomet negirta 
ji ragina šventadieniais savo

1TWI ■ ■
•M-j ->* tautos kančia sunkiausi 

kų jungą ir ištiestomis ji 

komis šaukias i mus 

bos.

Minėdami Vytauto 

jo 500 mirties suk; 
padarykime tvirtą 
mą Vilnių iš lenkų atvacl 

t i. Mūsų pasiryžimas Vili 

iš lenkų atvaduoti, bus 

liausis Vytautui p 
Ir ką geresnio ir malon 

galėtume Vytautui pa 

jei ne Jo mylimą V 

lenkti atvaduoti.
Tvirtai pasirvžkime ir b 

kime tvirti kai Vytautas 

vo pasiryžimuose ir b 

tikri, kad Vilnių ir kitas 

tauto žemes pilnai at vadui 

me.

vaikus eiti klausyti šventų 
Mišių, priimti dažnai Šv. 
Sakramentus, būti gerais ka
talikais. Bet kažin kiek kar
tų ji pati buvo išklausyti 
šventų mišių šventadieniais? 
Kurgi vaikai išaugs dorais 
katalikais, kad mato motinos 
blogą pavyzdį. Vaikai gir
tuoklės motinos perspėjimų 
neklauso, ir nueina jos gyve
nimo keliais ir būna palaidū
nai. Kieno tai kaltė? Moti
nos pavyzdis! Ir taip ištvir
kinus vankus skundžias' ir 
verkia, kad. jos vaikai nedo
rėliai. Girtuoklė motina ne
tiktai. savo sielą stumia Į pra
pultį bet ir savo vaikų, v

Dievas žmogui davė liuosą 
valią, kuria reikėtų gėrėtis ir 
saugotis kad jos nepaftietus.

Tačiau girtuoklė pameta 
savo liuosybę, tapdama verge 
do daryti kas ^era,-bet net 
savo girtuokliavimo įpročio.< • 
Girtuokliavimas netik kliu
do daryti kas gera, bet net 
priverčia daryti blogą. Kas 
yra blogesnio žmogui, kaip 
gėrimas, kursai sumažina jo
jo išmintį, jį priverčia pa
mėgti tuos dalykus, kurie v- 
ra pavojingi jo sielos išgany
mui, o atitraukia nuo nau
dingu ? Koksai skirtumas, 
tarp nieprotaujančio gyvulio 
ir žmogaus kursai yra pasi
davęs girtuoklystei ir nekrei
pia domesio į tą kas yra ge
riausia. bet aklai seka paskui 
tą, kas jo geidulius pasotina, 
paneigdamas protą, savo bei 
šeimos laimę ir atsižadėda
mas amžinos laimes.

Moteriške! susiprask ką 
darai ir nors bus nelengvas 
dalykas, bet vistiek, pamesk 
tą silpnybę! Iš tolo šalinkis 
girtuoklystės! Blaivybe yra 
geras dalykas. Tiktai blaivus 
žmogus tegali ieškot tų daly
kų, kurie yra naudingi jojo 
amžinam gyvenimui, ir pa
mesti nuodingus; periyrinė- 
jimą,' protavimą, apgalvoji
mą, jis galės pamėgti gėluo
sius dalykus ir pamesti kas 
bloga. Pamylėk tuos daly
kus, kurie tave padaras lai
mingą, dorą ir sun

REIKALINGI AGENTAI
Paversk savo liuosą laiką i pink’ 

gus. Mums reikia darbščių agen
tų kurie liuosu laiku padėtų mums 
platinti Lietuvos prekes Ameriko- 

' je. Atlyginimas geras. Parašyk 
mums ir mes prisiusime visas in
formacijas.

LITHUANIAN IMPORTING
COMPANY

818 E. 6th Ši, So. Boston, Mass.

Rįi
i

u

PRANEŠIMAS^
Naujos Anglijos Lietuvos V: 
suvažiavimas nukeltas į lajJfc 

2 dienų

Pusmetinis Lietuvos Vyčių Ną 
jos Anglijos apskričio suvaži 
mas įvyks Laprikio (Nov.) 2' 
1930 metais, 2 vai. po pi 
ros Vartų parapijos svetainėj^- 
IVoreester, Mass. Visos k 
prisiųskite atstovus, nes bus šį 
stoma daug naujų dalykų. ;

Pirmininkas Kazys 3. 
Raštininkė. M. A.

LENGVA KUOMET
ponas Jonaitis numirtų ba
du, nes nebūtų nuosavybių 
pirkėjų, nebūtų reikalo sta
tyti daugiau namų.

Tas pats ir kitose pramo
nės šakose. Mažesnis žmonių 
skaičius "bedarbių nepraša

lins, bet kaip tik atbulai, pa
didins.

Neomaltuzianizmo platini
mas ir praktikavimas vargų 
ir nelaimių iš pasaulio ne
prašalins. (Vengimas vaikų, 
nusižengimas Dievo ir gam-

imrties 1430 m. Jo gyvenk 
mas tai kova už Lietuvos nuo 
lenkų. nepriklausomybę. J o 
gyvenimo istorija tai geriau- 
sis šių dienų lietuviams pa
vyzdys, kaip reikalinga pasi-

* ' ■ * ■ L . . J .

švęsti už tautos nepriklauso
mybę.

Vytautas didysis labai daug 
už Lietuvą via nukentėjęs ir 
visos tos' Jo kančios buvo 
daugumoj iš lenkų intrigan
tų pusės, pertai Jis ir mirda
mas reikalavo kad u Lietuva 
nuo lenkų privalo atsiskir
ti.”

šismirštančio Vvtauto Di-v

džiojo pareiškimas nors ne
pilnai ix> 500 metų teišsipil- 
dė, nes Vilnius Lietuvos sos
tinė dar ir šiandien kenčia 
sunkų lenkų jungą laukda
mas kito Vytauto, kad jį iš 
lenkų nelaisvės išvaduotų. 
Spalių 9-tti jau sukako visas 
dešimtmetis kai Vilnius len
kų okupuotas šaukiasi į Vy- 
tato ainius Jį išvaduoti. Vy
tautui prisiėjo net 11 metų 
laukti progos kad Vilnių iš 
lenkų atvadavus. Dešimtme
tis jau praėjo, taigi visi dar
ban, kad Vilnm iš lenkų at
vadavus.

Vilniuj, Gardine ir Sei
nuose visas trečdalis lietuvių

Vargai ir nelaimės spau
džia žmones. Tūkstančiai 
žmonių vaikšto negalėdami 
rasti darbo. Padėtis liūdna, 
ateitis nešviesi. Visame pa
saulyje ekonominiai bloga. 
Iiį ieškoma priemonių kaip 
iš to ekonominio vargo išsi
gelbėti, ir tų priemoniij siū- 
' omą! daug ir įvairiu. Bet kad 
prašalinus vargus ir spaudi

mus, reikia surasti jų prie
žastis. Ir girdžiame iš die
nos į dieną, kad visų tų var
gų, bedarbių priežastis tai 
perdidelis žmonių skaičius, 
kad visi nebeužtenka darbų.'

Iki pasauliniam karui vi
sos tautos ir didžiuma žmoni- 
; os, laikė, kad didelis žmonių 
skaičius" didino ekonomija. / 
Po karui kai-kurie savo nuo
monę permainė. Didelis gy
ventojų skaičius dabar laiko
mas kaipo ekonominis spau
dimas. Bedarbė, neturtas, 
sarai ir visi vargai, kurie 
spaudžią žmones, tai dėlto, 
kad žmonių skaičius perdide- 
lis. Jei mažiau būtiĮ žmonių, 
nereikalinga būtų didinti ir 
išplėsti valstybės teritorijas, 
nebūtų karų, nebūtų bedar
bių. Taip paprastai šiandie
ną yra skelbiama. Bet tai 
neteisinga.

Bedarbė tik galima praša
linti padidinus produkciją 
arba sutrumpinus darbo va
landas. Bet argi galima įsi
vaizdinti, kad produkcija di
dės, kuomet vartotojų pasi
liks toks pat skaičius arba 
net mažesnis.. Ar galima įsi
vaizdinti, kad? sakykime, 
plieno išdirbystės darbda
viai sutrumpins darbo va
landas, kuomet vartotojų 
skaičius mažės, o kompejiei- 
ja eina'tšip smarkiai TAr.ga- 

ri ’ < ’

MAŽIAU AR DAUGIAU?
r v r • " - >. z

produktų skaičius sumažėjo ?
Dabar gali kas pasakyti: 

Kaip, galima, tvirtinti, kad 
mažesnis žmonių skaičius ne

pagerins ekonominės padė
ties? Kaip galima sakyti, 
kad mažesnis vaikų skaičius 
šeimynose nesumažins vargų 
ir ibėdų, kuomet mes matome 
kasdieniniame gyvenime, 
kad tie, kurie teturi vieną ar
du vaiku gali geriau gyventi tos įstatymams paprastai y- 
už tuos, kurie turi jų daug ? ra vadinamas neomaltužia- 
Mano atsakymas štai koks: 
Ponas Jonaitis yra nuosavv-

*
bių pardavėjas, išnomuoto- 
jas. Jis geriau gy vena turė
damas vieną vaiką tik tolei, 
kolei kiti turi 'daugiau; Bet 
jeigu kiti žmonės teturėtų tik 
po vieną vaiką šeimynoje.
------------- ---------- 2 2

500 METŲ SUKAKTU
VES MININT

nizmų.) Žmogus nusideda
mas, peržengdamas Dievo į- 
sakymuš, netik neprašalins 
vargti ir nepagerins ekono
minės padėties, liet padidins 
vargus ir užsitrauks sau sun
kesnį prispaudimą.

T. T.

Atsakančiai ir gerai pat 
syti automobilių gali tik 
kurie tnoka ii

.j*

B'roadway Ga
vyrus ir ekspertus kurie i 

ka taisyti automobilius, 
tuviam yra garbe, kad ji 
ri toki puikų ir didelį £ 
džių ir genis ekspertus ir ga 

bius darbininkus. Gara 
turi vietos dėl 135 autom 
lių. Yra užlaikomas šv 
ir geroj tvarkoj, nes dirba; 

darbininkai dieną ir 
Pataiso automobilių g 
greitai ir nebrangiai.
Prižiūrėtojas garadžiauš 

Jeneliūnas visiems malon 
patarnauja. "3

Lietuvių Įstaiga
BR0ADWAY GARĄ 
541 Broadway, So. Boston,

Dar porą mėnesių ir jau 
užsibaigs Vytauto Didžiojo 
metai. Taigi tos kolonijos, 
kuriose Vytauto Didžiojo

kitus informuodavo; prieg- 
tam ir mūšų tautos nelaimin
gas su Lenkija ilgų amžių su
sirišimas daugeliui darėsi

PRALEISK

i----------------------
LABAI PATOGI IR

KELIONE Į ?
LIETUVĄ

Į ŠVEDŲ AMERIKOS 
(Svedish American U

PATOGUS IR GREITAS < 
SUSISIEKIMAS'

; Dideliais, Naujais ir M 
Motorlaiviais

NEW YORK 
(Per GothesnlnffgĄ)

500 metų mirties minėjimas' nesuprantamas tautos skir- 

dar nebuvo suruoštas, priva
lo pasirūpinti suruošti, kad 
nesirastų nei vienos nors ir 
mažiausios lietuvių išeivijoj 
kolonijos, kurioj tos sukak
tuvės nebūtų paminėtos.

•Visos* kultūringosios tau
tos g'erbia savo didvyrius, pa
gerbkime- ‘ ir mes tą tautos 
didvyrį, kuris paaukojo visą 
savo gyvenimą lietuvių tau
tos labui.
. Labai maloųu kad didžio

sios lietuvių apygardos, kaip 

Netv Yorkas, Bostonas, Chi- 

®aga ii* kitos labai gražiai pa- 
ifū^ėjo^fetl^t^suk^v 

vea minės. >Iki šiol daugelis 
■* " «• »« /A. I « ■ /• A « . * •

tumus, Dabar nė vienas ir 
nenorėdamas bus priverstas -•**.*-*. *
pavartyt^ istorijos lapus, kad 
paieškojus. daugiau žinių a- 
pie musit tautos garbingąją 
praeitį.' Ypatingai Amerikos 
aukštesnioji dvasiški j a su 
kuriais dabar lietuviai turi 
' - f.— . < • ■

reikalo -susitikti, rengiant 
Vytauto Didžiojo 500 metų 
sukaktuves, arčiaus su lietu- 
vių istoriją susipažins ir tas 
bus dideliu lietuviu laimėji
mu. •- ..............
’ Vytautas Didysis kuone vi
są savo gyvenimą turėjo pa-
• ’ • • * ** • • * * t
švęsti Lietuvos nuo lenkų 
a^tp)gidžiG%i^;iniiųui. Už

dedant nuo Vytauto tėvo 

stačio

t4

5k

d.

t ►

liinaįsivai 

dari

Tiktai vtauatalfa
Per K

JonaB^įi^a

• • <

Grett&s trasisleMmas vto Kopenhagen - * -\
(Ganėtinai Gero Maisto 
Mklonus Patarnavimas

.Lapkričio 1 
Lapkričio. 8 

............Lapkričio 22 
als kreipkitės » .

Puikūs Laivai — 
Švarumas ir Patogumas ‘

Laivų liplaakimai ii Ntic York:
S. S. FREDERIK VIII”....
S. S. “UJnTED STATĖS”... 
S. 8. “HELLIG OLAV”...

■ Informacijų irhąivakorvltį

Praleiskite Kalėdas 
Sėtoj Tėvynėj

Prisidėkite prie musę bllę vieuos 
asmeniniai prižiūrimos Kalėdinės 

Ekskursijos j
LIETUVĄ

Keliaukite grelSauslal- plaukio
jančiais garlaiviais, knrie įplau

kia iš New Yorko

BREMEN
GRUODŽIO 6 D. .

EUROPA
GRUODŽIO 16 D.

MASTAU NEGU S DIENOS | 
LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariu 
kajntiniu gnrlRivln

REALUI.... Gniodfio 11
InfdfinadJu k|rtsktte pa* vietini 
. •* _ a<eM«

NORTH G E-R M A N

i! 
l!

i! 
i! 
i! 
<! 
i! 
i! 
i!

Dvi Kalėdines
Išplaukia 15:

S. S. ” DROTTNIN 
Lapkričio 29 d. V. D.

M. S. "GRIPSHO“ 
Gpiodžio 6 d. V. D, 

r&ŠKyMt Vietas ~

l.trvų I iitlaųkivKfi ii 
M. S. GRDP8HOLM.. 
M. S. KUNGSHOLM.. 
•S. s. DROTTNTNGBOLM'KO 
•M. S. GR1PSUOTM. .GllIllBi 

♦Kalėdinė F.k^knraiJa t
DM ptateaniv informacijų 

kitėe pas arčiaua| Ta matai 
arba hent kurią mus) 
tinę. Gauk lietuvių kalboj I 
cirkullnr) apie TJntjoa 
mvGwaiuqi pas a«v 
n tnaiy Rafrfc.*

SWEDISH 
u

» STJLTK.8T„
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ROCHESTER, N. Y.

KOLONIJOSE
J . . z .

IŠRENDAVOJIMUI 
KAMBARIAI

Penktadieni*, smilų 24 d.,1930

Parapijos b&zaras įvyks spalių 
. (Oct.).24, 25 d., lapkričio 7, 8, 14, 

15 d. šv. Kazimiero Karalaičio 
draugijos > svetainėje 22 William 
Street. Fėruose paskirtuose vaka
ruose apsiėmė dirbti visi parapi
jonys, ypač fėrų komitetas: gerb. 
klebonas kun. S. Vembrė, Aleks. 
Atkočaitis, A. Dvareckas, A. Ra- 
džius, Stasys Jaškūnas ir pagelbi- 
ninkai: J. Lingaitis, Ig. Volskus, 
P. Samulevičius, J. Kišiūnas, A. 
Kavaliauskas, Ant. Atkočaitis, A. 
Jonaitis, Pr. Mockus, Pr. Cvirka, 
P. Bernadišius, A. Bernadišius, J. 
Vaivada, B. Grigaliūnas, V. Jut- 
kevičius, K. Jutkevičius, P. Baliu- 
konis-Baliek, A. Sabonis, J. Ulins- 
kas, J. Stanslovas, J. Geeevičius, 
S. Danyla, A. Geeevičius, K. Ado
maitis, A. Jagalevičius, J. Baliule- 
levičius, M. Volskienė, O. Sabonie- 
nė, M. Dvareckienė, M. Melešienė, 
A. Delnickienė, O. Kavaliauskie
nė, M. Adomaitienė, Ag. Atkočai- 
tienė, M. Manasaitė, Ad. Ulinskai- 
tė, A. Atkočaitė, A. Petkiutė, A. 
Grigaliūnaitė, A. Kundrotaitė, A. 
Palaziejūtė, ’M. Vaivadaitė, M. 
Kašėtaitė, D. Baliukonytė.

Sekmadieny, spalių 25 d. — po- 
bažnytinėje salėje įvyks garsus, 
juokingas “Margučio” ir "Dzim- 
azi-Drimdzi” teatras, dalyvaujant' 
p. J. Olšauskui, A. Vanagaičiui ir 
vietiniam chorui, kurie atvažiuo
dami atsiveža "pilną automobilį 
juokų, dainų, šposų ir kitų balą- 
baiku. '-

Taigi ir yra širdingai prašomi 
atsilankyti visi lietuviai iš West- 
fielįdo, Worcesterio, So. Worces- 
terio, Northamptono, Easthampto- 
no, Pittsfieldo, Granby, Florence, 
So. Deerfieldo, Holyoko/Amherst 
ir kitų vietų į minėtus fėrus, ka
me kiekvienas turėsite progos už 
mažą pinigą gauti daug dovanų 
brangių ir pasilinksminimų, ypač 
kad kas vakarą yra rengiami jau
nimui šokiai, griežiant geriausiai! 
orkestrai po vadovyste vargonin- 
ko Vinco Ploto. -

Tik neužmirškite dienos ir vie
tos, ypač juokingiausio'1 Ameriko
je lietuvių<“Dzimdzi-Drimdzi” te
atro.

Everybodv įveleome to West- 
field

Kvieslių-Kvieslys

minko” name 5 arba 
dideli ir šviesūs 

iai. Yra elektra, ga- 
maudynės, skalbynės, 

tania šiluma ir janito- 
patarnauja. Dėl plates- 

formaciįų kreipkitės j 
liniuko ’ ’ Administra-

BALTIMORE, MD
Pasibaigus Keturiasdešimties Va

landų Atlaidams, vietinė kolonija 
turės progos pasidžiaugti ir pa
sauline muzika. Spalių 25 ir 26 
dieną įvyks du koncertu, rengia
mu vargonininko Rapolo Juškos 
ir šv. Alfonso choro draugijos.

Šeštadienio, š. m. 25 d. progra
ma tokia: Parapijinis choras pa
dainuos kelias liaudies dainas ir 
p. Ona Katkauskaitė, kontralto, 
seks su operos arijomis. Po to bus 
pastatyta pirmą kart Baltimore 
Stasio Šimkaus "Nugrimzdęs Dva
ras,” kuriame Rapolas^Juška vai
dins senio vaidylos rolę, ir mergi
nų choras pritars.

Sekmadienio vakare operetė Mi
ko Petrausko, "Concilium Facul- 
tatis” bus atvaidinta. Joje daly
vaus choro-nariai ir varg. Juška. 
Be to dar, choras sudaintlbs nau-

i

KUN. S. J. VEMBRE,
šv. Kazimiero parapijos klebonas, Westfield, Mass. šią vasarą jis 

praleido atostogas tėvynėje Lietuvoje. Sugrįžo pilnai pailsėjęs ir ėmėsi 
vėl energingai darbuotis Bažnyčios ir tėvynės labui. y_ '

iCALIFORNIJOSVYNUOGIŲ 
CHIEF’AS LANKĖSI 

MOSįl MIESTE
Frederick J. Ko^ter, buvęs ko

misijos’ pirmininkas Suv. Valstijų 
prekybos buto ir .vienas įtekmin- 
giausių biznierių, dabar yra Cali- 
forriijoą Vynuogių Kontrolės 
Boardo direktorius. Toji įstaiga y- 
ra suorganizuota Federalio Far- 
merių Boardo sustabulizavimui 
vynuogių industrijas. Jis važinėjo 
po visus didesniuosius centrus Cą- 
lifornijos vynuogių augintojų rei
kalu; buvo Washingtone-ir apsi
stojo Čionai, pasitart su pardavė
jais ir didžiaisiais pirkliais^

Kalbėdamas apie vynuogių in
dustriją jis pareiškė: kad rinka 
vynuogių industrijai padidėjo, 
vynuogės šiais metais labai geros 
ir tikis pelningų metų. Mr. Koster 
be to pareiškė, kad rytinėse vals- 
tijosė milionai yra sudėta Į vynuo
gių yardus ir marketus išplatini
mui Califomijos^vynuogių irtasai 
boardas turės savo atstovus ryti
nėse valstijose, kurie teiks infor^ 
macijas ir atstovaus vynuogių pir
kėjus. -

C. BROOKLYN, N. Y
Krikštą*

Pereitą sekmadieny, spalių 19 
d. šv.- Jurgio bažnyčioj įvyko 
krikštas Pankų dukrelės, kuriai 
duoti vardai; Elena—Ona. Tėvai M . •
— Pranciškus ir Zosė. Krikšto tė
vais buvo Liudvikas Aleksiejus ir 
Ona Kvartunienė.’ ’

Suaugusių mokykla
Ši mokykla nors neseniai gyvuo

ja, bet skaičius lankančių jau sie
kia netol 30. Suaugusieji, norėda. 
mi lankyti šią mokyklą,, turėtų 
tik naudotis gera proga, nes turi 
prityrusį mokytoją p. Mažeiką, 
kuris Lietuvoj baigęs vidurini 
mokslą, o dabar lanko ųniversite- 
tą.. Užsirašyti į šią mokyklą gali
ma klebonijos ofise.

Vietinis*

Atvykus į šią koloniją kun. J. ' 
Bakšiui prasidėjo didesnis lietu
vių veikimas. Pastatytas vienuo
lynas ir gauta seserys mokytojos.

-Bugsėję. 2 d. prasidėjo mokyk
loje pamokos. Yra 8 skyriai ir 
juose 170 vaikų. ‘

Seserys labai patenkintos gra
žiai įrengtu vienuolynu. Rugsėjo 
11 d. iškilmingai J. M. vyskupas 
O’Hern pašventino vienuolyną.

Vytauto Didžiojo Garbei

Spalių 26 d. įvyks paminėjimas 
-Vytauto Didž. 500 m. mirties su
kaktuvių. Visos katalikiškos drau
gijos prisidėjo prie paminėjimo.

Valio Rochestericčiai!
. • • Viturys .

jų muzikų dainas. Kas vakaras' 
po vaidinimų bus šokiais..

Šis koncertas, pirmas tokios rū
šies Baltimorėje, kur gąlima už 
vieną bilietą lankytis du vakaru, 
be abejo turės didelį pasisekimą. 
Norą prie šio dalyko pridėta daug 
daifoo, tikimasi kad atsilankiusi 

publika ras estetinio pasigerėjimo 
ir parapijai teks nemaža pelno.

' V. M.
/z

GAUTAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

‘ S ■ +

•>.$1.75

t

^ROCHESTER, N. Y. — Paminė
jimo rengimo komitetas labai 
smarkiai darbuojasi, kad viskas 
išeitų kopuikiausiai. Spalių 26 d. 
yra labai reikšminga diena, 'nes 
tik viena diena anksčiau sųeis^ly- 
giai 500 meti} nuo Jo mirties.

Ta šventė prasidės sekmadienio 
lyte, 10:30 vai. šv. Jurgio bažny
čioje, kur klebonas kun. J. Bak
šys laikys iškilmingas šv. mišias, 
dalyvaujant tose pamaldose vi-

soms katalikiškoms draugijoms 
"in corpore.”

- 3-cią vai. po pietų įvyksta ap- 
vaikščiojimas svetainėje. Visos 
draugijos susirinks į šv. Jurgio 
svetainę ir tenai išsirikiavę'‘eis Į 
didžiulę vokiečiu Holy Redeemer 
svetainę, kur pradės tai čRenai 
surengtas iškilmingas programas. 
Programe dalyvaus šy. Cecilijos 
choras vadovaujant prof. K. Ba- 
ziui. Taipgi dalyvaus ukrainiečių 
šv. Juozapo parapijos choras ir 
mandolinų orchestra. Bus taip-gi 
ir jauna mergaitė lietuvaitė smui- 
Idninkę.

Kalbėtojai tos dienos bus mies-^ 
to majoras, garbės pirmininkas * 
kun. Jonas Bakšys, medicinos stu- £ 
dentas J. Čelkys-Morkūnas, kuris 
kalbės angliškai apie reikšmę tos 
dienos ir kokią svarbią rolę lošė 
Vytautas Didysis lietuvių tautos 
gyvenime. Yra didelė garbė Ro- 
eh^sterio lietuviams turint savo 
tarpe tokį gabų vaikiną, kuris 
gražiu vartojimu anglų kalbos ga
lės pranešti svetimtaučiams apie 
mūsų šventę. Toliau kalbės ukrai- 
nų klebonas ir daktaras Suckovan- 
ehenko, ukrainų ir anglų kalbose.

Taigi matyti iš viso to, kad pro
gramas bus labai įvairus. Kvie
čiame visus Rochesterio lietuvius 
dalyvauti tame parengime, prade
dant pamaldomis bažnyčioje ir 
baigiant iškilmėmis svetainėje. Į- 
žanga į svetainę bus 25c. padengi
mui lėšų. Visi dalyvaudami toje 
šventėje pasirodysime, kad ir mes 
esame susipratę ir mokame pa
gerbti savo didvyrius, kurio yra 
labai daug -prisidėję prie palai
kymo mūsų tautos.

J. K. Chapas

ypač naujieji ateiviai iš Europos. 
Yra daug lietuvių, kurie prabuvo 
6-8 mėnesius be darbo. Vaikščio
ja nuplyšę ir nežūti ko pavalgyti. 
Ant ūkių darbai baigiasi,- o dirb
tuvėse silpnai dirba. Seni darbi
ninkai mažai gauna dirbti, o nau
jiem gauti nėra viįties. Šių metų 
rinktoji Kanados valdžia sugalvo
jo bedarbei užkirsti kelią. Uždarė 
imigraciją iš Europos. Tik kažin 
ar ilgam ’ir ar gelbės ką. Jeigu 
darbų neatsiras daugiau tai darbi
ninkams priseis badu mirti. Bai
si padėtis. Vertėtų Torontą lietu
viams katalikams susiburti į L. R. 
K. Darbininkų Sąjungą, sutverti 
jos kuopą. TuomA 'organizuotai 
galėtų vieni kitiems padėti ir į 
valdžią su reikalavimais kreiptis, 
res organizuotai visur geriau pri
einama.

Politikavimas ir draugijų veiki- 
mas šiais metais Toronte apmiręs 
kaip katalikų, taip ir kitų. Žmo
nes dvasiniai nupuolę, o. tarp jų 
nėra kam pasėti tikrą katalikišką 
sėklą lietuvių kalboje.' Jau ir jau
nimas paskutiniais laikais pradėjo 
elgtis'nesąžiningai, net vienas ki
tą bėga į policiją skųsti, o vis tai, 
kad silpnai stoVi 'doroje. Pagei
daujama, kad klebonas surengti} 
misijas, kad parodžius tikrąjį ke
lią į gyvenimą.

J. Krasauskas
/

$1.25

Sialdų rinkinėlis, v
juodais viršeliais .««.

MALDŲ -RINKINĖLIS, 
juodais viršeliais...........

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, 
juodais prastais viršeliais...........50c.

MALDŲ RINKINĖLIS, 
baltais viršeliais ....

MALDŲ RINKINĖLIS,
baltais viršeliais........... .. .. .............$1.25

"DARBININKAS”
366 Broadtfray, So. Boston, Mass.

Į -

$1.75

TORONTO CNT., CANADA
Iš lietuvių judėjimo

Lietuvių. R. K. Šv. Jono draugi
ja ruoišasi minėti 500 metų Didž. 
Kunigaikščio Vytauto sukaktuves. 
Tam tikslui ruošiams vaidinti vei
kalas “Vytautas Pančiuose.” Tą 
darbą veda V. Ramanauskas. Jam 
padeda J. Paliulis ir P. Kundro- 
tas. Programas bus įvairus vaidi
nimas, dainos, deklamacijos. Tik 
gaila kad klebonas neprisideda su 
bažnytinėmis pamaldomis. Pami
nėjimas, manoma, vykdyti 26 spa
lių. Parapijos salė jau ištaisyta 
neblogai. Kas šeštadienis įvyksta 
šokiai, kaip kada ir su pamargini- 
mais. Bet čia tarp lietuvių nėra 
vienybės. Bolševikai yra didžiau
siais vienybės ardytojais. Katali
kai turėtų laikytis vienybės irKį 
bolševikų parengimus neiti. Nuėję 
jūs remiate didžiausius mūsų tau
tos priešus, kurie jus veda į Mas
kvos pragarą.

Katalikai permažai skaito savo 
laikraščius. Pavyzdžiui, lėšomis 
šv. Jono-dr-jos ir Švyturio jauni
mo kuopos pareina šie laikraščiai:. 
'"Draugas,” “Darbininkas,’ ‘Šal
tinis,” "Pavasaris,” “Mūsų Lai
kraštis,” “Mūsų Rytojus,” "Tri
mitas,” "Vytis,” "Mūsų Vil
nius.” Šie laikraščiai sunaudoja
mi tokioje tvarkoje: sekmadienio 
dieną nunešami į bažnyčią ir 0o 
pamaldų eidami parapijonys pa
siima, kuris įdomaujasi spauda. 
Būtų parankiaus, kad Toronto ka- 
talikiškasai jaunimas, įsteigtų 
skaityklą, kur galėtų tuo kilniu 
šaltiniu naudotis patsai jaunimas 
ir senesnioji karta. Nors skaitvk- 
la yra nutarta atidaryti parapijos 
svetainės prieškambariuose, bet to 
darbo niekas nenori pasiimti. Ko
dėl nepamylėti savo švietėjo 
"Draugo,” "Darbininko,” kurie 
tinka jaunam ir senam. Toronto 
kaip jaunimas taip senieji, kurie 
tik galite lietuvių kalboje skaity
ti pamylėkite sekantiems metams, 
sau už geriausį drangą laikraštį 
"Darbininką.” Jei vienas neišsi
galite, du trys susidėkite, o jis vi
sus patenkįs. /

Bedarbė nemažėja, šiais metais 
ji pasiekė visą Kanadą., Daug nu
kentėjo fr kenčia, darbininkų,

ŠV. JONO EV. BL.P AŠ ALPINES. 
DR-JOS VALDYBA ♦

Pirmininkas — Motiejus žioba,
36 M t Ida Rd- Dorchester, Mass. 

Telephone Columbia 5431

Viee-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — Jonas Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Boadvvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis, ,
7 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 vai. 
po pietų. Parapijos salėj, 492 E. 7th 
St, So. Boston, Mass.

——/—■—;------------

1

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

‘ f
UETUV. DUKTERŲ DR-JO> 
* PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBA
Pirminlnkč — Tekis Ašmenskienč, 

63 G St, So. Boston, Mass.
Vlce-Pirmininkę — F. Zaleckienę, 

448 Cambridge St, Cambrldge, Masa 
Prot Raštininkė — Ona Slaurienč, 

443 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
Telephone- South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė—Marijona MarkoniutS, 
664 E. Eighth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkę — Ona StaniullulJ,
.105 West 6-th St, So, Boston, Mass. 

TvarkdarS — Ona Mizgirdlenę,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Maa 

Kasos Globėja — E. Jannšonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vat vakare^ pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raštininkę.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. mėnesinis susirin. 

Irimas įvyks 26 d. spalių, 1930 m. 
šv. Andriejaus lietuvių parapijos 
svetainėj, kampas Stanley ir 

’Church gatvių, tuojaus po sumos. 
Kadangi Ų spalių buvo 40 valan
dų atlaidai, tai susirinkimas šį mė
nesį tapo pakeistas. Malonėsite 
visi nariai atsilankyti į šį susirin
kimą ir pasvarstysi rimtai apie 
reikalus mūsų kuopos ir bendrai 
visos organizacijos. Taipgi užvilk
tas mokestis atsilyginkit, nepa
mirškite ir naujų narių pakalbin
ti.

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

1930 M.

Pirmininkas — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St., So. Boston, Masa 

Vice-pfrm. Povilas žirolis,
554 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Protokolų Raėt — Adolfas Navickas,
274 Bolton St, So. Boston, Mass. 

Finansų RaSt — Juozapas Vlnkevlčlua
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 

Kasierius — Andrius Zalleckas,
702 E. Fifth St. So. Boston, Masa. 

Maršalka — Kazimieras Mikailionls, •
806 E. Broadway, So. Boston, -Mass 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko m& 
nestnius susirinkimus kas antrą ne 
dėldien| kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir Silver Sts..
So. Bostlfa. Mass., 1-mą valandą pc 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
nauju narių su savim prie draugijom 
prirašyti.

' r
U

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. 
PAŠALPINfiS DRAUGIJOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

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

885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — V. Tamoltunas, 

40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Fln. Raštininkas — D. Lingevičius, 

62 Adams St, Dorchester, Mass.
Kasierius — P. Kleponis,

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

141 Bowen St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antią 

pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass. '

“DARBININKO” AGENTAS
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KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO

prašome kreipti* dčl vi*ę informa 
riję "Darbininko” ▲dmintitrad

'Rast.

><b
I- r.

• . I’

TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJ(Į 
MALDAKNYGiy >

RLN KINELIS, baltais viršeliais__
jų rinkinėlis, baltais viršeliais__

RINKIM ALIS, juodais viršeliais__
RINKINĖLIS, juodais

B NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras- \ 
tais viršeliais -*_»___________________________  JO

užsakymus siuskite sekančiu adresu:
"DARBININKO” ADMINISTRACIJA 

Vest Broadvmy South Boston, Mass.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas įvy

ko 12 d. spalių. Narių atsilankė 
pusėtinai. Apsvarsčius kuopos bė
gančius reikalus, komisija išdavė 
raportą iŠ buvusio kuopos baliaus. 
Pasirodė, kad apmokėjus visas iš
laidas kuopos kasoj liko $35.00 su 
kaupu.

Taipgi StMsvs šrupšas, buvęs 
atstovu į LDS. 15-tąjį seimą iždą. 
vS laišku raportą, kuris buvo pri
imtas su pagyrimu. / - .

Nors dabar ir bedarbė, bet kuo
poje tipas geras, 
veikti kiek, tik ap

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — J. Gmbinskas,
24 Prescott St, Readville, Mass. 

Viee-Pirmininkas — J. Markelionis,
140 Bqwen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas, 
116*Bowen St, So. Boston, Mass. 

Fin. Ražtininkas — M. Setkls,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — F. Grendelis,
237 W. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,'
7 tVinfleld St, So. BoRton, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
nedSldienj kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj, 482 E. Seventh St, South 
Boston, Mass. ’ »

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Viee-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Sav-yer Avė., Dorchester, Mass. 

■Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 E. 6th St, South Eoston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius,
Ž7 Tampa St, Mattapan, Mass. 

Iždininkas — Vincas KaliŠlus,
67 G Street South Boston, Mass. 

Tvarkdaris — Petras Geležinis,
14 Vlnton St, South Boston, Mass. 

Draugijos susirinkimai būna kas pirmą 
' nedėldlenl kiekvieno mėnesio 2 vai.

po pietą, Parapijos salėj, 482 Esat 
Seventh St, So. Boston, Masa.

Kas iš gerbiamųjų lietuvių norė
tų užsirašyti laikrašti "Darbinin
ką,1” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noria? patarnau
ju. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis "Dar
bininkas” Išeina du kartu savaitė
je. Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numeri.

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas j
' V. J. BLAVACKAS s 
7 Mott Street, Vorcester, Mass.

SPAUSTUS IR KALENDORIŲ DIRBTŪVt
X ATLIEKU

‘ VISOKIUS SPAUDOS
' DARBUS1

Nuo mažiausių tlkietėllų 
iki didžiausių Išilginių 

kortų.
Mano kainos mitinkamoa ____________

S. L.ZAPENA8
292LAWBBNČBST.. x N.28S31 <WRENCR, MASS.

IMtrbu Stentetas 
KALENDORIUS 
Lietuviams, Amerikon Iš

irai ir Importuotu*.
Liet 4 ui $1; 12 ui $2.50 
Pramosima Ir Agentams 

Specialia Kalno*.
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Žmehią reikalai.
“DARBIN - - - - -

visada, kuo turi

- Amerikos savaitinis lai- Hvsi, kaip už tai bus tau dč- 
krastis'‘‘Liberty” paskelbė j krngas vyras.'”5 ‘ - - =*-•-

skaitvtoiams. kad su-» 3.-Jei tavo vvras sugrįžęs

> ,
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L Tek Porter 3789

I JOHN REP

Kam reikalinga pirkti vyriškus dra
bužius prašau prie manės kreiptu, nes 
aš reprezentuoju viena iš geriausiu fir
mų. Dabar yra atėję sampeiini žiemi
niu drabužiu ir gannite pigiai ir gerai. 
JONAS JAttOšA. 223 L St, So. Boston. 
TeL-S.jL0aMrW. , ,..

ANT RENDOŠ
4 kambariai. Yra elektra, skal- 

bynės ir gasas. Rcnda $12.00 į mė
nesį. Raktus galima gauti 239 D 
St. f ’ (S.-24)

———
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laisvės meBę. ■ - . į t
DARBININKAS” Adkn Dtaftkert 

priespaodos smurto Ir niekinti dldvak
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" torl leba! įdomias 
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MARTIN VALUUS
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sa, kad tą dalyką priimtum y- 

juokaudama, pemalonupias 

juokaujamai priimtas virs

ta malonumu, o mažos reiks*
j " x “ 4* '*' ** ”* V * * t? » \

mes dalykai. sutikti piktu
mu virsta dideliais nemalo
numais. ■ .

9. Neminėk praėjusių bar- sijos. Iki tol. galt ir vyrai, mote-J^bai dažnai kalbėdavo apfe ją sr Bet-nelaimingas Kastantas nebe- - 
hilj ir nemalonumų. Blogi rys ir merginas, atsilikę nuo ^mi- dideliu džiaugsmu. ^ 'V^dindavo gaįįjQ kalbėti. Ambulansųi perga- 

dalykai tebūnie tuojau už
miršti ir neminimi, o geri 
dalykai prisimenami ir daž
nai kalbami.

10. Visados atmink kuni
go žodžius, kuris jums davė 
šliūbą: Mylėk, gerbk įr-slau
gyk. jį gyv^ ir sergantį, už
miršdama visa kita, tik jam 
pritaikyk. O jeigu jis kryp
tų į prapultį, tada būk jam 
parama, nes kiekvienas vy
ras gali tapti karžygiu iš 
meilės i moterį.
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. KUM. JONAS BAKŠYS,
Šv.. Jurgio parapijos klebonas, Rochester, N. Y. Jis į trumpą kle-
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pietų baigsis vaikinų dvasinės mi ! sekmadieninė mokykla. Žmonės Kunigas buvo pašauktas.
----------- lažnai kalpždavo r---------------------------------- -

P ............................ f .... Hi.wyii
Vi

■■*■■■■...........*

X.

Kastantas Lazaravičius tėvas
keturių mažyčių, vos 39 mėtijį iJ- - Būna atdara ir.švent 
ėjo pirmadieny i§ šavo namų Hyde Biznis geras. Savininkas tųriĮ 
Park, Mass. į 'darbą prie anglių į užsiėmimą ir turi greit

'į East Boston. Jisjpalipb augštai, Yra ir kambariai gyvenimui.' 
! l-\/' ^7-77-’^' —7; ' uv jrcu^aui imu t

Bažnyčios stiprybė ateityje yra jj stričkas ir trenkė jį į žemę 50
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SEKMADIENINt BlOKYKLAv 15Q psdų, ant tilto dirbti. Daužė į da pigi- Savininką galite mm 
-------. -.u : .. . 5-tai vai. K. S. Rapolas, 38 Ui

St., Cambridge, Mass. .. (S.

PARSIDUODA i
Bučernė ir smulkiu daiktų

. \tuvė. Įeigų virš $300 į savaitę,
’ r , m-> Lebsvtę 8 m., Rūtą^Š m., ir RencĮa $25.00 į mėnesį ir du kam

kehte mokais, w vaidai ^nel- brolį. Velionis su mriomis iš šv. užpaka]v. Kaina prieinama
dėjiemsriyi^pąti  ̂J^aųsdaug petro bažnyčios palaidotas kątvir- tinkamai ypatai. 21 Woodward 

St., So. Boston, Mass. (S.-!
____________________

REIKALINGAS tinkantis, 
ras, angliškai kalbantis, prisi 
prie gąsdino biznio su mažu kapi
talu. Darbas užtikrintas, 
nokit su V. Padz'ūnas, 354 
land Avė., Kearny, N. J. i

sijų, jas atlikti Tytais. Tėvas Pet- Dievo gėlių darželis. Vaikeliai vi- benus stotin mirė. 'PaŪko liūdėsy 
įauskas misionierii^ sako gražius suose savo reikaluose, rasdavo pą- žmoną iš namų Pupalaigiutę. duk- 
pamokslus rytais 9 vai. ir vaka- gelbą. Užtat per visą gyvenimą reies‘Jadvygą 12 metu. Marytę 10 
rais 7 :30 vai. Išpažintys klauso- tėvai gerbė mokyklą siųsdami vai- - 
mos rytais ir vairais. "... . -'T'“ - - - —

'e3-' ‘ ' '■ ; „

Rožaieavos mūsų bažnv-’ “<doni'<- TCveliai rtpfttiagĄBer. tadieny 9 vai.
Kozancavos mejuo musų oaznj. g.j(j įr

šiandiena aiškiai , pasirodo jų pasi- i 
šventimas. Jie" nelepino savo vai-G -----
kus, nes kas pataikauja vaikams, 
tas greitai praranda jų meilę.1-

Mes turėtume karštai brapgin-
U sskmadJeuinę mokjęklfc ąesyrs AmžinZ Rožani
liktas būdas padaryti vaikus to- ... , . . , , n .. , : . . ; 1 , i Alaus skyriai dalyvaus 9 vai. sv
imlesniais, ir jie bus patenkinti .x. ' . . . .v- - ’ - ‘ mišiose ir m cornore eis prie sv.

• ® •' z

Komunijos. Todėl visi nariai pri- 
' valo susirinkti svetainėn 8:30 vai.

Šv. Mišio^Jms aukojamos 
; “Tikrai tai didelė is- Amžino Rožančiam^ draugijos in-

ĮSITIKINIMAS
y — Jonai, kaip tu patekai j kalė- 
j imą ?

— Dėl savo įsitikinimo.
— Ohoj koks idealistas! O koks 

gi buvo įsitikinimas?
—i Buvau-įsitikinęs, /kad nėra 

•“M. R.”

bonavimo laiką pastatė vienuolyną Seserims mokytojoms. Spalių 26 d. I 
jo parapijoje įvyks iškilmingas Vytauto Didžiojo mirties sukaktuvių' 
paminėjimas. . ,

k-J. ' ' Jį-' . ~ j ..................  - .4,- —f jsuvau.^iii
Kun. J. Bakšys yra didis L. D. S. ir “Darbininko” prietelis, rėmė- arįf poiieinin^o.. 

jas ir narys. Jis yra suorganizavęs keletą L. D. S. kuopų ir pasakęs j 
daug prakalbų darbininkams. Jo parapijoje gražiai gyvuoja L. D. S. 
7ikp.

savo skaitytojams, kad su
darytu 10 įsakymų žmo
noms, kurios nori laimingai 
gyventi. Geriausiai parašė ir 
už tai gavo dovaną Eli Mav 
Vyler. Įdomu, kurie prak
tiški patarimai Amerikoj 
daugiau ^rauja.

1. Moteriške, po vestuvių 
nesirenk blogiau, kaip prieš 
vestuves, ypač Visados būk

—Švariai—ir tvarkingai apsi
rengusi. Atmink, kad nors 
viliojimas ir pasibaigė, da
bar svarbu priviliotojam vi
są amžių patikti.

2. Neužmiršk, kad svarbi 
laimingos moterystė^ sąlyga 
vra sveikata. Sveikata nė
ra galima be gero valgio, o 
jį veikia gerai paruošti- Tai
gi stenkis gerai ir švariai 
paruošti valgius, tas nedaug 
tekaštuos, o netrukus pama-

Tel. So. Boston 3520

A.O.ŠALNA-SHAUJĮA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigės du UnlvenAtetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. SULCB.

“Darbipinko” Name 

(antros lubos) ’■ 
366 Broadway, South Boston 

Rngldencija 
805 Harvard 81, Cambridge, Mass.

Tai «. B. 0441 Hnbbard MM
K XliAI>V_OKA3!A 
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t ________________
Be*.: 1683 Colambia BA, A Beata

TeL «o. Boeton 1M3
KAZTi J. KALDUUBKAB
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3-Jei tavo '.vyras sugrįžęs 
iš darbo turi pusvalandį lai
ko poilsiui—nesiuntinėk jo 
kaip piemens visokiems 
smulkiems ruošos darbams. 
Patark jain pailsėti ir malo
niai 'su juo pašnekučiuok. 
Jis pats/ neraginamas, tave 
mylėdamas visur tau patar
naus.

4. Niekados nekalbėk pa
juokiamų pastabų savo vyro 
giminėms ir pažįstamiems. 
Atsimink 
jam būti, o jis nenustos ta
vęs mylėjęs ir gerbęs.

5. Nepyk,jei vyras nori 
! dalyvauti draugijose, nori iš
sirašyti daugiau laikraščių, 
lies vyras visur turi 
vauti ir dėl to jam 
turėti daugiau žinių.

6. Džiaukis jam 
giantis, nors jis džiaugtųsi 
tavo kaimyno geru šeiminiu, 
kavimu, tvarkingumu ir 
darbštumu. Nes retos yra 
moterys, mokančios įžiūrėti 
geras kitų moterų ypatybes 
— bet tu turi priklausyti tų 
retųjų skaičiui. Atsimink, 
kad juo. puikesnis tavo'mąs- 
tymo būdas, tuo labiau vy
ras tave gerbs.

7. Nenorėk valdyti vyrą— 
neužmiršk, kad esi moteriš
kė.

8. Jeigu vyrui atsitiks kas 
ndrs nemalonaus, daTyk vi-

Prie upės sėdi žmogus ir žuvau
ja. Sargas jo paklausia, ar jis tu
rįs teisę žuvauti ?

Ir čia prasideda pasikalbėjimas.
4-Aš nežuvauju.
—^-Bet jūs turit rankoj meške

rę?
— Taip. ,
— Prie meškerės koto virvutę?
— Taip. . . • i x .

Prie virvutės l&blįūką?
— Taip.
— Ant kabliuko slieką ?
— Taip.
— Na, tai jūsžuvaujat?!

Ne, aš slieką mokau plaukio
ti!., 
ti!..

— Petruk, argi gražu vaikščioti 
su drėgna panose! — mokina dė
dė savo sūnėną. — Juk turi nosi
naitę, gali nusišluostyti.

— Aš gi šluostau, dėde. Bet 
kaip ne šluostyčiau, vistiek.ji ne
žibės, taip, kaip taviškė nosis.

“M. R.”

NEKLAUSĖ
— Ką tau gydytojas pasakė?
— Až paklausiau, ar galėsiu ger

ti degtinę — ir jis man tai uždrau
dė. . /. ... - t

— 6 kaip dėl Alaus ?
— Numaniau, kad irgi gali ne

leisti, todėl t o nė neklausiau,—va- 
dinaš neuždraudė. ‘ ‘ bk. ’ ’

čioje gerai švenč^mias, nes veik vi
są šį mėnesį yrii laikomės misijos. 
Rožančius kalbamą* rytais 8:45 ir 
vakarais 8 vai. Tiędyi iJkilmi vie
na antrai pagelbėja. Tėvas misio
nierius per misijas rytais kalba a 
pie Rožančių.

Rožančius bus'felbamas kas va-.,-. j .
karas prie i^a^tb švenčiausio pasauly m jsigys amžiną lai-
Sakramento iki pabaigai šio mėnei mę ir .Kyv®mĮn?- ___
šio. Tokis yra1 Bažnyčios pageida- ■ Kristaus Sekimo knygutėje au- ryte.' 
viihas.' \ torius sako , / * ___

• * * mintis — neatsitraukti nuo savo tencijai.
Ateinantis sekmadienis yra pas- tikslo, nesvyruoti nuo jo, bet ko-. 

kutinis spalių menesio. Toje die- kio žodžio neklausyti vyliojaneių 
noje įpuola didžiulė šventė Kris- pagyrimų, ir tas tik yra tvirto bū- 
tans Karaliaus. Didesniam savo 
Karaliaus pamylėjimui kiekvienas 
katalikas galėtų -Jį vertai priimti 
šv. Komunijoje. Tą dieną Jam bus 
išpuoštos bažnyčios. Tebūna iš
puoštos Jam. ir mūsų sielos.

• 9 •
• - J J • • - .

Išpažinčių, klausymo talkos bus 
ketvirtadieny ir .penktadieny ry
tais^ po pietų, ir vakarais. Kadan
gi žmonią daugybės eis išpažinties 
prieš Kristaus Karaliaus šventę, 
jie. privalo eiti kdip anksčiausiai 
galėdami, — nesitikdami iki šešta
dienio. šeštadieny .misionierius ir 
klebonas jokiu hųdu. visų negalės 
išklausyti. Tą dieną jiemdviem ir 
faip prisideda.ekstra darbų..

■ ■- j?
Antradienio rytą kun. Juškaitis kytoja panelė Kavoliutė, kitoje gi» 

parvežė namon į -Norwoodą kun. mokytoja p-lė Duobiutė. Į mo-- 
Urbonavieių iš ligoninės baigti kyklas visi gali patilpti. Gera 
sveikti. Gausios žmonių maldos ir proga veltui lavintis reikalingų 
jo geležinė valia taip smarkiai mū
sų brangų ligonį kelia iš tos sun
kios ligos. •

• • •

Ketvirtadienio .vakare atkalbė
jus rožančių . įvyks Pranciškonų 
brolijos pamaldos ir susirinkimas, i

• • •
Malonu yra prisiminti apie taip 

yražias pasekmes Vytauto jubilie
jaus paminėjimo. ■ Taip pat malo
nu yra priminti kas buvo “kalti
ninkais” tam gražiam dalykui 
Daug tam yra pasidarbavęs p. A. 
Kfieižis. Daug dirbo kunigai Jūš- 
kaitis, švagždyš, Virmauskis, Kar
bauskas, Smilgis,- Kudirka, Šokas, 
ponia Jankienč, V. Kohanskienė, 
p-lė Kilmoniutė, pp. Kasparavičie
nė,. Kibūrienė ir daug-daug kitų. 
Daug pagelbėjo tėvai Petrauskas, 
Vaičiūnas, Jakaitis ir Urbonavi
čius savo širdingais paraginimais, 
ii f ‘ Darbininkas. ”

ap
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TėvynSi lifaiiišį. jož lalmžjibiai li ne
laimės; Jos 8ieHra3?Įil ir bėddą Jums vt- 
slenis; be abeJojimbį^rupL. Jum taip 
pat -.rum. kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtą t^aėtama* ir laisvA Jijs taip 
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ne
ribotą sauvaliavimą, su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jąš norite, 
kad Ir toli būdami, kad ir plačiąją- ma
rią atskirti, pažinti Tėvynės būvi, koka 
Jis tikrumoj, yrk — šitais visais at- 
žvagiais Jums laba! yra pravartu iš
sirašyti .. ...

“Darbininkas,”
nes ■ • > ■ .. M -

••DARBININKAI yra tikriausiai 
Šią dienu Lietuvos gyvenimo veidrodis.

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
laisvės meile. - - . • 5 ♦

DARBININKAS” Štoko neapkęsti 
i “ ■ ..............
dą veidmainystę.

“D 
nei i

“D 
rupĮ

savo “RADIO ŠYPSENAS.” 

nląąlr Inteftgenttj laikraštis.
“DARBININKĄ” redaguoja profeso

rių PR. DOVYDAITIS. ••
Skubėkite kad Utiraivti " DARBI N IV- 

KĄ" patys ir UrafykUe fį tavo gimi
nėms Lietuvoje.

Amerikoje “Dasbinlnkas” kaltuoja 
UJO, o Lietuvoj tik 60 amerikonuką

HBnaNKO”

.. +

do, kas be pavojaus eina pradėtu 
keliu. Juk ne tas nugalėtojas, kas 
gražiai pradeda, bet tas, kas iš
tvermingai baigia. Mokykimės ne
nukrypti nuo gražiai pradėto dar
bo.” Gerbkime sekmadieninę mo
kyklą. Nuolat vesk vaikelius į 
mokyklą ir užlaikyk tą gražų pa
vyzdį.

/

LIETUVĖS MOKYTOJOS
BigeloiV Evening Sehool E ir 

W. 4th St. ir Frederie W. Lincoln 
Evening Sehool, Broadway prie 
K St. netik mokina vakarais ang
lę kalbos, bet dar turi h- lietuves 
mokytojas. Vienoje mokina mo-

Apgailės.

CAMBRIDGE, MASS.
-. .*■' T,

Jėzaus Kristaus Karaliaus šven
tu Camb'ridgeiėeiai iškilmingai ap-

I

♦ ♦ ♦

Praeitame an+radienvie kun. b’. 
Juškaitis parvežė gerb. kun. K. 
Urbonavičių iš ligoninės namon i 
Nonvood. Ligonis nors nėr dar vi
sai pasveikęs bet žvmiai sveiksta.

« • «

Rudeniui atėius vakarams r»ail- 
gėius. prasidės veikimai. Pirmiau
siai mokvklos vaikai Seserims va- 
dovauiant turės vakara. Drancriin 
visa eilė laukia su vakarais. Ge
riausių pasekmių visoms.

Rep

REIKALINGA moteris ,a 
mergina be vaiku prie gamini 
valgio, trys ypatos šeimynoj. MeM 
džiu atsišaukti. W. Petkevičius,' 
Howard St., Reading, Mass-.-^Tė 
0078-W.

Tp> C.. P-Mnn n«:2"
LIETUVIS DANTISTAS v

n1 M V CASPE1'
.. >.<•

(K\SP\l( 5 Vfr-fT’S *5

E. Broadiv'iy. So. Boston 
Ofiso Vulnn.ios: ,'*5

& iki 12 ryte ir nuo 1 :3O (kl 
nuo 6 Ik! 8 vai. vakare. /Ofl-

nedėldienlnis. taipgi seredomis nuo
12-tos diena uždarytas.

tel. Geneva 2637

i J. BELESKAS
Smuikas padirbu ir taistiu. 

Taipgi radios taisau
5 ' H* 3, k. f

419 Geneva^Ave., Dorchester
-ŽĮry.. r A - A. —— - <» Jf •*- -ar-

m anglis ką kada btivo ii- 
neitas ant žemes paviršiaus, 

dega o melsva spalva

sakymą šiandien. Tiktai pa
telefonuok

BATCHELDER WHITTEMORE

SOUTH BOSTON—Turiu par
duoti namą greitu laiku, motina 

| išvažiuoja į kitą miestą. Palieku 

t kiek rakandų. 10 kambarių namas. 
Dabar vartojamas kaipo 2 šeimy. 
nu, sutvarkyta dėl trijų. . Gazas,, 

į; elektra., Geroj padėty. Bušai pro 
šaly važiuoja. Kaina žema, mažas 
įnešimas. Rašykite D. A., Box 22, 
366 Broadivay. Šo. Boston, Mass.

(S.-31)

LteldVu. Daliusias
DR. S. A, TjALVARISI

♦ r •KlALlNArsKASl •;
. 414 Bro2uiwayfc So. Boston'- ' •> Oi. So Bosrno zsik-X-Ofisas atdnru:? (juo 10 iki ryto, ntio I ;3«< Iki •"> :3“ i>u pfei.U nuo 6 Iki 9 voka're S/enui. pučui -uisirarinu.

\ PARSIDUODA FORNIČIAI
Viskas turi būt parduota šią sa

vaitę. Yra dar daininruimio setas, 
keli parliorio rakandai, gramofo
nas ir tt. Viskas už pusdykį. Ga
lima matyti visą dieną pelnyčio j 
ir subatoj. 253 Broadtvay, Room 6, 
So. Boston , (S.-24)

AHTRĖNDOS
:, . . , _______ . ..

4 kambariai ant Windsor Št. Y- 
ra visi įtaisymai. Renda’.$28.00-į 
mėnesį. Kreipkitės: 8 Berkshire 
St.į Cambridge, Mass. Tel. Univ. 
8374. '' ($.-31)

PIGIAI PARSIDUODA
2-jų šeimynų namas po 6-6 

kambarius. Visi įtaisymai. Yra 
vaisinių medžių, du mediniai ga
ražai ir vištininkai. Taipgi par
siduoda geras pianas. Kas nori

te gyventi gražioje apylinkėje 
ir kvėpuoti tyru oru, kreipki
tės: 41 Wood Avė., Mattapan, 
Mass. (Š.-24)

Tel. So. Boston 2660

LIETUVIS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
<

251 Broadway. South Boston 
("Keleivio" name)

Ofiso vnhindos .nn<>i :.Ku-R ir
Sere<loniiQS-nbiitotnis
■ I,"Ii..mis 
tarti).

svAiĖu žnran tžpiiii-
CIAMS

i. r -

Visi kuriems buvo* pirktos laiva
kortės Bostono įstaigose (pas Bos
tono Agentus) dėliai atvažiavimo 
į Ameriką ir atvažiavę pamiršote 
laivo vardą, it dieną atvažiavimo, 
tuoj kreipkiteS į mano ofisą dėl 
sužinojimo laivo vardo.

-
875 Cambridge St., Cambridge.

TeL S. B. 2805-R.
. LIETUVIS

)•». v— a x jz r' i. — «•OPTOMETRISTAS
Išegzaminnoju akis 
priskiria akinius 
kreivas akis atltie- 

. Finu ir ambltjoni^-
-kose (aklose) akyse sugrąžinu Švie
są tinkamu laiku., M

J. L. PASAKARNIŠ, O. D. 
447 Broadway, South Boeton į

536 C0M5I0NWEALTH AVI 
BOSTON, MASS.

Ofiso valandos: nuo 2-4 ir 7-8

K. JANKUNAYIČIUS
KostnmerskM Kriaučių* 

Moteriškus ir vyriškus drabužius 
siuvu, valau, praeinu. perdirbti ir 

apdarau. Putras pertaisom ir 
i . išvalo®. * .». - .. .

673 Kghih 8t„ South Borton 
Telephone So. Boston 4716

* 
t

f Prpf. A. Židanavičiaus

milinis MOKYKLA
< 3MUIKA-PIANAS v

Lekcijos duodamos privalai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
progremo Muzikos Kopaervatorijn 

PauMikns aiškinamos Uetirvlą 
kattmję. -

759 CotanMs Rd„ Dorchester

(REPSYS)
Lietuvis Gydytoja* <

Į Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—ACi 
| 881 Mass. Avė., arti Cent

Cambridge, Mass.

■ -

Tel Columbla 0176

DORCHMTER CLOTHING

Visokius drabužius siuvu, valau ir
pertaisau. Padarau pasml užsaky
mo. Putras pertaisom ir lžvalom.
Ką mieste reikia mokėti $2S.OO. čia 
tik už SiaJiO.i-Dnrbaa, aarentuojiu
mas. nes tum tikras maainaa turiu.

1854 DORCHESTER A VE.

PATARNAVTMA8 DIENĄ

D. A. IALĖTSKAS
GiUHoaiua ra BAUUWVorArA«

877 ir 448 Cambridge Street
Cambridge, Macs.

SPECIALI
Pabaiaąe N. Y. unlveraity 
likką kolefdją: btivys 
llamllton blgonltiĄJ. N. T.; 
eaa J Out-Patlent Staff

lojus dėl Mei rapotlian Lttb
I4owe1< VMC\ (ljrn».; A. 
tura.of America. Vnlendne:



' “VYTAUTO” SPAUSTUVC
Sis didžiulis Karalienės Angelę parapijos choras, p. P. A. Dulkei vadovaujant, rengia vakarę, lapkričio 15 d., I. m., Transfiguration 

Hali, Brooklyn, N. Y. Programas bus gražus ir įvairus. *

no žvilgsniu.

1356 E. 91 St.,

E
s

Plebietis
• _ ,

Tel. Mitehell 2—0656

: VINCAS ADOMAITIS 
GRABOBIUS

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

Gyv. vita : Tel. Bergėn '3—6331

. .. - t :•
Jo Malonybe Thomas E. Molloy, Brooklyno vyskupas

^BROOKLYN, N. Y.
P* * ' '. Dirmavonė parapijoje 

gVį'Jau trečia dirmavonė lietuvių 
t Parapijose šiemet. Vietos vysku- 
; pas Thomas E. Molloy dirmavojo 
<Žv. Jurgio ir Apreiškimo bažny- 
? čiose. Spaliij 26 d. Karalienės An- 
>*gelų bažnyčioje dirmavos redcmp- 
^turistų vyskupas J. J. Willinger.
Uirmavonę suteiks tuoj po sumos. 

['Mama prasidės 11 vai. Apie 11 .45 
vai. įeis bažnyčion su procesija 

^'vyskupas. Tad dirmavonės tėvai 
■<sn vaikais privalo ateiti prieš su- 

mą ir užimti sau paskirtas vietas. 
.'•''Šį nedeldien;( rožančiaus pamal- 
' <dų nebus, nes palaiminimą suteiks 
|į2pyskupas tuoj po dirmavonės a- 

peigu.

KLAŠČIAUS

CUNTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams. 

Šokiams ir visokiems pasillnksmlni- 
□imams smagiausia vieta Brook- 
lyne-Mnspethė. Jau laikas užsisa
kyti sale žiemos sezonui

JONAS KLASČIUS, 8&v„ 
k&mp. Maspeth ir Betts Avė. 

Maspeth, N. Y.

f Parsiduoda: maldaknygės, ro- 
r Žanetai, škaplieriai, medalikė- 
; liai, kryžiai, stovylos ir k. Ga
ilimą gauti įvairaus turinio 
"knygų.

Prie Spaustuvės 
| “DARBININKO” AGENTŪRA 

i Apylinkės lietuviai teužsisako 
•fe teperka “Darbininką” per 
[“Vytauto” spaustuvę. Priima- 

me- visus “Darbininkui” ap- 
Lgarsinimus, darbus bei užsaky
mus '■

TeL 2320 Greenpolnt

JOSEPH GARSZVA

Tel. Stagg 0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskas)

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

u uvvj
• • •»*

t ~

Telephone: STAGG 0706

DR. BLADAS K. VENCIUS 
DANTISTAS

X—RAY
Namų Telefonas: Michlgan 4273

TeL Stagg 5043 Notary Public

Mr P. BALLASINC.
BIELIAUSKAS 

Oratorius fe Balsamuotojas

734 Grand St., Brooklyn, N. Y,

r - šyento Vardo Draugijų paradas. 
- Sekmadieny, spalių 19 d. įvyko 
Brooklyne metinė švento Vardo 
Draugijų paradas. Visas Brookly- 
sas išdalintas į virš 30 distriktų, 
įiekvienams yra apie 10 parapi
jų, kurių nariai viešai miesto gat- 
;ėse maršavo į paskirtą bažnyčią, 
rar atsibuvo tam tikros pamaldos.

Pąn. Šv. Apreiškimo Parapijos 
švento Vardo Draugija kaip kas 
net, dalyvavo, su savo muzika, to- 

dėl ir buvo jai užleista pirma vie
pta. Lietuvių šios parapijos marša
lkų apie 150; gi iš viso paskirton 
Jbažnyčion susirinko apie 2,000; vi
same Brooklyne toje dienoje skait- 
Jftuojama maršavo, po Šv. Vardo 
-vėliava apie 70,000 vyrų. Tai ne
paprastas išpažinimas tikėjimo,ir, 
BNP*-'-* • ’ - **• *■

■ m-m m ■■

\ ------------------------------------------

C. BROOKLYN, N, Y.
Iš choro darbuotės

Šv. Jurgio parapijos choras spa-

■ ii iu .1.1.II ■ *

----------
i ■; ■

Z

v *

žinoma,darantis nemažą įtekmę į 
žiūrėtojus, kaip katalikus., ir ne- 
katalikus. [

Naujų vargonų, fondui sukos.
Kaipo vaisiai surengto vakaro,.* 
Apreiškimo Mokyklos Alumnie- 
eiai Naujų Vargonų Fondui auka
vo $100.00; tai antra tokia stambi 
auka. Girdėtų kad pats choras ža
da “Buprise” padaryti, savo auką 
pasilaikant iki ji pasieks nustebi
nantį ūgį. Gandai eina, kad tie 
nauji vargonai^ jau pilnai užbaig-. 
ti. Bus šventinami lapkričio 30 
d., ir kad toje dienoje bus bažny
tinis koncertas su turtingu pro
gramų. Iškilmėse dalyvaus kaipo" 
“ kūmai” ■ visi, kurie bus aukavę 
naujų vargom) fondui ’ ’

Krikštas

įgCKaralienės Angelų bažnyčioje 
^spalių 19 d. apkrikštytas Pranas 
gjjuozas Bakaitis, sūnus Prano ir 
į aortneijos Bakaičių. Krikštais 

buvo James iA. Cutmore ir
? 'Alberta Banevičiūtė.

Išteka

ž/ Magdalena Mieliauskaitė lapkri
čio 2 d. išteka už Juozo Murphy. 
\§liūhas nebus lietuvių bažnyčioje, 
>bet St. Columbkile.

■
*’>- Kristaus Karaliaus Šventė

^^Spalių 26 d. yra Kristaus Kara- 
Tiaus šventė. Visose' bažnyčiose ši 

įšventė bus švenčiama Apaštalys- 
ttės Maldos draugijos. Sumos lai- 
l'komos su išstatytu Švč. Sakra- 
įmentu..

r Vilniui Vaduoti Sąjunga
-i '

K? Praeitame “Darbininko” nume- 
4*yje nebuvo pranešta iš Vytauto

• ']&. Komiteto darbų. Komiteto po- 
į sėdyje spaliu 16 d. pas kun. N. 
^.Pakalnį buvo Vilniui Vaduoti Są- 
įjįUngos projektas visapusiai ap- 
Ękalbėtas. Tam tikslui išrinkta ko- 
^misija sąjungos projektą konkre-

^‘VYTAUTO”'
| SPAUSTUVĖ
► ATLIEKA VISUS SPAUDOS

DARBUS
r- *
. Vieninteli Katalikų Spaustuvė 

ir Krautuvė Apylinkėje

VALANDOS:^ —

8—10 AM. 1—2 & 8-8 P. M. 
t ♦

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 N0RTH SIXTH STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS? " 
Nuo'8-12 11 ryto, 2—8 vata 

Soęnf adventais aiMttonta 
489 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.) 
BBOOKLYN, N. Y.

i

čiai sustatyti, tadalcomitetas im
sis prie sąjungos įkūrimo apyltn» 
kėje ir padėti kitose kolonijose į- 
kurti.

Liet, -en; Konsulas Pulk. P. Ža- 
deikis dalyvavo posėdyje kaipo 
privatus asmuo ir referavo Vil
niaus aVduoti.Sąjungos klaūsimą. 
Komitetas pilnai ir vienbalsiai su
tiko su p. Žadeiko mintimi ir pa
siryžo idėją įgyvendinti. • -

Žinutės

“Vytauto” spaustuvė.554 Grand 
St., jau .pilnai veikia. Spaudos dar
bai atliekami, ir pardavinėjamos 
knygos.

— Real Ėst ate ir Notary Public 
atsidarys prie “Vytauto” spaus
tuvės .

— Karalienės Angelų parapijo
nai gavo laiškus apie Triduum lap
kričio 1, 2 ir 3 d.

—• Spalių 30 d. atsidaro pirmos 
komunijos klasės ir lietuvių kal
bos bei rašybos pamokos Karalie
nės Angehj mokykloje.

—"Katarina Kiverienė sunkiai 
sergą' Kings County hospital — 
ward 23.

— Spaudos komisija turėjo po-, 
sėdį pas kun. S. P. Remeiką.

— Karalienės-Angelų par. .cho
ras stropiai pardavinėja' tikietus. 
dėl parapijos vakaro Trąnsfigųra- 
tion Salėje, lapkričio 15 d. 7:30 
vai. vakare. s '

— Karalienės Angelų choraš jauia, o jau išvystė balso techniką.

dalvvaus Vytauto šventėje lapkr. 
16 d. Elizabethporte, N. J.

— Lietuvos ministeris p. Balu
tis svečiavosi pas kun. S. P. Re
meiką. v ’

— Ponas Babravičius su žmona 
išvyko Lietuvon, nebeketina grįž
ti. '

— Jaunų vyrų basketball ty
mas smarkiai pliekiasi su kitais 
tymais Klaščiaus salėje kas nedėk 
djenį.

Cineovos Bendrovės veikimas 
tarp katalikų nežinomai, nes ne- 
sigarsina katajikų laikraščiuose. 
Garsinkitės ‘ ‘ Darbininke. ’x

AMSTERDAM, N. Y,
Šių metų spalių (October) mėn. 

19 dieną, bažnytinėj svetainėje į- 
vyko šv. Cecilijos choro koncer
tas. Koncertas pavyko kuogeriau- 
siai. Bendras mišrus choras dai
navo 18 dainų. Solo taip pat apie 
12 dainų. Matyti šv. Cecilijos cho
ro .vedėjas ir patys choristai daug 
pasidarbavo duodami tokią didelę 
programą. Iš solisti) pasižymėjo 
p. E. Sopranąviciute, kuri yra dar

Ji dainavo: “Kur bakūžė,” “Ne 
dėl tavęs aš mergelė” ir “The 

Kiss” (itališkai). Publika ją ly
dėjo gražiais aplodismeintais, o 
pasibaigus koncertui, gerbiamasis 
klebonas kunigas J. Židanavičius 
ją viešai pagyrė už tokį gražų pa
sirodymą. Gerb. klebonas padėko- 

■ -jo choro vedėjuFir visiems choris
tams už surengimą tokio gražaus 
'koncerto, kuris buvo rengiamas 
bažnyčios naudai. Giedojo solo J.

, Ragaišius,. Šlaveikis, Veleckas, 
Dirsė, čekanavičius. Merginų cho
ras padainavo tris dainas; jos at
rodė puikausiai o ir dainavo gra
žiai. Iš koncerto gryno., pelno Ii' 
ko $148.00. Garbė žv\_Cecilijos 
chorui ir jo vedėjui už tokį sėk
mingą koncertą..,. Ten buvęs

------------------------- —
vai. atlaidai, tai choras rūpestin
gai rengiasi prie tų iškilmių, kad 
savo grąžtų giedojimu jas pagra
žinus. Choras gavo pakvietimus į 
Elizabeth ir Newark, N. J. daly- 
vaut Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktuvm apvaikščioji- 
me. Elizabeth^ N. J. įvyks lapkri
čio 9 d., gi Nevrark, N. J. lapkri
čio 16 d. Choras mielai sutiko mi
nėtose iškilmėse dalyvauti. Chd- 
ras ir savo parapijos nepamiršta, 
ir 23-čią d. lapkričio rengiasi prie 
teatro-koneerto, kuris bus parapi
jos naudai Bus zsuvaidint a vieno

. veiksmo ilgoka ’komedija “Dėdė 
Atvažiavo.” Šis veikals bus bene 
pirmą kartą suloštas Brooklyne. 
Koncertine dalis bus įvairi, nes 
'gaminamas visai naujas repertu- 

. aras. Kadaųgi šis parengimas bus 
paskutinis prieš adventus, tai pra
šoma iš kalno pasižymėt tą dieną 
kalendoriui . kad nepraleįst šios 
progos. Choro narių skaičius' dik- 
tokai padaugėjo ir dar vis auga. 
Chore jaučiamą ir disciplina, be 
ko negalima išauginti chorą ligi 
tobulumo. Choras nutarė šį sezo
ną pastatyt istorišką ir didelį vei
kalą “Genovaitė.” Smagu pažį- 
mėt, kad veik visas čia gimęs jau- 

| nimas gerai vartoja' lietuvių kal
bą. Choro vedėjas J. Buiidza ir
gi deda pastangas, kad chorą iš
auginti kaip skaičhim, taip ir me- 

Choristas♦ •

i o v. omgiv pdLdpijos cnoras spa- 
lių 17 d. po praktikai turėjo savo 
mitingą, kuridnie daug svarbių 
reikalų buvo nutarta. Kadangi 
mūsų bažnyčioj Ateinantį sekma
dieny, spalių 26 d. prasideda 40

-Jaunųjų choras irgi neatsilieka 
'nuo didžiojo. Skaičium gerokai 
paaugėjo. Kas sekmadienis per d 

■ vai. mišias gieda visi žemai lietu
viškas giesmes ir gan sutartinai. 
Žinoma, prie vargonų būt pato- 
giaių bet žemai jie geriau bei ra
miau užsilaiko. Jie irgi rengiasi 
prie teatro-koneerto, kuris įvyks 
šeštadieny, lapkričio 8 d. 8 vai. 
vakare parapijos svetainėj. Bus 
su vaidinta “Į mokslą” dviejų 
veiksmų komedija, ir dar pora da
lykėlių. Koncertinę dalį išpildys 
jaunųjų choras J. Brundzai vado
vaujant. Bus ir kitqkių pamargi- 
nimų. Kadangi yra rengiamas pa
rapijoj naudai, tai parapijonai tu
rėtų parodyt savo prielankumą at
silankymu ir paremt parapijos rei
kalus. Tėveliai turėtų paraginti 
savo vaikučius, kad daugiau prisi- 
rašytų prie jaunųjų choro, o jau
nuolių šioj kolonijoj yra nemažai.

'Vietinis

TeL Greenpolnt 4428
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DR. JOHN WALUK
Telefonas: Stagg 9105.

DR. A. PETRIKĄ
(petbick) 

LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoze 

Gazo Anestetiką 
VALANDOS: 

Nuo 9 vai ryte iki 8 vai vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

BAYDNNEjNJ.
10,000 žmonių dalyvavo 

parade

SpaliiJ 12-tą šv. Vardo dr-jos pa
rade dalyvavo virš 10,000 vyrų. 
Lietuviai irgi šiemet skaitlihgiaU 
pasirodė, bet galėjo būti daug 
daugiau. Tiesa, keletas lietuvių 
sekė lenkišką (“vištą.1” I Ką tas 
reiškia?* Ypač dėlto kad tą darė 
lietuvių “garbinamas” bei vadi
namas lietuvis graborius. Matyt, 
seka Pilsudskį.

Sumušė žmoną ir gavo nakvynę 
policijos nuovadoj

A. Bočis už nežmonišką nupla
kimą savo , žmonos gavo nakvynę 
kalėjime. Spalių 6-tą tapo smar
kiai išbartas teisme' ir paleistas 
pasitaisymui. A. B. save vadina 
labai mokytu žmogumi, užimąs 
net keletą didelių urėdų lietuviš
kose draugijose, ką pasipasakojo 
ir pasigyrė net teisėjui Ji^ va
dina save dideliu tautiečiu, bet 
tikrenybėje yra raudonas komfea- 
rifukasĄtik slepiasi po tautiška 
skraiste.

Grįžo iš vakacijų

P-lė R. Bieliutė leidusi vakaci- 
jas Philadelphijoj pas savo brolį 
jau sugrįžo. P-lė yra gera ir rim
ta veikėja, R. K. M. S'ą-gos narė. 
. Rep.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvos Vyčių 41-ma kuopa tu

rėjo pereitą ketvirtadienį, spalių 
14.d. š. m. savaitinį susirinkimą. 
Buvo perstatyta ir priiimta trys 
nauji nariai: J. Ėimutis, K. Kuz
mickas ir V. Kivy.ta.

Paskiau buvo kalbama apie tlar- 
bų eigą, nauji) kambarių įtaisy
mui. Kadangi lubos ir sienos yra 
jau kone visai nvžaliavotos, tai 
liko tik grindis įdėti. Kadangi 
kiekvienas tokį darbą negali dirb
ti, o keliems tik vakarais tedir-

BROOKLYNO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

Šiuomi pranešama, kad Jurgis 
Tumasonis yra įgaliotas rinkti 
“Darbininko” prenumeratas, pa
garsinimus ir spaudos darbus. Jo 
adresas: •, ’

J. TUMASONIS, 
Brooklyn, N. Y.

bant, tai labai daug taiko imtų tą 
darbą^užbaigti, tai buvo kalbama 
apie staliaus pasamdymą, grin
dims įdėti Bet samdant stalių, tai 
ižde truktų pinigų, taigi kun. J. 
Aleksiūnas pasiūlė, kad jis pasko
linsiąs vyčiams pinigų, naujų kam
barių įtaisymui kiek tik reiks. Jo 
pasiūlymą vyčiai labai širdingai 
priėmė ir nutarė pasamdyti stalių. 
Tą padaryti apsiėmė A. Visminas. 
Be to, kadangi pereitame susirin
kime, buvo nutarta visems vyčiams 
sudėti po dolerį dėl kambarių įtai
symo, tai kun. J. Aljksiūnas pa
aukavo ne dolerį, bet visą dešim
kę. Vyčiai gi priėmė tą auką sų' 
džiaugsmu ir plojimais. Todėl nė
ra ko/stebėtis, kad jis yra visur’ 
visų mylimas ir visur visų malof 
niausiai sutinkamas.
' Vytis A. J. M.

)
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G R A B O R I U S
— IR —

balsamuotojas

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN, H. Y.

Tel. Ne#town 4464

ANT. J. VALANT1EJUS •’ • • •
laisniuotas graborius

IR BALSAMUOTOJAS
JjNtHMMle Vieose 

Notary PvhUo
54-41 — 72-nd 8troet, - 

(4 Lesington Ava) arti Grand St. 
MASPETH. L, L, N. Y.
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