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KAINAS

Siekdama nepriklausomos Lietuvos Respublikos stip
rėjimo ir trokšdama kogreičiausia susilaukti susijungimo 
po vienos tėvynės sparnais visų Lietuvos žemių, L. K. De-

— X

mokratų Partija, atlikdama savo pareigą, jau ne pirmą 
kartą kreipia Tamstos, kaipo stovinčio prie Respublikos 
vairo, dėmesį į tai, kad pasirinktieji mūsų valstybės rei
kalams tvarkyti būdai ir. ypatingai užsienių politikos sri
tyje, skaldo ir silpnina mūsų kraštą. Didelio susirūpinimo 
mums teikė ir tebeteikia padarytas Vilniaus klausime nu
sileidimas lenkams. Buvusio Ministerio Pirmininko p. 
Voldemaro paskelbtoji taika su lenkais be jokių sąlygų Ge- 
nevoje 1927 m. gruodžio mėn. pavertė Vilniaus bylą tech
niški) klausimų eile. Šiuo smūgiu padarytą jai žaizdai dar 
neužgijus, štai vėl suduodamas naujas gal dar skaudesnis 
smūgis Klaipėdos Kraštui, tokiu dideliu vargu prisiglau
dusiam prie Didžiosios Lietuvos.

Šiuo atveju turime galvoje paskutinių dienų žygius Lie
tuvos Delegacijos Genevoje, kuriais sugriauta visos metų 
eilės kruopštus darbas grąžinti mūsų tautai tą, virš 600 
metų po vokiečių jungu buvusį Kraštą. Matyti, eidama p. 
Voldemaro duotu Vokietijai nelemtu pažadu rišti Mažo
sios Lietuvos reikalus su Vokietijos Vyriausybe, Lietuvos 
Delegacija Genevoje nepaprastu lengvumu padarė aktą, 
kurio pasėkos yra itin žalingos visai Lietuvai, nes tuo pri
pažino svetimos valstybės naudai teisę į Lietuvos Respu
blikos teritorijos dalį, kurią teisę'Lietuva Įsigijo tam tikra 
tarptautine konvencija.

Laikydami bereikalingu daiktu smulkiai nagrinėti šio 

akto pasėkas, mes, L. K. D. P. Centro Komitetas, skaitome 

* ‘ tik. kai kurias to akto politines ir juri

BRAZILIJOJ SKAUDĖ 
50 KOMUNISTU

-------a--------

Rio de J a nei ro, Brąziilja. 
j—Praėjus revoliucijai ir su- 
Isidarius naujai valdžiai ko-
• .
munistai suruošė sąmokslų 
prieš naująją valdžią. Jie 
norėjo ją nuversti ir sudary
ki sovietu valdžia. Tariaus 
policijai pavyko \ susekti ir 
■suokalbininkus suimti. Iš su
imtųjų 50 sušaudyta.

Oakland, Cal.—Būrys plė

šikų, gerai apsiginklavusių, 

ūžpuolė Southem Pącific 

geležinkelio traukinį ?ir pa

vogė $60,0(X). Sako, kad jie 

žinoję, kad tuo traukiniu ve

ža pinigus.

j

D. C;
Valšt. pripažino naują 7Į 
džią Brazilijoj. Sekreto^ 
Stimpson po pasikalbėjia 
su prez. Hoover pareišfc 
kad Brazilijos naujoji 1 
džia prisilaikys sutarčių^ 
obligacijų padarytų pi" 
sios valdžios, ir todėl Juį 
Valst- valdžia palaikys t 
kius pat draugiškus sau 
kius kaip ir su pirmiau-bfj 
vu si a valdžia.
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rivčios vadai? 
iš Weymouth 
mokslą.
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TATUS

HARTFORD, CONN.
Kun. j. Ambotas, Kunigi) Vie

nybės Pirmininkas mums praneša, 
kad Kunigų Vienybės suvažiavi
mas bus lapkr. 19 d. 2 vai. po' pietų 
IVilk^s-Boifc, Pa. Readington Ho- 
fely. Esatna daujr aktualių ir svar
bių reikalų aptarti. Dėlto malo
niai kviečiami visi lietuviai kuni
gai dalyvauti.
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BERLYNAS- — Žiniomis 
iš Maskvos, Sovietų spauda 
paskelbė antrų metų plano 
įvykdymo rezultatus; Pasak

ben ku^

Kataliku Spaudos komisijos narys, Brooklyn, jL Yi

t »

SOCIALISTAI UŽIMA PIRMA VIETį RINKIM 
AUSTRIJOJ

NAUJA KATALIKŲ VEIKIMO 
’ CENTRO' (KVC) VYRIAU-

• i . ŠIOJI VALDYBA

į Kataliku Veikimo Centro l *
-įkonferėnėija i Vyriausiąją 
Valdyba išrinko prof. Tume
lių, prof. kan. Kuraiti, p. Z. 
(Starkų, dr. Gylienę, prof.

< Dovydaiti ir dr. Juodeiką, o 
vyskupų koi i f erenci j a dar 

: paskyrė dr. Ruginį, kun-. dr. 
, Usorį, kun. Sabaliauską, dr.

Karveli, kini. Mielešką ir dr. 
moną. i/vasios vaau .j . J&, 

arkįy. metropolitas paskyrė 
kan. Dogęlį.
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PATYS BOLŠEVIKAI
___

į eitais hiį 

vb įdfta 
lių. ’ Anglių- p 
lyginti sinp

< 1

IO TURTĄ 
JE

Jackšon, Miss.—A'^icho- 
las, subankrutavęs pirklys įš 

Yazoo miesto, kuris savo tur-"1 
tą .slėpė nuo kreditorių, nu-

Dr.
ber’s partija gavo 23 

Rinkimai praėjo su 
nesusipratimais. Keturi 
ka partijų dalyvavo 
muose, bet tik dvi reikšm 
gesnės ir juodvi *sųdar 
krašto vyriausybę.

/

Vienna, Austrija. -jPe- tegavo 5 vietas, 
reita sekmadienv ivvko rin-

l •« *• •

kimai į parlamentą. Socia
listai laimėjo pirmą vietą. 
Gavo 73 vietas, vietoj 71. 
Krikščionys-socialistai gavo 
63 vietas vietoj 73. Vadinasi 
neteko 10 atstovi). Fašistai

a) paremiama Vokiečių skleidžiamoji pasaulinėje opi

nijoje teze apie padėties nenormalumą atšivadavusiuose 
nuo Vokietijos kraštuose ir dėlto laikinumą^Vokietijos ry
tų sienų; ' _____

b) Klaipėdos Krašto reikalai, kurie yra Lietuvos vi
daus reikalai, padaroma, priešingai visiems teisiškiems 
nuostatams, derybų objektu tarp Lietuvos ir Vokietijos ir 
sudaroma vokiečiams nuolatinės intervencijos galimybė bei 
teisė; . .

e) įvedama šalia konvencijos naujos nepastovių asme
niški) susitarimų normos, toli išeinančios už konvencijos 
ribų ir siaurinančios mūsų suverenumo teises Klaipėdos 
Krašte;

d) mažinama GubematūĮUos Institucijos reikšmė, at
imant gubernatoriui teisę, laisvai skirti Direktorijos pir
mininką ir tdo būdu galimybę, reikalui esant, paleisti sei
melį, kuo anuliuojama galimybė turėti tinkamos įtakos į 
Klaipėdos Krašto tvarkymą.

Netenka aiškinti, kad šitokia situacija Klaipėdos Kraš
te pakerta lietuvybei šaknis, o vokietininkų pastangas reng
ti Klaipėdos Krašto grąžinimą Vokietijai nepaprastai stip
rina. Ir visa tai įvyksta ries pat seimelio rinkimus; nenuo
stabu tat, kad šitiib Lietuvai suduotu smūgiu yra labai pa
tenkinti vokietininkai, nes jis buvo reikalingas jų susmu
kusiam vardui pakelti ir parodyti, kad prieš jų partijų 
norus lenkiasi Lietuva. Šis žygis turi susilpninti plačiai 
pasireiškusį Klaipėdos Krašte vokiečių tarpe norą lojalaus 
bendradarbiavimo su Lietuva konvencijos ribose. Plačio
siose* suvokietinti) lietuvių , masėse, kurių tautinė sąmonė 
vos pradėjo atbusti, šis vokietininkų laimėjimas sukels 
keršto ir persekiojimų baimę, nepasitikėjimą lietuvybės jė
gomis, palauš jų pasiryžimą kovoti su vokiška visagalybe. 
Lietuvos piliečiams, gyvenantiem^ Klaipėdos Krašte ir tu
rėjusiems politines teises, dabar jos atimtos, o aptavusieji 
Vokietijos pilietybę vokietininkai paliekama laistai gyven
ti Klaipėdos Krašte ir varyti vokietinimo darbą.

f

Giliai apgailestaudami turimę konstatuoti, kad šie liūd

ni faktai vyksta Vytauto Didžiojo Jubiliejaus metais, ka

da, vieton stiprinti lietuvybės dvasią, tarsi tyčia atsižada

ma to mūsų valstybės genijaus siekti) politinių idealų.

Mūši) giliu įsitikinimu atstovavusioji Lietuvai Delega

cija yra prasilenkusi su gyvaisiais Tautos interesais ir dėl

to jos ^pasižadėjimai turėtų būti anuliuoti, o Klaipėdos 
Krašto valdymas įvestas į teisėtas' ir iš Lietuvos suvereni- 

\ • ' ’ - A

ries prodiikčija padidėjusi 
25 proc., o pereitais metais 
— 24 proc. Sunkiosios pra- 
-mnnės _ganiyba padidėjo 38 
proc., lengvosios — 11 proc. 
Bendra rusų pramonės pro
dukcija pereitais metais pa
didėjo 19,7 proc., palyginti 
su prieškariniu laiku. Pe-

, K

17,6 proc., ir susisiekimo me
džiagos — 14,5 proc. Pasku- 
riųiu laiku elektros jėgos/ga- 
mvba padidėjo 43,2 proc. 
Sunkioj pramonėj dirban
čių darbininkų skaičius pas
kutiniais metais padidėjo 
13,4 proc.

pant vienas., jo kreditorių 
pastebėjo diržą apsiūtą pini
gais. Kreditorius tuojau 
pranešė policijai ir'pirklys 
buvo areštuotas už paslėpi
mą turto nuo teismo. Mat 
pirklys teisme sakė, kad jis 
ojnigif nė kitokio turto netu
rįs, o čia pas ji rado $14.000 
oo 10 ir 20 dolerių bilas.

Rošlindale, Mass.—Perei
tą sekmadieny, Saldžiausios 
Širdies V. J. bažnyčioje, 
kun. John P. Cummins, ve- 
teranas Ispanų - Amerikos 
karo, surengė paliaubų die
nos paminėjimą.

Paminėjimą pradėjo iškil
mingomis šv. mišiomis. Po

pamaldų apre 10,000 
susigrupavo i r sudarę i 
žinišką paradą. Bažnyčioj 
ir parade dalyvavo aukšt
karininkai ir miesto,irvva 
tijos viršininkai. Be to, b; 
nvcioje buvo aukštieji Bi 

Kun. 
pasakė

42 PRINCETONO STUDENTAI 
SUSPENDUOTI UŽ RIAUŠES

Princeton, X. J. — Perei
tą antradieny, Perdėtinis 
Princetono universiteto" su
spendavo .42 studentus už 
riaušes. Pereitos savaitės 
trečiadieny studentai suren
gė demonstraciją, kad sukė
lus entuziazmą neva dėl įvy
kusio Princetono - Chicago 
žaislo, bet iš demonstracijos 
virto riaušės. Studentai ant 
gatvių pradėjo vartyti sto- 
----- L l

vipčius automobilius, sudau
žė teatro tikietų būdelę, atsu
ko gaisro vandens paipas ir 
užbaigė nuversdami “Kri
kščionis Studentas” stovvlų. 
Perdėtinis Gauss pareiškė, 
kad-toks studentų pasielgi
mas yra biauresnis už raudo
nųjų arba gangsterių ir jis 
daro gėdą universitetui. Už 
tai jis suspendavo 42 studen
tus, vienus dviem metam, o 
kitus trumpesniam laikui.

------------------------- • 

teto į tą kraštą išeinančias vėžes. Lygiagrečiai L. "K. D. P. 
C. Komitetas laiko reikalingu pabrėžti, kad mūsų valsty
bės dideli pralaimėjimai užsienio politikos srityje pasta
ruoju metu svarbiausia pareina iš mūsų valstybės gyveni
mo išėjimo iš teisinių vėžių, iš vidaus susiskaldymo, iš ne
buvimo autoriteto, imponuojančio Europos demokratinei 
visuomenei.-------------------------------------------------------- . ■

- Akivaizdoje šių liūdnų faktų C. Komitetas mano, kad 
yra atėjęs laikas sutvarkyti teisinę krašto padėtį, grąžinant 
Tautai jai priklausančią teisę pačiai spręsti savo gyvuosius 
reikalus. ; '

L. K. D. P. C. Komiteto įgaliojimu ;
(pas.) Dr. L. Bistras, Pirmininkas 
(pas.) Ant. Repšys, Sekretorius. 

1930—V. D. m. X. 7.

MIRĖ JONAS ČERNIAUSKAS

GFaterbury. Conn. — Spa
lių 26 d. mirė pas S. Kaire- 
vičių Jonas Černiauskas. Ve- 
lionis^pas Kąįrevičių buvo 
svečiuose. Bevalgant kažin 
<aip pateko į kvėpavimo ger
klę gabalas mėsos ir nuo to 
jis užtroško. Nieko negelbė
jo ir pašauktas gydytojas.

. BOLŠEVIKAI EKSPORTUOJA 
SEKAS RUSUOS BRANGE

NYBES PER CHARBINĄ 

Šiomis dienomis ten gau
ta didelis kiekis brangių da
lykų, išgrobtų iš seniausios 
•ūsų šventyklos Sibire. Bran
genybės eina j Japoniją, A- 
meriką ir kitas šalis. Char- 
binas yra patapęs brangeny
bių prekybos centru.

RYGA. Latvija. — Iš Ru
sijos gauta žinių, kad Latvi- 
- * . v 1

jos pasieny komunistų čekos 
agentai už nepaklausymą 
prisidėti i kolektivius ūkius 
ir už nenorų atidavimą val
džiai javų dviejų rusų kai
mų Dubki ir Jelin gyvento
jus visus išžudė. Visur buvo 
nuklotą lavonais vyri), mote-

rų ir vaiki). Pravoslavų į 
pą pakorė.

Masinės skerdynės d 
mos ir kitose vietose, 
žmonės vistiek prieši 
nes ir kitaip! priseitų ba 
mirti. •

Maskvos budelių da 
pasibaisėtini.Valstiečiai 1 
kia, kad kas nors ju< 
betų iš to pragaro.

GENEVA. — Tautų Są
jungos komisijos nusiginkla
vimo reikale kilo karštos dis
kusijos. Sovietų Rusijos ko
misaras "Litvinovas karštai

J € '

kalbėjo už nusiginklavimą ir 
palaikė Vokietijos sumany
mą peržiūrėti Versalis sutar
ti-

Posėdy Vokietija iškėlė 
sumanymą, kad valstybės

st \

apribotų kasmet 
karo tarnybon naujoki^ 
čių.

Jungt. Valst. i 
tam sumanymu 
priešinosi ir neda 
savime. .

Pasirodė, knd V 
sumanymui pritaria- 
valstybes, 
valstybių.
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{VAIRIOS KNYGOS 
Auksinto Obuolio Misterija

I’įį-iŪVr. ’ Ii.*:i H į J C pastovi, .
r; i-* -4 i s t i * ■ * •’ • V 4 ' : j

(KbąiO litį).
Ii 6.1 iri Ąt’ • - . - ; ■ '-ŠJ*-inepastovi, svyruoja.
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OB AS ČIA STATO
• i. . ty-r, -

Valstybinių tro- 
statymas varomas iš 

Kadangi daug 
ir drąsumo reikia, 

t, i. r t .

až kodėl mūsų inžmię- 
i, ir varžytinės Im

ti. Pav., Panevėžy Lie- 
banko rūmus, skerdyk- 

Pajūostės kareivinės y- 
^Šmę žydeliai. Taip pat 
dškų jie kerta (t. y. lie- 

kėrta, o žydeliai tik 
eikupčiai ir, svarbiausia, 

J. Kada mūsiškiai 
iai, bankai, prekybi- 
ir biznieriai, kapita- 
siorganizavę, 
pradės dirbti? Jau 

aūle pietuos!..

^kyHoje 
liks tik skautų organizacija. 
Visas iki šiol buvusias orga- 
nižacijas uždarius ir reror- 

i* >r A*~’> r^-Tl j
ihavus vieniritčlę skautų or
ganizaciją, mokyklos gyve
nimam įnešama tikrai nauja 
nuotaika.

KriMSoi 
u&enfc 

. dentui įteikė memorandu- 
' nift" 5 ’ *'* ’XDU»y __

nei kalim ihn areoto- 
to fcto negalima

Šančiuos policininkas Pet
ras R—kas apkūlė gumine 
lazdele važiuojantį ūkininką 
Jalovecką. Kauno apygar
dos, teismas jį nubaudė 7 pa? 
roms arešto. Kauno III

o. — ■ T] > ■ ■■> -

DABKIKIMKŲ TADAJIMAS
; PSdėvŠ^r dabar įmųno; 

mas, nes ai-ba galėdavo dirb
ti visdMus ipięšto darbus, 
arba prie didžiųjų statybų 
(Lietuvos banko, skerdyk
los, kareivinių, nors prieka- 
reivinių statymo yra daug ir 
sodžiaus žmonių), arba prie 
nusausinamųjų darbų. Žie
mą bus blogiau. Jau ir da
bar kai kurie darbai baigia*

• - .

R DURPYNU
Didžiąusias^ynas Lie- 

tuvoje yra MJariampolėja—^ 
' ----------- ' •

je, vadiną- 
cčniis. Jo

Naujų kalėjimų teisingu- 
ąo ministerija pradės staty-

Kaune, VI forte nuo 1931
Atseis kelis milijonus.

>• Panevėžys. Ateitininkų vė- 
jau kelinta savaitė 

didinga kalba juodu 
-r_. r*-. *\ ' • - '■

įlos kaspinu perrišta 
je ties Švenč. Sak- 

nto altoriumi. Tai pa- 
dėl uždraudimo atei- 

. organizacijai veikti

tokių^ nU0vados policin. K—sius 
Pramonės gatvėj mušė ne
klausantį jo įsakymo pilietį. 
Už tai nubaustas savaite a- 
rešto. . . . .

Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo prižiūrėtojas Ig-yi; 
čiųs laukuose prie darbų 
rykšte mušė kalinį Stanke
vičių už tai, kad jis netvčįo- 
mis sulaužė žagrę. Teismas 
Ig-čių nubaudė 7 paroms
j... * . ■ *» .

arešto.

BOT. KLAIPĖDOS MUZIKOS
MOKYKLOS DIREKTORIUS

STASYS ŠIMKUS
ministerių kabinėto nutari
mu, komandiruojamas 6 meJ 
nesiapis Vienon ir Milanan, 
studijuoti muzikališkus ope
rų pastatymus.

SKAUTAI
ĮKauna^-. Ministerių kabi- 

leto iiuiarinni skaūhi orga- 
ija Lietuvoje sūvalštjr- 

Priimtas specialus 
srJęuriuan (HUiiuęųa^ 

caiitų veikimas. Škau^ 
ųhizaciją tvarkys su- 

JŠvietimo Ministerio pa
ltu statutu pilnateisiai 
ros piliečiai, vadinasi 

rganizacijos priešaky sto
vės specialiai tam darbui pa- 
skirii. Skautai tiesioginiai 

usys p. Šviet. Minis- 
eriui. Šefu bus Respubli- 

j Prezidentas (Einant se- 
statutu šefas renkamas 
‘gyvos galvos ar iki jis 
atsisakys šefo vardo ir 
*gų). Iki šiol šefu buvo 

AL Stulginskis... Skau- 
- organizacijoj laukiama

V..

' — —■ ■ — » •*

is 25 Litų RADAitk ^5:

Ūkininkas J. J-nas iš Grin
kiškio vaisė., Varnines viem 
kiemio buvo įpratęs sukti at
lyginimą nuo savo rarnautoĮ 
jų. Paskutiniu laiku pas-ji 
bernavo mažaraštis p. Kri- 
stanavičius. Kartą gavo ..is 
šeimininko 25 litus ir pusi- 
rasė “ant parengto raštelio; 
Pasibaigus metamos bernas 
reikalauja algos, b šeimi dn- 
kas jį ėmė plūsti, “kokios^ 
sako, tu reikalauji algos] 
kad jau viską gavai. Štai vir 
raštelis su tavo parašu;” 
Bernas pasitaręs su gudres
niais žmonėmis, ūkininką 
apskundė teismui. Teisme ū- 
kininkas mėgino berną , nu
sikratyti rašteliu, bet nepa
vyko. Išaiškinta, kad rašte
lis suklastotas. Bernas pasi
rašė gaudamas 25 litus, o jis 
paskui prirašė dar 400 litų. 
Už tai gavo 6 mėn. papras
to kalėjimo ir bernui turi 
sumokėti nedamokėtą algą.

KLAMDIBČIAI PRIEi
VOKIETnnNkŲ POLITIKĄ

Prieš pat seimelio; rinki
mus-Klaipėdoj įvyko didelis 
vietos lietuvių susirinkimas. 
Susirinkime buvo pasakyta 
daug karšių kalbų.dėl 
vvbes engimo Klaipėdos 
krašte ir priimtos rezoliuci
jos prieš sauvališką vokiečių 
šeihiininkavimą Klaipėdoje; 
Rezoliucijose kreipiama dėį 
mesio į tai, kad Klaipėdos 
magistrate sėdi vien vokie1 
čiai, kurie lietuviams .daro į-?

s vairių trukdymui kąd 5
I pėdos krašte eina vokietini

mas per mokyklas, bažnyčias 
ir įstaigas, o lietuvių teisės 
visur siaurinamos.

Alytaus n t v Si mas zu
pįbtaš be ė^efo siekia iki 
5000 ha., didžiausias jo gi- 
1 urnas apie 15 metr., viduti
nis gilumas apie 6 metr. Šla
pių durpių išteklių siekia 
»et kub. metr.,
d sausų durpių bus nemai- 
žiau 100,000,000 kub. metrų. 
Prieš karą šį durpyną norė
jo išnuomoti privačiai pirk- 
liai, kurių kompanijoje da- 
lyyavo vienas anglas, tačiau, 
gubernatoriui nedavus lei
dimo, jų sumanymai durpy
ną . eksploatuoti nepavyko. 
Šįmet jis buvo mūsų tos sri
ties specialistų tyrinėjamas.

Kre^šiiavą. tfei ištikusios 
pąvasary didelės liūties bul
vių , ir kai įpirių daržovių 
derlius šiemet menkesnis už 
periiykštį. Dėl bulvių kaina 
pastovi. Kopūstai brangūs 

>-:r. ; ■■■■
<ina

- v-

Subačiaus valsčiaus valdy
bos rūpesčiu Dvariškių kai
me pastatytas naujas betono 
tiltas,pagal “naujausių ma-

jaus • "P? nudardėjo, o da- 
egalais prilipin- 

vį tik bijo “didėlio vė-
bar 
ti s 
jo” (mat, gali vėl į lijpę nu
krikti).

Vandens perėjimas irgi 
“didelis” padalytas: kaip 
H3 . į ; J \ i ; - v ; :. . . *• r ’ •

buvo patvinęs, tai iš kažin; 
kur vanduo atneša skrynią, 
kuri ųžįimše skylę, nuo ko 
smarkiai pakilo vanduo, nes 

’ negalėjo išbėgti.
. - "

n <

pardp. salės sta
tybos darbai, kleb. kun. J. 
Norvilos' rūpesčiu ir suma- 
-Iii1;:!! f4'" ' -i

nūmu, eina gana sparčiai 
pirmyn — jau baigtos mūry
ti sienos, dabar statomas sto
gai. Nėtriikus, pasitikint ge- 

parapįjiečių norais'— 
ratinių, lėšomis ir dar-

rais
-•.?5 įj

pu, toji kultūrine įstaiga bus 
įmigta.

Ką Kiekvienas . Katalikas , 
Turi žinoti arba Mokėti?..^. .10 - v

Maldą Rinkinėlis, baltais * 
viršeliais----------------$1.75—1.25

.Maldą Rinkinėlis, juodais 
viršeliais __________$175—125
■ V- . . •; sX . 7. :z r’faį ; •

‘ Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00

:J "Į ___

' Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas -____ 5c.

Moterystė ir teimyna. Ver
tė J. Gerutis —_ _,________ 40e.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A Vileišis__ __________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50c.

x Patrimpo Laiškai. — Išleido , 
Kun. A. Miliukas _________ 60c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis --------- 15c.

Nauja Skaitymui Knyga—
(Dalis H). Su paveikslais----- 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė : /
Kun. P. Saųrusaitis __ .. . j. 25c.

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais SO*,
.. Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para, 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __________ ____ _—25«

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__ lOe,

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis., Šv. Kaz. D-jos -lei- ;:: 
dinys, Kaune —— ________ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A Rucevičius_____________ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido ą. 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__25c,

ReHgijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50ė. 
- Leiskite .Mažučiams. Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- . , 
nas—ia ———;4Qe«

Mūsą Dainiai. Parašė Ka- : , 
zys Puida ——----- ------ ,—_50c.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais ----------- :_ _____ 20c.

Yndziulaitis —50a, 
1$ Kelionės po Europą ir

Ariją. Parašė Pranaičių ?ul£
TEATRAI

Vienuolio Disputą su. Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis -------------15e.

Nepaisytoje—keturių ■ veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. , 
Turas. Kaina—______________ —35c

Giliukingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. Tarvy
das------------ -------------- ----------- _25^

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas _________ ,„25**-

■ Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.
. Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis _______ 40e

Esamas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa-i 
rašė Kun. L. Vaicekauskas—lOe.

žydą Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ------------ . -_________30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vais- — 
delis; parašė F. V. —10e

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas_____ lOe.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis___________ 75a,

Dramos; 1) Germani; 2) 
Fabiola—■6 aktą;.3) Idurdo 
Stebuklas.— 4 aktą; parašė. 
J. Tarvydas—____  Ė5%

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

Vaiką Teatrai: dalia I: 1)
Pagalvį ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lak - 
mę. Surinko S. K, D. ir N—15e.

Valką Tjatrri: dalią H:# 
Utirsime paskui; S)AnttiA» 
kas. Surinko S. K, D. ir N—15a,

Pulkim ant 
panda. Odos apdaru$2.00k*0$

Mažas Nauju Aukso Alto* 
rius—juodos (pristato atoli* 
als viršeliais)—.—~ , Eta
* HFiiIm Aikn

vHduh) -IZZs-ata#.

ritą kalbon iššoldS Alyva'- 50c. 
ft^KMeMai-^KrikifiioniB, 

Žydas ir. Turkas, pamokinan
ti apysaka. ^ParaSi 
niauskas. Verte P. B.

Trumpi Skaitymdliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie i- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
ParašS J. Tarvydas -______ 45e.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Paraše Uosis-----45c.

DidĘojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metą 
Paraše P. aŽdeikis—-----------65e.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per T8vą Faberą-Fi- 
Upina. Vertfi Kun..P. L. ___ 15c.

Tabakaa—Nuodai —- rūky- 
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—15a.

Užkeikta Mergeli su Bars*. . 
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Kataliką Bažnyčia ir De- 
mokratisma8. — ParašS kun. 
T am as Žilinskas______ — —50c.

Aįmžtalysrts Maldos Statu* 
tas. — Vertž Kun. P. Sauru- 
saitis ---------25e.

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bueys, M. I. C____ 1.50

Mūsiškiai Užsienyje, juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros • Ivanovų..’. Išguldė 
Magnus Parvalkietis_______ _
• Kelionė ^Aplink Pasaulį per 
80 dienųy-Apie visas derybas 
be galo, įdomūs nuotikįai ke
lionės per įvairius kraštus. 
ParašS Julius Vėrne. Vertimas, 
J..Balčikonio.......-.JĮtl-OO 

Pramonines Demokratjiqs Pa
grindai. ParašS Uosis --------75c
v. GėgužSa.-Mžnto'— Kun. P. 
Žadeikia. Kaina -—-----------50c

Aritmetikos Už4avinynas_25c 
Vaiką Darbymečiui — Rin- .

tipai* m»k»lni—50«
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė 48. Rakauskas 15c
Bolševianas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ---------- ------ ----------- 15c

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis —_________________ 50c

Laimė — (poėma). ParašS 
Vaitkus__________ _________50c

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K Š.............. 10c

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas------50c

Lietuvos ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas __________ _______40c.

r

žmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ___ 30c

Graudūs Verksmai. — VŠr- 
tė Vysk. A Baranauskas-___10c

Eucharistiškos Stati jos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_ 15c

> * t r . y; . . - - -

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
įesiama Išleido kun. K. A. Va- 
sya------  • ... ___ 25c.

Dangaus Karalienė. — Ba
riuko Kun. M. GavaleviČius; 
be apdarą 75 eentai, su ap
darais __:___ ______ ______ $1.00

Žmogus ta Gyvūolys. Para
šė kun. P, Bučvb - , .,. . . ,30c.

Socializmas ta - Krikščionybė.
Prof.. V. Jurgučio  ....... —10c.

Žydas Ustavoje. ParaM 8.
Kaimietis _______ 10c.

-Maldo* Galybė* Istoriškas 
piešinys JV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalban 
---------------- 25c.

SJSiRĄiĖiTAI 
VILNIUJ

i r^Slovro” f praneša, kad 
šiomis dienomis policija Vil
niuj padarė eilę kratį ir a- 
reštų tarp “valdžiai žinomų 
komunistinių agitatorių.^ 
Buvo suareštuota keliolika 
asmenų, kurie gudų mokyk
los draugi joj- shdaiė “komu
nistinę frakciją.” Be&o, bu
vo padaryta krata gudų mo
kyklų draugijos tarybos bu
te ir visoj eUej kitų gudų or
ganizacijų patalose. Iš viso 
suareštuota 140 asmeniu

Vilniaus architektų ir 
mokslininkų komisija, tyri
nėdama katedros požemius, 
užtiko du koridorius, einan
čius puo katedros galinės 
sienos Pilies kalno link. Ko- ‘ *srr v * "• '.t • ‘i ” ;
ridoriai yra 5,20 metru plo
čio ir2,20 metrų aukščio. 
Sį^ecialistų nuomone, 'tai y- 
ra žemosios pilies statybos 
liekanos iš viduramžių lai
kų. Po Šv. Kazimiero ko
plyčia tuo tarpu tyrinėjimų 
negalima- daryti, nes tai 
kliudytų maldininkams. Kal
bamą, kad apatiniai kate
dros Stulpai jau labai api
puvę ir gali sudaryti visai 
katedrai pavojų.

' /

f

PRIVISO ŠERNŲ

Žiež^nariai, Trakti apškr? 
Kankines kaimas, būdamas 
iš visų pusių apsuptas miš
kų, šiais metais daug kenčia 
nuo šernų. Pavasarį šernai 
retai tepasirodydavo, o da
bar didelės jų bandos pradė
jo lankyti laukus ir naikinti 
pasėlius. Šėrinai daugiausia 
sunaikina žirnius ir kitą va
sarojų. Pasitaiko, kad per
nai nakties metu taip sunai
kina pasėlius, kad atrodo ta- 
iytum dirva buvo visai nesė
ta.

t -
► - ęr-f-V--• '■

Panevėžys. Plytos Pajuos
čio •kareivinėms gabeūhmos 

i.- * ■ * ’v •-:<! 2 - —i"

net iš Pumpėnų žydų ptyyt- 
nycių. Anų dieną 'patikau 

-KP-. . Pajuosčio kely du žmogeliu 
su tomis plytomis iš Pumpė
nų. Jiems moką po 3,50—4 
11. nuo šimto. Vienu arkliu 
atveža, nors sunkiai, 200 ply
tų (apie 50 pūdų)'. {Kažin,* 

* y r • u
ar Dambav'os plytos tai sta
tybai netinka, ’ ar čia išeina 
tik savųjų paiąikj4rias ? Tas 
kareivines, kaip ir kitus val
džios rūmus, yra apėmę sta
tyt žydai.

/ c

....... f '

TYfcINŽJA LIETUVIŲ
KALBĄ
'»a. ■ r• • • • •

Vilniaus krašte lankėsi du
. - ’ t-

mokslininkai — prof. Geru
lis (lietuvis, Vokietijos uni
versiteto profesorius) ir dr. 
Stangas (Norvegijos moks
lininkas), kurie atostogų me
tu; įvairiose okup. Lietuvos 
vietose tyrinėjo lietuvių kal
bos tarmes.

t
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jo. paprsiyklt jį uisakytl d« 
»to dtlaberio.

jėigū rtsę nervai viii-, **■

m-

Skaitykite ir platinkite mėnesiu 
mokslo, blaivybes ir sveikatos 

laikrašti 

“SAhYBį”

. -

■v
V -K-,,

■ *
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nmižs—180 Dtxsl*ufa.
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“DARBININKAS"

.. .» . e i “8ABGTB4,” skaitydamas rasi žinos
SILPNI IR T«T.Ttrt! Akyrios r 1) Mokslo popuilarlsadjos ir 

visuomenes klausimu. 2) blaivybes. 8)

• -
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Kaunas, Laisves alj fjJĮggk negalėjo sudoroti

inteligentų tarpe yra tik 
viena nromonS 

“ŽIDINYS”
‘ir w.‘ /

ĖrDn V. Mykolaičio-Putino rodavo* 
!, mokslo, visuomenė 
gyvenimo iliustruotas 

L žurnalas yra didžiausias, 
miauslas Ir Hekvienam 
žmogui tinkamiausias 

S. Todėl visi paskubčkl- 
“fidinl.” .
alna Lietuvoje: met 35 L, 

; Amerikoje metams H50.

£r>
JĮ?, '

SMARKIOS LIŪTYS

Vyžuonos. 7 <1 X mėn. per 
parą taip smarkiai prilijo, 
kad upeliai pakilo, pievas 
užliejo, i dirvas kojos nebe
buvo galima įkelti. Kai ku
rie ūkininkai buvo dar ru
gių neįsėję, dar daugiau bul
vių nenūkasę. / Z
žmoneliai, kad savo vasaros

<

-A

- 1

Vilniaus ir Trakų pilių 
konservacijos darbai dėl pri
siartinančio rudens ir žie
mos nutraukiami. Vilniaus 
piliai išleista apie 10,000 zlo
tui Ganoma, kad kitais me
tais darbai bus baigti.

GEN. ŽELIGOVSKIS BEBEKŲ 
KANDIDATU Į LENKUOS

< SEIMĄ

Vilnius. Rusų dienraštis 
“Naše Vremia” praneša, 
kad bebekų partijos Vil
niaus krašte s kandidatrj 
Lenkijos seimą sąraše pir
moj vietoj figūruoja gen. 
Želigowskis, kuris 1920 me
tais spalių 9 dieną užėmė 
Vilnių. ' •

ii-ii
—4i«

jmhd$£LIB, baltalą vMdiak
RlNKlNRtlB, baltais ritieliria
MKKnrALO, juodais vhfeHids , . . —$1.78
RINKfltlLIS, juodais rirfeHfa .....
KAUJAB AUKSO ALTORIUS, juodais pm*
b viršeliais ..-.r,,.-;—  A0

įkyraus rfijpddta tekančiu itfalii:

“DABBDUKKO” ADMtNSOKACUA 
Broadway Mb BoftoA Mma

rių uš 3 litus su 
metiką. Kreipkitės adresu: Kū
nu, Katu P. DtfMK JkriHka, Lto- 
tora, JShyga įdomiai parąšyta, tr

i A-

. . Jei jus esate silpnas. Dervuotas, pif-' 
tas ar sustentaantis, lengvai gusijandl-. 
Siųs ir negalite gauti gero nakties poil
sio, ar esate abelname susilpnėjimo 
prastame stovyje, paimkite Nnga-Tone 
tik per kelias dienas ir pastebėkite 
3cai0 daug tvirteėoįr 4r ėnergftkevnči 
jus pdsUausite, Nuga-Tone tai padarys, 
kadangi jis Ižvalo kubų trio nuodų, 
kurie silpnina nervine sistemų, spma- 
žina gaivumų, kenkia abelnat sveika
tai ir padaro gyvenimų nuobodų ir ne
malonų.

Nuga-Tone suteikė atnaujinti svei
katų. .didesne spėkų H*'nauja laime mi- 
lionama įmonių. Jis priduoda jėgų ir 
spėkų visiems organams ir funkcijoms, 
pagerina apetitų, pagelbsti viifttnfnrai, 
palengvina inkstų ar pūslės įdegimų, 
nugali konstlpacijų ir parūpina kunul 
ultektinal raudono, sveikatų teikian
čio kraujo.

Jus galite gauti N’uga-Tone bile ko
rtoj aptlekoj. Jeigu Jaeų aptiektntokas 
neturi y. ...................................... ...
jus II savo

V -Vr

uklpr4) sveikatos, 5) gydytojo patari- 
«SI, <D advokato patartam. 7) apSval- 
■ (politikos, vlanoaenSs kultūros ir e- 
konokrijoa gyvenimo), 8) prieSaltollnla 
judėjimas (Lietuvoje ir ufslenyje), 9) 
Knygų pasaulis ir 10) įvairenybes.

"SARGYBOJE” rado: vysk. M. Rei
nas, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. Kernais, dr. M. Pačkaue- 
JcaitA dr. A. Gylys, dr. jnr. Ranllnaitls, 
•fr. Vatatka, dr. K. Paketas, dr. D. JuA 
kalrtitt.

1980 m. “SARGYBA” kaltuoju me
tams .tik 6 lUaitpusel mot?8 litai. Už
sienyje 12 Mtų metams, pusei matuti 
litai. .

Metiniai skaitytojai gauna priedų 
^Laimis Kalendorių” ir loterijos bilie
tą-

Skaitytoji!. SkakSnl padidėjus Iki 
10,000 loterija bus plečiama. eJl pri
sirinks 20,000 skaitytojų, loterija bus 
padidinta tris kartus.

BkuMklt nusakyti -Sargybų." kad

'■. < v

piešinys JV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalban 
išguldė R B.

Apsirikimų Ko 
tikimas iš Ameril „
oilno. Išguldė Lopšines Vai
ku ..

Jono Kmfto filis .....
Lietuvos Albumas. Su pa- 

veikslais ir aprašymais__ ——1.50
Trumpa Apologetika arba 

Kat Tikėjimo Apgynimas. Pi 
ra» kun. V. Zajančauakaa 50*

įSū am. 
dfico gyva

~ l-r, 
_10c
-$1.00



išeina du kartu savaitė;
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numeruodamas

“PAVASARĮ”

X

“M. n.”

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J 
PAŠALPINtS DRAUGU08 

VALDYBA

m; 
ir

“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį 3> ? 
auklės doru, kilniu^energingu, są-*’ 
žiningu, narsiu, ištvermingu.

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

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

____
'• -J

v.

jaunosios architektu kartosi
* « 

darbus parodo “Die Form” 
naveikslais.

Arėjas Vitkauskas

- Žvirblio patelei šuo pakando sparną. Ji.gulėjo vos gy
va šakų krūva ir mekeno nematoma rengėsi mirti.
T Tuo tarpu senis žvirblis lakstė ir ieškojo savo patelės. 
Pagaliau atrado ją po šakomis. Astuonias dienas jis slau-

\

.r '«b *

oprenumeruo
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau-/

. % ' a ;-■ . . ■ ■ '
Laba Diena., 4 /

• N • . **** V

v Kodėl jauni taip linksta prie tinginiavimo- Mamytės, 
tėvukai, mokytojai nuolatos skundžiasi kaip jaunimas be
galo yra linkęs prie nuolatinio atostogų praleidimo.

Kiti berniukai mano kad. kiekviena diena'jų gyvenimo 
yra poilsių diena. Mergaitės žiūri į kiekvieną dieną kaiplo 
prasitęsimą šyentadienio. Pasimokykite iš sekančios pasa
kėlės. ■ \ z ,

7 “Šiądiena neisiu mokyklon, velyk pasivaikščiosiu sau 
pagiriais, pašimaudvsiu upėj ir supinsiu Onytei vainiką,” 
tarė Andriukas ir, padėjęs knygas ir susiuvąs po tiltu, nu
ėjo sau upės krantip. y -

Bet greitai nusibodo jam vienam vaikščioti, ir pama
tęs jisai kaimyno piemenį, sako jam:

“Eik čia, Jonai maudytis.”
- *** * / *

“Negaliu,” tarė piemuo, man reikia gyvulius ganyti.”/ 
'Upės pakraščiais sužėlę buvo dideli lazdynai. Andriu- 

kui malonetusi riešuti) pasirinkti, bet vienam ir riešutauti 
nesmagu. Tuo'tarpui lyg tyčia, žiūri po pievas mergaitė 
vaikščioja., _ • -

“Maryte! Marvte! eikiva riešutauti, riešutai subren
dę.”

“Negaliu,” tarė Marytė; “aš skinu Žolynus/žadu nu
pinti vainiką mažam broliitkui ant kapelio, riešutauk sau 
sveikas.”

“Ar neisi Maryte, tai štai f žiūrėk man padės kregždelė 
ir bitutė!” tarė užpykęs Andriukas, rodydamas į skriejan
čią pažeme kregždę ir dūzgiančią apie žiedelius bitutę.”

“Klysti, Andriuti,” atkirto jam Marytė: “kregždutė 
nelaksto dykai, ji gaudo muses, vabalus ir maitina sava ma
žutėlius ; bitė gi renka saldųjų medutį. ” •. > ‘

iki Andrinkui koktu nasidarė ir jis nežinojo, ką ’

' čius iškretinėjo. ' - - / ‘
“Dėduk, malonu man būtų pasiirstytUpaimk mane su 

savim.” « ' - -
“Nėra laiko, vaikeli, skubinu žuvis iškrėsti, tuoj bėgsiu 

miestan parduoti ; reik vaikams duonos ir druskos nupirk
ti.”

“Ai, Dievuliau,” susigėdęs tarė Andriukas,” kaip aš 
žiūriu visi dirba ir skubina savo darbą pabaigti. Gėda ir 

'man dykaYn besivalkioti!”
Taręs tai, atėjo pas tiltą ir, pasiėmęs knygas bėgte nu

bėgo mokyklon.** * —■

’ v______________

KĄ NAN PAGELBĖS 

Ka man pagelbės, jei sarę 
Kataliku vadinsiu ? 
Kiekvienam viešam reikale 
Tą vardą neva ginsiu? 
Bet jei savam pašaukime 
Bendrausiu vien su nuodėme 
Ir nedorybėj tarpsiu? x 
Ir Tą, kurs atpirko mane, 
Ne darbu, gryna sąžine 
Bet tuščiais žodžiais gerbsiu ?

ĮDOMUS IR PAŠTININKAMS 
F LAIKRAŠTIS

KROKODILIAI UŽPUOLA

ir negalės'save

u z “x DANGUS
■f Oi-gi gražus! gražus^tolimasis dangus, 

Kada man pajuksi ten Dievuliau bamgus.

Kada aš tris takus šios žemės pereisiu? /
Kada žvaigždėms grįstu keliu vaikštinėsiul

- , Kada aš po vargų gausiu atsilsėti?
Ir ant Tavo švento veido paveizėti t

.■ - "■■>.. \ .... ■ ‘t--

Diena po dienelės gal man pavadinsi ?
Kaip menką žolelę tjuo žemės nuskinsi.

Ar priimsi tada Augščiausias Tėveli! 
Biedną man vargdienį, nabagą žnK^elį? 

Mane menką dulkę - 
Argi greit įleisi —

•
B.

— man saujalę dūmo, ___
į dangišką rūmą.!? >

/ Arėjas Vitkauskas

^Gyviausia iš valstybės sta Krokodilai y ra milžiniško
tos žiedo, žurnalo -

tybos įstaigų Vokietijoje y 
ra Muencheno pašto valdy
bos statybos skyrius, su ku
rio naujausiais darbais^ su

jusią odą, kurios beveik ne
pramuša medžiojamojo šau

“ATEITIES”
Žurnalas eina sąsiuviniais po (

rasi gražių eilėraščių, beletristikos ’

z

i

t

f ■
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UPEI UŽŠĄLANT

' Tylią naktį upė šnara — 
Neša smulkius dar ledus, 
Ta kalba jos .ne, prieš gerą — 

. Greitai pančiui ji pajus.
t c. • •

Ten,, kur vasara vėsinti^ 
Buvo srovėje smagu, 
Ima jau žiema kėsintis

' ^Grįsti grindinį ledu.

Kur žuvelės vikrios plaukė. 
Saulės džiaugėsi šviesa, —
Kranto krūmus jau nubraukė 
Rudenio pikta-ranka,

, f ■-» X

Vienos šakos ten pastiro 
Kol jas žiema palaidos: - 
Ir snaiguolių jau pabiro 
Jų kapams iš aukštumos

Ir neliks jau Nemunęlio 
Tyro, laisvo, su krantais 
Bus ant vargšo vandg 
Pančiai jau su

“PANEVĖŽYS ŠVIESESNIS 
UŽRAUNĄ” : <

T

k. * v - 
v*. ?

pažindina 18 n£ laikraščio 
.“Die Form” (Verlztg Her- 
tnann Reckendorf G.-;m.- b. 
H., Berlih SW 48). Skait
lingi, geriat vaizdai rodo so
dybą pašto valdininkams, 
naują Muencheno pašto tro
besį, Muencheno paštų tro
besius, telėfonų būdeles, jė- 
ginio pašto vietas, rtamų nu
merius ir kitą ką. Visi tie 
darbai nuosekliai, modemiš
kai atrodo, be jokių trūku
mų. Robertas Volhoelzer, 
Muencheno pašto valdybos 
augštosios statybos skyriaus 
vedėjas, suprato kaip pa? 
siekti tikrą bendradarbiavi
mą su savo bendradarbiais 
ir padaryti labai judrią, vi
sai nebiurokratišką statybos 
Įst^.ą. Toliau “Die Form” 
baliam lašinys apie “Nau- 

architektūrą --Vengrijo
je;” pirmesnfipse 'nume
riuose pradėta straipsnių ei
lė apie modemišką statybą 
užsieniuose.

tuvo kulka, ir dideli, dantuo dalykėlių, Įdomių ir rimtų straips- 7

tą snuki. Krokodilai y ra. pa
vojingi tiek gyvuliams, tiek 
žmonėms, neatsargiai priei
nantiems prie upių ir ežerų, 
kuriuose-jie gyvena.

Sumatros saloj, netoli Pa- 
lembango miesto, kaip pra
neša olandų spauda, pereitą 
.mėnesį krokodilą^ naktį už
puolė Siako sodžių, esantį 
Mandano upės krante. Kro
kodilai sodžių užpuolė taip 
netikėtai, kad buvę lauke 
žmonės nesuskubo pasislėpti. 
Kelis žmones krokodilai su
draskė. Teko šauktis kariš
kos pagelboš. Iš Palemban- 
go buvo atsiitsta kuopa ka
reivių su kulkosvydžiai 
ir rankinėmis granatomis, 
jiems pavyko bjaurius žvėris 
nuvvti atgal upėn.

“M; R.”

“DARBININKO” AGENTAS
Kas iš gerbiamųjų lietuvių norė

tų užsirašyti laikraštį “Darbinin
ką,” malonėsite kreiptis prie ma-' 
hęs, o a.švisuometfnoriai patarnau-

Po komunistų siu. Už savo darbą jokio atlygini- 
valdymo 1919 metais-archi? ^bpereikalauju. Laikraštį “Dar- 
tektūroje jjamafvtas kelias du kartu savaip

tęsti Vengrijos istoriškas1

oių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyvo-

• . -•nimą; .. . ,

“Ateitis” visų pigiausias Lietu* 
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pust 
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00. Moksleivams; met. 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk 1

Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi- / 
uasi ir stiprinasi saulės spindu- 
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėijų 
šalieS— gimtinės, gaivinasi ir stip- , 
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais- 
v&s AL 3.

Jaunimas Stato Gyvą Paminki* / 
Vytautui Didžiajam užsipte-

■

IŠRENDAVOJIMUI
KAMBARIAI7

“Darbininko” name 5 arb*
7 gražūs' dideli ir šviesūs 
kambariai. Yra elektra, gv 

Vengrija istoriškas^ 

mintis ir pavidalus. ; D^rtvatėję, t. y. penVądienio numeri, 
anksčiau Vengrijoje, prasi?1

duodama šiluma ir janito* 
rius patarnauja. Dėl

1—2?___ L-i-_____ *2___ , 1•Visaisspaudos ijeiUįft.’AkreipM-

Keline Įdoraius Vengrijo j «I 8LiVi™' . 1Variffinnko¥T'Mffi 

7-Mott Street, Worcester, Mass. Clję.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

mašina, kuyi galeTpagamin
ti dar 500 arki. jėgų. Remon
tas kastuos apie 500,000 lt.

Iki šiol buvo tik nuolatinė 
srovė, bet padidėjus miestui, 
tokia srovė į tolimesnes vie
tas sunku perduoti, ir todėl 
įvedama ir kintamoji, aukš
to įtempimo srovė, kuri bus 
naudojama elektros energi
jos perdavimui į tolimesnes 
vietas.

Visas stoties remontas ma
noma baigti ir naujos maši
nos paleisti lapkričio mėti, 
pradžioje, y

— l’rieš karą buvo gami
nama 80 arkini jėgos energi
jos, o dabar jau reikia 1,100 
arki, j., iš to matyt, kaip iš
augo elektros pareikalavi
mas ir kaip išąugo pats mies
tas. .. — pastebėjo p. Klič- 
manas.

Elektros stoty dirba 30 
nuolatinių žmonių ir apie 40 
remonto darbininkų.

Taip rašo “Lietuvos Ai
do” keliaująs koresponden
tas. Kiekvienam atvyku-* 
šiam į Panevėžį tuojau į a- 
kis krentąs geras gatvių ap
švietimas. Sužinojęs, kad da
bar Panevėžio elektros stotis 
gerokai remontuojama, pra- 
plečiamar korsp. kreipęsis 
pas elektros st. direktorių p. 
Kličmaną, kurs jam suteikęs 
šitokių žinių.

“Panevėžys gerai apšvies
tas todėl, — pastebėjęs jp. 
Kličmanas, kad elektros 
stotis yra miesto vald. žinioj, 
niekam neišnuomota, bet pa
nčios miesto valdybos eksplo
atuojama. Pagrindinę klai
dą daro miestai, kurie stotis 
išnuamuoja keliolikai, ar net 
kelioms dešimtis metų, pri
vačioms kompanijoms it 
paskiau apytamsėse gatvėse 
klaidžioja. Panevėžio elek
tros stotis statyti buvo pra
dėta iš niekur jokios para? 
mos ^negavus, ir dabar ji yra - Panevėžy daug elektros e- 
viena iš stambiausių miesto 
įmonių, kurios vertė siekia 
apie 1,500,000 litų.

, Dienos metu elektros ga
minama apie 350 arklių jė
gų, o vąkarais~M500* bet tiek 
energijos ,dar nepakanka ir
šiemet stoty statoma nauja

nergijos eikvoja motorams 
(ji, palyginti, yra pigi). 
1928 metais buvo 35 elektras 
motorai, bendro galingumo 
apie 230 arklio jėgų, dabar 
50 motoru, apie 250 arki, jė
gų galingumo. Praplėtus 
stotį, elektros naudojimas

LĖTO VAŽIAVIMO 
REKORDAS

Paprastai girdime apie 
greitumo, tolumo, aukštiimo 
ir kitokius rekordtfs. Bet, 
pasirodo,, esama ir kitos rū
šies lenktynių. Paryžiuj ne
seniai Įvyko lėto važiavimo 
rungtynės, kuriose dalyva
vo 50 automobilių, sunkve
žimių ir motociklių. Laimė
toju buvo pripažintas tas, 
kuris nustatytą atstumą pra
važiavo per ilgiausią laiką. 
Atsirado vienas šoferis, ku
ris 650 metru nesustodamas 
pravažiavo per vieną valan
dą 50 minučių ir 23 sekun
des.

Romos mieste yra 20,000 
fontanų. Tai yra lig šiol ne
sumuštas pasaulio rekordas. 
Tie žaislai Italijoj yra la
bai iriėgiami. _ - ‘ >

Vilią BTlste Tivolyje prie 
Romos turi 400 fontanų.

z

motorams bent dvigubai pa
didės. y

» Nors, palyginti su kitais 
miestais,, Panevėžy elektros 
energija yra pigi; vis dėlto 
miestas turi iš jos nemažai 
pelno.” “L.Aido” (Nf.227)

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOB 
PO GLOBA MOTINOS ŠV& 

VALDYBA
» "

Pirmininkė — Teklė Ašmensklenė, 
63 G St, So. Boston, Mass.

Vice-PlrminiDkė — F. Zaleckienė,
, 448 Cambridge St, Cambridge, Masa 
Prot Raštininkė ?- Ona Siaurienė, 

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

Fin. Raštininkė—-Marijona MarkoniutĄ. 
664 E. Eighth St, So. Boston, Mara 

Iždininkė — Ona Staninlintė, 
' 105 West 6-th St, So. Boston, Masa, 
Tvarkdarė — Ona' Mizglrdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Masa 
Kasos Globėja — E. Janušonienė,

1426 Columbia Rd., So. Boston, Masa 
Draugija 3avo susirinkimus laiko kas 

antr« utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

D. L. K. KEISTUČIO DEJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

1930 M. , '

Pirmininkas — Antanas Macejnnas, 
450 E. Seventh St, So. Boston, Man 

Vice-pirm. — Povilas žirolls, 
554 E. Fifth St, So. Boston, Masa. j 

Protokolu Rašų — Adolfas Navickas^ 
274 Boiton St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rafit — Juozapas VinteviflaSį 
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

Kasierius — Andrius Zalieckas,
. 702 E. Fifth St, So. Boston, Mara 

MarSalka — Kazimieras Mikaflionli, 
906 E. Broadway, So. Boston, Mara 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko m*> '' 
neslnlus susirinkimus kas antru 
dėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvi*,.? 
Svetainėj kampas E ir Silver SfaL, 4 
So. Boston, Mass., 1-mą valandų po 
pietų. Ateidami atsiveskite draugo" 
nauju nariu 80 savim prie draugijos 
prirašyti. x *

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINfiS 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žiobs, 
36 Mt Ida Bet, Dorchester, Mass. 

Telephone Columbia 5431 
Vlce-Pirmininkas — J. L. Petrauskas, 

24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
"Prot Raštininkas — Jčnas Olineckls, 

5 Thoma^ Park, So. Boston. Mass. 
Fin. Raštininkas — Matas šeikis, - 

256 E. Ninth SU So. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 

885 E. Boadvay, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis, _ 

7 Winfle)d St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečia 

ned&dfenj kiekvieno menesio, 2 vai. 
po pietų. Parapijos salėj, 492 E. 7th 
8t, So. Boston, Mass.

Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Seventh St, So. Boston, Mm 

Viee-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvray, So. Boston, 

Prot Raštininkas — V. Tamoliunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mara 

Fin. RaStlninkas — D. Lingevlčitm,
62 Adams St, Dorchester, Mara 

Kasierius — P. Kleponis,
266 Boiton St, So. Boston. Mara 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bovren St, So. Boston, Mara 

Draugija laiko susirinkimus kas
- pirmadienj kiekvieno mėnesio T 

vai. vakare, pobažnytinėj 
Fifth St, So. Boston, Mm

ŠVENTO PETRO ^POVILO 
DR-JO8 VALDYBA

Piram takas — Jonas L. Petrauskas, 
24 Tbomns Park. So. Boston, Mass. 

Viee-Pirmininkas—Juozas Jactevlčlns, 
92 Savyer Ave^ Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Kazys Rusteika, 
446 E. 6th St, Sonth Eoston, Mara. 

Fin. Raštininkas — Juozai Gurevičius, 
27 Tampa. St. Mattapan^ Mara

TMlnmkas — Vincas Kaliftiua, 
07 G Street Sonth Boeton. Mm 

Tvarkdaris — Petras Getettnla, 
14 Vtnton St, South Boston, Mara.

Draugijoa susirinkimai būna kas pirmą 
nedčldlenl kiekvieno mėnesio 2 vai.
po platų. Parapijos saMj. 492 Rast 
Seventh St, So. Boston, Ma

iv. KAZIMIERO R. K. D 
VALDYBOS ADRBAI

Pirmininkas — J. GrabiMrai
24 Preecott St, RradvUK MM

VIce-PIraininkM — J. MarMMB*
140 Bowen SU, So. Brateo, MM. 

Ftot Raitininkas—Vincas
116 Bowen 8L, So. Bo* 

Fin. Raitininkas — M. teikta,
256 E. Ninth St, So. BoM 

Kasteriąs — F. GramMta^
237 W. Fifth Rt. 8a. BoMM 

Martelka — J. Kalkis,
7 ,WtnfMd 8t. 8a. BesM, 

DrMitiM talko MMtrUaiMS
iraMMtenl
jos raHj. 4» K. SMMh 8U 
Boston, Mm
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£fefefe ' SUBSCRIPTION KATES: 
h . Domestlc yearly......................... ..
k - yearly..................  .$5.00
»’■ ;■—

5 Forelgn once per week yearly.
? “ DARBININKAS”
K 366 West Broadway • Southi Boston, Mass.
?* . • Tęlephone South Boston 0620
r-K-' >—

LENKŲ SPAUDA PAMINĖJO
6 VILNIAUS UŽGROBIMO

SUKAKTUVĖSfe' ■> ų_

fe-fe Mes minime spalių 9 d. 
r kaipo gedulio dieną, nes toj 
I' dienoj lenkai smurto ir išda- 
y Vybės keliu užėmė mūsų sos- 

tinę Vilnių. Bet ne mes vie- 
fe ni tą dieną minime. Ir lenkų 
fe . spauda paminėjo spalių 9 
S kaipo dešimts metų sukaktu- 
p ves Vilniaus užgrobimo. Jų 

ąpauda, žinoma, tą įvykį ke- 
L; tia į padanges. Girdi, nė vie- 
k* feias lenkas negalėjęs supras- 
ĮįtiLenkijos be Vilniaus. Tai, 
t esą, būtų buvę kažkas prie- 
| šįnga gamtai, priešinga mei- 
ifejei ir svajonėms, kuriose len- 
feKai, j ųtėvai ir proseniai iš- 
augę. Lenkams sunku įsi-

__ A* 1 1- ~ A__

r /Vliniui, jei generolas 'Želi- 
nebūtu atlikęs savo

Act of October 8,1917, authoiised on Jnly 12,1918*.

PBKNUMBRATOS KAINA:
.i-t_ A*. — — . ’•* / <

•

$4.00 
$5.00 
$2.00

. .$4.00 Amerikoje metams
~ ..$5.00 Užsieny metams \

Dosestic once per week yearly. .$2.00 Vieną kart savaitėje metams.
$250 Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$2J50

r

sios netvarkos ir savo poli
tika jie pareiškia, kad neuž
miršo savo netvarkingos 
praeities ir neišmoko mo- 
derniko valstybės sutvarky
mo. Prisigrobę svetimų že
mių, jie negali jų sugrumu- 
liuoti ir apsirgę gobšumo li
ga moka tik spausti užgrobi 
tąsias tautas ir iš jų kančių 
tyčiotis. Skriaudžia lietu
vius, ukrainiečius, baltgu- 
džius, pasauliui gi garsina, 
kad tos tautos po lenkų val
džia turi kuopuikiaUsia ge
rovę ir laisvę. Žinome tą

įt-'

vaizduoti, kas būtų atsitikę 

(rįovskis
3ygią vyriausiojo vado Pil-

• ■ •.‘ V " •-AHAruut’.7.» 

fe sudskio Įsakymu. Taigi eia 
► esąs neginčytinas “nuopel-
■ mas” maršalo Pilsudskio, ku

riam JogailieČiii tradicija
fe buvusi oresne už diplomatų 
fe Įsakinėjimus.

Lietuviams, girdi, pasilikę 
fe tik — protestai, kurių jie ne- 

pasišykštėję. Jiem, esą, nie- 
- ko nereiškia, kad Vilnius is-
■ (oriškai ir etnografiškai bu- 
•• vęs ir esąs neginčydama Len- 
fekijos nuosavybė. Lietuviams 
| nieko nereiškia, kad jauna,

Silpna ir lepi Lietuva, atsi- 
/ radusi tarp Vokietijos kūjo 
' ir. Sovietų priekalo, kitos 
^ išeities neturi, kaiyp tik de
stis su Lenkija, su kuria ją 
fc ■-it'**'- •

įT riša senovės Jogailos tradi- 
kėija. Girdi, jaunas ir todėl 
^karštas lietuvių nacionaliz- 
^mas. stengiasi tą sveiką min- 
į tį nuslopinti. Bet tasai lie- 
fetuvių šovinizmas jokių tei-

.j

lenkų gerovę. Vokiečiai nei? 
+•«» vi o onlitr ViTnirko l

dęliausia netvarką. ’vadina 
lenką S^minink^^ (įS(>1. 
nische WirseĮfaft)

. o jie ir Vilmų.
Lenka/džiau^asi, bet Vil |di 

nius dejuoja dėl ekonomi
nio skurdo. Nepavydėtinas 
džiaugsmas kuomet lenkiška 
laisvė spaudžia aukai ašaras 
iš akių.

1

f

turi patarlę, sulig kurios J- 
deliausią netvarką^/

iię * * /t> i< - •< ravimu (Pol-

- K.

imu rezultatų nedavęs, ir
Jtuva pralaimėjusi savo 

iiriesąmoningą kovą dėl Vii- 
maus.

Indomi ta lenkų pažiūra,1 
‘ jie tur būt kitokios suda-. 

ryti nemoka ir negali. Kaz
ės yra pasakęs, kad lenkai 

o neužmiršo ir nieko ne- 
jko. Jie nepamiršo savo

»♦ *** T • ? . •
« praeities, kuri tiek 

įvo pagarsėjusi Europoj, 
t>ųvo sakoma, jog Lenki- 

|ik per netvarką išsilai- 
varka verstis labai. - -

i negalima, taigi prieita 
to, kad kaimynai ture- 

Lenkiją pasidalyti, kad 
>įdu privedus ten- 
tvarkos. Di$ar: į- 

riklausomybę, len-

^JLd<

LENKIJOJ BAISŪS
PERSEKIOJIMAI

Lenkijoj jau suimta ir su
kišta kalėjimuosna per 5,000 
žmonių, daugiausia inteli
gentų veikėjų. Daugiau 3000 
ukrainiečiu. Ukrainon siun-

> T
čiama vis daugiau kariuo
menės ir policijos. Žmonės 
bėga miškuosna ir šiaip 
slapstosi, kur gali, nuo len
kų žiaurumo.

Dvarų ir lenkų ūkių degi
nimas eina vis didyn. Daro
mi ir kiti sabotažo darbai. 
Ypač gadinami geležinke
liai, tiltai ir kitos susisieki-

* ■ • • t, j v

mo priemonės. Bijoma rim
tų sukilimip

Vilnijoj lenkai sugaudė ir 
sukišo kalėjimuosna daug 
šv. Kazimiero draugijos na
rių neva už komunizmą, 
nors visiems gerai- žinoma, 
kad šita draugija nieko ben
dro su kohiunizmu neturį, ir 
negalį turėti. Ji, užsiima 
daugiausia katalikiškų raš
tų platinimu.

: i y}.
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tai būtų man pęrdidf 
bę.” -

Jo tardymas užbaigtas. 
Seka taikymas kitų-apkal- 
tintųjų. Jie visi kaip vienas 
išpažįsta savo tikėjimą ir at
sisako jo išsižadėti. Minia 
stebisi iš jų tokios drąsos.

Krylenko reikalauja mir- 
ties bausmės keturiems, ku- 
rių tarpe yra Arkivyskupas 
Ciepliakas ir plalotas But
kevičius.

Verbų Sekmadienio vidur
naktis. Skaitoma teismo iš
tarmės. Mirties bausmė Ar
kivyskupui Cieplakui ir— • • •• * 
pralotui Butkevičiui; pen-j 
kiems kunigams po dešimtį 
metų kalėjimo; astuoniems 
po aštuonis metus; svietiš- 
kiu žmogui šeši mėnesiai ka
lėjimo.

Didžiojo Penktadienio nak
tis. Pralotas Butkevičius 

f : - r f * <

kMėjitne. Apie vidurnaktį ’ 
prie jo celes pasigirdo bil- ' 
dėsvs. Durvs atsidaro, įeina 
kareiviai išveda pralotą ir 
nuveda į požeminį rūsį. Čio
nai nuplėšė tiuo jo drabu
žius. Keiksmai, išjuokimai, 
išniekinimai. Vedamas dar 
i-feĮą Atidarius
kambario dūris, smarki e- 
lektrinė šviesa aptemdė pra
loto akis, ir tuo kartu pasi
girdo šūvis. Kulka perėjo 
per jo galvą. Pralotas su- 
kniubo. Kankinys už Kris 
tų Karalių. Jo lavonas su- 
rrrnnnKt'tio * r>”-” ---------
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■ prasidėjo kratos. Kratos bųį-
. ' ' ■ • M "V

. vo daromos pirmoj eilėj p 
staigose: “Prosvite” skaiįfe 
tykioj, banko “Nadija” būs
tinėj, vietos gimnazijoj į 
liaudies namuose, koopera- 

' tyvų Sąjungos būstinėj, ad
vokato dr. Bemka kancelia
rijoj ir t. t. Kratom pasi- 

‘ baigus visos tos būstinės iš
rodė kaip po artilerijos ko
vos: išgriautos grindys, iš- 
daužyti langai, sugriautos į 
krosnys, sukapoti į smul
kius gabalėlius veidrodžiai ? 
ir baldai, išmėtyti įvairūs 
produktai ir 1.1. Geresni ir/ 
brangesni daiktai buvo de- r

I1 •

darni į gurguoles. Tie žmo- ' 
nės, kurie nespėjo pasislėp
ti, buvo suvalyti į atskilą fe 
kambarį ir nuodugniai ap
žiūrėti.’ To apžiūrėjimo re
zultate vienam dingo laikro
dis, kitam piniginė, trečiam 
žiedasfnuo, piršto ir tt. Taip< 
vadinasi, ieškota prieš valį . 
tvbinės literatūros. Krata 
tęsėsi apie 6 valandas. “Pro- ~ 
svitos” skaitykloj viename, 
kambaryje lenkai sugavo 
nespėjusį pasislėpti studenč 
ių Demčišin. Lenkų polici- 
ninkai įsakė jam išlysti pro fe 
visai maža langelį ir kuo- 4 
met studentas įi 
lenkai < *fr*adėi d'.

Krylenko suriko: “Ar nu- 
stosite mokyti krikščionių 
tikėjimą ?”

“Mes negalime, tai Dievo 
įsakymas.” x

“Tokio .įsakymo Sovietų 
žemėje nėra, Aš niekinu, aš 
spiaunu į jūsų tikybą, taip 
kaip aš spiaunu į visas ti
kybas,” grieždamas danti
mis kalbėjo Krylenko, Bol
ševikų valdžios viešasis per
sekiotojas.

Buvo tai kovo'mėnesy 24 
d. 1923 m. Maskvos teismo 
rūmuose. Už stalo, apdeng
to Taudona staltiese, sėdėjo 
trys teisėjai, teismo rašti
ninkai, viešasis persekioto
jas, advokatai gynėjai, ir 
apkaltintieji, jii buvo šešio- 
lika.

Vasario mėnesy 1923 m. 
Bolševikų valdžia suėmė 
penkiolika katalikų kunigų 
ir vieną svietiški. Jie kalti
nami už nepildymą Bolševi
kų valdžios ir
prieš Bolševik'iš^^eiįi^. 

Apkaltintųjų/sįaj.iuje ižyj 
™afes1/! Žuvo. Petrogrado 

V r. Vyskupas Jonas Ciepla- 
das ir pralotas Kanstanti- 
nas Butkevičius, vikaras šv. 
Katarinos Bažnyčios Petro
grade ir Mogelėvos dekanas.

Tardymas prasidėjo kovo 
21- d. . Buvo- jau ketvirta 1 
žiauraus tardymo diena. Še
fe: fefefe _ ?iĮo trys teisėjau Iš į j 
purtusiū veidu Galkinas, 
piktas Nemtzev’as ir tylus 
Chelyšev’as. Tie trys ne
teisingi /teisėj ai sėdi pasirė
mę alkūnėmis ant raudonu 
audeklu apkloto stalo. Jų 
kairėje sėdi kaltinamieji ir 
advokatai gynėjai; dešinėje 
viešasis persekiotojas, ištroš
kęs kraujo Krylenko.

Per keturias dienas ap
kaltintieji buvo be pasigai
lėjimo kankinami ir klausi-, 
nėjąmi, bet kaltės neatrasta.

Buvo padaryta trijų va
landų pertrauka. Tuomet 
vėl visi teismo rūme susirin
kę galutinai nusprendę, iš 
anksto, užbaigti visą.

Kiylenko atsistojo kalbė
ti. Jis nęveidmainiauja. Pa
sako, kad jie suimti ir kal
tinami už mokymą tikėjimo. 
Jo veide matosi kerštas ir 
žiauri neapykantą. Ir tary
tum, žmogus netekęs proto, 
pradėjo Šaukti: “Jie moka 
tikėjimo dalykus. Aš spiau- 
dau į jūsų tikėjimą, aš nie
kinu, aš neapkenčiu jūsų ti
kėjimo ir jūsii. Bažnyčia y- 
ra ta galinga draugija, ku
ri laiko žrpones pavergus 
prie savęs. Jai Sovietų že
mėje vietos nėra. Ji turi iš
nykti, ir tie, kurie ją plati
na, turi būti išnaikinti.“ Cie- 
plakas ir Butkevičius turi 
gauti didžiausias bausmes. 
Aš reikalauju teismo uždę- 
ti jiems didžiausias baus
mes.” Pauža.

^“piepĮaįcai, tavo jėzuitiš

kas gudrumas dabar tavęs 
nuo_jnirtie8 neišgelbės- Ne, 
‘ ‘ “it^ tayęsūųo

• v

čiui aš taipgi reikalauju 
mirties bausmės.”

Krylenko atsisėdo. Teis
mo salėje pasigirdo garsus 
komunistų plojimas. Kalba 
advokatas gynėjas. Salėje ū- 
žimas. Vėl kalba Krylenko.

Jau penkta teisino diena. 
Tai - Verbų Sekmadienis. 
Teismo salėje žmonių pilna.

Atsistoja Arkivyskupas 
Cieplakas. Tylu. Arkivys
kupas ramus. Jo kalba švel
ni, aiški, drąsi. “Laukda
mas .mirties, aš kaipo kuni
gas ir .'Vyskupas, duodu 
jums garbės žodį, kad esame 
nekalti, ries jokių politiškų 
prasikaltimų nesame pada
rę. Mes niekuomet neorga- 
nizavome jokios slaptos 
draugijos, nei varėme ko
kios nors, politiškos agitaci
jos. fe./ ..

“Valstybei blogo nedarė
me, bet gerą. Mokinome 
žmones, nešėme jiems ap- 
švietą, rodėme kelią į geres
nį gyvenimą, mokinome pa
žinti ir mylėti Dievą. Šian- 
/ aš stoviu prieš žemiš- 

stovėsiu ' Pnes AurnuųĮ.
Mano nois18 5^ M žemiš
kieji teisėj91 Parodytų telsy’ 
bę, kaip, aš"1ilį“os’ ",;,no 
Dangiškasis Teis^f P9”*' 
dvs man pasigailėjinrį

Teismas išsprendžiajN^ 

bausmės. Nuteistas ant mir- 
ties. Bet kada veik visas pa
saulis pakėlė protestą prieš 
tai, sovietai mirties bausmę 
permainė į kalėjimą visam 
gyvenimui. ' .

Pralotas Butkevičius kaU 
ba: “Jūs sakote, kad mes J <4 *neapke'nčiaJme Bolševizmo^ 
kad mesva rome politišką 
veikimą. Mūsų Bažnyčia 
mums draudžia sakyti poli
tiškas prakalbas. Katalikų 
Bažnyčios dvasiškijai rūpi 
vienas dalykas, tai yra, mo
kyti žmones pažinti Dievą ir 
Jo Įsakymus pildyti. . .

“Užbaigdamas, noriu pa
sakyti. kad aš valstybes įsta
tų neperžengiau. Aš nesu

Lietuvių-Ukrainiečių drau
gija gauna daug pranešimų 
apie lenkų žygius Rytų Ga
licijoj. Tai vis aprašymai 
žmonių, kuriems teko būti 
lįūdininkais tų baisių - įvy- 

. . z J 1.1 . t*- . v. • • - •

kių, kuriais pasižymėjo len
kai # okupuoto j Ukrainoj. 
Ukrainiečių veikėjo Juliaus 
Holovinskio užmušimas pa
darė begalo gilaus įspūdžio 
net ir patiems Įenkams ir 
sukėlė visų ukrainiečių bai
sų pasipiktinimą. Pradėda
mi kalbėti apie lenkų žiau
rumus paminėsime šį liūdną 
faktą. Julius Holovinskis, 
buvęs austrų armijos kari
ninkas, daug kartų kovose 
pasižymėjęs savo narsumu, 
aktyvus ‘kovotojas dėl Uk
rainos laisvės, sulaukęs vos 
36 metus amžiaus, visuomet 
eidamas atviru keliu, paga
liau sidaukė tokio liūdno fi
nalo. Prieš du metu J. Ho- 

■ • : ‘5 f' i ' fe,

lovinskis buvo lenkų suim
tas ir pasodintas į kalėjimą, 
kur išbuvo l1/^ metų.. Len
kai negalėdami įrodyti jo
kios jo kaltės, pagaliau jį 
paleido. J. Holovinskis ir 
toliau dirbo kultūrinį darbą. 
Kuomet šių metų rudenį leri- 
kai pradėjo varyti smarkią 
teroristinę akciją prieš uk- 

_ rainiečius, tuojau suėmė J. 
j. liol0SuSme ji lentai

1 f e'1 fesa fotografija,
visurkąs tūrį kokių nors in- 
kriminuojančiij prieš Holo- 
vinskį žinių, kad praneštų 
policijai. Praėjus tūlam lai
kui, lenkai negavę jokių 
^pranešimų 7 vai. vakaro, 
kuomet jau buvo visai tam
su vedė J. Holoviriskį iš vie
no policijos punkto į kitą ir 
čia buvo inscenizuotas Ho- 
lovinskio bėgimas. Kad tas 
Holovinskio “bėgimas” bu
vo iš anksto lenkų apgalvo
tas tai vra visiškai aiškus 
dalykas, nes lenkų opozicinė 
spauda taip pat pabrėžė, 
kad Holovinskio likimas bu
vo išspręstas dar prieš jo 
suėmimą. Keturiais šūviais 
į galvą Holovinskis buvo už
muštas ir tuojau užkastas. 
Bet vėliau Holovinskio kū- 
nas iškastas ir smulkiai ap
žiūrėtas. Tuo klausimu su
sirūpino ukrainiečių specia
li advokatų komisija, kuri 
veda uolų tyrinėjimą. Pana
šus įvykis buvo 1927 metais, 
kuomet tapo užmušta žymi 
ukrainiečįų veikėja Q; Besa- 
rabova. Lenkai oficialiai

’ pranešė, kad Besarabova 
pasimirė, bet gydytojų ko- 
inisija, apžiūrėjus konstata
vo, kad ji Kuvo užmušta, nes 
jos kūnas buvo smarkiai su
žalotas. .

Dabar pąžiūrpkim, kaip 
lenkai varo savo akciją prieš 
rainiečius. Čia paduosi- 

trumpus lenkų ekspedi
cijų aprašymus atskiroje o- 

motos Ukrainos vietose.

į Sokolnikus ir tenaų kartu
’> "-***■*:♦. - ■ '

su aštuoniais bolševikų ban
ditais, užkastas į žemę.

Balandžio 3 d. 1923 bolše
vikų laikraštis “Pravda” 
rase:

“Kovo 31 d. nužudytas 
pralotas Butkevičius, kuris 
kartu su kitais katalikais 
teismo atrastas kaltu už 
prieš bolševikišką veikimą.”

Arkivyskupas Cieplakas 
išbuvęs kalėjime trvliką mė
nesių buvo paleistas. Jis mi
rė 1926 m. lankydamas A- 
meriką...

Kiek tokių lapų yra Bol
ševikų istorijoje vienas Die
vas težino.

v

avusi 
vyrų. 12
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Kada Mūsų Advokatai 
Taip Padarys?

r
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seną austrų kareivio unifor-'^ 
mą, išvedė į kiemą ir priri- 
šę prie stulpo mušė tol, kol f 
tas nekaltas vaikinas visiš
kai neteko sąmonės. Koks r 
jo tolimesnis buvo likimas/ 
tuo tarpų niekam nepavyko '

T ■ • t

sužinoti.' Vakare lenkai ap
leido miestelį ir išvyko į kai
mą, kur panašiu būdu darė > 
kratas, terorizuodami nekaL į~ 
tus žmones. Taip, pav., Lis- 
nykų kaime lenkai įsibrovę 
į vieną namą rado gulintį *? 
lovoje vienintelį seniuką, nes 
visi kiti žmonės paprastai 
slapstėsi miškuose. Šis se- 'ų 
nelis jau 6 metai kai ligos 
prislėgtas nesikėlė iš'lovos. 
Lenkai pamatę gulintį sene- ' 
lį paklausė: “pasakyk, seni, Jfe 
ar bus Ukraina?” “Taip, 
bus” — atsakė senelis. Už 
tokį atsakymą lenkai prado- 
jo jį smarkiai mušti, gero-y® 
kai pasityčioję iš nekalto se- 
nelio, lenkai vėl pakartojo / 
savo klausimą ir sulaukė ly- J/ 
giai tokį pat atsakymą, pra- ' ' 
dėjo taip smarkiai jį mušti, 
kad vargšas senelis neišlai-
* * * ’ ® »• • * 

kė ir pasimirė.

Tokie įvykiai d 
amžiuje ir dar JSuį.___

‘istorijos mes žinotiną 
prieš 100 metų totoriai, 
rie užplūdimo metu eĮg 
gana žiauriai, bet via dČ 
seniai žilagalviai nebuvo 1 
čiami.:’ ’’

mu

t. 1 «• - *• -
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riuos jis per laikraštį ap- 
šmeižė. «

• ■ ■ t. . ■ • .

Mes labai daug girdime a- 
pie Prancūzijos prieš tiky
binį nusistatymą, bet pasiro
do, kad fenai tikyba yra la- 
r: -L i- •’ ■biau gerbiama kaip pąs mus 
Amerikoje arba mūsų tevy-» 
n^je, Lietuvoje. Amerikoje 
turime tikybos laisvę, bet ta 
laisvė triretų būti garantuo- 

bąųstų 
la, tuos, 

imą ir ti-;

Įdomių ir gana džiuginan
čių žinių ateina iš Prancūzi
jos. Tūlas žmogus, vardu 
Chapin, Tours mieste, saky
damas prakalbas apšmeižė 
kunigus. Kunigai padavė 
skundą. Apšmeižėjas , tuoj 
buvo suimtas. Teismas jį 
nuteisė dviems mėnesiams į 
kalėjimą ir dar užmokėti 
tūkstantį frankų pabaudos. 
Įleveik tuo pačiu sykiu, Lille 
mieste, komunistę laikraščio 
“l/Hupianite” korespon
dentas, buvo nuteistas še- 

’siems nąene8iams į 
lr uįHnokėti dų **** c T '•

Kard., 
cijos arkivyskupas, pavojin

$
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J. ĮJ. KARDINOLAS MISTRAN-

Italija. - J. E.
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jelo, Floren- 
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neilgai tru-

ŠIS TAS IŠ KAUNO KATALIKŲ

teoretis

(turinčią arti 5000 pi 
tuošia kiekvieno lietuvio^ 
to biblioteką, 'ktiria 'akait 
nį,” didžiausi* mSnerinį

iš

šviečiau ir rodžiau

organizacijų varau. Kalbė
jo ir kun. Lipniekas. Rajo
nų valdybų pranešimuose 
kun. Butvilą pranešė, kad 
Panevėžio K. V. C. rajonas 
paskirstytas i 10 apylinkių 
su 96 skyriais. Yra 11 K. 
V. C. įgaliotinių. Katalikų 
veikimas Panevėžio rajone 
bene labiausiai išsiplėtęs ir

Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, be 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj kataįikėg 
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MO’JtĖRŲ 

VAI” o ji per ištisus metui keliaus Lietu 
visa papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis 2 
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, h

ra Darbo Federacijos narys. 
Lietuvių dr-ją prieš atei

siant vokiečiams buvo nusi
pirkusi limonado dirbtuvę. 
Dirbtuvę vedė, mokytojas 
Černius. Vokiečiams apsigy
venus Kaime, dirbtuvė bu- 
vo paimta į jų rankas. Drau
gijai vokiečiai už 'dirbtuvę 
mokėjo kaip ir nuomos 60 
markių mėnesiui Po Čer- 

niaus, dirbtuvę vesti paėmė 
Motiejus Ivanauskas, kuris 
buvo ir yra aktyvus draugi
jos narys. Vokiečiams pa
ėmus dirbtuvę, jis vis tiek 
pasiliko prie jos.

M. Ivanauskui dirbtuvę 
tvarkant, draugijai ji davė 
nemaža pelno. Pav., 1919 m. 
gryno pelno -gauta 94,000 
markių, 1920 nx 44,000 mar
kių.

Pastačius dirbtuvei vado
vauti kitų asmenį, ji pradė
jo smukti ir 1925 m. buvo 
už 10,000 litų parduota. Lai
ke karo narių skaičius kiek 
sumažėjo. Po karo iš pra
džios stiprėjo. Vėliau vėl 
pradėjo apsnūstų nes trū
ko geni vadų. Turi dūdų

* »

instrumentus, bet dėl vado
vo stokos orkestras negali
mas sutverti. Aukštuose 
Šančiuose turi savo sklypą, 
bet dėl tolumo yra išnuomo
jamas. Turi savišalpos drau
gijos bankelį, kurio kapita
las siekia 30,000 litų. Skoli* 
na tik savo nariams, kurie į- 
dėję pajus po 100 litų. Aps
kritai, materialinis būvis y- 
ra visai geras.

> • Geresniam veikimui trūks- 
■ ta inteligentinių jėgų, trftks- 
• ta idealistų. Dabar draugi- 
4jai vadovauja kun. Lumbė.
ii inteligentų yra įstoję trys 
studentai ateitininkai. Rei
kia tikėtis, kad ši draugija 
turės išaugti į didžiulę visos 
Lietuvos, nė vien Kauno, kri

kščionių darbininkų kultūri
nio -—ekonominio pobūdžio 

organizaciją. To jai reikia

mos . demokratijos encikli
kos “Reruin įįovarum.” To 

jubiliejaus proga rengiu 

spaudai naują tos enciklikos 

Įeidiiną su komentarais.

— Ar greitu laiku dar bus 
kas “ Vis. Bibl.” leidžiama.

— Dabar bus išverstai* ir 
išleista Leono XIII encikli
ka “Immortali Dei” ir iš
versti bei išleisti Emil’Fied-

fensivūe oder Defensive,”
— Ar patenkinti savo dar

bų vaisiais? ' _j
— Šiemet sueina 45 metai 

mano amžiaus, 25 metai, 
kaip *' plunksna knaisioja 
Lietuvos dirvą, 16 metų ma
no kunigavimo ir 12 metų 
mano pragariškai sunkaus 
politinio darbo. Padaryta 
daug, bet tolį gražu ne visa, 
ką norėjau padaryti..Ne aš 
vienas dirbau. Daug dirbam 
visi idėjos draugai su jau
nimu. O su jaunimu dirbti,

turįs didžiausio visų h 

mo. K. ¥. Ų. sųraUN
• * 'r - teky
saulėžiūros, apoMM 

dailaus elgesio, pedagų 

ir kitokius kursus.

žy dukart savaitėje 

mos |vairių sričių pasl 

Ypač gausingai lankos 

E. Vysk. Paltaroko » 

nio pobūdžio paskaito

Apylinkių K. V. C. 

žiaviniai’ įvyko šešios

gautas siuntinys naujų 
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MALDŲ RINKINĖLIS,
Juodais virbeliais ..........  $L75

MALDŲ RINKINĖLIS,
juodais viršeliais........................$1.25

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

MALDŲ RINKINĖLIS,
baltais viršeliais ;.........................$1.75

MALDŲ RINKINĖLIS,
baltais viršeliais.......................... $1.23

“DARBININKAS”
366 Broadymy, So. Boston, Mass.

-r Dėl visai paprastų mo
tyvų: nebuvo pinigų. Reikė
jo imtis to, kas buvo galima 
pasiekti

• Seminarijoj ir akademijoj ' 
•į? ; t . 7 ■ i’

— Kaip vyko rašymo dar
bas klierikaujant ir vėliau?

— Būdamas klieriku, ypa
tingai daug rašiau, nors tai 
buvo uždrausta. Daugiausia 
tada rašiau “Šaltiniui” ir 
“Ateičiai.” Bet kunigų se-, 
minarijoj būdamas, ėmiausi 
ir knygas rašyti. Dvi tuo
met parašytas knygas išleido 
“Žmonių Knygynas,” du ki
ti, rankraščiai karo metu žu
vo. Išverčiau į lietuvių kal
bą knygelę “Idealaę ir jau
nuomenė.” Ją išleido jau 
man Akademijoj esant semi
narijos draugai. Buvau iš
vertęs, tos pačios autorės 
“Kryžkelėj” du tomu. Bet 
to vertimo rankraščiai žuvo. 
Tada daugiausia pasirašinė- 
davau “Mokytojas Gabrie
lius Taučius.” Kai kurie ma
no rankraščiai buvo patekę į 
Ameriką ir ten4išleisti. "
, Antrais kunigų akademi
joj studentavimo metais aš 
buvau lietuvių studentų kor
poracijos pirmininkas. Mū
šų korporacija leido ir reda-

no r. m
■*. i . i.’>*■

atskirus kongresus. Pąfj 
rininkų skaičius vieįtol 
padidėjo 20 proc.
Moksleįyiųs atęitininįiuį

■ • • ‘ i * " * j • r i f.

darius, jų vėliavos ju<X 
kaspinais perjuostos -pf 
pintos kai kuriose bažnyi 
se. Dėl moksl. at-kų uždą 
mo pasiųstos protesto ?« 
gramos p. R. Preziuan 
min. pirmininkui ir ldtie 

Jau išdirbtas vyrų orgį 
žaci j os statutas. Y ra vn 
kur "vyrai jau atskirai .Šj 
organizavę. Dabar stenj 
masi visur įsigyti sales 
kitas patalpas kat. veįki 
ištaigoms. Didesni truk 
mai K. V. C. sutinkat 
tenos apskr, .

jauna dvasiauiuolat gyven

ti — ir malonu ir gera. Ą- 

teity taip pat su jaunimu 

dirbsiu.

Naujas darbas

Kokio darbo dabar im
sitės?

— Juk žinai, kad esu pa
skirais Garliavos parapijos 
antruoju vikaru. Parapijos 
darbas — man naujas dar
bas. Tą darbą, ‘pradėsiu nuo 
spalių 1 d. Įdomu, kad tas 
pirmas paskyrimas į para
piją sutampa su mano gimi
mo diena. Kiek atliks laiko 
nuo vikaro pareigų, rašinė
siu savo dizertaciją apie Že
mės reformą ir kitus prade-
' j ■ • ’ ■ ■■ • • • *' )■

tus ar sumanvtus dalvkusH• • * . i
Tuo tarpu atėjo vežikas 

kun. Krupavičiaus daiktus 
vežti į Garliavą. Tat padė
kojęs už žinias turėjau jį 
apleisti." J. Matijosaitis 

(“Rytas”)

praėjo su nepaprastai paki

lusia nuotaiką. Dalyvavę 

daugiau kaip 600 žmonių su 
Šv. Tėvo atstovu ark. Bar-
K. . Į -K. ~ \r t . C Y**'

toloni ir visais Lietuvos 
Vyskupais priešaky. Svars
tyta ištisa eile svarbiausių 
šiandieninio katalikų gyve
nimo klausimii, kuriems na
ginėti šiaip atvejais dabar 
ne visada ę^ti gaunami lei
dimai.
" Į naują vyriausią valdybą 
konferencija išrinko: prof. 
Ą. Tumėną, pral. Pr. Kurai
tį, Z. Starkių Dr. Endziulai- 
tytę-Gylienę, prof. Pr. Do
vydaitį ir Df. V. Juodeiką, 
revizijos komisijon: p. Gal- 
vydį-Bikauską, G. Morkū- 
naitę ir Dr. J. Kaškelį. “Ry
tas” tarp kitko rašo:

•. Įs Panevėžio konferenci
joje dalyvavo ar 6 atstovai 
su J. E. Vyskupu, kurs bu- 
,vo ir tuo metu vykstančioje 
Lietuvos Vyskupų konferen
cijoje. Jo Ekscelencija sa
vo sveikinamoj kalboj pri
minė nesusipratimus dėl ka- 
talikų veikimo supainiojimo 
su politika. Todėl dažnai 
tenka visai nekaltiems nu
kentėti. Konferencijai ne
reikėtų'pasitenkinti tik re
zoliucijomis, bet jas būtinai 
įgyvendinti, pabrėžė Eksce
lencija. - -

Be to, iš Panevėžiečiu 
kun. Butvilą buvo išrinktas 
i prezidiumą ir sveikino

rengiasi “Tiesos Kardui
■ M __ ' 1 

irogramą daryti. Buvo nu
tarta “Tiesos Kardas” su
stabdyti, o jo vieton leisti 
“Laisvę.” “Laisvės” redak- 
orium pasilikti nenorėjau, 
’sitraukiau į kitus darbus, 

bet plunksnai užrūdyti vis 
dėlto niekad nedariai!.

Politinis visuomenės 
auklėjimas

— Koks reikalas iššaukė 
“Krikščionio Demokrato” 
leidimą, kurį Tamsta reda
guojate

— Politinis visuomenės 
auklėjimas yra pamatinis 
šio laikraščio uždavinys. 
Tam “Krikščionis Demo
kratas” ir įsteigtas. Jis pra
dėjo eiti 1927 m. pavasarį. 
Man išvažiavus į Prancūzi
ją j° ėjimas buvo sustojęs.

— Be to, berods, esat į- 
steigę “Visuomenininko Bi
blioteką” ir esat išleidę be
ne 5 tos rūšies knygas. Koks 
tos “Bibliotekos” tikslas ir 
ar ką jai dabar rašot?

— “Visuomenininko Bib
liotekos” tikslas 
kai ir praktiškai rengti ka
talikus visuomenininkus 
Lietuvos visuomenei vado
vauti. “Visuomenininko Bi
bliotekos” jau yra išleistos 
penkios knygos, neskaitau 
pirmomis nepriklausomybės 
dienomis mano išleistų kny
gelių “Mūsų Keliai” ir Leo- 
rto XIII enciklika “Rerum 
Novarum.” “Visuomeninin
ko Biblioteka’* bus ir toliau 
tuHinama; ^ ‘Dabar* rašab 
knygą “Darbas ir ’Kapita-

Kaimo katalikų darbiniu-j kuri ir ligšiol gyvuoja ir y 
kų šv. Juozapo draugija įsi
kūrė 1905 w rudenį. Ją į-

. * 1 kūrė kun. Olšauskas. Pra- ' 
džioj draugijos nariais galė
jo būti lietuviai ir lenkai. , 
Darbininkai draugijos tiks
lams pritarė. Veikiai drau
gija turėjo apie 2000 narių. 
Susirinkimai L įvykdavo kas 

lis draugijosliarių buvo lie
tuviai, bet susirinkimai vyk
davo lenkų kalba. Kun. Ol
šausko vadovaujami lietu
viai pradeda iš lengvo savo 
teisių reikalauti. Pradeda 
reikalauti, kad kas antrą su- 
sirinkimą būtų lietuvių kal
ba, kad tuo būdu ir sulen
kėję nelemtų aplinkybių dė
ka darbininkai turėtų pro
gos pramokti lietuvių kal
bos. Piniginis reikalas sto^ 
vėjo gerai.. Draugija įsigi
jo dūdų orkestrą ir ruošėsi 
statydintis namus. Jau bu
vo pripirkta ir medžiagos 
namams statyti. Namai ne
pastatyti tik dėl nesusipra
timo tarp lietuvių ir lenkiš
kai kalbančių darbininkų. 
Lenkiškai kalbantieji įsigei
dė atsiskirti iš’ draugijos. 
Dėl to buvęs bendras turtas 
perduotas vyskupui.

1906 nl. įsisteigus , vienų 
lietuvių darbininkų šv. Juo
zapo draugijai, vyskupas 
turtą padalino pusiau tarp 
lietuvių ir lenkiškai kalban
čių darbininkų drąugijip 

i Statybinę draugijos . namų 
medžiagą tada nupirko 
“Saulės” draugija. Lietu
viai tada parodė daug ener
gijos. Narių turėjo dpie 500. 
Tarp lenkiškai- kalbančių 
darbininkų draugijos, narių i 
taip pat įvyko skilimas. Da
lis narių pasirodė apjakinti 
lenkiškumo- Jie sudarė sa
vo'lenkišką draugiją, kuri 
vetkiai’imĮp.i KiitĄxd&lis*nąH 
rių sudarė lukiškai kalbant 
ėią lietuvių, katalikų darbi- linkėti, to ji turi siekti 
trinka iv. Jacnapo 'drimgijfc

-AJ c 4:. i'-J
*

— Kai “Lietuvos Žinios”

|PdW pjadfcįo skaitytojus 

l so^Hįnį būčį vilioti, 

pririejo dėti visas pastan- 

gaą Ikąd suępėti mūsų kata- 
liiižmą visuomenę ant 

kščioniškosios demokratijos 
kelio atvesti Pradėjau ra
šyti knygeles apie socializ
mo mokslo klaidingumą. Pa
rašiau dar kunigų seminari
joj būdamas “Marksizmo 
geneologiją,” kuri, rodos, A- "ler’io du tomai veikalo “Of 
merikoj buvo išleista. Pra
dėjus Seinuose eiti “Šalti
niui,” visus socialinio pobū
džio raštus ten dėjau. “Šal
tinis” buvo krikščionių de
mokratų partijos organas. 
Krikščioniškosios demokra-

\tijos idėjos puikiai mūsų vi- 
suoinenėj išbujojo ir per 
rinkimus į St. Seimą atida
vė Lietuvą į krikščionių de- 
mokratų rankas.

— Koki Tamstos pirmie- 
i plunksnos darbai buvo, 

sugrįžus iš Rusijos į Lietu
vą? > -

r;— Sugrįžęs į Lietuvą, ra
šinėjau Į “Tėvynės Sargą.” 
Vėliau tapau naujai įsteig- 
:o laikraščio “Laisvoji Lie- 
•uva” redaktorium. Sureda
gavau, berods, 10 jo nume
rių. Svarbiausias jo tikslas 
— vesti Lietuvą į nepriklau
somybę. Paskui teko ta idė
ja ir žodžiu skelbti. Tuo 
tikslu Vilnių palikęs, išva
žiavau į provinciją. Akcijai 
prieš vokiečius įsteigiau 
“Tiesos Kardą.’’ Pagaliau

T mūs rankas perėjo ir fain. 
Vailokaičio leisto. “Vado” ' 
redakcija. Mūsų korporaci
jos veikimu Petrogrado ku
nigų akademija Aapo nebe 
“uczelnsa polska,” bet kata
likų mokykla.

Tarp lie|uvią Rusijoj

Baigęs akademiją, 1917 
m. buvau paskirtas į Voro
nežą M. Yčo vyrų gimnazi
joj kapelionautl Čia radau 
ateitininkų plačiai pradėtą 
darbą. Į tą sūkurį pasinė
riau visas. Darbas buvo sun
kus, bet malonus. Voronežo 
ateitininkus ir dabar su di
deliu malonumu ir pasidi
džiavimu prisimenu. Nuo 
pat pradžios teko atsistoti 
čia katalikų liet, visuome
nės darbo pryšaky. Dirbau 
jau daugiausia gyvu žodžiu* 
Už tai vos savo galva neuž
mokėjau. Bolševikai buvo 
mane nuteisę mirti. Išsigel
bėjau beveik stebuklingai. 
Dievas norėjo, kad.gyven
čiau. ; - s ,

Voroneže man su dr. Bis

tru lenką redaguoti tautinin

kų laikraštis “Lietuvių Bai

sau” Jo oficialių redakto

rium buvo kun. dekanas Ja- 

sienskis, bet faktinai jį reda- 

guodavom ir prirašydavom 

mudu. Laikraštis, žinomu, 

virto krikščionių ‘demokratų 

organu. Ir komedija virto 

tragedija: vieną gražią die- 

lią Iš reiiakcij ės išvarė mane 

ir čir. Bistrą.
‘ ■ < • •»

Valrtybinii darbo
— Q nuo kada pradėjpt

grynai socialinį darbą vary- las.” • Kitais metais sueina 

tttž?'rinriai 40 metų nuo išleidimo

; . * (T^nyal

— Kodėl pasirašinėdavot Mojo darbo ėmėtės? 

po pirmoms korespondenci

jomis lenkiška pavarde: L 

Grochovskis, — 

k kus paklausiau?

— Mes trys seminaristai 
pirmąją korespondenciją ra
šėm. Rašėm joje apie lietu
vybės persekiojimą ir semi
narijos užplūdimą. Klausi
mas kilo kaip pasirašyti. Tu
rėjom mokyklos draugų tar
pe vieną aršų ir labai keistą 
lenką, kurs vadinosi I. Gro- 
chovskis. To svetimtaučio 
pavardę ir po koresponden
cija padėjom. Taip pada
rėm, kad seminarijos vado
vybei būtų sunkiau susekti 
tikrąjį korespondencijos au
torių. Ir iš tikrųjų faktino- 
jo . autoriaus negalėjo Susek
ti, nors tam dėjo didžiausias 
pastangas. Grochovskiui bu
vo nesunku savo nekaltumąr 
įrodyti.

— Kokiais klausimais dau
giausia “Vilniaus Žiniose” 
rašinėdavot ir kaip tas dar
bas vyko?

— Iš vienos pusės plunks
na krapščiau visas baisesnes 
erkes, kurios į mūsų tautos 
sielą ir kūną skverbėsi 
kitos

.mūsų tautiečiams šviesos ir

j kytojo profesijai ir mokyto
jas iš pradžių buvau. Tai v- 
pač man rūpėjo auklėjimo 
sritis. Būdamas Veiverių 
seminarijoj, prisižiūrėjau, 
kaip mokytojai katalikiškai 
ir tautiškai auklėti vaikus y- 
ra netikusiai rengiami. To
dėl iš pradžių visu sumanu
mu pakėliau plunksną, gin
damas seminarijos teises ir 
jos katalikiškumą bei lietu
viškumą. Baigęs seminariją, 
vietos Lietuvoj negavau. Bu
vau nugrūstas Į Lomžos rė- 
dybą, Lenkijoj. Ten išbuvau 
dvejus metus. Lenkuose gy
vendamas, negalėjau kaip 
reikiant gyvaisiais tėvynes 
reikalais rūpintis. Šiaip taip 
per didelę bėdą pavyko vė
liau persikelti į Papilę. Čia 
už lietuviškumą grėsė atsta
tydinimas. Bet to visai ne
paisydamas, giliau žvelgiau į 
Lietuvos gyvenimą ir dvigu- 
ibu 'darbštumu, kad atidirb
čiau Lenkijoj pragyventą 
laiką, dirbau daugiausia 

. plunksna. Pavertus “Vii- 
niaus Žįnias” “Lietuvos Ži
nioms” rakiau ir naujoms 
“Žinioms,” kę>l jų. tikra 
kryptis paaiškėjo. Bet pra- 

dėjus.“Lietuvos Žinioms” į 
socializmą krypti, nustojau 

ten rašęs. Tačiau “Ųiefuvos 

Žinių” redakcija, timno mo

tyvuoto atsisakymo nepaisy

dama, dar ilgai “Liet Ži- 

įr nias” man siuntinėjo. Paga- 
< lUMau būdamas kunigų sį-

ŲiųiųtiM 'parašiau^ grięžią 
“Irfętf žinių” redakcijairaŠ- 
tą,\k4 jnan ‘daugiau 
nin” nfjsiuntinėtų.

-įdomu,kodeine iškar-

šaulio mopert gyvenimo, ĮĮftohtM i 
riaiilj Vaikų aųkl^imai,S) Svei|catA, ! 
mų Ūki», 4) Mandagumas, 5) LiteratŪn 
riusirkitt ”

▼r» tolo, ktd .po metų galima 
knyga.' KaUtikito flai. 8ių*it?4>ipigw 
ir “MOTKBV DIRVA” pMH ei# l*

' • i*-'"' ' *'
to kunigu tapot, bet dar mo-

(Jo plunksnos
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BuhlINKi SEIMAS
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Šiuomi pranešame, kad

:; <■

dbinu, kad pats jaunimas savo Pa

jėgomis-stengiasi viską savaran
kiškai daryti.

< ' *

K1y 1 m

pajyairinus programą, bus dekla
macijų. Žodžiu sakant, Vyčiai y- 
ra prisirengę visus, kuri^ tik at
silankys j jų surengtą programą 
visi bus patenkinti kuogražiau- 
siai.

Po programai bus šokiai. Ne
minkite, kad šis programas yra 
paskutinis prieš adventus ir kad 
šio vakaro |>usė pelno yra skiria
ma naujos parap. naudai, kuriai 
labai yra reikalingi mūsų para-

JĘ.-R K. Labdąringos Są- 
.Amerikoje 11-tas Seimas 

čio 16 d. š. m., Šv. 
įtins parapijoj. Prasidės 10:30 

iškilmingomis šv. mišio- 
visus geradarius labda-

B;. '
no posėdžiai prasidės 2 vai.

Krečiaus svetainėje,
So. Wood St.

dalyvaus iš visų parapi-- ma. Taigi parodykime nors sykį 
rai su savo dvasios-, va- 

priešaky. Taipgi bus atstovai 
draugijų.

ga Sąjunga turi suras- 
kad pritraukus mūsų 

enę prie labdarybės. Mums 
Ką daugiau darbininkų. 
nl>daringa Sąjunga pastatė šv. 
Ž&us ligoninę. Šiandien jau 

►Minė permaža. Nutarta pa- 
: trims aukštais, kas kai- 

?s $75,000.00. 
labdaringa Sąjunga turi nupir- 

■;141 akerių ūkę.- Skola bai- 
i mokėti ir rengiamės prie 

tymp prieglaudos namo. Tas 
r darbas bus suvestas į vie- 

ir pavesta Šv. Kazimiero Sese-*
■/ ' 

>daringa Sąjunga dirba nau- 
ir mūsų išeivijai reikalin- 

darbą, ir reikia, kad visi lie- 
įprie jos prisidėtų savo au- 

ir darbu. Kas -gali kokią 
tą suteikti prašome siųsti šiuo 

/Kun. F. Kudirka, 2334 
įklev Avė., Chicago, UI.

•/
•*r-

savo širdį dėl šio jaunimo ir nau
jos parap. Eikime^viSi ir pamaty
kime jų gražią programą.

Naujos Parapijos Bazaras
Spalių 31 d. prasidėjo M. M. N. 

Pagalbos parap. bazaras, kuris 
tęsėsi iki lapkričio 2 d. Žmonių 
nors ir bedarbė, bet vis atsilan
kė gana skaitlingai, o ypač pas
kutinėje dienoje. Yra vilties, kad 
ši parapija gana greitai atsistos 
ant stipriu kojų.

HARTFORD, CONN.
$

Lapkričoo 31 d. vietinė Vyčiu 
kuopa turėjo Hollowcen .šokius. 
BuvD daug publikos ir gražiu kos
tiumų. Lapkričio 4 dienos susirin
kime nutarta vaidinti trijų veiks

mų dramą “.Tretysis Sparnas.” 
Yra tat versta iš anglų kalbos la
bai graži ir interesinga drama-mis- 
terija. Taip pat rėngiamasi minė- 
ti 16 metų kuopos gyvavimo; Šio
ji kuopa įkurta kun. Amboto pa
stangomis, buvo viena pirmųjų 
Vyčių kuopų. Ir dabar jinai rodo 
daug gyvumo ir darbštumo. Turi 
labai stipru mergaičių ir .bernai
čių baskęt bąli teamą, tūris jau 
kelinti metai sumuša visos apylin-

IEVELAND, ORIO
k ir komedija scenoję

-'•*X

► 16 d. a. m. L. Vyčiu
to scenoje labai įspū- 

keturiu,»aktų tragediją,
Vartais’į ia geriausius teamus. Tąs yra į-, 

už moterį.” ~ -
M/. '
utinis veikalas labai gra- 

atvaizduoja, kaip tėvai pri- 
a/savo vaikus apsivesti su 
i nemylimais asmenimis.

►omą, geri vaikai visuomet
lauso savo tėvų, nors vėliaus 

gailisi, bet būna jau per- 
ą- klaidą, šiame kūrinyje, 

ą tčvai tankiai padaro, labai 
įSai atvaizduoja.

gyvastis už moterį,” tai vie-.
iš juokingiausių komedijų,

yra atvaidinta Clevelando
faijoje. Ši komedija nuo pra-
B iki galui tik vieni juokai ir

' i -
to, dar kalbės M. M. N. Pa

>08 parap. klebonas gerb. kun.
s. Tarpe aktij, kad

HARTFORD, CONN.
♦

Spaliij 28 d. buvo skaitlingas 
politinio lietuvių klubo mitingas 
prieš rinkimus. Kalbėjo trys Re- 
pųblikontj kalbėtojai ir rodos 6 
-Demokratų. Reikia pripažinti, 
kad Republikonuose buvo jaučia
ma kaž koks nusiminimas. Demo
kratai buvo pilni vilties ir daug 
nuosakiau kalbėjo, negu Republi-, 
konai. Žmonių buvo virš 200. Y- 
pae jaunimas rodo daug, susidomė
jimo vietos politika.

Pranas M.

/4
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LIETUVIAI PASAŽIERIAI
Rugsėjo 21 d., laivu “United

Statės,” Sčandinavian American ' . y*
linija atvyko iš Lietuvos šie lie
tuviai: G. Aliedis į Chicago, III.; 
Atkočiūnienė Paulina į Chicago, 
III.; Jankauskas Petras į Halby, 
Pa.; Muskus F. ir Maria į Glen- 
ville, Conn.; Markauskas Juozas, 
į Hartford, Conn.; Norkus Jonas 
į Brooklyn, N. Y.;.Orlovas Jonas 
į Brooklyn, N. Y.; Pratarius Juo
zas į Boston, Mass.; PaeSuskąs 
Jonas į Pittsburgh, Pa.; Sasnaus
kaitė Uršulė į Brooklyn, N. Y.; 
Stankevičienė Z. į Detroit, Midh. ; 
Vilčinskienė Zofija ir Vilčinskai- 
tė Zosia į Chicago, III.; Zielink- 
kienė Teklė, Žilinskiutė Nhtalia 
ir Žilinskas Bronius f Bonnyvjlle, 
Altą. Canada.

HUPIGINIMAS PIANŲ 
pigių tik už $50.00. Ęž $50.00 gali 

ti pianą. Taipgi visokio padirbimo RADIO.
FKANK Btmirs PIANO OOMPANY 

t . lAtmnee, Msm.
i * * ’ * - - »
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Ydrinkaitės-Rakauskieitės 

koncerto Pasiklausius

Praeitą vasarą sugrįžo A- 
merikon, po muzikalių studi
jų Italijoje, plačiai šioje Jsa- 
lyje žinoma, gi ypač Bostono 
ir jCliicago apylinkėje, lietu
vių talentuota dainininkė, 
p-ni Elena Narinkaite-Ra- 
kauskienė. . x_

Pirmasis ąos koncertas į- 
vyko Chičagoje, spalių 19, 
1930. Tai /tebuvo vilkolakiš- 
kos — dzimdziškoB vodevi
li nes balabaikosi, bet klasiš
kų kompozicijų pirmaeilis 
koncertas.

Pas mus klasiški koncer- 
tai yra retenybė, tačiau kaip 
jie reikalingi... Tauta, kuri 
minta pigios rūšies dainuš
komis, — tai skystos min
ties tautą. Tautos atsparu
mas priklauso ne tiek nuo 
kumščio galybes, jos milita- 
rinės pajėgos, kiek nuo jos 
kultūrinio pakilimo. Negali 
tauta atsilaikyti, jei j<os kul
tūra žęma. Tautos gi kultū
rinime, muzikos menas at
lieka dideli darbą.

Nors žmogus liuosybe ap
dovanotas tvarinys, tačiau į 
tą jo liuosą valią veikia 
daugelis akstinų. Nekalbėsi
me apie fizinę prievartą, 
kuri žmogaus liuosvbę sura
kina, bet ir toji — nepajė
gia jo dvasios sunaikvti, ap
galėti. Gali būti žmogus" ge
ležiniais retežiais sukausty
tas, storomis mūro sienomis 
užtvertas, g&li net jam gal
vą nukirsti, gyvastį atimti, 
tačiau jo dvasiu apgalėti kas 
pajėgs! Ir mirdamas — jis 
miršta nugalėtojumi, prie
vartai nepasiduodamas. .

Veikia į žmogų proto nu
švietimas, tvirti įrodymai. 
Ir jo valiai sunkoka protin
giems išvadžiojimams pasi
priešinti. Laužydamas pro
to nurodymus, savyje jausis 
negerai darąs ir jo dvasia 
kels pasipriešinimą prieš pa
sirinktą netikslų kelią. Ar 
ne dėl to, tat, žmogus pasi
davęs kūno aistroms ir savo 
geidulių nesutvarkydamas, 
nors ir ima ginčyti prime
namus protingos jo sielos 
doringumo dėsnius ir net 
ryžtasi nepaisyti, niekinti 
patį Kūrėją — Dievą, kuris 
doringumo kilnumą jam į- 
skiepino, suteikdamas ne- 

t I

silpnavalis nei savęs įtikin- 
mirtiną sielą, tačiau toksai 
ti nepajėgia: čia jis gina 
Dievo esybę, čia jis bando 
kovoti ir niekinti tą, kurio 

z

ką tik sakė nesama, ir taip 
įsivelia į priešginybių sūku
rį. Todėl neperdaug stebėti* 
na, kuomet tos rūšies žmo
nės, rimtesnei gyvenimo va
landai atėjus, pameta pa
klaidas ir šaukiasi Dievo 
mielašrrdvstės.

Veikia į žmogaus valią: 
gązdinimai, maldavimai, a- 
šaros, iš šalies viliojimai, ki
tų veiksmai. Čia tiek žmo
gus atsispiria, kiek jo valia 
išdirbta, būdas išlavintas'ir 
kiek pagalbos ieško To, ku
ris visa Muoda

...... ........
* Bet kas męgins ginčyti, 
būk muzika nedaranti įtek
mės žmogui? Yra patirta, 
kad net plėšrieji žvėrys Lr 
tie muzikaliu/instrumentui

J* •

griežiant sušvelnėjimo jaus
mus pareiškia. Net žalčiai, 
ir jįe švilpynės balsams pa
siduoda. Juo labiau muzika 
veikia į sžmogų. Nėra tau
tos, kuri nedainuotų. Sulig 
tautos kultūrinio kįlimo^jos 
išsilavinimo, pasireiškia ir 
jos dainos bei jos muzikaliai 
įrankiai. Nuo primitivių į- 
vairių: tarškalų, švilpinai- 
čiii, būgnų, keltos stygų kan
klių ir 1.1, prieita pnė kom
plikuoto piano, prie pra
šmatnių orkestrų. Nuo pa
prasčiausių* piemenų tilia- 
vimų, prieita prie sudėtinių 
dainų, prie operų arijų.

Lietuvių tauta labai tur
tinga liaudies muzikaliais 
kuriniais—dainomis. To pa
ties negalima pasakyti apie 
mūsų kompozitorius ir kom
pozicijas;, jos tik vvstijimo- 
si stadijoje pas mus. Plates
nio X 

teturime Česlovą Sasnauską, 
kuriuo ir. muzikos srityje 
pasižymėjusios tautos galė
tų pasididžiuoti; bet ir tų 
nestambiųjų teturime kele
tą. Pats mūsųfmuzikalis re
pertuaras ir neskaitlingas 
kurmiais ir negausus koky
be. Ligi šiam laikui neturi
me nei vieno savo operos kū
rinio. Q -

Neteisinga būtų ..tvirtinti, 
būk esame j»mrikali tau
ta: dideliaj skaitlinga, įvai
ri liaudies mūzikalė litera- 

v z .

tūra ir nuolatinis dainos 
skambėjimas tėvynės kai
muose — “dainuoju laimėj, 
arba nelaimėj” — liudija, 
lietuvio sielą , esant nepa
prastai muzikali. Lietuvių 
tauta, taip šviežiai prisikė
lusi, negi ir galėjo dailės 
srityje labai 'pasižymėti, 
kuomet patf tautos gyvas
tį s reikėj o 4 gelbėti. Mūsų 
kultūrinis gyvenimas tik da
bar teima vystytis, ir, rei
kia pasakyti, mūsų naujoji 
era ir muzikoje reiškia pa
tenkinančius davinius.

Lietuvos laikinoje sostinė
je įkurtieji operos rūmai ir 
įsteigtoji konservatorija 
daug prisidės prie muzikalu
mo pakėlimo tėvynėje. Ta
čiau, ir mes, amerikiečiai 
lietuviai, į)rie muzikalumo 
vystymo tautoje esame daug 
kuomi prisidėję. Dar pirm 
prisikelsiant mūsų tėvynei, 
kuomet tenai kultūriniam J
gyvenimui sąlygos* buvo* la
bai nepalankios, čionai, A- 
merikoje, jau džiaugėmės 
savo dideliais, gerai išlavin
tais - bažnytiniais chorais, 
kurie ir didesnių muzikalių 
kurinių -griebdavosi, kaip 
Sasnausko kantatos “Bro
liai” ir operečių vaidinti. 
Pasižymėjom ir plačiau ži- i 

nomomis — lakštutėmis ir
-k \

žymiais solistais, kurių kai 
kurie dar ir Šiandien yra 
Lietuvos operos žymesnė pa- . 
jėga.

Prie labiausiai talentuotu

_• ' > «

mūsų pasižymėjusių solisčių 
dainininkių priklauso p-ni 
Elena Naririkaitė - Rąkaus-

" , . • '-r • -lt** *'

kienę, ži001110 medicinos 
daktaro A. G. Rakausko 
žmona. Pradėjus savo muzi
kavę karjerą Bostone, vei
kiai ji iškilo į muzikalę lie
tuvių žvaigždutę/ nušvie- 
eiaŽią visą Atlantiko pa
kraštį. Jai persikėlus į pla
čiąją ChicagOj .kur daugiau
sia yra lietuvių pasaulyje, 
lietuviškos publikos greitai 
tapo pastebėta ir įtraukta į 
ratelį pirmaeilių, daininin
kių.

'Prigimtas talentas kiek
vienas reikalingas lavinimo, 
vystymo. Tam tikslui ir po
ni Rakauskienė muzikalių 
žinių pagilinimui ir balso 
patobulinimui buvo išvykus 
į didžiųjų dainorių šalį — 
Italiją.

Sugrįžus iš Europos, spa
lių 19 dieną, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, poni E- 

Rakauskienė, pirmą 
.kartą riešai pasirodė lietu
vių publikai išpildydama 
klasišką koncertą. Parink
tieji kuriniai: Romanza, jš 
operos Cavaleria Rusticana, 
kompozitoriaus Masagni; A- 
rijos iš Puccinio operų “La 
Boheme” ir “M., Butter- 
fly;” Gethaninovo “Lopši
nė” ir “Nuo Aštraus Kirti
mo”—lietuviškame vertime. 
Taipjaugi sudainavo ir kele
tą sthulkesniųjų dalykėlių iš 
lietuviškojo 'rėperhiaro/ kibnės . 
tenkinimui mažiau išlavin
tos klausos.

Kam teko girdėti p-ni Ra
kauskienė dainuojant pirm 
važiuosiant Europon, įdo
mavo kokią kryptį jos bal
sas paėmė, Italijos dainavi
mo profesoriams jį palavi
nus. Duotasis minėtoje* die
noje koncertas ir atsakė į tą 

 

klausimą. Dainininkė ir pir- 
miaus ture nepaprastai 
tvirtą s o. Tas tvirtu
mus ir dabar nenusilpnėjęs, 
tik sušvelninus balsą, tvirtu
mas netaip ryškus, perėji
mai į aukštesnes, ar žemes
nes gaidas ^ne taip aštrūs. 
P-nf Rakauskienė visuomet 
lengvai dainuodavo, tas leng
vumas dainavime buvo ypač 
žymu dabar. Ir koncertui 
baigiantis tiebuvoz žymu jo
kio nuovargio.

z'

Didelė balso dovana, tai 
jo tyrumas. Lakštingalas ir 
yra vadinamas čiulbūnų ka
raliumi, kadangi jo balsas 
begalo tyras, aiškus, skar
dus, su ritmingais perėji
mais melodijoje. Tas tyru
mas, tiek aukštutinėse, tiek 
balso, jo maęstriškas valdy
mas,! iek aukštutinėse, tiek 
žemutinėse gaidose, tas ypač 
ir žavėjo publiką. Tai ne
buvo vien dainavimas, bet 
sielos atgyvenimas kompozi
toriaus įlietos dvasios, balsu 
išreikštas. Operų arijos tel- • * * • 
vo sudainuotos italų kalbo
je, tačiau ir tos kalbos nemo
kantieji jautė kokius jaus
mus išlieja siela.

S ekmingas dain avimas rei- 
kąlauja tikslios mimikos. 
Toje srityje p-ni Rakauskie
nė žymiai pažengė. Kas tė- 
mijo jos veidą bruožus/ges- 
tūs, lengvai suprato dainuo
jamų žodžių- prasmę. Ypač 
gabiai dainininkė išreiškia 
tragizmų. Dąinininkės dik
cijai taipjaugi sunku būtų 
ką prikišti. „ .

t ■ 't

Žodžiu^ studijos Europoje 
p-nios Rakauskienės tiksliai 
sunaudotos. _ Mes amerikie
čiai, ypač čikagiečiai, beabe--
jo, tupėsime dažnai, progos 
pasigerėti savo tautiete, pir
maeile dainininke.

Vakaro akompanistu buvo 
muzikas Antanas Pocius. 
Jis ir pianu paskambino tre- 
jatą klasinių kurinių. Tai 
buvo pirmas kartas, kad 
man teko išgirsti p. Pocių 
skambinant solo pianu, ir, 
prisipažinsiu, tapau sužavė
tas. Po kompozitoriaus pirš
tais pianas išdavė ne mono
toniškus, artificialius, ne 
gyvus/ plieninius garsus: iš 
jo liejos jautrūs -jausmai, 
kompozitoriaus siela. Ir kaip 
tas tiko klasiniam parengi
mui!

X- 1

Iš muzikalių instrumentų 
į mane geriausia veikia 
skripka. Ji, rodos, įstabiai 
tiksliai išreiškia žmogaus 
sielos virpėjimus, jo pergy
venamus gyvenimo tragiz
mus... Maestro skripkoriaus 
rankose, skripka ne griežia, 
ji tartum gyva: skundžias, 
dainuoja, verkia... Toksai 
griežimas, negali nesužayėti 
klausytojų. P-nios Rakaus- 

koneėrte skripka

■>.
, kad 

Pilnųjh. Blaivininkų Meti
kis Seimas bus Lapkričio-/ 
Nqv. 27 d., šv. Petfo para
pijos svetainėje, Fifth St, 
So. Boston, Mass. Seimas 
prasidės iškilmingomis šv. 
riiišiomis 9 vai. Po pamal
dų, svetainėje bus laikomos 
sesijos. , >

Gerb. Blaivininkų kuopų 
ptašome šiuo reikalu susi
domėti, išrinkti atstovus į 
metinį seimą.

Centro Valdyba
x '

s

trūksta ir mėgėjų šioj džia
zo gadynėje. Tačiau reiktų 
.tikėtis, kad mūsų apšviestū- 
nija, kaip: kleras, gydyto
jai, advokatai, publicistai, 
mokytojai, politikieriai, ban 
kieriai, šviesesnieji biznier- 
riai, slaugės ir ypač vargo
nininkai ir kiti muzikai, tu
rėtų ganėtinai išlavintus 
muzikalius jausmus ir tau
tinį pribrendimą lietuviškų 
pirmaeilių, klasinio progra- 
mo vakarėlių pasigesti, juos 
lankyti bei remti. Savo tau
tos pasireiškusius talentus, 
juk turime pareigos atjaus
ti ir finansiniai pagelbėti 
jiems išsivystyti. Mūsų kul
tūrą juk kelia ne turčiai, tik 
darbininkų vaikai, kaip ir 
visas mūsų tautinis atgiji
mas yra pasekmė prasčiokų 
liiomo išmokslintų veikėjų.

Koncerto publika buvo la
bai tvarki, nuo pradžios Ii- • 
gi-ptt^ pabei^, lyg

*A- 
;>ęe-
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r--.-.gerai žinomoji p-lė Jadvyga 
Urbiūtė. Jauna tai mergai
tė. Viešumon nesenai tepra
dėjo rodytis. Tačiau iš 
skripkos ji sugeba ištraukti 
begalo žavinčius balsus. Šia
me koncerte ji sugriežė: 
Allegro Briliante (Ten Have 
Op. 10) ir Serenade 'du Tsi- 
gane (Kreisler—Valdez).

Atsilankiusioji publika bu
vo maišyta. Daug būta taip 
vadinamos smetonėlės, bet 
dauguma buvo tai šiaip jau 
darbo žmonės, turį labiau iš
lavintus muzikalius jaus
mus ir įvertinų lietuvių va
karėlių rengimo ir lankymo 
svarbą. Žiūrovų skaitliuje 
buvo mūsų konsulas su žmo
na, keletas iš klero ir kitos 
inteligentijos. Salė buvo ar
tipilnė žmonių. Tik, kaipo 
klasiniame koncerte, aš tikė
jausi matyti kone visus mūy 
sų apšviestūnus. Tvarkūs, 
kultūringi vakarėliai, juk 
tai — retenybė pąs mus. Ir 
ponios E. Rakauskienės kon
certas tai pats pirmutinis 
šio sezono rimtas koncertas. 
Klasinių koncertų abelnai 
Pas mus mažai būna. Jiems

rožių ir hiacintų didžiuliii 
pundų įteiktai dainininkei 
iškalbiai skelbė jos populia
rumą ir papuošė estradą. 
Taipjaugi vienas gėlių pluo
štas įteiktas ir mūsų jauna
jai skripkorei — p-lei Jad
vygai Urbiūtei.

Spausdintoje koncerto pro
gramoje meno rėmėjais pa
sireiškė ne vien biznieriai, 
bet ir keletas dvasiškių.

Aukštesnio turinio, vadi
namieji klasiniai muzikaliai 
vakarėliai, yra labai naudin
gi žmogaus dvasios tobulini
mui. Menas įvertintinas y- 
pač jaunai, atgijančiai tau
tai. Ir lietuvystės palaiky
mas priklauso visų pirma 
nuo musų kultūrinio išbujo- 
jimo. Kultūros išvystyme 
muzikos menas užima nepa
mainomą vietą. Nesitenkin
kime 'džiazais ir vodeviliais, 
jie tautos dvasios neiškeis. 
Reikia tikėtis, kad klasinio 
turinio muzikalių vakarti 
mūsų publika daugiau pasi
ges ir kad p-ni Elena Ra
kauskienė da ne syki savo 
balsu mus žavės.

J. X Z
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II SPAUSTUVE IR lALOTJOMŲ DKBTDVt
i ū. ATLIEKU 

VISOKIU^ SPAUDOS
DARBUS

Nao malinti? 
iki dldliaOBlu lanfinhj 

kortų.
Mano kainos anUnteamoc
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IMIrbu Sieninius 
KALENDORIUS 
LietnrHkua, Amerikonu 

tos Ir Tmportnotua 
Liet4mtl; lSnt«L8O 
Prano&taa ir Agtntans 

specialia Kaliąja.

28231 LAVRENCE, MASS.
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2,422 (trūksta 3 metų skait
menų) ir palaidojimų. 464

nam 
cija.

kslą. Išdva- 
F. Virmaus-

. Kūrį, Ji 
apie centrą, kuris jungtų nebe as
menys, bet draugijas. Ir tas rei
kalingas centras, anot gerb. kun. 
kalbėtojo. esąs mums Amerikoje 
lietuviams katalikams mūsų Fede
racija.

Panelė Šejefkiutė paskambino 
pianu.

Kun. 3. Švagždąs kalbėjo labai 
iškalbingai, ilgai ir gražiai Jisai 
ir juokais ir rimtais atsitikimais 
privedžiojo kaip žmogus iškry
pęs iš tvarkingo katalikiško gyve
nimo išsikrausto ir iš proto: Skai
tė Brocktone anglų laikraštyje lie
tuvių komunistų viešą pareiškimą 
kad jie nieko bendro neturi šiemet

PASEKMINGOS PRAKALBOS
Sekmadienio vakare lygiai sep

tintą valandą, pobažnytipėje salė
je, p.,f J. ‘Jarošas, buvęs vietinio 
Federacijos skyriaus pirmininkas, 
atidarė to skyriaus surengtas pra
kalbas perstatydąmas . pakalbėti 
kun. yirmauski. Šisai dėkavo mi
niai už taip skaitlingai susirinki
mą ir kalbėtojams. Džiaugusi iš 
So. Bostoniečių katalikų veikimo, 
ypač iš jų pereito Vytauto pami
nėjimo. Prisiminė-reikalingumą 
jiems centro. Sakė, kad katali
kams gerįįausiis centras yra tai 
parapija, kuri yra plačios Bažny
čios dalimi (diocezijos, popieži- 
jos). Tai tvirčiaųsioji įtikasos lini
ja bei tvirtovė. Antras esąs mums

A‘Įv /’įJr-r-:
fui ir kitiems 
vusiems var- 
‘ “Darbinin-

CLRVKLAND, OffiO (
Lapkričio 12 d., 8 valandą vak. 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mietinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai pratari susirinkti Valdyba

Karalienės Angelų par. bu

vo pirma lietuvių parapija 

Brooklyhe, ji pagimdė dar 

3 parapijas. Šiandien pri- 

skaitoma joje arti 600 para- 

pijonų (šeimii ir pavienių), 

turi gražių mūro bažnyčių, 

mūrines klebonijas ir mo-
__ * ' » 

kyklų. Turtas siekia į porą 

šimtų tūkstančiii dolerių. 

Tik trtimpai iš statistinių 

parapijos žinių. PARAPIJOS IŠDIRBINIŲ PA- 
RODOS ORGANIZACIJOS 

5 SUSIRINKIMAS
-’f^Rraeito ketvirtadienio vakare 

susirinko parapijos išdirbinių pa
rodos rengėjai., Į rengėjų eiles už
siregistravo atstovai LDS. kuopos, 
L. R. K. šv. Kazimeiro Draugijos 
ir Saldžiausios širdies Draugijos.

Išrinktą vadai sūtaisymui krau
tuvių po du iš kiekvieno skyriaus, 
jie turės’ planavimo susirinkimą 
pobažnytinėje salėje ateinančio 
ketvirtadienio vakare.

Apart .kęturių didžiųjų krautu
vių bus dar bizniui stalai. Vienas 
jų bus tai saldainių stalas. Prie jo 
už vadę išrinkta panelė Marijona 
Kilmonhitė. jai padės ponia Siau- 
rienė ir k. ... .....

j daiktų išdirbinių parodos pri
ėmimo, komisiją išrinkta ponia Ki- 
burienė, ponia Kasparavičiene, pa
nelė O. Staniuliutė. Įvairių paro
dai, daiktų taip pat stengsis gauti 
kiekvienas skyrius pasiekdamas 
savo prietelių kuoplaeiausiai.
, išdirbinių parodos bėgy bus ne
tik išpardavimai vardini bet buk

Nevton St,, Bostone.

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

—- Tikietai smarkiai pardavi
nėjami dėl vakaro lapkr.' 15 d. 
Transfiguration salėje.

— Metinės ekzekvijos su 3 ini- 
šiomis už a. a. Karolį Mogėnį bus 
Karalienės Angelų bažnyčioje lap
kričio 13 d. 9 vai. ryto.

— Jau vargoninkai pradėjo ne
šioti į namus kalėdines plotkeles. 
Praneškite savo naujus antrašus. 

/-į-Kiižū.F.i Karalius iMuko biz
nierius .dėl aukų,ateitininkų' na-! 
mams Kaune. Remtina misija,

— Antonina Remeikaitė, buvu
si kun. S. P. Remeikos šeiminin
kė, lapkr. 9 d. ištekėjo Lietuvoje 
(Šiaulėnuose).

— Lapkr. 11 d. įvyksta Katali
kų Spaudos Komisijos svarbus po- 
sčdis pas kun. S. P. Remeiką.

— Šį “Darbininko” numerį ga
vo kiekvienas Karalienės Angelų 
par. parapijonas.

— Atšalo oras. Miestas pradė
jo šelpti bedarbius. Visi laukia 
geresnių laikų.

— Kada įvyks “Vaikelio Jė
zaus” draugijos skyrių suvažia
vimas? Šiais laikais draugija tu
ri daug pašalpos reikalavimų. Šau
kit seimelį.

— Lapkr. 23 d. Antanas K. 
Stankus ves Oną Tollšiutę. Šliū- 
has bus Karalienės Angelų baž
nyčioje 4:30 v. p. p.-y^

-............ i " ' ' "i IRU

Tek So. Boston 2660

LIETUVIS DANTISTAS ’ 

i. L. .umi£ 
251 Broadway, South Bortoa^ 

(“Keleivio” name j
' : ; • — - .. ~ 
Ofiso valandos nuo 9 iki
1:30—6 ir nuo 6:30—8 vakarą* 
Seredomis nuo 9—12 va t.. diena, j;
Subatomis nuo 9 iki 6 vaici tfe 
deltomis nuo 9 iki 12 (pagal : 
tartį).

NĖW BRlf AUT, CbNN. ■
LDS. 36 kp. susirinkinias įvyks 

sekmadieny, lapkričio 16 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vienį naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok-, 
les. Valdyba

“acte,” . ....
Užgirta; įnešimas kontestinėms 

dovanoms skirti. sprendėjus pa
rinkti iš publikas.

Pranešta, kad parodai daiktai 
jau plaukia kad 'bemiukai pasižy
mi staliorystėj., Jie-yra padarę ra
šymui stalus, radios, aeroplanų, 
submarinų ir kitokių išgalvojimo 
produktų. Mergaitės?

Užsiinteresavo visas Susirinki
mas.

Kibą čia pridėti tai, kad mūsų 
ūkininkai gali daug papuošti mū
sų parodą savais produktais. Ir 
jie galės gauti premijas.

Rep.

^ Jaųhųo kurio .laiko draugiją 
susirinkimuose kalbama apie PMArij 
mimą lietuvių svetainės.

: Lapkričio 5 d. dviejų drang$fe 
§v. jų^gįo ir “Vįenybįs” kommv 
jos turėjo susirinkimą. Minėtų • 
draugijų komisijos susitarė svetai-^ 

ųę pirkti, bet pageidavo, kad i? H 
trečia draugija šv. Vincento 
sidėtų prie lietuvių svetainės pt* . 
laikymo.

Tad* lapkričio 14 d. įvyks šv. '< 
Vincento .draugijos specialis sve* 
tainės klausimą išspręsti susirinki^ 
mas. Visi nariai turėtų ateitiič/ 
dalyvauti balsavime. * .

Svetainė lietuviams reikalinga-^ 
ir'ją tik gali užlaikyti draugijos.,

Susitarusios draugijos palaikyti^ 
tautišką namą tariasi surengti 
kurtuves-prakalbas, koncertą/ 
šokius, Padėkonės dienoje, lapkri-f . 
čio.27 d. Visi lietuviai turėtų da- < 
lyvauti. / ' - -H

Draugijos savo susirinkimuo^a.r 
svetainės palaikymo klausimą tu-<< 
rėtų užbaigti be barnių ir dirįti 
gražų Vieningą Harbą.

J. R

-------------
5 Tel. Porter 3789

| JOHN REPSHIS,
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas Z
Ofiso Valandos: 2—4 Ir

881 Mara. Avtų arti Centrai 
Cambridge, Kmb.' } 3

IŠ DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
SUSIRINKIMO

Lapkričio 5 d., .įvyko Bostono 
'rietuvių Draugijų . Sąryšio susi
rinkimas. Dalyvavo virš 40 atsto
vų, jų tarpe ir Susivienijimo Lie
tuvių Šv. Kazimiero draugijos vai-, 
dybos nariai. .

j • - ■ r : ■ Z

Vytauto paminėjimui ruošimo 
komisija išdavė savo raportą. Pa
sirodė, kad darbas eina visu tem
pu, ir kad Bostono lietuviai vėl 
turės progos Vytauto atmintį pa
gerbti gražiomis ^iškilmėmis;' ku
rios įvyks 10 vaL iš ryto, jau esą 
susitarta su gerb, klebonu, kun. F. 
Virmauskiu. Taipgi esą baigia
ma sutvarkyti ir salėje, (Munici- 
pal Building) į vyksiąs 2 vai. po 
pietų, programas. Programe suti
ko dalyvauti Margareta Grybai
tė ir Stasys Paura. K kitų artis
tų ir-gi esą tikimasi gauti bite die
ną galutinis sutikimas. y T

Šąryšio iždininkas, A. Naudžiū- « ~ • . .
nas, padalino dalyviams Vytauto 
medalius ir tikietus pardavinėji
mui. Visi, grožėjosi nepaprastai 
gražiai padarytais Vytauto meda
liais, kurie bus duodami veltui 
perkantienis tikietą. Norintieji 
gali Vytauto medalius atskirai 
pirkti po 25 centus vieną.

Kalbėta apie sutvarkymą drau
gijų, dalyvausiančių bažnyčioje 
“ in corpore.” Po įvairių patarimų 
taą, palikta galutinai sutvąrkyti 
Ufckvietimų ir P/ogramo Koųaisv 
jai pasitarus su draugijų valdybo
mis. • .

Po Sąryšio susirinkimo, minėta 
. Komisija turėjo savo posėdį, kur

su Vytauto apvaikščJojimafe. Ir 
dėlto,'kad Vytauto n&ra buvę pa
sauly ir, kad jie norį būtį geri A- 
merikos piliečiai ir tik Amerikos 
Lineolną ir Washingtoną gerbti. - 
_ P, Ą. Kneifis aiškino darbą ir pasekmes irataiikų ą^lĮų B d. Vy

tauto Jubiliejaus apvaikštiojimo. 
Skaitė daug padėkos ir linkėjimų 
laiškų nuo augątų amerikiečių.

, Kųn. Virmauskis primįuA sub
rinkusiems, kad p. Urbonas rodys 
dabar krutamuose paveiksluose 
So. bostoniečių marinuojančius Vy
tauto paminėjime. Ir būtų gera- * *
jam sumetus keletą centų.-.

Publika sįtdėjo $16.05. Komisi
ja davė iš tų $5^00 ponui Urbonui, 
$5.00 geros literatūros skleidimo 
fondui ir $6,05 pridėjo prie liku
sių nuo Federacijos Vytauto pami
nėjimo — pasiųsti Vilniaus našiai 
čiams.

Prakalbas baigė p. Urbonas pa
veikslais ir gražia muzika.

Buvęs

HoOihroa, i. t:,.
, LDS, 11 kp. mėnesinis susirinki, 

masiška sekmadieny,Jankr. lA 
tuoj po sumos, bainytmej svetti- 
nčj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų kas, 1 akras žemės. Kreipkitės tar- 

__ T_______ _________ ___ duokles. Parodykime gražų pavya. pe 6 ir 8 vai. vak. CANTY, 44 K 
aptarė bėgamuosius reikalus ir pa- dį kitiems.

BROOKLYN, N. Y.
Vestuvės

Lapkr. 9, d. Karalienės Angelų 
bažnyčioje 4:30 vai. p. p. kun. 
S. P. Remeika liudijo moterystės 
sakramentą tarp Michael j. Do- 
novąn ir Angelės Krapukaitytės.

Lapkr. 16 d. moterystę priims: 
Pranas Bacius su Veronika Navi
kaite; Salvator Blauder su Ona 
Naruškiute. Abiejų apeigos bus 
4:30 vai. p. p. Karalienės Ange
lų bažnyčioje. - —

Susirinkimo nebuvo

Pereitą penktadienį turėjo į- 
vykti Vytauto komiteto posėdis 
pas kun. N. Pakalnį. Dėl dauge- 

Jio nariii neatsilankymo susirin
kimas neįvyko. Komiteto sekre
torius praneš kito susirinkimo lai; 
ką, ir rietą. \ /

' karalienės Angelų par. lietuvių 
kalbos mokykloje po dirmavonci 
sumažėjo vaikų skaičius. Gaila, 
kad nėkūrie tėvai kelių centų 
knygų apmokėjimui gailėdamies 
sulaiko vaikus namieje. Mokėti 
lietuviškai skaityti ir rašyti yra 
brangus turtas. Tėvai, nesigailė
kit mažo pasiaukojimo savo vai
keliams. Mokykla atdara: ketver- 
gais 5—7 vai. p. p. ir subatomis 
2—5 v. p. p.

Bus traukiama

Karalienės Angelų par. leidžia
mi aukso pinigų laimėjimai bus 
traukiami lapkr. 15 d. par. cho
ro vakarą Transfiguration salėje. 
Beje, kas pirks 75c. arba $1.00 
tikietą taipgi gali laimėti gražią 
floor lamp. Bus įžangos prizas. 
Visi į ehoro vakarą!

S.i ū

Važiuos seimeliu

Lapkr. 19 d. 2 vai. p. p. Wilkes 
Barduose Redington Hotel įvyks 
antras šiais metais Kunigų Vie
nybės Seimelis. Į šį seimelį vyks 
nekurie apylinkės kunigai. Suži
nota, kad tikrai važiuos kun. N. 
Pakalnis ir kun. J. Balkūnas. Ma
noma, kad su jais dar keli va
žiuos.

Lapkr. 16 Newarke
*ią dieną Newarke 4 vai. p. p. 

, Šv.\ Trejybė bažnyčioje įsakys- 
pamokslą per Vytauto D. pamal
das kun. Pins Karalius. Vytauto 

; D. šventėje Ėlizabethporte sakė 
pamokslą kun. J. Balkūnas.

šimtmečio sukaktuves
Lapkr. Ž7, 28, 29 ir 30 d. šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčioje 
(Lewis ir Willoughby Aves.),bus 
švenčiama stebūklingojo medalio 
(Miraculous Medai) šimtmečio 
sukaktuvės. Jau suėjo šimtas me
tų, kai sesutei Katarinai Labourc 
apirireiŠkė Panelfc Švenčiausia fine 
du Bac "Paryžiuje. Lazaristų tė
vai švęs šias sukaktuves šy. Jono 
seminarijoje ir kolegijoje. Tarp 
aukšų asmenų šventėje dalyvaus: 
Vysk. Thomas E. Molloy, S. T. 
D., Jo Em. Kardinolas Patriek 

|Hayes; Vysk. Thomas J. WaWų

Lapkričio 15 d,, parapijos sve
tainėje, 492 E. 7th St„ įvyks Lie
tuvos Dukterų po globa Motinos 
Dievo draugijos metinis balius. 
Grajis orkestrą iš Brocktpno,.

Antra pramoga tos paČioe drau
gijos, įvyko lapkričio 23 d. t; m. 
Vaidins veikalą/‘Savanorio dūk- 
tė” arba “Pasiilgę Vilniaus.”

Šiose abejose pramogose bus 
priimamos moterys ir merginoj už 
pusę įstojimo. Gera proga aąly- 
vauti parengimuose ir prisirašyti 
prie geros ir didelios iiiotėrų drau- 
gijos. = . . . ..i
Parengimuose gali dalyvauti ir 
vyrai, jauni ir j^ent YpąČĮ jauni
mas vaikinai ir merginos dalyvau
kite. Visi turėsite “good time.”

Rap.

rinktam į Massadufse
Ely, Bošfohuidtėjjfeąą 
Bonams,"p. KpjrbžięĮfi 
nuoširdžiai pasidarba^ 
oninkams. chorams,
•cui” ir jo štabui, Advokatui An
tanui Mileriui ir visems kitiems 
tiems prie taip prakilnaus darbo.” 

Suvažiavimas užsibaigė entuzias
tingai. Visi pasižadėjo uoliau pa
sidarbuoti ir katalikų-veikime, ku- 

pritaria Bažnyčia ir Federa-
..Z'4rr-

Karalienės Angelų para

pija susitvėrė i'ugįjiūčio mė

nesyje 1888 metais. Jos var

das tuomet buvo šv. Jurgio 

parapija. Pirmoji bažnyčia 

buvo atidaryta Nortb de- 
Į 

šimtos gątveje ties Berry 

gatvės. Ten išsiliukė pus

antrų metų ir persikėlė į 

Grand gatvę. Kada iš pro- 

destonų fciupirko 'dabartinę 

bažnyčią (1895 m.) tik tada 

pasivadino Karalienės An

gelų parapija.

Pirmas jos tvėrėjas buvo 

kun. Juodiškfe klebonavęs 

nuo 1888—1893 m. 1888— 

1895 laikotarpį -parapijos 

vadovybė keliais atvejais 

mainėsi. 1895 metais dabar

tinis Cbicago kardinolas Jo 

Em. Mundelein būdamas 

diecezijos kancleriu buvo ir 

šios parapijos administrato

rius. Jau jis gyveno dabar

tinėje vietoje. 1896—1898 m. 

administaravo kunigas V. 

Kraučiūnas. Kun. A. .M. Mi- 

Jukas čia taipgi kunigavo 

nuo 1899 metų balandžio m. 

ligi 1900 m. vasario mėnesio,

įv. V. Vamagiris išbuvo li- 

vi rugsėjo pabaigai 1914 me

tų. Dabartinis klebonas kun*. 

S. P. Remeika įšsišventino 

Brooklyne geg. 23 d. 1910 m. 

Vikaravo prie kun. V. V. 

Vamagiro pusantrų metų. 

1915 metais išvyksta į Hart- 
forį Čonn., vėliaus į Ūtica, 

N. Y. ir grįžta Brooklynan 

už pusantrų metų. Sugrįžęs 

vikarauja 6 mėnesius ame

rikonų parapijoje Our Lady 

of Mercy (ties Ėulton g-vės 

C. Brooklyne). Paskirtas 

vėl pas kun. V. V. Varnagi- 

rį ir šiam apleidžiant Brook-
• T ’ < • ?• 'b »

lyną, (1914 m. rudenyje) 

tampa vietos klebonu. Kun. 

S. P. Remeika šiemet geg.
• • r >• . *

24 d. Klaščiaus svetainėje 

bankietu minėjo savo ,20-ties 

kunigystes metų šukaktu- 

ve^. Parai j oje nuo birž. 26, 

d. 1929 m. vikarauji ktih. j. 

Balkūnas. Praeityje, para-
4 i* ir v■* -ii’Ru

pijoje vikaravo kunigai: J. 

Bukaveckas, Pr. Jakstys, A. 

P. Kodis, J. Švagždys, P. 
Daiifįis, T*. Vanadis, & Pe't- 

ktis, J. Janusas.

Nuo pirmų metų ligi šiol

Sekmadieny, spalių 12 d., šv. 
Petro parapijos, bažnytinėje sye- 
tainėje, įvyko A. L. R. K. Federa- 
cijopN. A. Apskričio specialis su
važiavimas. Dalyvavo iš So. Bos- 
tono, Norwoodo, Cambridge ir 
Monteito atstovai ir svečiai.

: šio suvažiavimo svarbiausias 
tikslas buvo išklausyti raportų 
Vytauto Didžiojo sukaktuvių ren
gimo komisijos.

Pranešta, kad spalių 12Jd. pami
nėjimas pavyko. Atlikta gražus 
darbas, išgarsinta Lietuvos, Di
džiojo Kunigaikščio ir lietuvių 
vardas. Be to, liko, šioks toks ir 
pelnas, kuris nutarta pasiųsti Vil
niaus našlaičiams. L

Suvažiavime pasirodė aiškus ir 
vieningas katalikų nusistatymas 
dirbti Federacijoje, organizuoti 
skyrius ir plėsti jos tikslą. Iš dva
siškių dalyvavo 
kis, kun. J. Švagždąs ir kun. F. 
Juškaitis. - :

Nutarta kitą vasarą rengti dide
lį išvažiavimą. Tam išrinkta komi- 
^a- - u... z

Suvažiavimas vienbalsiai priėmė 
Vytauto Didžiojo sukaktuvių pa
minėjimui rengti ir sukaktuvių 
programe dalyviams šią padėkos 
rezoliuciją: K

“Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos Naujos.Anglijos apskri
tys savo ekstra suyažiayime suve
dus galutinas D. K. Vytauto jubi- ’ 
liejaus apvaikščiojimo apyskaitas • 
paaiškėjo, kiek nuoširdaus darbo 1 
padėjo nemažas asmenų skaitlius • 
iš, tarpo "dvasiškių ir svietiškių. 
Todėl susirinkimas vienbalsiai nu
tarė pareikšti savo nuoširdžią pa- 1 

ar iš- ■ 
•er.^ < 
fe kle-į

NVOBlTVs-Ž 10 kam
barių namas. Yra 2 steMm šildytu 
vai, dviejų karų garažiuą, vištinin

Į;įąriwjsk Nutarę kviesti 
lietuvaites, kurios turi tau-

• * ♦" »
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I SKAITYTOJUS
>

Jau 42 metai kai gyvuoja visų pareiga atsilankyti. Gy
vuoja ir dirba .draugijos, 
kaip, tretininkės, ražam 
čiaus, sodalicijos, apaštalys
tės, našlaičių, sąjungiečių, 
darbininkų, susivienijimo, 
federacijos ir k. Visos jos 
remtinos ir kiekvieno prie-

. I
(ę ' ■ ' ■. ' ’

karalienės Angelų parapija. 
888 m. prasidėjo Brook- 
me liet, katalikiškas’judė- 
tmas tveriant lietuvių cen 

parapiją. Jau gyvavo
lometu lietuviškos draugi-• s _
os. Daug jų pritverta, daug' volė ar pi.jc vienos ar kitos 
z v*" v v •snyko, keli pasiliko. Nė 
iena šventųjų vardais pasi
gadinusios šiandien nėra pil
iai katalikiškos. Tik grynai 
•eligijinės, ir dabar kaipo 
okios. gyvuoja.

Mūsų parapija daug pa
gelbėjo katalikiškam ir tau- 
iniam judėjimui. Ji buvo 
yienintėlė parapija; iš jos 
pmė kitos Brooklvne para
pijos. Parapijonys visuomet 
pasižymėjo susipratimu ir 
iuosnumu. Tik su laiku at
siradus įvairiems socializmo

* v

ir bedievybės pakalikams, 
laisvės ir tautybės obalsiais 
suvedžiojo silpnuosius lietu
vius. Kokia iš jų dabar nau
da lietuvybei arba tikėji
mui? Jokios nėra naudos.
*. • '• ■

Jie tautybės tranai.
- <Tik susipratęs katalikas 
yra šimtanuošimtis patrijo- : 
tas. Jam rūpi lietuvybės pa
laikymas ir krikščionybės 
skleidimas. Remia savo pa
rapiją ne vieną, du kartu, 
į)et visada. Jis nepasitenki- 

jna tik velykose įr kalėdose 
atlankyti savo bažnyčią, bet 

žkas .sekmadienį. Visus pa-
Baigimus skaito savo reika
lais, k. p., bazarus, koncer- 
įtus, vakaru^ paskaitas. Iš
likimai atlieka savo dvasi
nes 'pareigas. Katalikiškos 

^draugijos, katalikiška spau- 
| da, tai jo idealas. Pilnas ka- 
-.taliku veikimas vra lietuvv- 
<-bės atspara. Mūsų tad yra 
^noras ir pastangos stiprinti 
^parapijos veikimą. Neužten- 
£-ka lietuviui įsirašyti para- 

pijon ir velykinę atlikti. Ne
užtenka į bažnyčią eiti sek- 

’madieniais ir vieną valandą 
(Dievui garbę atiduoti. Pa
rapijos veikimas yra plates- 

s,v^Metų bėgyje įvyksta 
įbažnyciojfc Triduum, reko- : *
lekcijos, keturdešimtės ir ki- 
tos* pamaldos. Mūsų didžiu

le ėhoras ruošia vakarus.
Vakarienes, koncertus. Vi

siems dera chorą remti, nes 
is visada kuogražiausiai pa- 

o. Parapija ruošia ar 
rą, pikniką ar šokius.

&

rašytis. Neprigulįs nė prie 
vienos šių draugijų, negali 
skaitytis geru parapijonu. 
Draugijinis veikimas yra* 
būtinas katalikiškoje akci
joje. Jau pribrendęs laikas 
gerai isisamoninti, kad būti 
katalikas ir neremti katali
kiškų darbų yra nesuderi
nama. Nesąmoningas yra į- 
sikalbėjimas, kad religija 
tenesikiša į visuomeninį gy
venimą. Tai pasenusi laisva
manių meškerė.

Parapijoje svarbią rolę 
lošia katalikiškas laikraštis. 
Daug kartų iš sakyklos įspė
jome klausytojus neskaityti 
ir neremti nekatalikiškos 
spaudos. Mūsų apylinkę ap
rūpina “Darbininkas” su į- 
vairiausiomis žiniomis. Aš

A 

raginu ir prašau kiekvieną 
parapijoną ir biznierių už
sirašyti “Darbininką” ir ja
me skelbtis. Užsiprenume
ruoti galima klebonijoje, per 
vargoninką kalėdojant, “Vy
tauto” spaustuvėje (554

— f

Grand St.) arba per laišką 
tiesioginiai. “Vytauto” 
spaustuvė yra katalikiška į- 
staiga ir-verta paramos. Prie 
spaustuvės yra knygynas ir 
devocijonalų krautuvė.

Baigiant kreipiu skaityto
jų dėmesį į parapijos choro 
rengiamą vakarą lapkr. 15 
d. š. m. Transfiguration sa
lėje. Praeityje šie vakarai 
visados buvo sėkmingi. Ti
kiuosi šiemet visi prijaučiu 
vakaran atsilankys.

Kun. S. P. Remeika

BROOKLYNO IR APYLINKĖS
• LIETUVIAMS '

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

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

pa- 
Jo

i

/

KUN. JONAS BALKONAS, Karalienės Angelu par. vikaras, Ka
taliką Federacijos vice-pirmininkas. '

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus dra

bužius prašau prie manęs kreiptis, nes 
aš reprezentuoju vien?) iš geriausiu fir
mą. Dabar yra atėję santpellai žiemi
nių drabužių ir gausite pigiai ir gerai. 
JONAS JAROŠA. 225 L St, So. Boston. 
Tel. S. B. 0394-W.
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................ . ...
VALANDOS:

Nuo 9—12Jš ryto, 2—8 vak. 
Šventadieniais susitarus -

499 GRAND STBEBT 
(kampas Union Avė.) 

BROOKLYN, N. Y.

\

DR. JOHN WALUK
VALANDOS:

8—10 A. M. 1—2 & 6—8 P. M.
X ..

Sekmadieniais pagal susitarimų

^161 NORTH SIXTH STREET 
| « BROOKLYN, N. Y.
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kimas nukreiptas tikslo link- Į 
mėn—Visa atnaujinti Kris
tuje. Visų tad draugijų ir 
pavienių pastangos persunk
ti gyvenimą Kristaus._dva- 
sia. Subendrintas toks vei
kimas dabar koncentruojasi 
Federaijoje. Susipratęs ka
talikas yra federantas. Or- 
ganizatyviame darbe pasi
reiškia gale. Kiekvienas ka
talikas, kiekviena organiza
cija susijungusi Federacijoje 
sudaro katalikų akcijos ar
miją prieš kurią stovi ligo
ta lietuviška visuomenė. Sti
prėjant Ęederacijai, daugė
jant akcijos kareiviams, 

i silpnės visokių istų ir prieš- 
tikybinių pastangos. Pir
mi- įrankiai panašiam su
stiprėjimui glūdi mūsų pa- 
vieniose draugijų kuopose. 
Katalikų pasaulionių vadų 
išauklėjimas yra būtinas. 
Suvienijus pasaulionius su 
dvasininkija po vyskupų ir 
hierarchijos priežiūra ir di
rekcija, realizuojamas Pop. 
Pius XI pageidavimas. To
limesni siekiai — sujungti 
draugijas apylinkėje, vė
liaus jungtis eentralinėje 
organizacijoje. Taip turi bū
ti suorganizuota katalikiška

.v
visuomenė? Jei kur-ne-kur 
ji nesuorganizuota, arba 
sunkiai vienijasi, ^tąi tik dėT 
lei nepilno katalikiško įsisa- 
monijimo, nepilno savo sie
kių supratimo. Mūsų parei
ga vjenas kitam padėti, vier 
pas kjtą pamokinti. „Tas pei- 

kalaūĮa organizaiyvaus dar

bo. Mes to siekiame,
Kun. Jonas Balkūnas

fe •• • ■ ’
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MUSŲ SIEKIAI
- -1 ' ■’ fe - - '

Kiekvienas žmogus turi tikybinius raštus, tas save 
siekį bei tikslą. . Jis gyvena apgaudinėja. Tai nėra pla- 

’ čių pažiūrų požymis. Nėra 
plačių paįnūrų požymis pri
klausyti prie “bespalvių” 
organizacijų, skaityti jų lai
kraščius, remti jų reikalus. 
Nėra plaęįų pažiūrų požy
mis toleruoji kitų klaidingas 
nuomones, nusistatymus, ei
ti komproįusan jsų netiesa. 
Tuo- -- - . ..a -i

riių draugi^į jįąriu nėra pla- 
čių pažiūrų, požymis. Kata
likas tikįs į Bažnyčios mo
kymą, gyvenimą ir prigimtį 
gerai pažįstąs ir stengiąs 
juos normuoti Kristaus 
mokslu yra plačių pažiūriu. 
Jis nuoseklus ir nedvejoja. 
Priverstinąį j .neužmeta ki
tiems savo- pasauliožvalgos, 
bet bando aiškinti ir įtikin
ti. Jis ne demagogas, bet 
supranta, kad tiesa ir netie
sa, grožis ir negrožis nesu
derinami. Jis ne bigotas, pa
žįstąs kitatikių klaidą, tole
ruoja jų tikėjimą ir sergsti 
tikinčiuosius visais galimais 
būdais. Žodžiu, rūpi gyveni
mas ir siekis taip savo taip | 
artymo. Tols yra susipratęs 

katalikas.
x :

Katalikų akcija reiškia ne^ 
vien darbą bažnyčioje, bet 
ir už bažnylŠioš, kas tik lie-j 

čia dorą. Socįąlis veikimas 
reiškiasi draugijose. Tas vei-1

• •* ,
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su siekiu, jis dirba su siekiu. 
Draugija turi sieki, egzis
tuoja dėl jo ir darbuojas dėl 
jo. Žmogus nesitenkina sa
vo individualiu gyvenimu, 
jis rišasi su artvmu draugi
joje. Draugijos tokiu būdu 
sudaro visuomeninį gyveni
mu Nuoseklus darbas reika
lauja nustatyta ir derinčio 
siekio. Nuosekliai draugijos 
narys derina savo privatu 
siekį su draugijiniu siekiu. 
Vadinasi, jo- gyvenimas de
rinasi su draugijiniu gyve
nimu. kad geriau pasiekus 
galutiną sieki. Tas natūra
lu ir protinga.

Katalikas tikįs ir gyvenąs 
tikėjimu siekia gyvenimo to
bulybės ir Aukščiausio Gė
rio: Jis tvarko gyvenimą
krikščionybės dėsniais. Kas 
priešinga tiems principams, 
kas jas griauja arba tik nei
gia, jis tą kovoja. Tuo la
biau nesideda priešfaraujan- 
čion draugi j on. Tas natūra
lu ir protinga. ,Jei kitaip 
elgtųsi, jis save kovotų, sau 
prieštarautų, atsižadėtų sa
vo pasauliožvalgos. Tas ne
natūralu ir neprotinga. Kas 
mano galįs būti katalikas ir 
niekinti kas katalikiška* 
slėpti'tikėjimą, remti prieš-

• vj ____ 1 •
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“VYTAUTO”
: SPAUSTUVĖ

ATLIEKA VISUS SPAUDOS 
DARBUS

Vienintelė Katalikų Spaustuvė 
ir Krautuvė Apylinkėje

Parsiduoda: maldaknygės, ro
žančiai, škaplieriai, medalikė-z 
liai, kryžiai, stovvlos ir k. Ga
lima gauti įvairaus turinio 
knygų.

Prie Spaustuves

“DARBININKO” AGENTŪRA 
Apylinkės lietuviai teužsisako 
ir teperka “Darbininką” per 
“Vytauto” spaustuvę. Priima
me visus “Darbininkui” ap
garsinimus, darbus bei užsaky
mus. ' ♦

“VYTAUTO” SPAUSTUVE 
554 Grand St., Brooklyn, N. Y.

I
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Telephone: STAGO 0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

J \X^-RAY
Namų Telefonas: Mlchigan 4278
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Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
„ (PETBICK) 

LIETUVIS DENTIST.AS 
221 Š. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Z-Spindulių-Diagnoza 
Guzo Anestetiką 

VALANDOS: 
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vaL vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

AMSTĘRDAM, N. Y.
Vakaras pavyko .

x Spalių 26 d. š.l m. “Birutės” 
dr-ja vaidino “Rytų Pilis,” dramą 
5-se aktuose. Vaidinimas buvo 
gražus, nes mėgėjai buvo rinkti
niai ir pritaikinti savo rolėse. 
“Birutės” d-ja vyrų neturi, taigi 
kreipėsi prie kiekvieno asmeniš
kai, kad paimtų roles. /

Vaidino šie asmenys: Levenso- 
nas nedorasis — J. Kazlauskas, I- 
zabela, kunigaikščiūtė — V. Kisie
liūtė, Daumantas, Izabelės vvras
— B. Velička, Vincukas, jų sūnus
— M. Kerbelaitė, Anelė, Dauman
to puseserė — S. Kučinskaitė, A- 
gota, tarnaitė — V. Samauskaitė, 
Danielis, Daumanto draugas — 
K. Inčiūra, Severinas, kunigaikš
tis — M. Kerbelis, Minkevičius, 
teisėjas — P. Lalas, Barbora, jo 
dūkte — V. Karučiutė, Petras, jii 
sūnus S. Šlaveikis,'Magdė — O. 
Stašaičiutė.

Apart veikalo buvo solo, duetų 
ir kitokių pamarginimų. Solo dai
navo Aučiuniutė. Pertraukose 
grajino jaunųjų orchestra, pianu 
S.'Kisieliutė, S. Kibarčiutė smui
ką, V. Railiutė “banjo,” J. Dirsė.

Vakarėlis buvo labai gražus ir 
mėgėjai vaidino artistiškai. Pel
nas buvo skiriamas Did. Vytauto 
Komitetui.

Aš.
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j Tel. Greenpoint 4428
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I Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra • 
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis.

Iš NEW YORKO ir New Jersey 
valstiją daugiau žinių telpa 7 pus
lapy. a-

KLAŠČIAUS

CLINTON PARKAS |
Piknikams, baliams, koncertams, | 

: šokiams ir visokiem^ pasilinksmini- | 
Į n imame smagiausia vieta Brook- | 
l lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa- i 
| kyti salę žiemos sezonui.

JONAS KLASČIUS, Sav., į 
1 kamp. Maspeth ir Betts Avė. | 

Maspeth, N. Y.

Z

i

Tel. Stngg 5043 Notary Public

M. P. BAILAS INC.
. bieli'auskas

Graborius ir Balsamuotojas

734 Grand St., Brooklyn, N. Y.

•Tel. Mitchell 2—0656

VINCAS ADOMAITIS
GRABORIUS

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

Gyv. vita: Tel. Bergen 3-r6331
f i -r

• -

Tel. Stagg 0783' Notary Public
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JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

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

TeL Newtown 4464

ANT. J. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS 
Apdraudė. Visose Sakose - 

Notary Public
54—41 — 72-nd Street,

(4 Leiington Avė.) arti Grand St,
MASPETH, L. I., K. Y.

-i

/

1

—ž ....

-
•

MOT. LAUKUS, Fotografas

214 Bediord Alc.. Brooklyn
! . . G- ■ • -■ •
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Karalienes Angelų Parapijos Choro Vakaras, Subatoje, Lapkričio 15 dieną, 7:30 vai. vakare 
^ansfiguration Salėje Narcy Avė. ir Hooper St kampas. Statoma “KERŠTINGA MEILE,’* 
tragedija “PIRŠLYBOS,” Komedija ir kiti. Choras padainuos naujausias dainas, tarp kurių 

mp. J. Žilevičiaus dainas “Anoj Pusėj Ežero.” Bus “Medinių kareivių” Baletas. įžanga 50c. 
Kviečia Choras ir Kjebona&>
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75 c. ir $1.00. Pelnas pusiau su parapija.
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S-/* z Pastaba: Pradžia Griežtai 7:30 valandą vakare.
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