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ftVBTnttALIAMS BRAMCŪZL 
JOJ RUS BLOGA

Sąryšy gu susekta Pary*- 
žirnis priemiesty komunistų 
jr antifašistų organizacijos 
centrale, prancūzų vyriausy
bė žada imtis aštrių žygių 

: pru^nepageitariamufr^e^monės 
timšalius Prancūzijoj, Visų 
pirma, bus kontroliuojami 
tie svetimšaliai, kurie ko 
nors nusidėjo policijos nuo
statams. Visi nepageidauja- 
jni svetimšaliai bus ištremti 
be pasigailėjimo. Pagaliau, 
prancūzų vyriausybė nori 
pravesti svetimšalių krimi- 
nališkumo statistikų. E.

TOKIO, Japonija. -** Vi
durinėj Japonijoj įvyko bai- 
sus žemes drebėjimas. Už* 
mušta apie 300 žmonių ir a- 
pie 700 sužeista, Daugiau
sia nukentėjo Mišima mies
tas. Daug hamų sugriauta. 
Nemažu apylinkėje žuvo 165

101,308 KATALIKŲ JAUNIMO 
0RGANHACU01 MAMŲ

Paskučiausiomis Žiniomis, 
Italijoje labai padidėjo kata
likiškų jaunuomenės organi
zacijų narių skaičių# šian
dien 2,124 parapijose yra 5;- 
440 katalikiško jaunimo kuo
pelių su bendru narių 261.- 
303 skaičiumi,

VĖL IMSI LENKŲ TEMINI BANGA VOLYNUOS 
UKRAINOJ

“Dziennik Polski” prane-[jnųjų ekspedicijų veikimas 
ša, kad lenkų policija suėmė vakarty Ukrainoj toli gražu 
Luckę (Volynijos Ukrainoj) nenutrauktas. Taip, pav.., 
karo organizacijos Štabų, o Kleparovo kaime (netoli 

Lvovo) buvo baudžiamoji 
ckaedicija. Visi ukrainiečių 
namai buvo .kratomi, Smar? 
kiai sunmštaa vienas jaunas

taip pat kelis tos ukrainiečių 
organizacijos narius. Išviso 
suimta* 30 žmonių. Jų tarpe 
vienas buvęs’ ukrainiečių sei-

tai į būrimų seimų. Lentai 
telegramų agentūra praneša 
iš Lvovo; kad ten vėl padary- 
ti keli sabotažo aktai. Lvovo 
apylinkėse sudeginti *6 (|tro* 
bėriai. Suimti 5 žmonės, uk
rainiečių karo organizacijos 
nariai. Pas suimtuosius ras
tu ginklų.

“Kuryer Poranny” prane
ša, kad po kai kurio ukrai
niečiu kaimiečių judėjimo 
nuslopinimo, ukrainiečiai 
vėl smarkiau pradėjo veikti. 
Šiomis dienomis Sokolsko 
ap apskrity lenkų dvarinin
kes Komaravienės dvare pa
degti suvežti rugiai. Stanis 
lavo teismą apiplėšė keli ne
žinomi asmenys, kurie, įsi
brovę į teismo rūmus, sude- 
ginobylas.

Kairioji ukrainiečių spau
da, ypatingai laikraštis “Ši
lą“ pareiškia, kad, nežiūrint 
lenkų tvirtinimo, baudžia-

IBS. CENTRU VAIDYBOS 
susirinkimas įvyks antradie
ny, gruodžio 9 d. Š». m, 7 v#L 
vakare, “Darbininko“ ofiae, 
Šis susirinki aura svarbus.

DRAUGIJA BERLYNE

ii

tjmkityfĮ 
saffcbvi p

lębešri«6 
sius kaimų 
mfoti, ti<

Kaippaski

BMMŠT AS UETDVA IR LATVU* 
P$E PASIRIŠG SUTARTIS
► , Kaunan. — Praneša, kad

hikrašČiąi?Ditdnva ir Utvija po ilgij 
geniai Bara-Jderybu pasirašė prekybos; 
B fiuvo kilęs draugingumo ir arbitracijos

lenkų kareiviai kratos metu 
paskai mietį Chamicką išpie
šė lubas, suardė grindis ir 
apipylė rastus grūdus ir mil
tus žibalu. Patį Chamicką 
kareiviai suėmė ir išvežė i 
Lvovu. tKurovičių kaime 
bauclžiamoji ekspedicija pa
skelbė “kontribucija’* ir, at
ėmusi iš visų kaimiečių visus 
rastus skanėsius ir šiaip ge
resnius valgius, surengė ban- 
kietų. Gojo kaime (Bobree- 
ko apskr.) lenkų kareiviai 
tol mušė jaunų kaimietį Tut-

Berlyne gyvenančių Lie
tuvos piliečių susirinkime 
lapkričio 6 d> bu«L priimti 
naujai steigiamo# Lietuvos 
piliečių draugijos įstatai 
Draugijos tikslas rūpintis ' 
tėvynės kultūros kėlimu ir 
draugi jos narių '.Šelpimu* c J 
draugiją įstojo 42 nariai, ^il
si rinkime išrinkta naujos 
draugijos organai. Valdyba 
pareigomis pariskirstė ši
taip; pirmininkas, buv. fi
nansų viee-ministeris dr. 
Rachmilevičius, vicc-pirmi- “ 
ninkas ~ pasiuntinybės kon- 
sularinio skyriau# sekreto
rius — J. Frenkeli#, antras 
sekretorius—A. ^Įenitis, ka- 
sminka#—Ch. ,m«efavičitt# 
Rcvirijųs komisiją ririato 
dr, Jodid^dr. jhmrimįli

skyriau# vedėjas p. Sruoga. Bostoho, Montelta^' Cam»
Naują draugiją, Lietuvos 

ministerio Berlyne vardu, 
sveikino 'pasiuntinybės sek
retorius p. pymša, linkėda
mas sėkmingo dariio. E.

pakrito#, 
ątridrųerif 
teinati)wrv 
draugu#

Bho valdžiai į-jkad graitu laiku susidarys 
Ei vienf kali-iUahnltfs Valstybių Sąjunga. 

Mpųgumų į cc- 
BūiŠtą pakėht* 
įųvyko nura- 
nųiku.s policiją 
i m pompomis, 
paaiškėjo, ka- 

i maištas buvo 
u pasodintas į 
d#T, kad,.. sis* 
raaginejo savo

LINKAI UŽMUŽft MUS 
VOKUSIU* RINKIMU 

MITU
ftertyiM#. — Praiietiš, kad 

rinkimų metu Aukštojoj Si
lezijoj siautė baisus teroras. 
Kilo riaušės ir jose užmušta 
šeši vokiečiai ir daug sužeis
tų. Vokietija padavė skun
dų prieš lenkus Tautų Są
jungai.

L * P<dėk<vofMf Dienoje, 8v. 
Petro Metai® bažnytinėje

8į Pilnųjų

KATALIKŲ VYSKDPAI 
■AGINAŠELPTI

BEDARBIUS
W(MHgtou, D. C. ~ Ka

talikų Vyskupų suvažiavi
me plačiai svarstyta nedar
bo klausimas. Vt’skupai nu
tarė paskelbti visos šalies 
katalikams paragiiiiiną, faul 
jie gelbėtų Išdarbius ir jų 
šeimas. Tai atlikti pavesta 
Katalikų Gerovės Konferen
cijos administracijos komi
teto pirm., San Fan Fran
ci sco arkivyskupui Hanna.

J. E. arkivyskupas Han
na tuo reikalu jau atsišau
kė į visus katalikus ir pri
mena Kristaus dvasių ir Jb 
juokai*. Rašo: “Katalikams

LIMKIJOS 81NATK BILSUD* 
KIS TURI DIDŽIUMĄ

— Lenkijos se
nate Pilsudskį partija turi 
75 atstovus, tautininkai 12, 
socialistai 16, mažumos 6 ir 
krikščionys demokratai 2 
Aukštoje Silezijoje rinki
mų metu kilo riaušes ir už
mušta 6 asmenys. Mažumos 
būvą suvaržytos ir rinki- 
mutŠse pralaimėjo.

GALIMI* GALI BŪTI
ANTRAS SARAJEVO

iMdon, Anglija.
tish anglių kasyklose darS 
visai sustojo, nes mainiešfl 
nesusitarę su darbdav® 
mete darbą. Tas palietė fl 
000 darbininkų. -Spėjam 
kad valdžia imsis visi; pifl 
inonių, kad išvengusjĮnĮI 
Tito pačiu metu So. Wafi 
darbininkai su darbdarij 
teboritaria, kad prašalftffl 
generalį streiką. .j

KIMIE0IAI BANDITAI ?AG) 
B* JUMG, VAIŠIJU 

M0TIRĮ

PeiĮHiiff, Kinija, 
šiai banditai pagrobė Ju 
Valstijų moterį p. Hayv 
ir jjs slaugę ir laiko ta 
užstatų ivikalaudami didi 
sumos pinigų už jos paH 
mų.

VOKIETIJOS STUDENTAI MESTUOJA į 
PftIEšLENKUį

Bertyną.
tę Vokietijos ir Austrijos
universitetuose .įvyko stu-

-Pereitu savai-

' 3

'1

Z » . -

je. Studentai reikalavo, ta
Vokietijos valdžia 
griežtų priemonių pri«i( 
kijų* Spėjama, kad V

nešta profe<at Benki- 
jų ųž teroritavimų vokiečių 
gyventojų Aukštoje Silezįj 
------ --------------- -
LUTUVOS PIRSUOS DRAU

GINGUMO SUTARTIS
ReUteris praneša iŠ Tehe

rano, kad persų vyriausybe 
įgaliojo savo ambasdorių 
Maskvoj pasirašyti draugin
gumo sutartį su Lietuva. E.

Lenkiją Tautų Bųjatigi 
terorizavimą gyventojų 'S 
varžymą jų teisių* M 
~-----r~———a

GRUODilO S D. GUVANOUGK 
MUVAB vomruo* I 

. MKUMBNTAB

Berlynan 
d., susirinks posedž 
naujo Vokietijos pariani 
to 'atstovai. Svarbiausi 
darbas bus pertvarkyti 
nansus. Kanclieris Bruenu 
nesitiki, kad parlamento 
džiuma atstovų rems jo 
nansų pertvarkymui jsta 
mų sumanymus. Jis tą no« 
tų padaryti dar prieš Kailį 
das. Jeigu parlamenta# 
sumanymus atmestų, tai; 
prašys prez. Hindenb 
pravesti įstatymus dek 
keliu.

bridge, Lawrence,ir Lomeli 
atstovai ir svečiai.

Seimo vedėju buvo p, A. 
Zavedskas ir pagalbininke iš 
Cambrid^e (pagardės nete
ko sužino#). Raštininkais p. 
B. Jakutis ir p-lė *$L Sejev- 
kiutė. Rezoliucijų komiai joj 
kun. J. Švagždys ir kun. F. 
Juškaitis.

Seimas išrinko organiza
torinis kun. J. Švagždį ir 
kun. Bakanų.

Padaryta keletu svarbių 
nutarimų. Ypatingų domę. 
kreipė į jaunimu. ’

Į centro valdytį išrinkti

“Berliner Tageblatt’* ra
šo, kad santykiai Lenkijoj 
vis blogėja. Tautinių mažu- 

ko, koli^nuSR’’ukrainkčių m,J Politi^ ir at
spaudą praneša, kad labai btoviĮ sy^fi ir nuteisi-
daug ukrainiečių kreipėsi į simai vis plečiasi. * _ ....____
Lvovo ligonines, prašydami ^us didelis, kad lentai §ie: kun. J. J. Jakaitis, dta-
gydyti nuo sumušimų. Ta- spauda net apie visus nepra- gjp8 vadas; tam* Bakanas,
čiau ligoninės kategoriškai 
atsisako juos priimti, nuro
dydamos, kad visur jau per
pildyta. Lvovo ligoninėse 
miršta 78 sunkiai sužeisti 
ukrainiečiai. E.

daug ukrainiečių kreipėsi į simai vis plečiasi. Jų skai-

VIEŠA PADĖKA
Kuomet sunkios ligos prispaustas atsidūriau ligoni

nėj, Naujosios Anglijos ir kitų kolonijų broliai kunigai 
ir visi ištikimi lietuviai tiek man parodė užuojautos, kad 
nustebęs pats savęs klausiau: už ką jie taip manę atsi
mena? ką taip ypatingo gera esu jiems padaręs? Kito 
atsakymo neradau, kaip tik tų, kad jūsų geros lietuvis^ 
ko# Širdys perdaug jau įvertina mano silpnų tarp jūsų 
darbuotę, Matydamas jūsų nuoširdų palankumą, pasi
reiškusį per aplankymus, telefonų ir laiškus; Žinodamas 
ir atjausdamas jūsų maldąs, kurios manę krite iš ligos 
pakėlė, galiu pasakyti sąžiningai, kad jūs šimteriopai 
man atmokėjote už viską, jei kam kiek gero esu pada
lų# Tr todėl būsiu amžinai dėkingas*

K. Urlhnciviriu*

neša. Apie Lietuvos Bras
toj jau du mėnesius laiko
mus opozicijos vadus jokių 
žinių nėra. Kartu su teisės 
netikrumu auga ir visuome
nės nepasitikėjimas. Tero
ras vis labiau plečiasi. Visi 
smurto žygiai Ir kruvini te
roro aktai lieka nenubausti,

Laikraštis praneša toliau; 
kad .vokiečių žmonių teisių 
lygos posėdy buvo pareikšta, 
kad Rytų Galicijos ukrainie
čių žūtbūtinė kova ir Žiau
rūs lenkų kariuomenės žy
giai prieš juos galį privesti 
prie antro Sarajevo. E.

JUNG. VAIAT. VDU) GYVU. 
TOJŲ YRA 1S1,775)O<8

TFasŠm/jrton, D. C.—Sulig 
1930 m. Cenzo Biuro statis
tinių žiniuJung. Valstijose

pirm.; A. Zavedskas, rast.; 
O. Sidabrienė, ižd.; Tatulis 
ir' Maukus, iždo globėjais*

Kun. F. Juškaitis išrink
tas Blaivybės skyriaus re
daktorium.

Ra p.

SO VHT AI NORI KLRKTRIFI- 
KUŪTILATVUĄ

“Jaunakas 25inas° prane
ša, kad Sovietų prekybos at
stovybė padarė Latvijos vy
riausybei pasiūlymų dėl Lat* 
vijos ekktrofikacijo#. Pro
jektas labai platu# ir numa
to visos Latvijos elektrofika- 
cijų. Sovietų Rusija sutin
kanti suteikti Latvijai šiam 
tikslui reikalingų prekių ir 
pinigin? kraditų. Projekto 
smulkmenos laikomos pa* 
slapty.

P. X BĄLTRUiAng *dvnMU 
strukm vtKuunM

Manu
Lietuvos nepaprasto pa

siuntinio ir įgalioto ministe- 
rio p. Baltrušaičio 10 m. di
plomatinio veikimo sukaktu
vių proga SSSR vyriausybe 
pareiškė labai didėlio širdin
gumo tiek solenizantui. tiek 
Lietuvai. SSSR, prezidentas 
p. Kalininas atsiuntė p. Bal
trušaičiui sveikinimo tele
gramų. Sovietų vyriausybes 
atstovai sveikino solenizantų 
žodžiu; jam pagerbti buvo 
surengti iškilmingi pietūs, 
kupliose dalyvavo Veiko at
stovai ir užsienių reikalų 
komisariato vadovybe. So- 

■ vietų-vyriausybės vardu p; 
Baltrušaičiui įteikta dova
nų. E,

MARŠALAS PILSUDSKĮ 
\ REZIGNAVO

VARŠUVA, Lenkija. — 
Maršalas Pilsudskį, Lenki
jos diktatorius pasitraukė 
nuo valdžios ir premiem pa
skirtas puik. W. Slavvek, bu
vęs premiem. Diktatorius 
Pilsudskį jiasitrauke iš val
džios dėlto, kad jo šalinin
kai viriiek yta didžiumoje 
pariamente ir kontrole už
tikrinta, Jis rezignavo, kad 
galėtų daugiau laiko pašvęs
ti vadovavtnKs Taigi gali
ma laukti griežtesnio reži
mo T^enkijoj,

ŠTAI KO SULAUKI 
RUSIJA

Sovietuose žmonės neduo
da javų. Valdžios komisarai 
grasina Išžudysiu neklausan
čius nuodingomis dujomis. 
Tad belieka pasirinkti vie
nas iš dviejų mirties badu: 
badų, ar dujas.

Gruodžio
I

GAISRAS SUNAIKINO
D0-X SPARNĄ

tiisboti, Portugalija. — 
Gaisras kilo didžiuliame Vo
kietijos jurlaivy Do-X ir su
naikino didžiulį sparnu. 
Kpamai yra . svarbiausios 
jurlaivio dalys ir juose net 
buvo ‘kambariai darbinin
kams. Įkeliamas į Berlyną.

‘TIIMTM" K1UAUJA
ĮMRLYNĄ

Kaunan.—.Patyrėme, 1 
plečkait leidžiamas Vita 
“laikraštis** “Pirmyn”

RAGINA PRIEŠINTIS PRIEŠ ALGĮ 
NUKAPOJIMA

M^hinįftont D. C*..*— A* 
merikoą Darbo Fcdergcijoa 
prezidentas Green ragina 
darbininkus priešintis prieš 
algų nukapojimą. Jis sako,

kad d«rixlnviai, kurie 
poja algas yra mtUų ta 
nčs ekonominės rir 
griovikai ir kaipo p 
kiną reikia gridPmiutai 
testuotu -—-



žinios Iš Lietuvos
IHIIIIII IIMI.IJIII 1.1'
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■BOACIJA SPALIŲ MAN.
SJhsr spalių menesį iš Lie- 
jjktt emigravo: į Argentiną 
į” 113 žmonių; Braziliją 
t| Pietą Afriką — 3; Ka
lią — 21 j Uragvają — 68; 
BngtinėA Amerikos Vaisty
ki —. 40; Kubą — 4 >Meksi- 
k— 1J Palestiną — 3. Iš 
bo spalių mem iš Lietuvos 
poravo 288 žmonėm. Pra- 
|OI«hia metais tą patį mėli, 
rtgravo 1178 žm. Iš iki šiol 
femą davlnią galima spręs- 
į kad Šiais metais emigraci- 
I Mimže* apie 10,000 žm., 
tegu pernai. Be to, praėju
si mėnesio emigrantą skaL 
taayru mažiausias iš pasku- 
inią feturią metą ernigra- 
teriiiskąiriaus.

mąją tėvynei rytą ir vaka
rą jPrflsijo«n sąjungos pre
zidiumo delegaciją, o taip 
pat Vokietijoj esančią Idai* 
pediečią svarbesnių organi
zaciją atstovus. Per pasikal
bėjimą buvo apsvarstyti y- 
patingi rytą Vokietijos var
gai ir rūpesčiai, o taip put 
vokiečią vyriausybes tikslui 
ir priemonės nepalankioms 
sąlygoms Šiose srityse pa
keisti. E.

Simno valsčiuj Basa w 
kaime sudegė Juozo Vam- 
necko namai mt visu mvnto- 
rium, Nuostoliu ugnis pada
rę UŽ 9.000 litą. Gaisras pra
sidėjo dėl menko ncpririžiu- 
rėjimo ir matmrgmno su 
ugnimi.

GAV>S “GRU” MISIJĄ

Kėdainiuose suimtas įta
riamas Bronius Kavaliaus
kas, pas kurį rastas “ifiauze- 
ris.”

Pasisakė gavęs iš Kėdai-

TARDA KUM, K OUOGINI

Kalvarija. Felicija darė 
;votą dėl kun. Fet Sruogi- 
nio paskaitos ■‘Slaptas kata- 
įkyląs priešas — masonai/’ 

skaitytos spalią 19 d. K. V, 
C. Kalvarijos skyriaus silsi- 
rinkime. Buvo atv\’kęs iš 
Marijampolės ta rdytojas. 
Tardė daugelį žmonių.

KYLA VANDUO

jiaBBĮjįmu ____ ■____________
>KOKL fflMk UERMI 1ATW| MnNol l^lWvliiniiilcA^ Ko'žaliMffifl 

—__— į Vai UUIllUkv Ila vtflvgao
Lapkričio 5 d. įta« pageidavimai kad dery- 

Rygą atvyko Latvi jo® pa-‘ *
siuntinys Lietuvoje p* Lie- 
ptoš. Tą pat dieną pas mi- siūlymo nepriimtą, Latrijoa 
iiistevį pinninniką Criminį 
įvykę pasitariiąaa Lietuvos 
Latvijos prekylm autariies 
klauriimL ’I^it^riitM’ dar 
dalyvavo latvią dricgacijos 
nariai ir įvairią ūkio ^vedy* 
bą atstovai, ją tarpe Gulbis 
ir fhiansą minirierir*Pctrv- 
vk% Jame daugiaiuin buvo 
paliesti kilę derybą metu 
suukumai. Prieito nuomonė, 
kad tie sunkmniyį esant ge
riems mnwnsf nugalimi. 
Latvija siekianti su Lietuva 
susitarti, tačiau per didelio 
nusileidimo negalėsianti da
ryti, <ei ją nedarysiimti iš

bos butą tęsiamos Rygoj. 
Tačiau, jei Lietuva tokio pa-

ĮVAIRIOft KNYGOS

aalia> m prre&stes. Lfota- 
rią kalbcm’»<uldi Alyva—50a,

Žydas k Toriga. Bamokfaaai^
uht&i. F. .. Ate.

I tABLAPTINGAS “VIZITATO-

RIUS” KLAIPĖDOJ
|r ;

fiknnis dienomis Į Ktaiiie- 
tano atvykęs Hitlerio 

?4*fertrauesmann ’as” Ryt-

denės ir jos vyro uždavinį 
nužudyti jos brolį, už ką šie 
žadėję 1000 litą. •

Visi trys suimti. Yra rim
ti įtarimai, kad Kavaliaus
kas tiesą sakąs.

‘Jie, pridengęs a pdrand i n i< > 
Agento vardu, turėjo visą 
rilę pasikalta’jinni su Lim<l- 

'MirtK'liafts-partei vadais 
Konradu, Gubtai ir Dresde- 
yiu. Iš šio paslaptingo vizi- 

*to tenka spręsti, kad hitleri- 
ainkai Klaipėdos krašte va- 

fl©, ūinarkią agitaciją, nors 
*‘Meineler Dampiboot” ir la
bai stengiasi šį faktą užgin-

'

^MTIKIMI TĖVYNEI KLAIP1- 
DI16IAI“ PAS CURTIŲ

“Memeler Dtfmpfboot“ pa- 
šitokio turinio žinutę

Berlyno: “ Užsieniu rei- 
ą ministeris dr. Curtius 

ičio 5 d. priėmė “ ištiki-

je tebelyja* Cpią ir ežerą 
vanduo visur smarkiai paki
lęs. Nemune ties Kaunu 
vanduo pakilęs net iki 4 niet* 
rą. Panevėžy, pakilus Nevė
žiui. vanduo veržėsi net į 
kai kuriuos pakraščio 
mus.

1HV

vos reikalavimas dėl Ifcnti- 
gento savo javams posėdy 
nebuvo išspręstas.

Pasitarime buvo pareikš*

delefęnei  ja vėl vyks į Kauną* 
' Rygoe spelida detybą sto
viu reiškia didelio susidomė
jimo ir plačiai jį temenate 
ja. ‘Maunakaa Žinąs’1 kon
statuoja, kad likutiniuose 
paMitariinĮioąo Kaune iš Lie
tuvos ptwte Latvijai pareikš
ta toli einančią reikalavįnnL 
tarp kitko dėl Latvijos įve
žimo muitą sutnažinimo Lie
tuvos kviečiama ir dėl ga
rantavimo tam tikro javą 
kiekio pirkimo iš Lietuvos* 
'Pie kiekiai, ataižvelgiant į e- 
samus‘Latvijoj žemės ūkio 
apsaugos įstatymus, nesą 
maži. Be to, ta šią kiekių 
garantavimo Latvijai tektą 
turėti nuostolią dėl Lietuvos 
javą muĮtą srity* ««*s Lietu- risto Kongrerai.

MtnimO

dbkiitymri. P*rsMUoris_4te.

MUTEISTI

Riaubą apygardos teisinas 
lapkričio 6 d. paskelbė savo 
Nprendimą gyd. Avižienio 
nužudymo byloj. Teisiamuo
sius {eismas pripažino kal
tais ir nuteisę: Fleišmaną, 
Maną ir Šneiderį po 12 metą 
sunkiąją darbą kalėjimo su 
visomis numatytomis pasek
mėmis; nepilnamečiui Mati- 
sui Lakimišokui priteisė 5 
metus paprasto kalėjimo.

Civilinis deškinis paten* 
kintįjs toks, koks jis buvo pa-

YAS JAU NEBUS JAUNAS 
!lr aegil& savo jaunuolių draugu 

vadintų kuris 1930 metais neuž- 
Mprettumeruos leidžiamo Kaune 
Mtakrieivių, skaisčiausio mūsų tau- 

Mm Žiedo, žurnalo 
Y

“ATBTIES"
į Amalas eina; sąsiuviniais po 64 
į pri. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
t ted gražią eilėraščių, beletristikos 
J šhlykčlių, įdomių ir rimtų straips- 
- irių, iliustracijų—pažinsi visų Lie
time besimokančio jaunimo gyve-

KATALIKAM* ATITAISYTA 
lUtU VALDŽIOS PADA

RYTA SKRIAUDA
j Spaliu 20 d. Šiaulių apy
gardos teismas svarstė Tel
šių cerkvės, rusą pastatytos 
čia 1867 m. aut kataliku baž
nyčios vietos bylą. Teismas 
nusprendė grąžinti V/j ha. 
žemės, kurioje stovi cerkvė; 
tad ir ta pati cerkvė perei
na Teisią vyskupijos kurijos 
nuosavybėn.

LENKAI IžNAUDOJA 
GYVENTOJUS

Iš Merkinės praneša apie 
tokį lenką elgesį. Spaliu 10 
d. Merkinės valsčiaus, Fcie- 
kos kaimo gyventoją Karo
lio ir Liudviko Šimkėvičią 
dvi kiaulės ir veršiukas, ne
žinodami, kad į kitą pusę ad
ministracijos linijos negali
ma jiems pereiti, vis dėlto ė- 
mė ir perėjo.

Pamatę tokius svečius ir 
dar ta leidimo, lenką siti’gjr- 
biniai nuvarė juos pas sar
gybos viršininką seržantą 
Miliauską. Tas ta proga su
manė pasinaudoti ir iŠ atė
jusią savininku už leidimą 
gyvuliams pereiti be jokios 
žinios adm. linijos išreikala
vo 13 litu.

TARDĖ KUM. D. BAUŽĮ

Pranešė, kad spalią-21 d, 
buvo tardomas kun. 1), Bau
žys už pasakytą pamokslą 
Kapčiamiestyje s|Hilin 5 d.

KAUKO T

bežiūrint rudens laikoj 
Katine stątyb$?s darbai tebe
vykdomi, nors ir pjąžiau 
kaip vasaros vidury. Taip 
pat meksfaltuojaxąps gatves^ 
atkasinėjami senapilės griu
vėsiai, tiesiami įįžėniiniiu 
telefoną talonai, vykdomi 
kaitalizacijos*<iįrbaLj , r ' 
i-i *

**AUitU” visą pigiausias Lietu- 
; žurnalas; Už $2.00 jį gausi 

kas, mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
į Draugo** priedu. Pusm.

— 11.00. Moksleivams; met. —
*<L60, pusm. $0.50. Tad skubėk! 
h. tols trokžta rasos,gamta gaivi- 
vW*i ir Stiprinasi saulės spindu- 

o žmogaus širdis ilgisi tėvą 
^-gimtinės, gaivinasi ir stip- 

itaad jos gyvenimu ir žiniomis.
Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais-

“DABBĮNINAO''AGENTAS
Kas iš gerbiamąją lietuviu norė

tų užsirašyti laikraštį “Darbinin
ką,” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriai patarnau
siu. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauja Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė
je. Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numerį.

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas

V. J.BLAVACKAS
7 Moti Street,' WOTcort«r, Mua.

Iį TK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
Muumy

MALDŲ RINKūrtLM, teitai, vfcMHt.

DSL KUNIGŲ TARDYMO
“Panevėžio Balsas” 44 Nr. 

rašo: Laikraščiai praneša, 
esą pradėtas tardymas dėl 
kai kurią kunigą pamokslą 
bažnyčiose. Rašoma, kad ‘ar
domieji atsisaką durti parn- 
dymus, nes įgaliojimus pu 
mokslams sakyti gavę iŠ vys
kupu ir prieš vyskupus teat
sakysią. .. Daug kas dar ne- 
aiskiriąs Bažnyčios mokslo 
dėstymo nuo partinės politi
kos. Kunigai turį teisės pa
moksluose liesti mišrius da
lykus, kuriuose Bažnyčia su
sisiekia su vaistyta’, nors kai 
kam tai rodytųsi % politika, 
pav., mokyklą reikalai, jau
nuomenės auklėjimas, kata
likiškos organizaeiojs ir 1.1# 
Pagaliau Konkordatas lai
duojąs bažnyčią, koplyčią ir 
knpinią nepalieeiamumą.

liirbant meHohicijos dar
bą, rasta upėje plaktukas iš 
bronzos, 2 adatbs iš kaulą ir 
kt «onovišln*<Miteat Kauno 
muziejaus vedėjas profi Vol
teris mtsfate, kad bronzos 
plaktukas pa^tAHatas 100— 
150 metą prieš^Kristaus gi
minią, vadinas, daugiau kaip 
prieš 2,000 metą.

va prašanti javams muitu 
nuolaidu.

Toliau Lietuva prašanti 
muitą nuolaidu ir savo pra
monės gaminiams, M fvem 
gianti iš savo puses duoti 
nuolaidą tiems Latvijos ga- 
Uliniams, kokią ji pati gami
na • arba pradeda gaminti. 
Prie tokią priskiriami teks
tilės gaminiai, kurią išveži
mui į Lietuvą Latvija dėjusi 
didelią vilčių. Latvijos nu
sistatymas esąs, kad preky
bos, sutartis duotą vienodą 
kaUdą dviėm valstybėms ir 
dėl-to, jei to Lietuva supras* 
.t jnenorėtą ( ?),<tiketis pa*- 
.sįektistišitorimą būtą- «im-

, “^Vėtaldemokratš” feusids* 
:ręą įspūdį, kad sūnktfpasieb 
tį stisitarimą. Lietuvą darau-, 
ti, palyginti, plačią reikala
vimą žemes ūkio. gaminių 
srįfy. Ūkininką sąjunga, 
tuo tarpu, nenorinti suteikti 
bet kokią palengvinimą. E.

apiną. Verta Kun, P. L.—-15e 
Tabeto-^Kvodai ~ rūky

mo kenkimą; pagal d-rg NL 
kolricj parengę 8, Kaimietia~45e.

Užkeikta Mergeli ra Bara- 
d* ir Banteiinrtta^apyraka Ite.

Katalikų Bašnyšh ir D«- ’ 
eaokratisataa. — ParaM kun. 
Tarnu Žilineku --------------_5Oa.

AraM^IvaUte Maldte StataL 
ta*. ** Verta Kun, P. Sauru- 
Mdtių -.— ... 2. -..........25c.

XXIX Tarptautini* luoba- 
Parašė

kun. Ph Bučys, M, I. 0.----- 1.50

Mfitiiktai Ušricnyje. Juokiu- 
gan aprašymas kėllonta j Pa- 
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovą... KguTdS 
Magnus Purvalkietia --- ------ .50

KeUoiii Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie vieta derybas 
be galo fdomfii nuotikiai ke
liones per įvairius kraštini. 
Paraše Julius Varne. Vertima, 
J, Balčikonio___________--41.01
■ Pramoninė Domokntjioa Pa
grindai? Parašč Uosis--------75e

Gęgu&i Mteuo — Kun. P. 
tadrikia. Kaina  ---------------- _50e
f

Aritmetikos UždavinynM„25c 
i Vaikų Darbymečiui — Rin- 

, kinčlia kalbos mokslui-7r-4te 
' ^Petriuku — laiškai vieno 
vaikelio. Vert# S. Rakauskas 15e

ixmaa ir jo vykdymai 
F------------------ 1----------------------------Jte

*

M

$1.75 Jaunimai Stato Gyvą Paminklą

MALDŲ RINKINIUS, juoto rirfeto* ,11.75

MA1A8 MAUJA8 AUKSO ALTORIUS, juodais pras
tais viršeliais_____ , ...__

Visne užsakymus aitiskhe sekančiu sdrssut

.50

'pumemųriamas

“PAVASARĮ"
“PavasarU” jaunuolį-lictuvį & 

auklšs ddru, kilniu, entrgingu, są* 
iiningn, narsiu, Utvermingu.

Vy tauta*DklyMti pats tokltt bu. 
yo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius.

“Pavasari*“ tekahnioja 5 Ut 
Kaunas, p. d. 88.

K 
* '

cj

SUIMTI LRHKŲ ŠNIPAI

Šiomis dienomis krimina
linė ]H)lici ja suome lentai šni
pą .Juozą Vilkelį, gj*vcuan- 
tį KalvišĮtfą kaime, KuČiuną 
valse. Vilkelis suimtas neto
li administracijos linijos 
raitas. Policija padarė pas 
■Vilkelį kratą ir rado daug 
jo surinktos lenkams medžia
ga iš. Vilkelis prisipažino šni- 
pinčjęs lenką imudai. 
tardnną paaiškino, kad jo 
lxmdras buvęs uloną pulko 
eilinis Sirutis, kuris taip pat 
suimtas.

Amerika ne Lietuva; joe kiekviena 
tori ypatingą savybių, kurte pasilai
kys vtedoK.

Tik tas yra Amerikoj gyvenas geras 
lletnvla, kuris gerai Žino Lietuvos gy
venime, Kas nori tokiu būti, turi ideal
ini Lietum* Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamų MvaitraMi

“Miką LtScraitį*'
J] reikia ufatekyti sau Amerikoj Ir 

visiems ųimlnėma Ir pažįstamiems Lie
tuvoje,

“Musų LalkraStls” metama kažtuoja 
ketur litai, pusei metų — du litai.

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

Adresas : Lietuva, Kaunas, Laisvės A- 
(ėja 81 Kr. “Musų LaikraMs.’*

VggąršHanis- ir geguŽinims ru 
gaktarig. Šutais Matai Grf- 
fcrig - -------------- ---50ė

Laimi froima). BaraM , 
Vaito......... ..... .. ..............._50e

Ataugtai ra Ugnimi. Verte 
lenkiško kun. K. Š.............10c

č MteąTflcijfaiM—išaiškini- 
tnu pagrindą mteą tikėjimo. 
VertS Jonan M. Širvintų___ 50e

r
Lhravoa tankiai. — Išleido 

J. Šeškevičiui ir B-v«, Kau-
1 nu ...... ..,,,.... . ,..........   40e

iafi k KalHk: Deklama- 
eijoa, Mono! gal ir Dialogai. 
Paraše Juoxu V* Kovu__ JMM

Grandii Veriamai. — Ver-

Ką' Kiekyte** KetaBkita 
Ttti Žinoti lute MoMHt^ .10

M<ldą RinkkiėBs, halfaU 
virfcto —41.75-1.25

Maldų Rtaktaėlis, juodais 
virieto
l Dr, Vtooo Pietario Raštai.
btorijra apysaka. Du tomai. 11.00 *

Apie Apdraudą, Parašė j.
8. Vasiliauskas .—    te.

raeiszyvM w Mtuyna. ver. 
tė J, Gerutis

Gamtos PnuHtoolto
Dr. A. Vileišis------ ............ ;„wl..S(ta

Limpamosios Ligos fr kaip 
uuo jų toaugoti! Itaralv 
negyvoj gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas4Kta

Patrimpo Laiškai, — Išleido 
Kun. A. Miliukas------------- GOe.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis    ___ Ite.

Nauja Skaitymui Knyga— 
tDalte Il>. Su pavrikriaia___ .75a

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis---------- 25e.

Vaiką Knygelė — tm pa
veikslais -------------------------30a.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para- 
45 Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ______ _______ _.„.Me

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
įleido Kun. J. Koncevičius__ 10ė»

Moterystės Nesuardomy  bė. J. 
Lesaiiskfo. Šv. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune------------ -------- ICe.

StoteuttaisIAikah; Parašė
4. Rucevičius____________ 40a.

Arentas Gabrielius. Išleido 
rėvas Alfonsas Maria C. P._25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—BOe.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manąs. Sutaisė KuPra- 
nas------ 1-------------------- -—40a<

Mūsų Dairiai. Parašė Ka-
<ys Puida —-------- BOe.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslčliais —--------------------20o.

Indsifilaitfe -J----------- -... ■ ■-Mte
IŠ Keltimis po Europą ir

Ariją. Padažė Pranaičių Julė 2.50

Vienuolio Disputą itt Kabl
iu. Vieno veiksmo juokai. Su- 
ietūtuio Vaidevutis ---------~15e.

Nepaisytojo—keturių veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Turas. Kaina-----------------------8te

Gfliukingaa Vyras—2 aktą - 
komedija; parašė S. Tarvy
das_______ ________________ 2te

broliu mu
Krynfc likimai, te l«im?jtaal ir ne- 

laimės, te slelrartal Ir b^oė Judm tI- 
ulėms, be abejojime,' rupi. Jtura taip

IteimristiškcMi Steoijųg—Su- 
Hetnvin® Kun. P. Južkaitk_15c

Ktmtaiu Kryžfag: StacŲog, 
GraudOs Verksmai, Maldos Ge
gužis, Birželio ir Spalių m«- 
leriami. Išleido kun. K. A. Va- 
®y»------- .......—------ _25e.

DgagMN KanBesi. — Su
rinko Kun. M. Gavalevi&ua; 
be apdarų 75 tentai, ra ap- 
“ * 4UVuiemo, oe abejojimo, rupi. Jirau taip Darata ... . ai —pat MA kad Tfryn^je taurautą Ir a**"* "' 'r -- ---------------▼*

Per ?riesWta teistora ir lalari. Jija Wp Smogtu ir Gyvio lys. Pars-
, pat niekinat prlespaudoa nevali* Ir ne- kmj. y. jįučvs Slę

d jo ribote rauvtnarite«t «raočiawifomis *’ *’ ----------
įmonių teisėmis Ir laisve. — Jus norite, 
kad Ir toli bodami, kad Ir plačiųjų &Mb. 
riiį atskiru, pažinti Tevyafti būvį, koka 
jhs tikrumoj yra. -4 limta visais it* 
frK0a!« Jums labai yra pravartu iš- 
ilralyti

VA1KAINEMYIĖSTĖYŲ
I’rennmertitoo kaina: metame $2.00, 

purine&ut $1.00; makrieivlaum me
tą tnrnalg mvo berimtaatjeina vai- 
kam*. * Tuo suteiksite jiems dltaųgs- 
tams $1.00, • — ------

“Ateitis”

nw
“DARBININKAS" yra tlkriarate

Olantį Uctuvoa gyraotao voidrodio.
“DABBININKA8" jųrto tteoc Ir

“DARBININKAS” Molto Mapkfetl 
prta^MuHfat anturte Ir dldvi>

Prof. V. Jurgutfo ' Ite.

lydai Lietoj*. ParaM 8, 
Kaimieti*..... ........ .  , , JOe.

MaJfcg GatyK IrtoriškM 
pleltnya IV-to iūaitittošio kri- 
kŠ&msybia. Lietuvių kalbos 
ižgridi E B. ... ...... 2te.

iteteitaiAte --vn « 
Idmt Ir nriMtetetatate 

jeigu Jte’nrpaririengs HhOAlftl j*o* 
E>imi uinYiūtl te« ir jdnpti

!Jk»£s Rinkli gyvenimo
pavoju**. I’JivoJIngiaMri faunlų prlo- 
ta! r- girtybė, tMNlHJlmM Ir kteuo nu- 
Jtpjlttian. Tpotfri Aiug pavojų yra 
tptetnoBe taimoMnmifai jaunutee- 
t H. CTrriail#te Jaltai-

tr vaitai .moA^te r 
ra fa* mrių ka
talikų gunutte
Ino, o rau pgtegriteta waklg »WJf- 
monaktg. • -

•• ‘Mtetete.0...- . i 
T#ral ir Mattel nrpagalHfcte 1« fe 

ffittanA (3 IR tramueriul Ir Mrafctalta 
Mn* AL A

rop! darbo tmonlų reikalai.
«I)ARBININKASM tad htel Muite 

MVO “RADIO MTTKKNAS.”
“DABBININKAS“ yra darbo Mh- 

nta Ir tatalteatų talkraftd*.
grote®-

i** j H Ir AŠ

It.M o LHtawj tm ao MMttfoaifti

.ii.

rimo, iigridi L«p$am Vai- 
kai— y, .——Ite.

Joao Karite MMg ,...,. 41.00

■ Lietate Albaaug. Su" pa- 
veikslai* k apraiymak—_l,50

nų komedija. Parsis Seirijų 
uozukas....... ......... ...  -,į—Ž5e.
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedijos po 1 ak 
ų. Parašė Seirijų Juozukas—Bfc,

Sniegas—Drama 4-rių ak- 
»ų. Vertė Akelaitis ______ -4te

Bromas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.“ Pa* 
-aŠS Kun. L. Vaicekauskas—10e

Žydų Karalius — drama 4 
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas — I I ll I _______ 30e

Visi Geri—3-jų veiksmų vais
iems; parašė P. V. -______Ite

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonai Tarvydas ——-Ite

Išganymo Apsireiškimai — 
Atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini* 
nas su gaidomis___________ 75a.

Dramos; 1) Germani; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
.T. Tarvydas-______ _ .. ......Bte

Knarkta Paliepus.-Komedi- 
ja 1-me akte. Patašė Gindtfe lfc

Valkų Teatrai: dalis It 1)
Pagalvok kg darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano tek 
mą, Surinko S. K„ D. ir N^-lte

Valką Teatrai: dalh It; 1)
Ištirkime pato; 2) Antanu
ke* Surinko S. K., D. teNUJl*

rara ih- ai* AkMALDAKNYGt*

Puto ant Keltų-"Dto‘ 
panda- (kteė apdaru ąž.00 ir W.W .

rius — juodais viršelinta

•DARBININKAS" ,
366 Broadway, So. Boston, Masa

k i.a îŽi......... H. O, ii niili i*ŽŽ if i SnlėSL ^mi^WĮtel».Jlį|,lli.liiį..»
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(Tęidnya)

urra it
Vieną kartą ežys, atftęa pa* žsltį sako t MJUį fadteli, ne

turiu kur pasidėti; ar ^Heistum maną* t»o tarpu pas sa-

^Uyeiai ėn^ rėkti; Beturi kiir jie pasidėti mw ežio, Oe- 
y* savo šepetį pMtaięo, kaip pot» tyao mamoje gūžtoje. 

Žaltys sako: “ Juk aš tavę į savo gūžtą tik neilgam Įeidžiau, 
ilgiau aš tavęs nebngaliu laikyti: nmno vaikai viri sumbadę 

r tavę, jiems iJcaa<a*,, Ešva nako: “Kam ataftda, tas tc- 
gu ir eina, o man it čia gėja i,”

ArtįM VifkaHffca*

Jau rašėme, kad “Jaunimo Darželis” “Dartnninko” 
puslapiuose pasilieka. Dėdė Anufra* prisiuntė tiek 
straipenių, kad jįj užteks keliem numeriam. Be to, jis pa
sižadėjo rašyti į “.Jaunimo Darželį” ir ateity. Taipgi turi
me ir daugiau gražiu ir įdomią straipsnelių prjsiųstų į šį 
skyrių, Bėt straipsnelių, eilių, juokelity, pritaikintą jauni- 
mni, niekados nebus perdaug. Tad kviečiame j talką ir ki
tus rašejus, o ypač iš jaunimo. Tik tada šis skyrius bus gy
vas ir įdomus, kada patys berniukai ir mergaitės šį skyrių 
užpildys.

mokyklos
Per marų buvo ramūs imt palangė*, 
ilsėjom fyjbi po darbo žiemom:

t
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gavę jo sutikimą paskelbsimeriešai. Dabar visi tik rašy
kite, a, atsiprašau, ir visos, kad naujasis “Dėdė” pasiėmęs 
ant savo pečių tą sunkią ir atsakomingą naštą turėtų me
džiagos.

Dabar pažiūrėkime ir perskaitykime ką Dėde Annfras 
rašo iŠ kalėjimo. Nesupraskite, kad jis sėdėjo kalėjime. 
Nes, jis tik lankėsi kalėjime arba aiškiau pasakius jis pa
darė vizitą kaliniams. Jis rašo:

Man teko aplankyti vieną kalėjimą. Suvirs tris valan
das tenai laiko praleidžiau. Mačiau kalinių gyvenimą. Kai- 
ix“jausi su keliais lietuviais prasikaltėliais.

Grįždamas į namus mintimis perbėgau nelaimingųjų 
gyvenimą. Daugelis tenai pakliuvusių gailisi. Kokia ne
laimė motinai, tėvui sulaukti tokio vaiko, kuris namams 
atneša gedą. Kalinys gailisi. Jis mato savo nelemtumą... 
žinoma stengiasi savo tėvelius suraminti... “sugrįžęs bū
siu gerąs...” Sekančios eilutės nupiešia jausmingą pa
veikslą*..

f

ir jin, atsikėlę į darbų vėl rtoa!

Gana, jau vaikučiams galva paailaėjo — 
tedaro su noru ipokyklog duria! 
žiūrėk, ir aA<įų-** nematytųpriėjo, 
per mokslu nukviesti tamsia* dar akuti*,

Ganydami tavo makųūs bičiuliai — 
padėdavo karveg varytu avis: _____
dabar jau prieš juos~5nokrio kalnai didžiuliai, 
į atmintį vagą žinių jie įknis!..

Varpeli# gertais vaikučiai* kaa rytą, 
su džiaugsmu mėrti j suolu* sukvies., < 
Pasaulį kasdieną plačiau, nematytų" 
mokykla prieš alkanus Žvilgsnius išties!

Kai žiema atėjusi pančios jau žemę 
ir pūgos numirėlio rūbu apdengs, 
varpelis žinos, kad vaikučiai jau semia 
jėgų tų, kurio® muips rytojų surengs!

ĮVAIRENYBES

KALINYS IR LAKŠTINGALA

Lakštingala, gražus paukšteli, 
Pas mano langę nečiulbėk, 
Į mano ‘gimtinį namelį 
Linksmai giedodama nulėk.

Tenai mamelę nuraminki, 
Palinksmink baltą galvą jos, 
Jai apie mane imsakyki, 
Lai apie mane ką žinos.

Tenai kuklioji liepužėlė, 
Dejuoja vėjo pučiama, 
Tenai mamele sengalvėlė, 
Vaitoja, manęs laukdama.

Sakyk, sulauksi tuoj sūnelį; 
Laiminga būsi ir linksma.

VILKAS IR AVINAS

Vilkas, kartų pasitikęs aviną sako: “Aš tave sudrasky
siu.” Avinas sako: “Kam tu mane draskysi, tu velyk pa
kalnėje atsistojęs išsižiūrek, o aš ant kalno užsilipsiu ir 
šoksiu stačiai tau į nasrus: tai ne man skaudės, nė tau 
manęs negailės.” Vilkas avino paklausęs atsistojo, išsi
žiojo, užsimerkė. Avinas nuo kalno pasišokėdamas, kaip 
duos vilkui į kaktą! Vilkas bimt ir nuvirto. Avinas nubė
go, o vilkas atsikėlęs apsidairė ir, krąipydamas galvą, mur
ma: “Kas-žin, ar aš jį suvalgiau, ar ne?” Tur-būt suval
giau.”

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia,— 
Ten Lietuva mano brangi, 
Tenai širdį mano traukia.

Ten darželiuos pinavijoe, 
Ten mergeles kaip lelijos, 
Ten šalele daug geresnė, 
Juoda duona ten gardesne.

Ton gimtinis yr kiemelis, 
Kur gyvena mano tėvelis; 
Ten močiutė ir seselė, 
Brolužėlis ir mergelė*

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau, 
Paukščio sparnus kad tiirtčiaii ; 
Ten atrasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš saldžįijjų* 

Be vandens, kaip trokšt’ žuvelė, 
Be rasos kaip vyst’ žolelė, 
Be tėvynės taip aš ’džiūrtu, 
Ir sveikata mano žūsta.*.

t
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JOTO TOMU ABTMKPAI į kratų -- L053, ūkininkų ir 
, i -- _ šiaip sodiečių — 2,076, kinų

44, negrų—615, kitų tau
tų laukinių žmonių — 953.
' Iš 2,050 gyvulių artistų y- 

ra: šunų — 740, arklių —* 
510, — 83, Mil» —

Šiais metais kino filmų sos
tinėj, Holivudo mieste, pir
mą kartą yrra išleista knyga, 
kurioj surašyti visi kino ar
tistai ir statistai. Tai yra, 
taip sakant, kinti veikėjų 
katalogtiA^H ta ****^17, kuprių 11, 'gaidžiu, 
matyt. M » vim* HoJivade 
gyvena 19,750 kino artistų, 
iš kurių 17,760 yrą žmonės, 
o 2,050 — gyvuliai. Holivu
de, mat, nedaroma skirtumo 
tarp žmogaus ir gyvulio: 
svarbu, kad artistas, o kie- 
kakojis— dvikojis ar ketur
kojis, į tai maža kreipiama 
dėmesio. •
’ Iš 17,700 žmonių artistų 
yfra-11,540 vyrų ir 9,160 mo- 
terų/arte 15.G50 suaugusių 
ir 2,050 vaikų. Vaikų tarpe 
yra 345 “artistai.” kurie 
dar Žinda motinos krūtis, 
tačiau jau vaidina filmuose. 
Atsižvelgiant į kitas ypaty
bes, žmonės artistai dalomi 
į 'tokias kategorijas: milži
nų 
kuprotų 
choristų 
4,850, šiaip ridutiniškų — 
5,350, ūsuotu — 3,740, barz
dotų — 2,057, plikių — 907, 
storų, sunkių moterų — 352, 
vyresnių už 60 mrmoterų— 
881. karininkų 3,125, aristo-

887, nykštukų—1,153’ 
89, raišų — 605. 
7,500, šokėjų ■—
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vačių liūtų, -r 8, bė«- 
dŽionių -** 32, papūgų14. 
kačių — 20, dramblių — 57, 
Tokių — 7* krokodilų — 3, 
vigų kitų gjmtfių 442. iš 

gyvulių artistų ypač pažy
mėtini: 75 Šunfa, kurie loja 
įsakina, 15 karvių, kurios 
bliauna įsakius. 4 asilai, ku
rie rėkia, kada reikia, 14 
kalbančių papūgų, 18 kačių, 
kurios miaukia paliepus ir 
2 giedantieji sulig įsakymu 
gaidžiai. Be to, dar yra 32 
žmonėm, kurie pamėgdžioja 
gyvulių balsus, ir atskiras 
wlių cirkas iŽ 50 pelių! 
Kaip matom, Holivudo ar
tistų sąstatas yra platus ir 
įvairus!

MRDŽIŲ AMŽIUS —

H mūsų miškų medžių il
giausia auga eglės ir ąžuo
lai.* Abu Šiuodu medžiai au
ga iš eilės 200 metrų. Ėglė 
per laiką pasiekia 3(M0 
metini aukščio ir ąžuolas a- 
pie^5 inetrtte. Dažys ir bu
kai auga iki 80 metų* Ber
žai ir epušės auga 50—60 
metų ir patiekia tada apie 
35 metrus aukščio, Maume- 
•lis, atsižvelgiant į vietos są
lyga** auga 60—110, metų, o 
kartais įr daugiau. Labai 
greit auga raudonasis elks- 
uis. *Der dvideMmts metų 
jis kartais pasiekia 20 met
ru anHčio.

Seimo atstovai davė ndminis- 
tratorei keletą paklausimą j ku
rtam ji atsakė. Kadangi įinansi- 
nia admiuhtratorfa raportas ne* 
baro patikrintas Kontrole Ko- 
mhijoa, tai paliktas JMihM 
Centro Valdybai patikrtntb

Kontrolfa Komiaijoa nary* S. 
Cflmlakfo išduoda savo užduočių 
raportą, žodžiu, pažymėdamas, 
kad dalyvavo Centro Valdybos 
smdrinkimuoae tik^du kartu* o 
finansų knygų nėperžiffrfję. Ra
portas priimtas*

Kun. X švagždys, Literatinės 
Kom‘wijo« narys išdavė raportą 
pažymėdamas, kad komisijos na
riai turėjo keletą aumrinkimų ir 
kalbėta apie ^Darbininko” turi
nio gerinimą, ieškota* daugiau 
bendradarbių ir jų gauta, Būda
mas Lietuvoje kalbėjo mi keletą 
literatų ir juos kvietė bendradar
biauti. Dėlei organo turinio ko
misija neturėjo jokių skundų*

Literatinės Komisijos narys 
kun, F. W. Strakauffkas išduoda 
raportą žodžiu ir pažymi, kad Lį- 

> teratinės Komisijos reikalai buvo 
vedami geroje tvarkoje, kivircin- 
hei nesusipratimų neturėjo. Ves
damas “Dėdės AnufrO” skyrių, 
darbu prisidėjo gausiai ir “Dar
bininke” visada vaišina jaunimą- 
kuris skaito “Dėdės Ajnifro” 
straipsnius. Raportaą priimta ap
lodismentais.

A. F. Kneižys aiškino apie įve
dimą “Darbininke” New Yorko 
ir New Jersoy valstijų skyriaus 
ir pažymi, kad inicijatoriu buvo 
kun. J. Balkfmas, Taipgi paaiš
kino apie darbus kitų Literatinės 
Komisijos narių kaip tai: kun. K. 
Urbanavičiaus, kun. J. švagždžio, 
kun. F. Južkaicio, kun. F. Stra- 
kiuako, kun. F. Virmauskio ir 
bendradarbių kun* A.- Šmulkščio, 
kum X Balkfino, F* Virako, U. 
Jokubaitės, kun. dr. F. Kemėšio, 
A. Ivaškos ir kitų. Gcrf), litera
tams redakcijos vardu taria nuo* 
Širdų ačiū. Seimas raportą priima 
įr nuoširdžiai dėkoja visiems or
ganizacijos ir organo “Darbinio* 
"ko” rėmėjams, bendradarbiams 
ir priėteliams. ’
* Pareikšta, kad kiti komisijų na
riai, kurie žinom laiku nedaly
vauja sesijoje, išduos savo užduo
čių raportus vėliaus.

Km. A. imulkščio referatai
Kun. A. Šmulkštys, buvęs Lie

tuvos Seimo atstoviu ir įžymus 
Lietuvos Katalikų vadas, referuo
ja žodžiu, temoje Lietuvių Ka
talikų Veikimas Amerikoje.” Re
feratas labai įdomus, nes turinin
goje ir aiškioje kalboje referen
tas paliečia visas Amerikos lietu
vių organizacijas, katalikų tarpe 
darbuotojus ir kokių nusistatymų 
turėtum prisilaikyti ateityje, i- 
dant galėtum įtraukti į eiles va
dų ir darbuotojų mūsų inteligen
tiją — profesijonalus. Referatas 
priimtas gausiais aplodismentais.
* Pribuvęs į seimą kun. J. Am- 

hotas, i§ Hartford, Conn„ sveiki
na Seimą Žodžiu. Aplodismentai.

Taip pat atsilankęs į seimą F. 
E. Norbutas, iš Nomood, Mass., 
sveikina seimo dalyvius. Aplodis
mentai. .

Toliau* seką virš minėto refe
rato diskusijos, kuriom Ima daly- 
vumą : X Verseckas, kun. X 
Švagždu, kun. X Balkonas, kun.

F, W. Rtraktusk**, A. F, Kuri* 
žyra, A* VabiaunkaK, kun. F. A. 
ATirmau*ki8, kun. X Ambotaa ir 
f ili. Kun. A. Šmulkštys atsako į 
klausimus. Nutarta ir pavesta re
zoliucijų komisijai parašyti tuo 
klausimu rezoliuciją.

A* F, KnriŽys, Svirno Komiui* 
jos vardu, skelbia ir kviečia Sei
mo dalyvius į Seimui paruoštus

v*kanw: Rūgėjo 23 d., 7^X1 vai, V 
vakare, Munkipal KvctaMtaJg 
koncertas; rtifįičd0 d*, TjMJ 
vai. vakare, parapijom avctaiirifaj 
ant 7*toa gatvča* vakarien?,—UJkj 
kvietimą* priimta* aplodbmii*! 
tais. 1

Nutarta; Užprašyti šv, Mliifaąl 
Už «kla* mirurių LD8. nartą, M i 
mo mitroje dienoje, 8:30 vai. ry- į 
fe, o nerijas pradčti tuojau* po J 
»v. mišią, . J

Pirmoji dienos seimo antrą aeąL , 
jn baigiama 6:10 vai, vakare..

; į (Buh daugiau) . ’

IMIGRANTŲ PROBLEMOS
Ateivio Sugrįžimai

KLAUSIMAS: Mano brolis iš
vyko Europon suvirti nmtui ntgnl 
aplankyti rimtara, bet negalėjo 
sugrįžti kuomet ketino grįžti ir 
tuo tarpu jo sugr|ŽImo leidimai 
išsibaigė, Ar jis galva sugrįžti į 
Su v. Valstijos? K* Balt taure. I

ATSAKYMAS: Tavo brolis tu* 
įėjo prašyti pailginimą laiko, pa- 
riunčiant jo.aplikaciją ir tris do
leriu* arčianriam Amerikos kmisii- 
Itti. Paprastas leidimo laikas pra= ■ 
tęstas kartą arba dauginus ir vis 
ant šerią mėnesių Jeigu dabar ta
vo brolis pristatys darodymą paro
dant kad jis buvo sulaikytas nuo 
•sugrįžimo į laiką, kad jis neturi 
legališką rezidenciją kitur ir per 
visą laiką ketino grįžti atgal, į S. 
Valstijas, jis gal bus įleistas kai
po nekvotinis sugrįžtantis ateivis. 
Jis turi asmeniškai nuvykti i ar
čiausią Amerikos konsulo ofisą ir 
išgauti imigracijos vizą už kurią 
turės užmokėti £.10.

Vardo Permainymą*
KLAUSIMAS: Atvyktu irią fa* 

lį 1907 m. kitu, ne savo, vaidu;Tu-' M 
tėjau draugo pasportą Kuomet M 
jau čionais atvykau vartojau savo -J 
vardą ir visi mane taip pažįrta. ✓ 
Noriu paduoti pilietystSn prašymą. W 
Ar man duoti tikrą vardą nrvtr* M 
<]ą po kuriuo atvykau! •' >

T. K., flary, InėL jjĮ

ATSAKYMAS: Forma, kurią 
turi išpildyti, reikalauja informa- ’1 
eijns apie tavo tikrą vardą ir tu M 
turi paduoti vardą po kuriuo at- j 
važiavai, nes kitaip tąvo legalM- ■ JI 
luis atvažiavimas į šalį negali bū* « 
t i pertikrintas. Jeigu nebus kitą J 
priežasčių tai nebus sunku tau 
tapti piliečiu. - oį

Pilietystfe Aplinkantų 
Ru»8

KLAUSIMAS: Blanku, kuri var
tojama aplikacijoms “pirmųjų” 
ir “antrųjų” pilietystės poplerų, 
reikalauja pažymėjimą ra*čn fr 
tautos. Kadangi daug tautų prt* 
guli prie Klovų ra^fa, ar reikalau
jama užrašyti lenką, taisą, larl^t 
riovčnn kaipo prigulintį prie ala
vų rases ? T. K., New York City

ATSAKYMAS: Labai daug ne
susipratimo kilo dėl tinkamo kla
sifikavimo aplikantų pagal rasės. 
Darbo Sekretorius gavo tiek daug 
užprotestuojančių laiškų kaldink 
to punkto nuo asmenų ir visokių 
organizacijų kad jis įsakė darbi
ninkams dauginu neklasifikuoti 
žmones pagal rasf<‘

Palengvinta Natūralizacija Atei
viams Veteranams

KLAUSIMAS: Ar įstatymas pa
lengvinant natūralizacijos proce

dūrą ateiviams, kurie tarnavo A- 
merikos pulkuose Pasauliniam Ka
re vis egristuoja! A. D., Cleveland

ATSAKYMAS: Privilegija atei- 
vių-vetcranų> kurie tarnavo prie 
Amerikos kariuomenės pasaulinio 
karo laiku tarpe birželio 5 d., 1917 
m. ir lapkričio 12 d., 1918 m. įgyti 
Amerikos pįlietystę palengvinta 
procedūra yra pailginta iki kovo 
4 d., 1931 m. Toki vyrai neturi 
pristatyti intencijos deklaifecijoa 
ir neturi turėti atvažiavimo certi- 
fikato. Jie gali bite kad prieš ko* 
vo 4 d., 1931 m. paduoti natūrali- 
i*.aėijox peticiją.

"6'
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Moterų PilietyiU S
KLAUSIMAS; Ištekėjau »ž 1

ra 1918 m., ir 1919 m. ji* tipo <i 
Suv. Valstijų pilietis, tokiu bttdtt 9'J 
aš irgi tapau piliete, bet 1926 m. 
gavau nuo jo persiskyrimą. Ar .1
tiiom persiskyrimu netckau'piUe- 'j
tystės! Jeigu netekau, tai ar tu- 
rin vėl išrimtŠ pirmas RopŠeras, a
ar turiu paduoti tiaturalisacijoa j
peticiją tuoj! Ji

V. P., New Haven, Gota,
ATSAKYMAS: Prieš rugsėjo 22 J 

d.r 1928 m. ateivė moteris autom*- j 
jtišMei iąijo pįlietystę aavo^vjys a 
pilictystc. Nepametel piliety^ M 
kuomet persiskyrei. Vis esi Ame* 1 
tiktis piliete. Po nauju įstatymai, 3 
nuo liepos 1 d„ 1929 m., gali ješgt* 
nori, įgyti atskirą pilietystė* eer- 3 
tifikatą. Reikia gauti form 2400 
ir pasiųsti District Director of ‘ "3 
Naturalization. Turėsi paduoti 3 
vyro naturalizavimo dieną, jeigu w 
atsimeni ir certifikato, numeri, -3 
Privalai turėti atvažiavimo eertl- 3 
fikaįą ir įvejąs fotografijas. Tft- 3 
j ėsi užmokėti <10. už ptletystis įj 
certifikatą ir dar Š5.00 už atra* i 
Žiavimo certifikatą. “Money-orde* Ja 
ris” ant 115.00. turi būti ižpftdy- 3 
tas vardu Commtaionor of Natų- j 
ralization, Washington, D* C. ir J 
turi būti pasiųsta su form 2400 , 1 
District Director of Natūrali**- | 
tion. Atsitikimuose kur vyrai gau- J 
na persiskyrimą nuo moterų dėl J 
morališkų priežasčių, tokioms mo- J 
terims yra sunku įgyti pilietybę. 1 
Bet kadangi Tamsta pranešei kad **d 
tu nuo vyro gavai persiskyrimą, j
tad neturėsi jokių sunkenybių. 1

Lrikrritii—tri aakykla. lai* « 
kraltb nuo takyklos teritkMt tik 
tuo. kad iŠ sakykla# grita* 'krik' i 
btU gal
laikraščio gi — visam pmrita 
~-Vy»k.X Staugaiti* i

T« lų K. MĖTOTOS
OerUaM JUetnvo# Mtikdatat yra tta’ 

t<* Fabriko. Dabar tą MkhiMlą gauna- 
m imatatal ir tod« jos jrm. ltMto# ir 
gninmcM. ■ . . -

Km dar MMt Ją raCavt/tfti Ufcte* 
kyfctt. IftNMuiymal įvairią w«V »iw 
ėlam OK riM
* Perkant pa dWH* mtoUkla, 

BMamekrautnvnmiM, ttauriJoma

“lūrt^Amovm

Imm

*

14 tik muro n muooi kauja nmu 
VARDU

XXIX-TAS TitPTAIITMS EUCHHBTHS 
nmaEsis

ParaM KUM. PWJPH M. t (X

UWI įdomi knyga* Apeafamt fymtaafa KfadffS
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VYTAUTAS - KRIKSČia&įji*XS
NlSKAS KARŽYGIS

Vytautas Didysis dažnai y

karvedys ir politikas, bet la
bai retai yra minima jojo 
krikščioniškoji dorovė, tar
tum jisai laikėsi kitokių dės
nių negu kad krikščionis 

JI, _ ... šiandie laikosi. Atrodytų,
kad Vytautas yra koks A- 
leksandras Makedonietis ar
ba Julius Cezaris, koks stal>- 
meldys, kuriam krikščioniš- 
kosioa dorybės kaip nusiže
minimas, artymo meilė, 
skriaudų dovanojimas, gai
lestingumas, pamaldumas 
būtų visiškai svetimos. Gali
ma imt paabejoti, kad visi

«ta ttee Mt oCMartfc S, 1SW*

Art of OetoUr g 1HL <»
SUBSCMimOKJUTM;

Jtata y«ariy......t __ _ . _ ..
Statai ta ątr

“DARBININKAS
8N Wed Broadw.y South Boston, Mmk.

Teleph'jBe South Borton

...HOO

j MOKINA ISTORIJOS
Tūlas sandarietis džiau-įpatriaivlm ir Klevo me 

L gitui sugavęs, anot jo, du 
kunigu nemokaut istorijos. 
Mat, tuodu kunigu (kum 
Pakalnis ir kum Juškaitis)

patriarcho ir Klevo metro
polito. Prie Vytauto buvo 
įvesta katalikybe 'visoj tik-

tauto amnmi, kiek tai gali- ~ fe
nm išdaryti po 800 metų, r»-17^ jojo'ti-
«iuK fojė prekihioį, 
Tauto. Didvyrio wmenyM-

aąVo nedaro pusbrolio fe

rovės brangenybių. Vytau
tukas, stabmeldžių kt* 
dikis, tavo jaunatvėje nog*’ 
Įėjo išgirsti ko nors apie 
Kristų, apie Jojo Švenčiau
siąją Motinų arba Šventuo
sius. Priešingai, didžiausi 
Lietuvos prieki buvo kry- 
žuočiai, kurie kardu platino 
krikščionių tikėjimų, he 
aukšto pažinimo teteiks kri
kščioniškosios dorovės pažy-

rojoj Lietuvoj ir buvo kri4 Vytauto garbintojai Šias mi-

Vytauto apvaikščiojimo me
tu pareiškę, kad 'Vytautas 
buvęs Katalikų Bažnyčios 
ginėjas, užtarėjas ir promo
torius ir kad jam priklauso 
garbe krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje, Girdi, krikščio
nybe buvo bandyta įvesti 
dar prie Mindaugo ir Gedi
mino, bet -pasekmių, nes 
Mindaugui žuvus visa Lie
tuva vėl supagonėjo. Taigi 
ne Vytautas esąs krikščio
nybės įkūrėjas Lietuvoj, nes 
prieš ji yra buvę kitų. Savo 
tvirtinimui paremti autorius 
eituoju porą anglų enciklo- 
pedijų.

Kaip matome, čia šaudo-1 
L bereikalingai ir pro šalį.

Bereikalingai, nes tuodu ku- 
nigu visai ne neužginč^a, 

BF kad prie Mindaugo ir Gedi- 
L, mino buvo bandoma įvesti 
T Lietuvon katalikų tikėjimas, 

bet bandymams nepavykus, 
R tuodu kunigaikščiu negali- 
i rna vadinti krikščionybės 
į kūrėjais Lietuvoj. Ir Šaudo- 

mą pro šalį, nes Vytauto 
į pavadinimas bažnyčios užta

rėjų bei ginėju nė kiek ne
paneigia anųjų kunigaikščių 
nors nesėkmingai, bet gerais 
norais padarytų bandymų. 
Kas kits Inmdymas. kas kits 
vėl sėkmingas kokio dalyko 
įvykinimas.

Sandarietis dar nori įro
dyti, kad Vytautas suvisai 
nebuvęs Rymo bažnyčios pa- 
tronas arba užtarėjas, tik 
valstybes vyras, dar nepri
klausomas krikščionybės 
vykdytojas. Jis,girdi, sulig 
istorijos sušaukė Novogrud- 
ke pravoslavų sinodų ir pa
skelbė Lietuvos krikščioniš
kų bažnyčią nepriklausoma, 
globoje Maskvos patriarcho, 
o ne Rymo popiežiaus, žo
džiu, tasai sandarietis nori 

k ' padaryt Vytautų nezaležnin- 
r* ku.
i K . Bet istorija truputį kitaip 
įt pasakoja. Kad Vytautas su- 
. Šaukė sinodą Novogrudke, 
įr - tai sušaukė, bet visai ^kito- 
£ kiu tikslu. Jis norėjo, kad
g* jo pavaldiniai pravoslavai
į| atsimestų nuo Maskvos ir
£ prisidėtų prie Rymo, o ne
L priešingai. Reikią žinoti,
U kad 'augriųjps katalikybei

prie Mindaugo, Lietuvos 
» Valstybes ribose buvo užsili-
[; kę daug misti krikščionių

f.

re
£u

i

notas dorybes laikytų dva
sios milžinui reikalingomis.

Tuo tarpu pažvelgę kH* 
kščibiiiškomis * akimis į Vy

kščionybe rusų apgyventose 
dalyse. Taigi Vytautas tam 
ir sušaukė sinodų Novogrud- 
ke, kad rusai pravoslavai at
simestų nuo Maskvos ir pri
sidėtų prie Rymo. 1418 m. 
Vytautas išsiuntė Kievo 
Metropolitų su 18 kitų pra
voslavų vyskupų į katalikų 
Sinodą Konstancijoj suda
ryti tikrą vienylię su Rymu.
Tas nepavyko, liet ne dėl tik galįs visomis priemouė- 
Vytauto kaltės, kurs dėjo vi
sas pastangas, kad visi kri
kščionys jo valstj’bej būtų 
vienybėj su šv. Tėvu. Tą 
patvirtiną ir paties sanda- 
riečio iš anglų enciklopedi
jos cituojami Sodžiai: “Wi- 
towt labored for eeclesiasti- 
cal union between the tvvo 
sections of the peopleg.” 
(Vytautas darbavosi bažny
tinei vienybei—unijai tarp 
dviejų skirtingų dalių savo 
žmonių). Ar reikia dar ge
resnio paliftdymo, kad Vy
tautas buvo uolus Katalikų 
Bažnyčios ginėjas bei užta
rėjas? Vadinasi, sandarie- 
tis. kiek paklaidžiojęs po ne
žinomus sau istorijos takus, 
nejučiomis, savo cituojamais 
žodžiais paremia tų dviejų 
kunigų nuomonę.

Vis gi polemizuojant rei
kėtų nors tiek susivokti, kad 
savo argumentais neateiti 
priešininkui į talką.

Vokietijos atstovas nustati- 
nejas santykius tarp Vokie
tijos ir Lietuvos atsižvelg
damas į santykius tarp Len
kijos ir Lietuvos, Atstovas 
visada esąs pasiruošęs kiek

mis veikti, kad tik nepage
rėtų santykiai tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Nuo to nu
kenčia Klaipėdos reikalai ir 
laikraštis skundžiasi, kad 
atstovas tikrai jais nesirū- 
nna. Gale straipsnio yra 
grųsinimų. Jeigu Lietuva 
neišpildysianti savo tarp
tautinių pasižadėjimų, rei
klų lankti pagrindinio Klai
pėdos klausimo kurso pakei
timo. Mes galim būti tik dė
kingi tam laikraščiui, kuris 
nušvietė Vokiečių atstovy
bės Lietuvoj veikimo takti
ką. “itytas”’

PATYS VOKYČIAI APIE 
KLAIPĖDOS REIKALUS

“Tilsiter Allg. Z.” rašy
damas apie lietuvių visuo
menės nepasitenkinimą dėl 
Lietuvos delegacijos nusilei
dimų Genėvoj rašo, kad jei
gu kas jaors turėtų būti to 
nepasitenkinimo auka, tai 
pirmoj eilėj tektų atstaty
dinti p- Merkį. To laikra
ščio nuomone, jis esąs di
džiausias kaltininkas,. kad 
klaipėdiečiai negali žmoniš
kai bendradarbiauti su savo 
suverenine valdžia. Jojo pa
šalinimas nuo užimamos vie
tos būtų pirmas laidas to 
bendradarbiavimo atstatymo 
ir prisidėtų prie santykių pa
gerinimo ne tik tarp klaipė
diečių ir Lietuvos, bet ir 
tarp Liėtp^s ir Vokietijos. 
Tolimi laikraštis puolu ir 
Vokietijos atstovybę Kau
ne, kuri laimi esanti kalta 

priklausančių prie Maskvos dėl santykių pablogėjimo/

■ I..ŲI ■ ..

MUK UETIMŲ HUSU DMUCUOS THTH
XXII visuotinis lietuvių 

mokslo drsufijot susirinki’ 
mai šiemet praėjo iškilmin-

vm ir IMitt jam tėviškę, 
viaa dovanodama*.

Dar dauginti) Vytautas į* 
kalbina ir gavo pusbrolį fe 
gailų priimti katalikų tiktSj I- 
mą, sukurti katalikišką Iri
mų, pagelbėti kaimyninei 
valstybei susitvarkyti. Jo
gaila Vytauto klauso, jo pa
tarimus pildo, sutartis rašo, 
vyksta jojo lydimas i Kro
kuvą ir čia lenkų karaliaus, 
katalikų tautos, vainiku vai
nikuojasi. Vytautas tuomi 
džiaugiasi; jisai džiaugiasi,

būdu, labai neigiamoje nuo- vedimo MkŠčionybės į Lie- 
taikoje vystėsi jauno beisimo
je krikščioniško karžygio 
siela. Paaugęs, Vytautas 
greitai susiorientavo ir tuo
jau suprato, kad na tikėji
mas ii* ne Kristaus mokslas 
čia kaltas, bet žmonės, kurie 
neteisingai tų tikėjimų pa
naudoja savo tikslams. Ji
sai tuojau atskyrė krikščio
niškame pasaulyje grūdus 
nuo pelų. t,. ' ■

Iš Krėvės kalėjimo Vytau
tas bėga ne pas stabmeldžius 
bei magometonus totorius, 
ne pas atskalūnus rusus, ne 
pas svyruojančius čekus, bet 
pas katalikus, ne tiek gal 
suprasdamas kiek nujausda
mas, kad anų žiauruolių tar
pe slepiasi tikroji* tiesa, švie
sa irgalybfcČia po kryžiuo
čius jisai priima krikžtų.Tai 
jisai daro ne veidmainiškai, 
liet tikrai, nuoširdžiai. Jisai 
tai daro niekeno neverčia
mas. Vytautas supranta ir 

' žino, kad tiktai katalikų ii-

MYLĖK SAVO 
ARTIMĄ

(Tęsinys)
AKTAS III.

Scena—Grabausko ūkis. Baltras, Steponas ir Alfonsas, 
sustoję šnekasi.

BALTRAS: Žinoma, kad aš buvau persigandęs.
STEPONAS: Ištikrųju vaidenos, ir ta dvasia buvo 

t«ki pikta. Man taip smarkiai davė per veidą.
ALFONSAS: Ir aš jaučiau, kad jos ranka buvo šalta 

saip ledas.
BALTRAS: Užtat, kad buvo dvasia.
STEPONAS: Ar tu pirmiau kada buvai matęs dvasią. 
BALTRAS: Ne, tai buvo pirmutinė, tikiu ir paskutinė. 
ALFONSAS: Daugiau aš nebeisiu vaiką surišti. 
STEPONAS: Ir manęs nematysi.
BALTRAS: Ar jūs tikėsit ar ne, bet aš per visą naktį 

negalėjau užmigti. Prakaitavau, prakaitavau, o ta drą
sia vis akyse.

STEPONAS ; Kada mane mama pamatė parbėgant na
mo, sake: ‘‘Kas pasidarė?” Tikėk man, ą» negalėjau vie
no žodžio ištarti.

ALFONSAS: Visi vaikai kalba, kad mes matėme dva
sią. Turbūt užtat mums vaidenos, kad norėjome šposą ii- 
kirsti.

BALTRAS: Ta dvasia manu pamokino. Nuo Immį die
nos aš visad sukalbėsiu ištarius, ir mėginsiu batl gerta 
vaikas.

STEPONAS: Aš gausiu nuo aakrhstijono galiuką Žva
kėsir nešiosiu kišenėj. . *

ALFONSAS; O aš gausiu mažą bohkutą Ivęato 
vandens.

BALTRAS: Mama man kartą sake, kad aš turiu piktą 
dvasią. Gal užtat mes ir matėm dvasią.

STEPONAS: Jei tu turi piktą dvarią, tai tu turi M 
pašventintas

ALFONSAS: t Ištik ryju J Tai piktM dvario* gaila j 
kaimenę sulįsti. Atsimeni kaip atpasakota IvatU<d lito-, 
rijoj? / .

■BALT RAS: Žinote, vaikai, aš kaip ekiu Bubatoj 
žintha paklausiu kunigo ar ai turiu piktą dvaają.

STEPONAS: Taip, tai bus geriaiašat Rat ulmirlkim. 
Einam prie ežero. Tenai yra laivelb, gaUrim

BALTRAS: Gerai! Mes ncai«xb'*iąrkitia»i vaitam.

rusus nuo Katalikų Bažny- 
Mos rūpinasi patraukti į tik- 
rųjį tikėjimą, į vienų avi jų; 
Prie to ragina Lucke suva
žiavusius ir kitus krikščio
niškų šalių valdovus. Vienu 
žodžiu, visa tai daro ramiai, 
teisingai ir teisėtai, suma
niai ir gražiai — tikrai kri
kščioniškai.

Priešų Bytautas nenorėjo 
turėti; su kuo vienų dienų 
turėjo ginčų, su tuo tų pačių 
dienų troško susitaikinti. Sa
vo reikalus gynė, bet kitų ne
skriaudė. Ginčų turėjo ir su 
vokiečiais, ir su lenkais, ir 
su totoriais, ir su rusais, 
kaip galima tikėtis per tuos 
40 metų savo viešpatavimo. 
O visgi šiandie, praslinkus 
500 metų, nė vokiečiai, nė 
lenkai, ne totoriai, ne rusai 
negali pasakyti, kad Jisai su 
jų tauta butų neteisingai pa
sielgęs. Tasai Didysis Lietu
vis tiek tautų valde, o ne vie
nos neištautįno, ne sulietuvi
no; ne nebandė tai daryti. 
Kuo kas norėjo būti — ar žy
du, ar vokiečiu, ar rusu, ar 
lenku, ar gudu, ar totorių — 
tuom ir galėjo pasilikti.

Savo prakilnumu Vytau
tas Didysis tokį gerų LIE
TUVIO vardų paliko, kad 
tarp kultūringiausių tautų 
ir šiandie lietuvis nesisamm-

tavą.
Metai bėga ir Vytautas 

kas kartas daugiau^stebina 
pasaulį savo darbštumu, sa
vo sumanumu, pastangomis 
ir pasiaukojimu. Ne kardu, 
bet savo sumanumu priver
čia Jogailų jam nusilenkti ir 
sugrąžinti ne tiktai jojo tė
viškę, bet ir visų Lietuvos Sa
lį jam atiduoti. Jisai pasi
lieka Didžiuoju Lietuvos 
Kunigaikščiu, Visu pirma 
apdraudžia šalį nuo priešų, 
kaimynų. Su lenkais padaro 
draugiškas sutartis, prie 
Vorsklos sustabdo totorių 
veržimąsi į Lietuvą, prie 
Žalgirio supliekia nesuval
domus ištvirkusius kryžiaus 
niekintojus. Pačioje šalyje 
jojo krikščioniškiems dar-tina savo tautystes. Net ir 
bamą sako negalima rasti. At
siėmęs iš priešų žemaičių ša
lį, joje skelbia Kristaus 
mokslą, kuria vyskupijas, 
stato bažnyčias, didina ir 
puošia miestus; atskilusius

ga nuotaikiu Prie to žymiai 
prisidėjo dr. Vydūno paskai
tos. Po 18 metų protarpio 
Vilniuj apeilankį dr/Vyfe 
nas, ypatingai jaunamiorioa 
kartos inteligentams padarė 
didelio įspūdžio savo kilnią 
žmoniškimio nuotaika. Ji Žy
miai jautėsi susirinkimo me
tu. Tų labai vykusiai pažy
mėjo draugijos pirmininkas, 
direktorius M. Šikšnys, pa- ; 
brėždamas, kad visi Vilniaus 
lietuviai sau draugiškai pa
sidavė rankas.

Narių draugija turėjo 141. 
Naujai priimta 25, daugiau
sia studentų, Į valdybų bu
vo išrinkti: M. šikšnys, Br, 
Untulis, P. Karazija, * 
Matjošaitis, dr. D. Alseika, 
dr. J. Šlapelis ir A, JuškevL 
čius. Sumanymuose buvo 
tartasi dėl draugijos mokslo 
darbo praplėtimo. Tu pačia 
proga p. Karosas di*. J. Ba
sanavičiams fondui paaukojo 
dar 300 zlotų.

Draugija dabartiniu me
tu turi per 30,000 knygų bib
lioteka, kuri nuolat didėja, 
taip pat gausų archyvų, ku
riame tik senų dokumentų y- 
ra per 20,000. Be to, draugi
ja turi įvairių kitų draugijų 
archyvus ir gausius muzieji
nius rinkinius, tarp kurių 
pažymėtinas turtingas nu
mizmatinis rinkinys. Biblio
teka ir rinkiniai tvarkomi ir 
jais daug mokslininkų nau
dojasi. e. *

daugelis kitataučių, ypatin
gai ankstesnių luomų, save 
lietuviais vadina. Toksai tai 
buvo Vytautas Didysis savo 
krikščioniškame gyvenime!

V&amc pasauly per metus J 
pagaminama 146 milijonus 
centnerių laikraštinio popie- 
rio. Daugiausia popicrio pa
gamina Kana’do — 54 mili
jonus centnerių.

Jie čionai tuoj ateis, pnsltui klausines visokiu klausimi; 
apie dvasias. (Jie eina) Ir klausykit, vaikai, nuo dabar 
aš niekam jokių šposų nebedarysiu. Ir mažesnių vaikų ne* 
bernužiu.

STEPONAS: Jei tu bitei geras, gal piktos dvasios pa
čioj iš tavęs išeis, nereiks nS pažventyti. (Jie visi trys nuei
na. Valandėlę scena tuščia. Paskui pasigirsta vaikų bal
sai, ant scenos pasirodo, Petras, Jurgis, Kasys, Vincas, 
Albertas, Antanas, Povilas, Pranas, Stasys, Rapolas, Juo
zas, Anicetas, Jokūbas. Jie susėda arba sugula ant žo
lės).

JURGIS: Tai kiek gausim obuolių?
JOKŪBAS; Dežimti! Gana bus?
PETRAS; Dešimtį obuolių! Ką, tu sapnuoji?
ANTANAS: Tu manai mes dvi mylias čjome dei de

šimties obuolių?
STASYS: Tai nebus nė ko pradėti valgyti! Žiūrėk, 

kiek mūsų. (Skaito). Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši 
septyni, aštuoni, devyni, dešimts, vienuolika, dvylika.

KAZYS: Dar ateis Alfonsas, bus trylika.
VINCAS: Steponas, keturiolika.
STASYS: Baltras penkiolika.
JOKŪBAS: Taip, ir dešimtį kartų po penkioliką bus 

šimtas penkiasdešimtą
. ANTANAS: Tai kas, aš vienas tiek suvalgysiu.

PRANAS: Um, ir dar bitei alkanas.
JUOZAS: Būk vyrus Jokūbai, atnešk daug, mes al

kani.
POVILAS: Žinoma, ar tau obuolių gaili, gi vėl pri* 

ings*
RAPOLAS: Dar daugiau. Kur vieną nuikinsi, du už- 

atigą* .
VINCAS: ^tikrųjų, mw vUI tavo draugai.

•KELETAS: Tdp, ta tava mylime.
JOKŪBAS; Aš pąkltari
ANICETAS: Taip, ir jam pasakyk, mes tavo geriausi 

draugai. S^yk, ta geri, mokykloj gerai mokinami, na* 
mie tėvų klaaaome.

RAPOLAS: Į btayeią tankiai tinta.
VINCAS: Mažesnių vaikų nemušama.
JONUKAS: O! 0!. Jei ai taip ptalKy^ M 

praą kad ta»o>< Pn*k«t aš gaaaiu, ą jM be obuolių 
taite. ’ •' • •<./, t , t '■ >;s.

KAKYB: Malt tai sOkyk* jari ką tik nori# bet atnešk 
daugoMią. (Jokūbas Skina).

/ PKTRAM; Vaikai, kur Baltras?
ALBKrrkS: OI X Stata, AHtaa Ir Pllyjta 

maMau nuėjo prk ežero žvejoti.

VINCAS: Nerirūpįk, jie pribus obuolių valgyti*.
JURGIS : O kur jonas Braškaiiakas?
ALBERTAS: Jis tenai miške uogauja.
KAZYS: Beje, ar jūs girdėjote, kad vakar vakare vai

denosi t
KELETAS: Kurį
KAZYS: Sode, prie senojo ąžuolo, Baltras matė dvasi,.
VINCAS; Tikrai?**
KAZYS: Taip. Baltras, Steponas ir Alfonsas buvo nu

sitarę surišti sode Joną Braškauską ir palikti ten per nak
tį. Kada jie jį suriš?, ir tik, tik norėjo nueiti, kaip šmaukšt l 
dvasia—balta dvasia pasirodė.

KELETAS: Balta Dvasia?
KAZYS: Taip, balta. Ji—ta dvasia liepė jiems ne

bėgti, best paleisti Joną. O jie taip buvo nusigandę! Pas
kui juos primulė, prispardė...

ANTANAS: Ne, visai netaip! Aš kitaip girdėjau. 
Dvasia jų visai nespardė, per veidus tik sudavė ir liepė 
bėgti namon.

KAZYS: Na, o ar aš nežinau? Ar man vaikai nepa
sakė kaip ištiktųjų buvo? Ar netaip buvo Petrai t

PETRAS: Ką aš žinau, klausk dvasios.
POVILAS: Ar jie atrišo Joną.
ANTANAS: Žinoma, kad atrišo ir greitai, labai greitai.
PRANAS: Tikiu Baltrui dvasia gerokai uždavė.
ANTANAS: O, jis rėkdamas namon lėkė; ir dabar per

sigandęs vaikščioja.
STASYS: A» jums pasakysiu. Katras tik vaikau ki- 

tiems ką bloga daro. Pats susilaukta ką nors blogą.
RAPOLAS: Sakei dvasia buvo balta?
ANTANAS; Taip, visai balta, tik akys kaip žarijos 

blizgėjo.
RAPOLAS; Kas tau Antanai visą pasakėt Turbūt Bal

tras ir kiti vaikai labai persigando. „
ANTANAS: Bėk tikras, kad persigando. Jie lėkė na

mon, kaip saikiai iš kopūstų; Baltras ir šiandien paniu
ręs vaikšto.

STASYS: Gerai, jie to užsipelnė. Jie norėjo Joną 
rM Jonas įceraa berniukas.

ALBERTAS: Tta, tai tikra tta, vaikai, jei kata 
vaikai dtrt ki-nm* bloga, jin matys dvasią.

ANICETAS: žinoma. Aš juma itakyriu kaip pąaaL 
tą savaitę aš mačiau draidą. ’ ‘ ‘
* " 7 ?

ANICETAS: Taip aš. Vieną dieną, man mama tką* 
nueiti | vMtininką kiaušinių atnaM 0 ai nuėję* a« nn

g
ktau tafta, Tą imktį aš nhko daugmu natata tai
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DIUYSIS LB.dhria ajfa » bažnyčių, tarp

AKCIJA
Vytauto Didžiojo tėvai, 

kai ir viri kiti tų taikų lietu* 
viai buvo riabmridžiai. Jie 
garbino Perkūną Saulę ir 
kitus panašius dievus. .

Lietuviai be abejo, būt kur 
kas anksčiau tapę krikžčio- 
niinte, jei ne kryžiokų nuola
tinis puolimas te kardo pa
galbą bandymas Lietuvą ap
krikštyti. Aišku kad puola
mi lietuviai kiek , galėdami 
gynės ir neapkentė aavojmo- 

‘ likų ir jų siūlomos krikščio
nybės.

Bet aplinkybės taip susi
dėjo, kad Vytautui prisėjo 
apsikrikštyti kad ir to pose- 
kis Lietuva tapo apkrikšty
ta. Mat Jogčdai užsmaugus 
Vytauto tėvą Kęstutį ir mo
tiną Birutų nuskandinus, 
Vytautui prisėjo bėgti sve
tur prieglaudos ieškoti. Jisai 
išbėgo pas kryžiokus ir ten 
bebūdamas arčiau susipaži
no su katalikų tikyba, ją 
pamėgo ir apsikrikštyjo su 
visa savo šeiinna. gi tapęs 
Lietuvos Didžiuoju Kuni
gaikščiu apkrikštyjo ir visą 
Lietuvą.

Vytautas tapęs kataliku 
jis tokiu buvo ne vien iš 
vardo bet ir darbais. Tuo 
kartu nesant lietuviškai mo
kančių kunigų Jisai pats lie- 
ftivižkai aiškino katalikų 
bažnyčios mokslą, kad žmo
nes greičiau ir geriąu supa
žindinus su katalikų bažny
čios mokslu, jo pastangomis 
ir valstybės lėšomis pastaty-

bažnyčia, fabariini kaMto 
ir prie Nemuno kranto Vy
tauto bažnyčia vadinamoji. 
Jo potaagomia įkuria pir
moji žemaičių vyskupija 
Varniuose ir £ad£ta daug 
ptotangų Lietuvą tikrai ka
talikiška šalimi padaryti.

Taigi Vytautas, be kitų 
valstybę valdyti reikalų, ra
do laiko jai nežti vakarų Eų- 
ropoe krikščiotriškoa kultft- 
rog pradui kad tokiu Mdii 
Lietuvą pastačius greta kitų 
tuo laikinių pasaulio valsty
bių. Vytautas nors kitokiu 
būdu,, bet dirbo didelį kata-

Visi tie kurie sakos gerbiu 
Vytautų ir Jo nuveiktus dar
bus bet neapkenčia kataliky- 
lies ir ją visomis išgalėmis 
niekinu, tuo jie įrodo savo 
veidmainystę, nes argi gali
ma mylėti ir gerbti kokį nors 
asmenį neupkenciant jo nu
veiktų’darbų?

Jei mes gerbiame Valan
čių, Daukantą, Kudirką, Ba
sanavičių ir kitus tai gerbia
me ne dėlto kad tai buvo lie
tuviai, bet dėlto, kad Jų dar
bai velti didelio pagerbime 
Taigi ir Vytautą Didyjį ger
biame vien dėl jo didelių Lie
tuvai atliktų darbų. Taip tų 
didžiųjų darbų yra ir kri
kščionybės Lietuvon įvedi
mas. Ir tai svarbu kad Vy
tautas pasirinko tikrąjį 
Kristaus mokslą kad Jisai 
ne pasekė Algirdo vaikų pė
domis ir nepriėmė pravosla- 
vijos tuo bildu išgelbėdamas

tik dvasias. Maciau jų gal trisdešimts, su juodais spar
nais, su dideliais nngais. Ir jos vis prie manęs ėja artyn 
ir artyn, norėdamos mane nagais sudraskyti. Jau viena 
buvo pradėjus leisti nagus man į ranką, kaip tuosyk pabu
dau. Matto mama stovėjo prie lęvos ir sakė: “Kas y- 
ra?” “Aš dvasias matau,” aš atsakiau. “Kokias dvar 
sias?” “Vištų dvasias.” “Kokių vištų?” ji klausė “Viš
tų, kurias ač užmušiau.“ “Matai,” ji man tarė, “kada tik 
užmuši vištą vis dvasią matysi.” ir ji nuėjo.

ANTANAS: Ar tau mama už tą kelnes išdulkino?
ANICETAS: Ne, mama sakė mane dvasios gerai nu

baudė.
JURGIS: Būtų neblogai buvę jei mama būtų nuo sa

vęs gerokai pridėjus. Kitą kartą būtum vištų nešaudęs.
ANICETAS: O kas tau? Ko tu čia šneki t
JURGIS; Mat, o ar tu nesakai kaip buvo? Ar aš ne

galiu pasakyti savo nuomonės?
ANICETAS: Ne, tu negali
VINCAS: O nutilkit; jūs už niekus susipešėte. Gyven

kim taip, kaip katekizmas mokina.
ANTANAS: Taip, mylėkimės viens kitą, kaip pirmie

ji Krikščionys Viduriniuose Amžiuose.
POVILAS: Viduriniuose amžiuose! Klausyk, vaikeli, 

tau susimaišė galvoje istorija. Kas gi girdėjo pirmuosius 
krikšekmius gyvenant viduriniuose amžiuose?

ANTANAS: Tai ar ne tas pat, ar senobiniai amžiai ar 
viduriniai? *

POVILAS: Žinoma, kad ne" tas pat. Tavo didelė gal
va, bet tuščia.

ANTANAS: Alano nedidele.
POVILAS: Duok aš išmieruosiu! (Paima virvę pada

ro kilpą ir užmeta Antanui ant galvos). Antanai aš tūrių 
Kmieruoti netik tavo galvą, liet, ir kaklą.

VINCAS: A, a? j j suėmčm. Veskim jį į vandenį. (Ber
niukai austo ja, visi apstoja Antaną).

P0V1LA8: Į ežerą išmaudyti.
VINCAS: O ar aš ne tą sakiau.
POVILAS: Tu nesakei į ežerą, sakei į vandenį. 
VINCAS: Tai ar ne tas pat (Berniukai juokiasi). 
POVILAS: Ne.
VINCAS: Kodėlgi ne?
POVILAS: Ne ir viskas.

% STASYS: V'eskim į ežerą ųrįgįrdytL
d ANTANAS (teveik verkdamas) ; O, vaikai, palebklt 
mauęt ' ' * ’ * '

POVILAS: Ne, ne, mm tave RprausĮm ežere, paskui 
prigirdysim.

ANTANAS; AŠ jums nieką nepadariau.

Lietuvą nuo liiytfjiiiio ir

Taigi viri žių die®ų Vy* 
tauto Didžiojo garHntojki 
kurie neapkenčia kataliky- 
bfa tilto tikrieji Vytauto Di
džiojo sekėjai, nes jie nieki
na tą ką Vytautas Didysis

no ir kas Jo gana kartų gy
venimų dari maloniu, tai 
Krtetana ant lemto atneš
tas mokslas kurio Jis ir mw 
išmokino.
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Pteft motų Vytaute jią vtete Wwrte» kaip te 
. neatkovoto Vilniaus siiubo- 
į liu, Iteam* jau aeniai akte 
į bado?
• Tam kilniam “i^otetok- 
t ei jos” dai*bui vadovaująs 
i kažkoks inžinierius Ronba 
‘ (Rnulxi?) to jį prižiūri ViĮ- 
> nimu vaivados koiuS’rvaci- 

jos vadyba. Rouluii pade- 
danti siieciali komisija, į ku* 
rių įeinanti eilė-architektų, 
inžinierių te inenininkų. Bet 
argi ta tikslinga ? Kam gi 
tiek specialistų tokiam pu 
ptontam fikMui—paprastam 
pilies bokšto sutokopmimį- 
muif

Laikraštis nurodo ir dau
giau planų dėl bokšto, bot 
vi» ateinantiems metame, 
todėl jų čia neniineūime, 
žvarbiausias dabartinis dar
bas, kaip laikraštis pabrėžia, 
yra “maskoliškos kepurės 
pašalinimas^ nuo bokšto. 
Lenkams, gal, dėl tų amži
nai trūkstančių lėšų stokos, 
jt nepavyks Įvykdyti savo 
kitų planų, bet jų planas dėl 
pilies viršutinio aukšto pa
šalinimo, tur būt, rašant šias 
eilutes, jau bus įvykdytas, 
nes griauti didelių lėšų ne
reikia, ir mums taip pažįsta
mas charakteringas pilies sk 
Įlietas bus kažin kaip ilgam 
dingės.,. Stb.

IL6AMETĖJ PASKOLOS MIEST 
STATYIAI LIETUVOJE

diritateper Amerikos Lie- 
tuvių R. K. Federaeiją* 
Kaip Vytautai taip ir mes 
stipriname Iteuviuoae tikrą
jį Kristaus mokslą. Vytau
to jfateyti tesime jo pėdo* 
mis po Kristaus vėliava į 
skaistesnę ateitį.

Hu Vytauto ir Federacija.
Feto Sekretorijatas

UIP LENUI nuo CEOIMINO
IOUTiĮ

“Dsiemrik Wilenski” į 
vieną iš savo paskutinių nu
merių įdėjo straipsnį, pava
dintą “Apie viršutinės pilies 
bokštą,” kuriame suteikia 
Šiokių tokių žinių apie Vil
niaus lenkų taip pariaptin- 
bet intensyviai vedamą čte- 
dimino pilies bokšto “rekon
strukciją.” Matyti, patya 
lenkai nėra visiškai ramūs 
dėl savo sumanyto darbo, 
nes paprasčiausiame infor
maciniame sti-aipsnyje visų 
pirma randa reikalinga jį 
pateisinti, Girdi “rekoti- 
shukcija” esanti būtina, nes 
“tą puikų bokštą” tyčia su
gadino “maskoliai,” pirmą 
kartą XVH šimtmetyje, ka
da norėjo sugriauti pilį iŠ 
pamatų, ir antrą kartą 1837 
m., kada bokštui pristatė 
aukštą kariško optinio tele-

Toliau laikraštis praneša, 
kad, jei lėšos leisiančios (vis 
tos nelaimingos lėšos), tai 
“tas puikus pataikas iš XV 
šimtmečio” būsiąs restan-

ruotas tos epoko« stiliuje,” 
išlaikant “konstrukcijos ar- 
cbaiškumąn ir priderinant 
“toną ir spalvą.” Jau šio
mis dienomis, džiaugias to
liau laikraštis, “mūsų arclri- 
tektftros dvasiai svetima ir 
savo medžiagos dekoracinės 
technika svetima fe>iidiguu- 
cija išnyks i* tuo statybiniu 
maskaradu piktinančioji vil
niečio esteto ir vilniečio pa
trioto akių.” Ir čia laikraš
tis, tokiais skambiais ii* gra
žiais Žodžiais dangstęs lenkų 
tikrą tikslą,’ “i*ekonstinio- 
jant” bokštą, naiviai jį iš
duoda.’ “Truputį kantry
bės,0 pažodžiui parašo jis, 
“ir jau Viešpaties 1931 m., 

šimtmečio 
suTsaktm^ proga (sic!), jau 
lenkiškai (!!!) tus rekoiiS’ 
truotas mušti gražu# gotiško 
/aite 
Vadinas, kaip rusai okupan
tai buvo surusinę bokštą, 
taip lenkai okupantai pa- p^g. 1C. • An 
prasčiausiai nori jį gulen-‘WM>*ei,,1^2-5a 
kinti, — ar tik nę todėl, kad — —-

fateta integtel ten yra tik ViMMI MSMHMtil 
"ŽIDINYS"

Prot Dr. V. Mykol«Sė0>PttlM!«th<w 
jam* ttteraturoe, Metate, rteasteMe

pnuiiartaturiuaimogui tintamtaMiM 
lietuvių žurralM. IMU W SMtaiHkV 
tįs nžclMkjrtl “lldlnj.”

“židinio" kalnu Lietuvoje: net 85 U 
pma. 20 lt; Amerikoje metama HM

Adr.: “ildlayi,” Kaime, Lelirie AL-

tu 8,000,000 litų 
dalis tų kreditų tenka p! 
perdtebimo I>endrov5mi|, 
rių Įmukus vis didesnį te 
dėsnį skaičių remiu. 1 
%. bankas davė paskolų | 
34 pieninėms, 1926 m, 
1927 m. — 147, 1928 m, i 
227,1929 m.— 293,1980 
spalių 1 d, 315. Pieno ; 
dirbimo ixmdrovenia duoiįj 
ma kreditų trobesiam* i 
lyti, mašinoms pirkti ir 
dalies apyvartai. Mušim 
kreditų pozicija imti dt 
dižausia, nes jos gana bn 
gini kaštuoja. Pieno pe

POVILAS e Vistiek, turim vesti į vandenį, ir tiek. (Jie 
jį veda). t

ALBERTAS: Jau užmiršote kas vakar vakarė atsiti
ko Baltrui?

STASYS: Dvasios!
KELETAS: Kur? (Jie paleidžia Antanę. Valandėlę to

lu, jie vaikinto, paskui susėda ant žoUs. Įeina Jokūbas su 
obuoliu maišu, meta ant žemės.)

JOKŪBAS: Štai! (Visi'puola prie obuolių.)
POVILAS: Palaukit, nevalia dėtis į kišenes, tik į ger

klę. (Uždusęs įbėga Steponas).
STEPONAS (uždususiu balsu); Vaikai, skubėkit Bal

tras prigčrč! ,
STEPAS; Taip jis laiveliu ant ežero plaukiojo; laive

lis apsivertė ir jis įpuolė ...
PRANAS: Jis plaukti nemoka. Bėgkim gelbėti! (Vi

si išbėga išskyrus Jokūbę).
JOKŪBAS: Aš turiu obuolius susirinkti. Gerai kad nu

bėgo. Ale, kiek obuolių teliko! (Jis renka obuolius į mai
šą). Jei Baltras prigėrė mūsų ežere, tai paskui vaidensis. 
Galėsim parduoti ūkį. (Valandėlę tylu, paskui pasigirsta 
balsai). Išgelbėjo! Jie Baltrų išgelbėjo! (Įeina berniukai 
nešą Baltrą. Baltras ir Jonas labai sušlapę. Jei nepatogu, 
tai nors jų galvas sužlapyti,)’

JOKŪBAS: Kas išgelbėjo?
KELETAS: Jonas! Jonas Braškauskas!

. ALBERTAS: Bet ką darysim? (Valandėlę tyla). 
JURGIS: Pasakysim Jokūbo tėvui! Reikia gydytojo? 
ALBERTAS: Kol atvažiuos tai ir numirs, gal jau ne

gyvas.
JONAS: Nekalbėkit! greitai, prie darbo?
JOKŪBAS: Jau nebegyvas! matai kad užsimerkę*!
JONAS: Tik darykite ką aš sakau! (Jonas priklau

pia prie Baltro, atsegiota jo marškinius, ir liepia jodyti 
jo rankas. 2 Jus rodo valkams kaip daryti, kuomet vienas 
pavargsta, kitam paliepia ir 1.1. Jonas gali kalbėti, pav. 
MJwdįk, judįk!M “Ne taip greitai.” “Dabar tu.” “Pa- 
kelkit jo galvą truputį aukščiau,” ir 1.1. Taip jie turi dar
buotis per kokias penkias minutas, mėgindami jj atgai
vinti.)

PRANAS (žiūrėdamas į Baltrą): Matote, jau veidas 
raudonuoja!

JONAS; Nešnekėk! Imk ranką ir judįk!
. RAPOLAS: Jau jis kvėpuoja!

Wi‘i
JONAS: Dabar tu Anfeatai, pavaduok Praną! (Anke

tas pate Baltro ranką ir judina. Jie visi darbuojasi no- 
tėdami atgaiviati.) Na/taip grritsl! Pamilau!

VINCAS: Kiia jį iš vandens ištraukė?
ALWN8AB: Jonas Braškauskas. Kaip Baltras skęs- 

danąis pradėjo rėkti, Jonas atbėgo, šoko į vandenį ir jį 
ištraukė,

JOKŪBAS: Ar jau buvo įskilęs.
1 ALFONSAI: Taip jau buvo du sykiu iškilęs ankštyn.

VINCAS: Tai kodėl tu nepuolei jo gelbėti.
ALFONSAS: Aš norėjau? bet bijojau, kad pats įiepri- 

gerčiau,
JONAS: Dabar nieko nebedarykite. Jau jis atsigauna.
ALBERTAS: Kaip tu jį ištraukei iš vandens?
JOKŪBAS: Ar jūs nepadėjote?
ALBERTAS: Kaip mes nubėgome Jonas jau jį buvo 

ant kranto išvilkęs.
STASYS: Jonai, jis tave vakar naktį surišęs norėjo 

sode palikti, o tu šiandien jį nuo mirties išgelbėjai.
JONAS: Taip, bet ir mane vakar išgelbėjo.
PETRAS: Kast
JONAS: Dvasia.
PETRAS; Dvasia?
JONAS: Taip dvasia. «
JUOZAS: Mickevičiau!
STASYS: Sinkevičiau?
JONAS? Ne, tai nebuvo nei Mickevičius nei Sinkevi

čius, bet, (žiūrėdamas į Albertą) mūsą draugas.
ALBERTAS; Tiek to, tu Žinai. Bot Jonai, norą tave 

Baltras pravardžiavo, norėjot šposą iškrėsti, tu vienok ant 
jo nepykti, ir šiandien jį nuo mirties išgelbėjai.

JONAS: Visad taip turime elgtis. Ar nepamenate kaip 
katekirme parašyta.

POVILAS: Katektane daug prirašyta. Kas gali visą 
atsiminti. “ .

JONAS; Visko negali, bet viai pamenate Kristaus žo* 
džius: “Mylėkite savo neprietelius, gera darykite tiems, 
kurie jūsų nekenčia. Atleiskite ir jums bus atleista.” (Va* 
ląndėlę tylu).

PETRAS (rimtai): “Atleiskite ir jums bus atlelatg,” 
(hm). Klausyk Stasy, aš buvau žadėjęs primušti Ak 
temą, bet dovąnoriiu

STASYS: AŠ Steponui Žadėjau gerokai užduoti, bet.J 
AI jo nebijau, bet tiktai —tiktai, kad pasakyta “At* 
Riekite ir juras bus atleista.”

PETRAS: Taip turime gyventi kaip katakismaH mo* 
kiną. Kaa yra graWila, kaip Krimtaus pasakymai: “At-

Irjhto jąĮiw .atkilta.” “Netylėkite ir nebąrite tek 
.a&Miii?*' “Mylėk artimą ravo kaip pats save.” Mylėk savo 
artimą^ ' f > J •_

JONAS; Tąip visados mylėk aavn artimą. (Uždanga) 
(Galas)

Šiemet Lietuva gavo nž 
degtukų monopolį iš švedų 
degtukų trųsto (>0,000,000 
paskolos. Tos paskolos dalis, 
per 18,000,000 litų, jau gau* 
tą, ir iš jos jau pradedama 
duoti hipotekinių paskolų 
namams statyti.

Gautoji iš. Švedų paskolas 
dalis vyriausybės. įnešta į 
žemės ‘banką hipirtekinėins 
paskoloms duoti. Bankas 
jau pradėjo priiminėti tokių 
paskolų prašymus. Paskolos 
diiodanm tik miestų nauja
kuriams, kurio mieste turi
įgiję žemės te po karo stm 4nw> bendrovėms kredi 
to namus, Senai statybai pa
skolų nebus duodama, čin
šo ir betermininė* nuomos 
Žemės sklypų savininkams 
paskolos bus duodamos. Jei 
Žemės sklypas nuosavas, bus 
duodama paskolos 50% ne
judamo turto vertės, neter- 
murinės nuomos ir činšo že
mių savininkams — 40%. 
Paskolos duodamos tik na
mams pabaigti, kai jau na
mas Įjo stogu. Namai su
skirstyti į septynias rūšis: 
4 rūšys mūrinių ir 3 medi
nių. Paskolos duodamos iki 
15 metų. Mokant paskolos 
procentus išsimokės ir pati 
paskola. Paskolos turės būti 
jniuletos grąžinti per 3-6 
mėnesius paskolą guvus? 
Klaipėdos krašte—iM?r 6-12 
mėnesių. Taip pat bus duo
damos ir trumpeMiiam lai
kui paskolos. f'

Ūkiirinkams paskolų duo
dama hipotekinių te vekseli- 
nių.

Didelis padidėjimas vekse- 
linių ūkininkų paskolų 1928 
m. įvyko dėl tų metų neder
liaus. Tais metais vekseli- 
nių paskolų paėmė 35,000 ū- 
kiitinkų. ^Kooperatyvams že
mės banko paskolos mažėja, 
nes jie jau $’ra įgavę dides
nį pasitikėjimą ir gauna 
paskolų užsieniuose.

Be viršiau suminėtų pa
skolų žemės bankas dar 
duoda specialios einamosios 
sąskaitos kreditų, kurių šių 
metų spalių 1 d. Buvo išduo-

išdėstomi 8 metams, ir j® 
moka, nuo perdirbimo giM 
to įw pieno centrą po 30 ti 
nuo sviesto kilogramo. 
dėl joms ne labai sunitu mc 
keti

"Trimite^

“DARBININKO”
ULENMBIft

Šiais metais išleisto^ 
“Darbininko” Kalendotok 
1931 metams. L. D. 8. kwo*H 
ponis buvo išsiuntinėti laito 
kai prašant prisiųsti ktt

pat parinkti savo kolonijo*] 
je skelbimų. J

Geri). LD& kuopų valdyžĮj 
bų ir darbuotojų prritel 
pasiškubintį'su pririu 
skelbimų, kuopų istorijų 
atvaizdų.

LDS. Hašt

SHRBUS PRANEŠUS.
Nauja Lietuvišką tolių ir tokvf 

Krautnvš
Nuo visokių ligų, kaip tal.ž vi 

utkletvjlmo, skilvio įiemalinio, 
vidgyti, Mtrftių frtiwčlų nkaad&lam, 
trūkimu. tiuMillo (aslhms), 
skfluamo po krutinę, reumtbuiM, j 
kų slinkimo, pleiskonių, SIurtaUHMl BK 
voj, nuo nervų, išgąsčio, priesiefle, 
inlerojimo Ir gulvu# skHtiričjUno.

Pas mus galima šauti šimtai vtohte i 
kitokių iolių ir šaknų partrauktą w . 
Lietuvon Ir kitų Salių. Visados ŽvHėW 
Ir pigiai parduodamos.

Atdara suimtomis nuo 9 Iki 10. Pa- 
ne<1Hla1« nuo 0 Iki SL

KAMLL’B BOTANICAL OO. t
< IĮEKB SPECIALIgTJ

108-a Broadvray, S. Beatai, lto««M
Į|«»^|| ■I..III »n« n>—IĮ Biiiiiiiįai     ■; « iry

ominės ir palįstam
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, j 

nori Žinoti, ka veikia Amerikoj katalikes mote- ,, 
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR* I 
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon te | 
lisų pnpasakoe. j

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatims Ameri* | 
koe lietuvių katalikių moterų Žurnalas, leidžia* į 
mat Moterų Sąjungos. Joje žale straipsnių ak- j 
tualiaia moterų klausimais, fale Žinių iš viso pa j 
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie aky* ] 
riai:l) Vaikų aukojimas, 2)'Sveikata, 3) Na* 
inų ūkia, 4) Mandagumas, 5) Literatūros aky- j 
rina įj« kiti* • j

"MOTERŲ DIRVA” yra papuošto gražutei J 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formate (didis) 1

t
i' i

i ,

—*M ~į& ‘^t^***** -iti-miiiĮ iU& flHiMnb

knyga. Neaukite ilgai. Siųskite pinigui teėjau 
te “MOTERŲ DIRVA” ptadto eiti Itotoru*

*mowjiv mnTA»



ME2CSS0B

KOLONUOSE
Bakšio.

Taiki šiojc kristajate kad ir b*, 
darbė, bet vriktass didėja. Gar
bė mūsą vadams.

ny pusvaušoisi 
raRAuto

DAHMI, OMO

ko-
RmMBELmiA, Pa. — Ka< 
Mksk, 7 :30 iki 8 vai. Viki* 
Ltt stotie* WFAN yrą duoda- 

ĮfetttviŽkaa programas per n- 
Programa# susideda B dai- 

įjMln, ir šokių. Patariama pa- 
taųtl lietuviškos marikes ir

BavirihtaBaliai

W 0. KATKAUSKAITĖ 
L IMTOS PER RIM

Nota Sąryšy* yra išrinkęs 
respondentą, bet jis, matyt/ per- 
daug užtartas, nes žinutės telpa 
yaŽnai suvėluotos.

lankbiJ.M. Vskapaa

• Spalių 25 d. mūsų parapijoj lan- 
Icfei J, M. vyskupas Albe* ir su
teikė Sutvirtitrimo Sakramentą. 
J, M* vyskupas Albcrs pasakė tu- 

1 riningą pamokslą, o po to klausi
nėjo katekizmo. Pradžioje vaikai 
buvo nusigandę, bet kida įsklrą- 
Mno tai į kiekvieną paklausimą 
gražiai atsakė. J. M, vyskupas ste- 
bejosi, kad vaikai buvo gerai iš*

Lirpoa «?n«y ežerą prigėrė A. 
RtoŽkna ir niekas regaMja Jo «• 
|»tL Tik nŽpenUo* ravailh pa
to igoję vanduo išplovė į viriu Ir 
eidamas vaikas *u šunta pro Sa
lį rado jo kfoią. šuo pamatu pra- 
dė,jo loti ir atkreipi vilko dėmėsi. 
A. Stoškų# pa?jo M Kauno rėdy
tas ir paliko Lietuvoje moterį ąa 
vaikais. U, amato buvo dailydė, 
Ir kuomet statė Ataro* Vartų baž
nyčią tai jam teko nupulti apie 
50. pėdų žemėn, bet neužrimulč. 
n? nmfci&idA O dabar matyt, 
^žuvaudamas įpuolė ir prigėrė. 
Žmogus buvo laisvas.

Vytautas

^WT^ta»talWtaMaMtataĮl

"inniiiTf’ ims. Kuopą Susirinkimai

M, vyskupas maždaiig Šiaip išsi
reiškė: “Esu nustebintas jūsų ŽiHARTFORD. Conn. — Visiem.

bei žinoma mūsų UHuvaiįe dai- nojimn katekkmo, ir labai džinu- 
bfekė p-lė Ona Rutkauskaitė y-’giuos ir tą džiaugsmą pranešiu J. 
J pakviesta dainuoti per radio M, Arkivskupui.” Vėliaus kom- 
Eątį WTIČ, Hartford, 1060-283, plimentevo klelroną kun. S. Bys- 
| yre sutikusi padainuoti antra- 
įhtio vakare, gruodžio mėn. 2 d.
ta 5 :30 iki 6;15 valandos.
m«b kurie mėgstate išgirsti vio- 
l'iž geriausių mūsų dainininkių 
^pamirškite tą vakarą nustatyti 
pve radio aparatus. Taipgi mos 
įphrvki turėtume savuosius pa
pūti. Tą galime padaryti para- 
tat radio- stoties vedėjams padė- 
Btojant-jiems už suteikimą progos 
tams išgirsti savųjų dainininkų.

dšl'vM, kurie klausysitės p-lčs 
Įttkatakaitės nepamirškite para- 
yti laiškelį Station AVTIC, Hart- 
Brd,'Conn.

trą, parapijonys ir chorą už tvar
ką bažnyčioje. 64 vaikučiai pri- 
čmv Sutvirtinimo Sakramentą.

( Jurgi* Spvrgis

LAUNSTOli, IttSS.
||JOak laiko atgal žioje koloaijo- 
Ktolrii Jeronimas Valeika, 48 me- 
K*M&atHL Palaidotas su bažny- 
Ktok apeigomis. Paliko nubildi- 
KT Maotią, dvi. dukteris it brolį. 
Ūbi jo apgailestauja, nes buvo 
&nMrdus žmogus. Gal dėlto ir 
Kms jo neapleido. Sveikas btl- 
Rbmaa nekaip pildė katalikiškas 
Kptoigas, bet pradėjęs nesveikuo- 
Edaša&i lankė bažnytėlę, o susir- 
Kga ‘ pirmiausia šaukėsi kunigo ir 
SfegkŽ operaciją atliko išpažintį ir 
Sriėtnė Švenčiausį. Prieš mirtį ktt- 
|bdfaa jį lankė kasdieną ir suteik- 
Įbvo šventus Sakramentus. Nors 
9b sirgo metus laiko, bet kantriai 
v&sitėjo ir nebijojo mirties, nes

©levo malonę. Gyvenk amži-

Dnbtl nilpnai eina. Yra nemi- 
1 žmonių visai be darbo. Kelio- 
I bedarbių jtu miestas užlaiko, 
ką turėjo susitaupę suvalgė, o 

negali gauti.
f Mooais dienomis lankėsi žydų 

evikųjįgentas rinkdamas pre- 
eratas **Laisvei,” bet neturė- 

pamaekuno, nes čia gyvena visi 
avini mylinti Dievą ir Tėvynę.

OnpU

4 PMVnPIlllrt

į

SS. WORCESTER, MSS.
Svarbus Metini* Darbininkų 

Suririnkimts

Sekmadieny, gruodžio 7 d., po 
paskutinių tos dienos šv. mišių, 
Aušros Vartų parapijos svetainė
je įvyks Lietuvių Darbininkų Są
jungos 108 kuopos svarbus meti
niu, susirinkimas. Visi nariai pri
valo dalyvauti. Bus renkama val
dyba 1931 metams ir neužbaigtų, 
svarbių reikalų svarstymas. Mū
sų kuopos vajus baigiasi. Pasku
tinė proga darbininkams pririra- 
Šyti prie vienintėlės lietuvių dar: 
bthinkų organizacijos Amerikoje 
bus šiame metiniame susirinkime. 
Nauji nariai priimami be įstojimo 
mokestie«. Raginame visus narius 
atlikti savo pareigą ’iy prirašyti 
nors po vieną naują narį. Be to. 
pageidaujama, kad kiekvienas na
rys užsimokčhj duokles ir Naujus 

1 šjotlis pradėtų be skolos.

L. VolanftviMtu, pirm.

HMTFm, CMN.
“Darinninko** num. 8* tilpo ap

rašymas lietuvių parapijos bgzara 
ir būro pasakyta, kad kožną va
karą bazare įvyksta vaidinimai. 
Bet dabar klausimas kas tuo# ar 
kitus visus vaidinimus .prirengia 
ir išlavina vaitlmtojua, Tą peda-

. 10 gerk. kun. A. Šmulkštys, Jis 
yra ibūsų visuomenėje plačiai ži
nomas kaip Lietuvoj taip ir Ame
rikoj. Gerb. kun. Šmulkštys dar
buojasi, kad palaikius mūsų jau
nimą prie lietuvių, Šios kolonijos 
lietiniai džiaugiasi turėdami gerh. 
kun. A. Šmulkštį savo vadu. *

Parapijonys džiaugiasi turėda
mi gerą ir darbštų kleboną ir yra 
jam dėkingi, kad jis gauna sau 
jmgelbininkais tokius, kurie atlie
ka ne tik dvasinius reikalus, bet ir 
v isuomcniniuH, o ypač darbuojasi 
su jaunimu.

Pirmutinis vikaras huvo kun. A: 
Vaškelis. Jis dirbo daug su Vy
čiais. Vėliau turėjom kun. P. Moc
kų ir kun. J. Bakšį. Kun, i*. Moc
kus buvo trumpą laiką, bet nema
žai pasidarbavo. Kun. J. Bakšys 
pagyveno ilgiau ir jis daug čia pa* 
ridarbavo. Skaitome laikraščiuose 
ir džiaugiamės, kad į trumpą lai
ką ir Roęhestery daug nuveikė.

Lapkričio 2 d. buvo Dzimdri*

’ Lapkričio 1< d. įvykt Metarių 1 
ūktoinkų vakariau*. JfoMi *weng- : 
ti prigrib?> šv, VaHt vyrą drau
gija. Pelnas buvo parapijai 0r. 
Vardo vyrų dmagljot vardu dar- 
bąvom kun. F, ^rakaųokaą J» 
šaukimas, J, Narfcttoaa, D. Mise
vičius, Ad. Dtedtdtoak, Ht. Jure- 
vlčitia, A. Pečittkmria, L AlriauHa, 
T. Veraeeka*. Iš Trrtūtokių <to? 
jos darbavosi : JurevUknė, Kriau
čiūnienė, T. Nariakaviltotrt, D«e- 
dnlioniėnė, O. Lebcdnbkienė, P, 
Pcčjukonienf, M. Bajfouė, A V& 
kišienf. Programą išpildi svečiai 
iš South Bostono — brolis ir se
sutė Karbauskai to dvi panelės, 
kurios vaidino kftmnčių nalett 
GrahijolhrtA ir Grhntotė. VM b 

’piai soltotaii pianu solo K Baam’- 
liutė ir B; Pečiukoniutė, solo dai
navo F. Kulikauakaitė; kvartetą 
sudarė J. Narinkaitė, L JumL 

. čiutė, Ališauskas to V* Verstekas.
Jiems akompanavo vietos varg. J, 
šokelis. Eiles pasakė F. KHnar- 
tas ir E, PeČtukoniūtė. Vakarą 
atidarė J. šaukimas trumpa pra
kalba to pavedė visą vakarienės 
programą vesti klebonui kun. F. 
Straksuskui. Programa* to vaka
rienė pavyko. Žmonių atsilankė 
mažai. Priežastis, kuri sulaiko 
žmones, tai bedarbė. Daugelis ir 
LD& kuopos narių dirba tik po 3 
dienas savaitę*.

» bajttom, rA. susabbtr, v. J.
* t * t * LB& 40 kuopos susirinkta**į-[ LDS. 16 kp, Miririnkimn* įvyks 

Tirai,taMHijal, lata Išlikai! Įvyks gruod. 7 d., tuoj po sumosĮtrečiadieny, gruodžio # <1, 7 vai. 
Mn fr*H*M* vaikam* l«t-. }<▼- Mykolo parapijos svetainėj. j vakare, bažnytinėje svetainėje. 

‘gĮt. Tai pradžkUs jie—s tą igjJ Malonėkit viri nariai atsilankyti Įtariai kviečiami gausiai ateiti ir 
nw knHl Uh va i—dta**| Pato Įte mėnerines mikeriis užsimokėti. I atsivesti savo draugus(es) prira- 

rfnara tam darbas — tai įpisifel M BoagailaĮgytL Valdyba

TiM, kM ym k gnfe. T«J Į talCHnoV, MAM.
?*r LMOkMmAlnkiniMivyk. ,n,lrlll.™M
*** *r?ynt,*, 1^ T\^|p.nkt«lieny, pmofl. 0, 7130 vai.Lyj^ gralio 14 ,i„ c vn|. v«kn>w 
jy■,vri*^ Ivalt.,HneoltlSy.tainfj,2<!Lineoln t„iinĮtinfk sve^Mjc, 41 I*iw-
Mk tikrai v^kMM (tru fc j*. AWkHe visi.
daryk jiems fimnst graibą dova-Į ' ... ' .

T?!kyk jfoBNi "Žvrigšdud ganffT CLAH, ?A, 
tą,” kuri kas mšnao jiem* ctooa j-1 **»*—**»»
51: ssa *2!’, '• 'Ti.-:,

j.k .1.: .u k.i..;. - .. . n,«Ji — •—» -TSL. 
Ht. metama Į _________ ~

Kaina Angelo Sargo Vaikų w""i*
jungas nariams 3 lit-, o viriemaki-Į MASMlJAy M# H. ,<
rimta 4 1H mataras- Užsfcnyja 8- «5 mėnesinis susirinki J mokesčfos.
litsi metams 4 litsi pusei rantų. Imas įvyks gru<)d. 7, tuoj po pąs-Į .

Priedų duodama loterijos Mile- Į kurinių mišto, pobažnytinėj «ve- 
tu. ftaitai Kviečiame narius ateiti, nes]

A dr ss as ; rf<*nigšataii” y» W«fą svarbių «sumanytai.

W0BCirm, MAM 
LDS. 7 kuopos susirinkimo* į-

Valdyba idencaSt. Visi narini būtinai atri- 
Mtc, nes turimo npsvaratyti kele
tą svarbių klausimų, Žte to, gera 

Į LDS. 107 kp. mėnesinis susirin- (proga užsimokėti duokles.
Valdyba’

0AMBE1DGE, MA88,
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, gr, 14, 
tuoj po sumos, Lietuviu bnžnytL 

ėj syotainčj. Visi nariai maloni.___
kito atsilankyti ir užsimokėti ūž-

Valdyba

LOWELL,MAMS.
__ _____ _ ____ . LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

i*miufatruHjut K*irat»1"T foadtoaI Taipgi atsiveskite te savo draugu* [sekmadieny, gruod, 14 d., tuoj po

■ ' ... . . .. į. * Valdyba|darbininkams prisirdŠyti prie vic-
ntattlės darbininkų organiznrijos.

Valdyba

[prirašyti prie šios organizacijos. Mimos. Ateikite visi. Gerą proga

Lietuvą matysi skaitydama* Ka- Į _
taHkų VsOdsno VVBUli leidžiamą Į LDS, 108 kuopos susirinkimas į-1 
MmdtrtdM - Įvyks gruodžio 7, Aušros Vartų pa. |

GilMII I llf BAKTIGH ya^joa salėj, tuojamr po sumos, j ( 
MwĮĮ LAIMlnv Ild Į viri nariai prašomi pribūti, nes 

Jį reikta užsisakyti m Amerikaje [turima svarbių reikalų, 
te Tolins gtatatau ir paiste-1 Kviečia Valdyba

A* JULII’R RARONAJl palrilton tri
jų hrolly. Ralrą. Jtosmpo. Kbutimtero 
ir Antano. Jei kas Urat apie jvos, pra
bom praraM man, nes tatai yra m?- 
b$w <talykra ją padą gyvenimą Jie 
gyvena Amerikoj a Mėtos ii Lietuves 
Biržą apric., Vatatninką pato, Panevfi- 
Mo No. 1. Pratan atritaukti H1uo 
adresu:

JVLIVS BARONAS
2fl Rkfce SL, Mootrilo, Mato.

(G*«)
.........."."“.................. ■ > “•""""1....—.......■■■;■■■■
...■toki—HmiiiiMimiitaimiai n ijii i   i„

•M—MVi?*. taV

rvtvtatodM įtoiMv vutafati# 
H 3fc. ir 7*. totok 

Art* tato* uhitorytt rt<lhl U

FsriaHmų
Štaamų Kratinėje 
gaetincmio Spraaio 
Mų tkandijima 
IfateHirintaaųk

Nmtral<i jos
ItiA MMtMftc tik- 

IM)ČAwu 0wt;
K»' ĮNmMHA IpJiMlgHt.
V0wWU pAlItMldUMMiMi 0iHlt a
antai .FAXW KX- 1

Naudokite Utaukintai aso

WAREHOUSE POINT, CT.
šios kolonijos lietuviai po visų 

lankymosi į kitų kolonijų pikni
kus pradeda tvarlFytis prie žiemos 
sezono. Dabar visi tik kalba ko
kius laikraščius užsirašyti. Aš vi
siems patariu užsirašyti “Darbi
ninką.” Aš jį skaitau nuo 1916 
metų ir juo negalit! atsigerėti. 
Siunčiu $4.0&> atnaujindamas pre
numeratą. Linkiu, kad kiekvienas 
šios kolonijos lietuvis užsirašytų 
“Darbininką.” Jeigu kas norėtų, 
tai aš sutinku patarpininkauti, t. 
y. pasiųsti pinigus į centrą ir gau
site du kartu į savaitę didelio for
mato 8 pusi, laikraštį. Skaitysi ir 
gėrėsies. Kas skaito “Darbinin
ką,” tai. kitokį laikraštį skaityti 
jau sunku prikalbinti, nes “Dar
bininkas** pilnai patenkina. Bū
tų gerai, kad: “Darbininkas” lik
tų dienraščiu..
■ Vietiniai jaunuoliai buvo pasi
statę radib stotį ir mėgino “broad* 
castyti/* bet komisija Sužinojus 
stotį panaikino ir jos savininkus 
gal kiek nubaudė.

A. P. Krikš&taM

NOfflVOOD, MRSS.
* Pereitam “Darbininko** nume- 

jry, §v» Jurgio parapijos jubiltoji- 
’nių sukaktuvių paminėjimo apra
šyme padaryta klaida, patašyta a. 
a. 8. Ve nėriau IŽrodytų, kad taa 
žmogua jau. mirąa Bet ne, jk *y- 
vas Ir dar stiprus vyra*. Gyvena
Cantone.

I BALTIMO JUS, MD.
Gruod. 14 <1, sekmadieny,- tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Afalonvkitp ateiti visi.

Kviečia Valdyba

i

nMttei lalkraltia” matam* kai-l THOADILMU, FA. 
tuoja keturi litai, pnaei metų du I LD& 13 kp. susirinkimas įvyks Į" 
litai » “ (penktadieny, gruodžio 5,7:30 vai.

Latvijoj, latijoj fr Vokietijoj I vakare, mokyklos kambary. Atei- 
kaina ta pati, o virar kitur užrie- įkite gausiai. Nepamirškite uŽslmo-Į 
»yj (taigi ir Amerikoj)—trigubai ! kMi duoklei Valdyba
brangku. I -___________

Adreaaa: Lietuva, Kauna*, Letoj MONTBILO, tra^t 
uMa«ų LaikraĮ* Į jjjg g susirinkimas įvyk* Į

. * Į gruodžio 2 d., šv. Jloko svetainėje. |
1 1 1111,1.------------- Į Vi|i mariai prašomi ateiti į šį sūri-

""■■■m...... ...... ' i ■ ........... M1|riM0iiią to užsimokėti senai už-Į

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBSTI.DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

‘^DARBININKAS"

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINĄ
Amerikoje metams .. ....................

Pusei metų—.......... i..
Lietuvoje metams............... .................... . . .

Pusei metų.,. m. ............

“DARBININKAS”
EINA BU KARTU SAVAITĖJE.

Kaina:
Amerikoje metams .....■■....
Lietuvoje metams...»....;,...»

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažųjų Globėjai to

Geradariai!
Į Išrašydinkite Jūsų 

b ra n gi e m š 
vaikams

"SAUtUTĘI"
i . - . < i ■u*hdš” daili, turiningair pa-
traukta* mėnesines duokle*, Į vaikams, jai rašo ir piešia Ii*

Valdyba |nCJrljejirašytojai ir dailinto- 
į •
[ I.l.ranADlL?HIA,>l | Nepaganadte vaikam* džiaugi.

LDS. 103 kp. mėnesinia susirinki-i mo to naudoti
mas įvyks sekmadieny, gruod. 14,1 ° Saulutė” eina du kartus per 

Į tuo jaus po sumos, Iv. Andriejaus Į metams 12 Ht,, pusei metų M lt^ 
Įpar. svetainėj, 1123 Lemon Si Į spalvotu viršeliu. KatoaLietuvoje, 
j Kviečiame narius ir nares ateiti to Į Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
i kurių užvilktos duoklės užsimoki I mėnesį 16 pusi, didelio formato «u 
[ii. Taipgi atsiveskite nors po vie- Į ir kitur metams .15 lit., pusei me- 

 

[ną naują nari prie kuopos prira- j trims men. ? lt. 30 ecnt. Amerikoje 
lyti. " Valdyba tų 8 H,

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

,$4.00
>$2.00
.$5.00
.$2.50

...$2.00

...$2.50

“DARBININKO* SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkite Pm

366 We«t Broadway South Boston, Maaa.

i '■

MNMNW

HABTF0BD, OOMlf.
LD8. 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruod. 14, tuoj po sumos, bsžnj*- 
tlnėj svetainėj, 41 Capitol Avcnue. Į Skaitykite ir platinkite mfau»ln| 

mokslo, blaivybė* to sveikata* 
lafltraiiį

"SAR6YB4”
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopoe nau- 
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę mėnesinės duok- 
|!R tD0.ekp«nit.

“SARGYBĄ” skaitydamas rus! ilaoa 
įkyrimu 1) Mokslo poputiarlraeljai ir 
rl—onumto klausimų, 2) Naivybę 8) 
Ūkio, 4) irelkatoe, 5) gydytojo patari- 
«ML 0) advokato patarimų, 7) apšral- 

lia (politikos, tlraotaenės kultūros ir e-

I TRAKTAS MUGA! Ht
NBRVAIi

imonfeajt, kurie tari stipau* takrlrik<>^l4« 8> mWsfWintw
kuriui wvn* nc»*U rasti' gero nak-|to<WmM (Lietuvoje ir nfaleuyje), p) 
ties potirio ir atslkrila rytais parur-l Kpyjpjl patfuilk Ir 10) Ivuiremrbfe. 
gę Ir uuMtkamave. pastoMklną p«fei- | «ąAtlftVRfvj-n w

h»4 Walfcs Nuga-Tone. M pulki SS*
duott ■uramtiut ir rastiprlna nervus, Į. I.

Į riiMąUuoja orgamis ir funkcijas Ir .*• jto "[• ™**J!*‘
L teikta gritalami attalvinanU mien.
| Ntatau Mąsli prilygti Nu«*-Tane to 
valynml kūno a«o tiras gltodaa^ų ne* 
manuMą, ar nuratajimui koariipecl- 

Įjos. Jto p^mntaa mtiektioal rietau*. t»m» tik «litai, pwl metą 3 titaL Vi. 
Irariks kraujo, mrtrikla jums geresni alenyje n litą metama, prari m«ti| « 

spatltą, rarariMi virtkialm*. nurati ‘
į rara* ar išpūtimą pilve ar vklurluoee 
] Ir prideda sveiką rauiaeaą.raltagtwfems 
I huną wm*l . r
I Senyvi linonėą aą W bėri* Jaučia* 
Iri eetti fr nąriltačto boa malonini nu* 
letaHntt kaip ttamr Jnanennl Ir rinmdš- 
I torai jte rarijam pn#me Nura-Tone 
į neto-tik keltas dletma Nura-Tene y to 
Innritavto^nma* Ytaą vaistą pardavėjų, 
brigą Jtoą ąardntojra toriuri ją Mato, 
papraarMt # ntonkytt ją d« Jąs i* sa*

boe

kalt*, dr. A. Gylys, dr. jur. R«slln«Hfa, 
ar. Valatką dr. K. Pautai dr. JX 
kalrkffl.

laso WL “SARGYBA” kaMaoja awh 
tams tik 6 litai, P«*el metų 3 litai, .. .... ...
litai. . .

Metiniai rimltytojrf MttM priedą 
'‘laimia Katoriotių^ ir toearijėa bUto

Skaltytojtj aknlėtal pa&dijM Iki 
10,0X1 loterija, tom plečiama. «Ji iri* 
krinka 2CMMX> skaitytoją bu« 
padkHnta iria kartaa.

Skubėkit riteteakyti ^Sargybą* W ,< 
nepcUraktą Hftaąjų auaaarių. .' •■

Advama: Kamtaą IJtmdto* Musai, 
*WJRGXB0T* adau

VISOKIU* SPAUDOS 
DARBUS

V KALENDOMtVt 
IJaittirMItMk AatartMtaMk

Im** I* 
mttaąt; itmio* 
prauMMhM ir žąsataMa 

__ ______ tmctatta IVilMt.

MM UEVMNCM 8T. T»l. M«M JAV^RKNCTt, MA88.

MMTPv*

uo T



tautu vienijo Ihtavito Jum kri-

Glin*ekta,

rBTirrATm r Awmn*
* TWf»

B ijyjffRgy* ** M Tth
'to^vą ^TOvą ^^a-m^^ą*

vjom

hublby bcuJįs mauju
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Antradieny vakare įvyksta Mer- 
ginil SodaliciMpamaldo*.

•T G Btrrot, Routh Boaton, Mas*. 
Tvarfcdarta -t Petro GtMInls, 

14 Vintai 8t, Sootb Botam, Mas*. 
DroartJos *wlrinklmai būna kas pirma 

oedMdieni ktekvfetio m&iMfo 2 vai 
’ po Ptaą. Patapto* aaMJ, 402 Balt 

Sera&th SU to Bootoa. Mmb.

ItefiatakM AndrteM Naototato 
m B. to Brotaų Msm

T Wlta to to toitea. Mato

' • ♦ ą
Tą patį vakarą, pobaŽnytipėjo 

salėje įvyksMotertį .Sąjungos kuo
pos sutrinkima*.

steigimą. Ji» kiauto popiežių^ Gre- 
gorio XII ir Karimo V. Ji* atar
ti Čskijo* vainiką, kad ji priimi

141 Bowca 8t, to Broton, Ma*a 
Droviąja buko »tuHrlnklmus kas antrą 

pirmtotefll ktekvtecjo mėnesio T:36 
vai. vakarą pobainylinėj mtaltoj, 
Fttth ftt, to Botam, Maro.

Pimiaiąkaą — V. T. Savickas,
461 B, tovauth to, to Beatai, Masą, 

VIca-PinnfainkM A NaudMltmaą
806 M Broadvrajr, to Boston, Miim 

Prot Ratttartas — V. TamoUunai,
40 MariM to Boston, Miua.

Pin.'RalUninkaa — D. Lingevlftuą 
02 Adam* 8t, Dordtatar, Mas* 

Katerius — P. Kiąponi*

kad 5 buvo ip>WU Lictuvo« |emM 
Vytautu* graliai mirė taikoje su 
Bsiuyėia.

Pirmininkas — Junai L. Petrauskas, 
: 24 TIkmm* Paikį to Botom, Mato 
Vlca-Pinntalnkaa—JWwm Jactoviėito 

ftt Savryer Ava, Dorcbe*tar, Muto
Prot Itatonlnka* Katrs Bastaka, 

446 M- 8tk 8tų South Botom, Mase
Fin. Ratoataka* —• Jmcm GvMviSuą

Idttatte DaattetM

0R.S. A. MtfABSn
(GALINAU8KA8)

414 Brotdw»y, 80, Borton
Tto to B*rt<m 2800

OGm* atdara* nuo 10 liti 12 vaA 
ryto, nuo 1:30 Iki 5 :30 po ptate 
nuo 6 Iki 9 vakare, tremą ditaą 

pagal iu*Hnritą

Tel. So. Bastau OB23
UKTimSDJURUTAa

DR.M. V.CASPEB
(KA8PARAVICIUS

DMNIMimS- 
uumiMus

Tik ką grilę« 13 Italijos—Romo* po 
8 mėty itadijy, tuojau# lefiknu vietos 
kurtoje 13 didenrilij pa ra piją. Darbą gu
liu pradėti tuojau*. Kabykite tuip: 

PETRAS VYėA«,
3585 galtnon 8t, PhltadHplita, Pa.

. (Gr. 5)

; Ketvirtadieny pė pietų, trečią 
valandą įpuola vaikų-mergaičin 
mėnesine išpažintis, vakare gi bus 
didžiųjų žmonių klausomos išpa
žintys.

' Lapkričio 29 d, pusė trečios vai. 
po pietų iškilmingai HU«liflbavo 
mūsų bažnyčioje panelę Konstan
ciją Žemaitaitę-stt ponu S. A. Gat- 
tuso.

PRMOMS
Kum reikalinga pirkti vyrišku* dra- 

bulius projtau prie manęs kreiptis, nes 
«ž representijoju vieną if gertauMą f!r- ?
mų. Dabar yra atPJe Kampeliai ileml- - « 
nlq drabiiliij ir gausite pigia! Ir gerai. J 
JONAS JAROSA, 225 L St, to Boston, ' 
Tel. S. B. 0394-W. *' ’ *

611 B. BiMtebray, to. Btottoį;
O/iro Vtatatoa: 

Nito 9 iki 12 ryta Ir ąao 1:80 M 
5 te tuo 6 iki 8 vaL vakaro, Oft- 
Ma^atoMatM aabatai vakarai* Ir 
n*Ml<lteftteIą taipgi MredMria aaa 

12-teadteną uMarytak 
Taipgi nuimu it X-raįf

Januškcvičtai

VIETINES ŽINIOS
JAUKAS T.TBTT1VVK 

MsrannAS
Ii draugo teko gMKi, kad Boa- 

tone po No. 500 Boykton Street 
yra paroda paveikslų, nepapratai 
gražių menininko Charles Vermos- 
kie. Pavardė panelį į lietuvišką 
todėl nutariau nueiti ir daugiau 
apie šį menininką sužinoti. Nuėjęs 
radau apie 30 įvairiu P- Venasum- 
Ino paveikslų, visi gamtos vaiade- 
Bai. Paveikslai tikrai artistiškai 
nupiešti, Klasiško švelnumo, spal
vų suderinimas daro malonų įapft- 
4i<

Pasiteiravęs sužinojau, kad 
Charles Vcrmoskis yra tikras lic- 
tuvys ir n rimuw giminaitis S. Bos
tono lietuvių parapijos klebono. 
Jisai dar vos 25 metų amžiaus, gi. 
męs ir krikštytas S. Bostono. Da
bar gyvena Stoughton. Jo tėvas 
esąs Petras Virmauskift iš Staniš-

riHL !MtW pranašo relę* 
bet ahdšvoteiant i šio mtera iau- 
no menhinkę nuveflttua darbut, 
kurie susilaukė Žinotą pagyrimų 
galima spėti, kadi p, Vinsaaslus 
liks vistu* M **ri*turiu Buninlaka 
Uemvių tarpe.

Nuo 1 iki 13 dieno* gruodžio 
mėnesio Bartoji Opera Home vai
dinama veikalas “Kriataua Kan
čios’ ’ (Passion Ptay}, Tą veika
lą vaidina vokiečiai artistai U 
Freibtirg miesto. Jie važinėja po 
visų šalių didesnius miestus vai
dindami šį veikalą.

Bostone jis bus vaidinamas su 
pažiba choro te 600 baltų. Teko

Vy- DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

BUMĄ MMMtliClIlE

matai* Itažrite mšMteyj*
užbtifš MaMgath ŽBfk

ji ritami laiku dirbdavo

IV. JWO BV. BL, PAiALPIMtl 
ftgJOff VALDYBĄ

' vienuolynu*, Jte par 60 bajorų 
krripM 1 Bafayii** rairir.kiaąą

Tą pačią dieną pridi IT A. M. 
kun. VirmauakU pąlrikltina Vin
cento ir Ono« Skudrių dukrelę, gi
musią spalių 24,1930,vardaisMa
rijoną Ona. Sykiu |uv* krikštija
mas ir Moticjaus-Mikalinos Milkl- 
irių alinu* Pilypto «

Šių apąkr. Motina esanti Uršulė 
GatduŠaitė. Krikšto tėvai buvę 
Arnote Mnšidlaiwkienė-Cijumkie- 
UA ir kun. F. A. Virmauskis.

Jisai pradėjęs meno mokintis as
tuoni motai tam atgal. Pirmiau 
mokinosi Meno Mokykloje Bosto
no ir vėliau, kadangi jis yrą į gam-

kėf5 kaimo. Luokės naranHoa* Tri* irivdėtj, kad p-lė Elena ir Marija 
kėskamubLuoKeąpamp^ dalyvaus šiame mil

žiniškame chore. P-lės Žilinskai
tės yra South Boatonietčs. Pir
miau mokinosi dainavimo prie M. 
Pctrawdto> dabar p-fč Elena žV 
Hnskaitč mokinusi New England 
Conservatory of Musie.

> praMjo dirbti .
uaniąn Importing Kompa
nijų* raštinėje,

M būva vtena iš rim
čiausių mergaičių mtteų

metą mirti** sukaktura. teą temt* 
tę suturite Batonta Lietuvių Draa- 
gijųSąryšys.
? Šventė prasidėjo iškilmingomis 
mteiomia lietuvių šv. Petro bažny
čioje. Mtetet atlaikė vistMš para- 
jpijto MriMtetei kito f; X virmaus- 
kte ir putoki šventei pritaikintą 
pamokslą. Jam asfatavo šv. Jono 
tomiiurijoft auktethdai diakonai 
Sfcffandte ir Jankus. Laike mitų 
giedojo šv* Petro parapijos choras 
po vadovyste p. M. Karbausko. 
Bažnyčioje dalyvavo Iv. Petro, D, 
L. K, Kęstučio, Šv, Jono Bvang. 
BĮ. Palaipinė, šv. Kazimiero B. K., 
Bimivienijimmi Lietuvių Šv. Kazi
miero draugijoft ir Lietuvos Vyčių 
17-ta Algirdo kuopa,, viso apie 600 
draugijų narių. Apart ‘jų šiaip 
publfkto prisirinko pilna bažny
čia.

* Antroji dalis šventės buvo kon
certas su prakalbomis Municipal

j Svetainėje 3 vai. po pietų. Buvo į LeMtSkaį M*M’

umv. DVKnaę duos 
re chaosą motdto* ava .

saunsA
HnalnlnM TSMė AI*M«tekl*to M G to, to BMtev, Mato
VtesPImlMtaki — F. ŽaleekMĘ 

446 Cambrtdat to, Outoridas, Mtob 
Prot. itaštlnlakt —• Oaa ĮlsąriMA 

44* B T-th to, to Btaon. Masą 
TVteątoe? totth Boston 9423-R, 

rto»rttiii!nU-Marlj«m MarMtok 
064 K Kiltai* gt., to tostai, Mato

UdlnlnU — On* towtaU»te, 
106 ąm bu »<>. totam, Mm

Tvark&rt — Oo* MlMtrdteto
1512 Culambta Rd., to Btasa, Mato 

Kaaoa GtabėM —* MU Jamrikmtoto
1426 Cslumbla RA. to Boston, Mato 

I Draugija MVO ralrinktaM laite* taą 
I astrą utamtateą kltavtaH* wmato

TdM vai, vakaro, pobafojrUoCJ mnk 
ta!n4j. ‘ J

VlMls draugijos rolkajal* teroi|ikMi 
. va* protokolų rgMlalnto

tą įsimylėjęs tai jisai kreipėsi į vie- i 
ną iŠ garsiausių gamtos piešėjų p. 
Lrnnb kuris pamatęs jo gabumus 
apsiėmė jį priimti kaipo mokmį. 
Jau kelinti metai kaip jis pas p. 
Lamb mokinasi. Iš pat pradžių p. 
Virmauskiui labai sekėsi ir jo pa
veikslai buvo priimami į parodas.

Kada iš Paryžiaus buvo atva
žiavę žymūs artistai Henry De- 
Mvntal Faubclle ir Clcmcnt Mor- 
ro, pąmatę p. Virmauskio piešinius 
Sąlon of Indepondent Artistą la
bai g>rė jū veikalus ir net įiarašę 
straipsnius į meno žurnalus ** The 
Artirts of To-d»y” ir “The Mo- 
dem Revuc, Illustrated, of Arta 
and Life’* prielankiai atsiliepda
mi *pie p. Virmąuskį ir pranašau
dami jąm didžio pasisekimo.

Kaąj s Virmauski* plėšią savo 
Imtinius laukuose ir miškuose. Jis 
išėjęs f laukus dirbą tenai net po 
kelias dienas ir net naktį ten pat 
miega, kad geriau studijuoti ir su
prasti gamtą. Jo du geriausi vei
kalai yra užvardinti, ‘‘Pavasa
rio Vylionė” ir “Prieš Saulei Lei
džiantis?*

Atsižvelgiant į kurinių gerumą 
kainos nustatytos prieinamos. 
Kiekvienam meno mylėtojui pa-

DOVANŲ ŠVENTĖMS^

Waihtafto», & C. — Bostonas 
laike 10 dienų turės naują post- 
masterį. Spėjama, kad bus paskir
tas dabartinis post masterio pa- 
gelbininkas p. Hurley. Postmaste- 
ris Gotv jau rezignavo ir išrink
tas prezidentu Warren Bros, kom
panijos. Si kompanija 1 užsiima 

vieškelių taisymu.

BAMUBL F. T0WIB 
FASITRAUK*

So. Boston Aukštesnės mokyk
los viršininkai pasitraukė išdir
bęs 40 metų Bostono mokyklose. 
P. Toįvcr gaus pensiją iš miesto. 
Taip pat pasitraukė ir kiti 16 
miesto viršininkų sulaukę senat
vės ir jie visi užsitarnavo pensi
jų.

Boston Post sekmadienio nume
ry vėl įdėjo “Miss Tercentena- 
ry?* arba p-lčs Gladys Norkunai- 
tės paveikslą, pažymėdami, kad 
ji buvo išrinkta iš 117 mergaičių

• “Miss Tercentenary?’

kolonijoje, Buvo narį
Mergaičių todaHąčių, Jau,
temo Choro ir ApaŠtelyą-
tte Draugijų, Vhų būvą
mylimą ir gerbiama. Įta
ru darbšti, matom ir aą-
M... . ta... .- t. , . „ toungą. Kitovienąs kas
tik ją pažino ItMi išgir
dac apie jo* nelauktą ir
staigią mirtį.

Jo* tėveliai, Antaną* ir

gyvena 36 Thomaa Pk.,
touth Bostone. P-le Ste-
xa turėjo vieną vyramą
teaerį Oną te dvi jauna*-

manyje, 9 vai. rytą iŠ šv.
Petro lietuvių bažayčito
Bu* trejoa šv. mišioe už
joe všte didžiojo ai
tetteus laikyą Hab. kun
F. A. Virmiuikii ir prie
šalinių kun. F. J. Juškai
te ir kun. F. Strakąua-

Jaunimo Choras. P4i Ste
na bus palaidota šv. My
kolo kapinšae.

d

Veikmė* tėveliams ir ae-
sutšms reitedame gilią už

LIETUVOS
Lietuvos mergaitės jau j j 

nuo 1911 m. išdirba “Bi- • Į 
rutės” fabrike gardžių sal- j ’ 
dainių. ’ >

* !Tie jų saldainiai buvo i | 
apdovanoti šešiais aukso, j ■ 
dviem sidabro ir vienu ■ Į 
bronzo medaliais įvairiose | į 
Europos parodose už jų j I 
gerumų. ! į

Tų saldainių Lietuvos b 
mergaitės atsiuntė mums Į > 
į Ameriką. j;

i!

uojautą

PADBKAVOMIB DUMOS

Padėkavonės dienoje. 8 vai. ry
te įvyko Saldžiausios V. J. Širdies 
draugijos šv. mišios kurias su eg
zekvijomis atnašavo kun. Vir- 
mauskis. Tą pačią dieną suMift- 
bavo panelę Eleną Žiupsniui? su p. 
J. J. Martin. Jaunavedžiai mano 
apsigyventi 5 St. Alphonsus Aro., 
Roxbury.

i ‘Jų galima gauti gražiose dėžutėse kiekvienoje ge- i ■ 
tesuėję lietuvių: krautuvėje po pusantro dolerio už į 

dėžutę; arba Šešias dė- ; 
žutes už $7.50. Jei vie- j 
toje negalite gauti tai | 
piisiiįskite pinigns ir;! 
saldaini to m ptoiuRi- ; 
ine Tamstai p^tą. k j!

|! n p 
SrotkBsrtsn, Man. p

t jw«ii 
ir 

U 
u 
ir 
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’Į818EutSixthSt.,
imkim iwrac cohfany

Tą pueią dieną 9 vai. ryte iškil
mingomis Iv. miniomis prasidėjo 
Blaivininkų Susivienijimo seimas. 
Mišias laikė kun. S. P. KneiHs. 
Pamokslą pasakė kun, F. Juškai- 
tjs. Po to prasidėjo seimo sesijos. 
Pertraukoje turėjo gerus pietus.

|WWI 

‘ TtlgeriMtas kieta* teita

P. KRIUKONIS LAIKOSI
MGOMę MUS»TATYMO

Perskaitęs p. Kriukomo pasi
aiškinimą dėl dalyvavimo meto
distų kirkuŽėje, Broėkton, Mase, 
prisiminiau Čigono atsakymą į pa
klausimą: Kokių Tąąiista tikėjk 
mot “O kokio panie nori,P atsa
kė Čigonas. Taip yrit ir to p. 
Kriukoniu, 2?XėĮeiyS^Lrtdakto-_ riu. aU'rsfc •‘N^oto.’na 

<*pryčeriu,? nesu, bet kalbėti ga
liu visur, kur tik kaa kviečia? ’ 
Vadinasi p. Kriukonis ir bolševi
kams sutiktų kalbėti, Sinoma, 
kuomet žmogus neturi nugarkau
lio kitaip ir neimsivokia. Bet, 
kad p, Kriukonin yrik daugiau lin
kęs prie metodistų, liti faktai'Jis 
metodistams ne tik “pamokslus’/ 
sako, bot ir jų vaikus mokina kir- 
kužęje.

Apie ką p, Kriukonis kai liejo 
Brocktone metodistų kirkužėje aš 
nežinau, nes ten nebuvau. Bet 
-“Darbininko** korespondentas 
“T?* plačiai rašė apie p. Kriu- 
konto metodistams pasitamavuną. 
P. Kriukonis to neužginčijo, o 
tik pasiaiškino, kad jis kalbėjęs 
apie Vytautą, Na, 6 metodistų 
“pryčeriaP* savo kirkužėse, ar 
negali kalbėti apie Vytautą? štai 
ką rašo metodistų organas: **Tik 
katalikų bažnyčiose kalba vien a- 
pie Dievą ir dangaus karalystę, 
protestonų bažnyčiose galima a- 
pio viską kalbėt***?* Taip supran
ta metodistai. Bet apie Vytautą 
ir katalikų bažnyčiose kalba kaipo 
krikščionybės Įvedėją. Taigi jei 
p. Kriukoni kalbėjai vien apie 
Vytautę, tai dar nereiškia, kad 
Tamsta metodfctams nesimpati- 
zuoji arba nesi jų *,pTy?čeris.‘* 
Metodistų ^p^čertaP* gali apie 
viską k&lbęfL Keletą savaičių at
gal protestonų kirkūžėje vienas 
^pryceris’* kalbėjo apie merginų 
kojas. Man nei nesvarbu apie ką 
p. Kriukonis kalbėjo, Aš tik ste- 
biuoa, kad p, Krinkonfa tebeitu* 

, kia, “Ifad M išvys
tytų Įmonės?,1* Broleli, jau tį nė- 
sulauksi. Paritenkhk tais, kurie 
diažiuojtid etą alėtela beždžionių.

apie 350 žmonių.
‘ Pirmiausia p. Vincas Tamolifi- 
iw, paaiškino apie Žios šventės 
reikšmę ir perstatė programų ve
dėju Dr. Povilą Jakimavičių.

Po to, programo dalyviai sugie
dojo Lietuvos Himną ir “My 
Counžry Tis of Thce. * * Amerikos 
Himno neteko girdėti.

A. Vanagaitis paskaitė refera
tą apie D. L. K. Vytautą, Išėjo la
bai sausas ir nuobodus. Sudainavo 
porą dainelių p-lė SenukeviČiutė. 

?P. A. Kiškis smuikos solo artistiš
kai atliko.

Ponas J. Olšauskas paskambino 
keletą patriotiškų dainelių kank
lėmis. P-lė Julė Mitrikaitė, p-lei 
J. Rauktytci akompanuojant su
dainavo porą dainelių.

Principaliu kalbėtoju, turėjo bft- 
ti p. K R. Jurgeli, bet dėl neku
riu sumetimų Lietuvos Generalb 
Konsulas"p. iadeikis sulaikė jį ir 
jo vieton atsiuntė Lietuvos Vice- 
Kęnsoiri>. DauŽvardį. Pono DtuŽ- 
VardŽio buvo istorinė kalba. Jisai 
apibudino Lietuvos padėtį prieš 

, D. L. K. Vytauto laikus ir nuo- 
dughiaU papasakojo apie Vytau
to viešpatavimo laikus. Jo kalba 
buvo graži ir turininga, 
’ Po pertraukos trumpai kalbėjo 
ką tik iš Lietuvos atvažiavęs Pa
vasarininkų įgaliotinis p. Laučkus, 
kuris susirinkusius sveikino var
du Pavasarininkų ir Lietuvos stu
dentų. 
; Studentas Pranas Galinis per
skaitėdvi rezoliucijas: viclia bu- 

, vo protestas prieš lenkus, e antra 
pasveikinimas Lietuvon preziden
tui ir kartu kaipir protestas prieš 
vyriausybę Klaipėdos klausimu.

J, Antanėlis sudainavo porą dai
nelių. Po jo dainavo p-lė Marga- 
yeta Grybaitė. Ji tikrai artistiškai 
dainavo. Dar dainavo p. S. Pau-

W. KABUmmO B K. DBJOB 
VALDYBOBADBIBAI 

plrmtatoka* —■ J. Grubiaafc**,
24 Pra*cott 8L, Raadvflte, Mato 

VleerPinaininkaa -r X MarfceHonfa, 
; 140 Boaren to, to Botom, Maaa 
Prot Rtolntaka*—Vincą* Paplatuikaa, 
’ 116 Bowto to, So, Boston, Mato 
Fin. Raitininkas — M. šalki*,

256 E. Nlnth St., to Boston, Man. 
Kasieriua — F. Grandei!*, 
‘ 57 Gatės 8t., to Boston, Ma»«. 
Maršalka — J. Zaikta,

7 Winflald 8L, to Boston, Mas*. 
Draugija laiko surtrlnklmus kas antrą

Mdttdtenl ktekvteno nėneslo Parapl- 
: te* Mito 402 E. Samth St, South 
; Botom, Masą

D. X, AL IKSTUfilO DfcJO* 
VALDYBOS ADMBAI

lwWQ M*
Pirminlnkw» — Aitam Maesjinaa, !

450 R Heventh to, to, Boątaų Mato' 
Vlco-pirm. — Povilas glmllą

554 R Flfth 8t, to Borton, Mmm.- - - 
Protokolų Riftt. — Adolfas Navicką*,

274 Itelton 8t„ to. Beatai, Maaa 
Finaneą ItnM. — Jncsajm* VInkąrtBto

450 E. toventh 8r., to Boaton, M***. 
Kasteriu* — Andrius Zalteckas,

702 K.FK Ui to, to Bortai Mato 
Maritelk* Kaslmteras Mikuli lonia,

006 B, Broadnay, to Boatoo, Ma**, 
DratijriJa D. L. K. Keistučio teito a*

Derinius suslrinklmua kas antrą n*. 
<!6MllenJ kiekvieno ntencalo lĄMmdą 
Svetainė! kampas B Ir Sllver gta, 
to Boftton, Mm, l-mą valandą pa 
ptrtų. A t eta am 1 ataiveaklte dram 
nnnjų narių su savin prie draugi}* 
ąrlrašytL

MIZKBS MOKYKLA

Tai. Gotam Wa 01TI

patikrina jo vartą. Duok už 
aakymą Bandito* Tiktai pa

Bo. Boston 3<»3 
Ittd&Ml WHTT!3ME 

C|AL CMPAKY
lAfll' JAtaiMito

Į whlHHHm+linHH«<IHMW<M*W»l»f<*1flll»)IIMII 11 IIII IIljĮ

Dr.Gmfo3n®Ck
ateis M~-12 titetete

> MIOHIBIOUOB KKATŲ ‘'KA
KALIUS” rW»TJW 8T. v

Programą užbaigė A. Vanagai
tis ir J. Olšauskas. Jiedu visų ži
nomi artiatai-komikai. Dainavo 
keletą savo dainelių. Vanagaitis 
savo artizmu, plaukų mėtymu, gal
vos kraipymu ir riksmu yra nepa
mainomas. Olšauskas laikosi 
rimčiau. Savo vietoje jie yra 
nepamainomi ir atlieka naudingą 
darbą, kad mūsų nuvargusius dar
bininkus Žmones pralinksmina. 
Šventės programoje, man rodėsi, 
kad netinką. Tą nerimtumą dar 
padidino pardavinėjimas publiko
je įvairių lintehaių Rainelių ir ko
miškų kalendorių. Iš programo 

' pabaigos ir nekuriu elgesio ątro* 
dė, kad buvome suririnkę išrekla
muoti dzimdiimų o ne pagerbti 

, mtMjų įžymiausi Tautos Vadą.
- tetute JUimk

; moto pitbo ut povilo 
DWM VALDYBA

DU F1TUK0MI0 VAIKU 
APSVAIGO SABAIS

Pereitą sekmadienį, Petukoniai 
išėjo į krautuvę. Vaikus paliko 
namuose. Kadangi pečius buvo 
naujai atkurtas, tai nuo anglių 
susidarė daug gani ir namuose 
buvę vaikai Petras 10 metų ir 
Jonas 6 metų apsvaigo nuo gani. 
Kaimynas užuodęs garus nuėjo 
pažiūrėti ir rado vaikus apsvai
gusius. Pašaukė policiją ir vai
kus nuvežė į ligoninę. Petukoniai 
gyvena po numeriu 372 Athcns 
SL.

; Pirmadienio ryte, 12:30 vai, 
Oliver Garrett, buvę* prohibieijo^ 
vyriausiu agentu Bostono policb 
joį buvo pabėgęs nuo teisino, kur 
jis kaltinamas už kylių ėmimą 
tiun batlegerių. Jis slapstėsi nuo 
btržello mėnesio. Pirmadieny at
ėjo į policijos stotį su savo advo
katu Įir pasidavė. ' Patalpintus 
jėharles St. kalėjimo* Garrett vl< 
H laiką, kaip jk sako, buvęs savo 
ymmitty. Turėjo įritalaęs skno- 
ją bftddą ir ten dažnai mlėgoda- 
vą*. Pabėgęs nuo teismo, nes ne
norėjęs, kad prieš rinkimus poli- 
tlkierial jį apardytų kaip **foot 

*ą?» Be to, nesltlkljęs teisingo
įrismo. Dabar esą viskas nmfeto* 
vėjo Ir neMjąs stoti priril tehmą 
r pasakyti lįą turis, įr esąanekhl-

KiriKTį 
t. A ZtlETHM

Galuosiu! m BauMNimorM 

m it

ir,/ .?% f Al ?------------- ------ - ’ \ •

Tel. to Boston 2880

LIBTUVI8 DANTISTAS

1. L IKPOČIBS
251 Broadamy, South Btttea

(“Keleivio” name)
Ofiso vaUndoa nuo £1 ik! 12, m» 
1:30—6 ir nuo 0:30—0 vakar* 
gorėtomis m» 0—12 vai. dtau* 
Suimtomis nuo 0 Iki 0 vak. Na- 
(ienomis nuo 0 iki 12 (pagal m- 
tart]).

Tel. Porter 3780

JOHN REPSHIS, M. 0.
(RKpanj)

T.latnvta fihnžvtem*

Ofiso Vatendo*: 2-4 ir 7-0
s Mato Avė., arti Cteatral Są.

Cambridga, Mato

Geriausia Uftdlja

TiKBAI PASVEH6
ą Ponas Aąąto v«Mtouta i

< d to Tsft toatoM
akto: “Po jtraųpo temo

- - a vtatoti
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NOOU.YN,N.Y.
t Lietuviai nugalėjo

‘ Lapkričio 23 d. Jaunų Vyrų 
basketball tymas nugalėjo Balti- 
mere Oriole*, 28 prirt 17 punktų. 
Ktaščteu* salė buvo apypilne, a- 
pta 700 Žmonių, šiemet IjemvĮąi 
gražiai pasirodo. Tik gaila, kad 
tarp žaldikų taip kaip nėra lietu
vių,. Štai kokios pavardės: Green, 

p Bmrden, MeDonald, Dunn, Sefcik, 
Gfficinson. Girtinos kliubo pasfan- 
g** garsinti* anglų spaudoje, Neiv 

/ York Timra kas pirmadienis pa- 
? duoda'rezultatus.

STMnrmKHnM

/ Vytauto komiteto praeit o susirin
ktam vėl nebuvo. Neįvyko... Bone 
jau trečiu kartu.... Susirinkimas 
vėl taukiams* gruodžio 5 d. Bus 
pSMtutinis šių metų susirinkimas, 

, gal ir likviduojantis.
/ ' - Mirt

Lapkričio 23 d. staiga mirė Ka- 
; rolte Avižonis. Buvo palaidotas iš 

Karalienės Angelų bažnyčios lap
kričio 27 d. į šv. Jono kapinynų. 
Laidotuvėmis ruptaosi grab. J. 
Garšva.

Žinutė*.
—* Kunigai B, P. Remeika, J. 

Balkonas, N. Pakalnis ir J. Alek
synas lankosi Bridgeporte, Conn. 
gruodžio 1 ir 2 d. kcturdcšimtčms 
pamaldoms.

— Kun. P. Karalius advento 
pradžioje duos rekolekcijas Eliza- 
Mbporte, N. J„ vėliaus Nevarkc.

Lapkr. 2J d. Madison Sųuare 
Garden liet. Georgo Vnison-Vngu- 
rattis laimėjo kumštynes,

—Lietuvių Legijonas lapkr. 23 
d. turėjo tavo vakarienę, Mirgos 

‘ rtlėje. ■
' — Tautininkai pagerbė savo 

darbuotoja Vytautų Sirvydą. Jam
- ąrnofa vakarienę Toliy’s restau 

lį? rante. • .
> . " Karalienes Angelų par. bsž- 
h^Uyttata drauiatae; Apsštalyrtta 
• 'Mį Itažančteus, Tretininku turės 

savo susirinkimą gruodžio 7 d.
**- Pas ponus Saikius Lake Ron- 

konkoma Dėkonta Dienoje buvo 
didelis balta*;

— Spaudos komisija laikys sa
vo posėdį gruodžio 4 d.

Dailės Mylėtojų Ratelis išsi
rinko naują valdybą. Raštinin
ką* p. P. Gabrėnas.

— Maspetho lietuvių parapija 
turėjo savo bazarą lapkričio 26— 
28 dienomis.

Kurie užsimokėjo už Federa
cijos Kongreso paveikslą, lai krei
ptasi pas naujų studijos savinin- 

' ką. Benas savininkas Kalifornijo- 
ie-

— Seserys Kazimierjetės nori 
atidaryti savo vienuolijos skyrių 
ir akademijų rytuose. Numatoma

. Philadelphijos apylinkė.*
— Lietuvių prieglaudos Elm- 

hnrst, Pa. reikalais reikia kreiptis 
pas kun. J. Miliauską Duryea, Pa. 
Tėvas Alfonsas jau nebevadovau- 
ją prieglaudai ir Jėzaus Nukryž. 
seserims.

Padėkonėa dienoje* berods, ne- 
buvo Imdaujančios Seimo* Nesr 
Yorkei Salration Araiy, Šv« Vin- 
cento Draugija, miesto Charity 
berean, parapijos, ligoninė*, prie- 
glaudo* ir policija sušelpė kalaku
tais ir duona puabadaujančiaa šeL

,mokyklų, vienuolynų. Darbininkai 
bus apmokami iŠ parapijų f®»do

mittec. Imtrukėijoa bet ilriunti- 
nčtos klebonam* ir viršhiinkaaiat

K** metai Kalėdų sezone yra 
A . . _ „ aj>diivinėjaMl tan^ieltai, kuri*

pdomi aut kalėdinių pasveikini
mų vokelių. National Tubereulosta 
Araoeiatfon pardavinėjant šiuos 
Ženkleliu* (panaša* į pašto tank
ios) kelta fondų kovoti džiovą. Pi
nigai išdalinami džiovos įstai
gom*: ligoninėms, sanatorijoms, 
klinikoms ir k. Tad, M draugiją 
prašo vteų geradarių priridčtiįrie 
džiovos naikinimo. Ypač, neturtin
gi džtavininkaį h šio fondo gydo
mi. Lapk. 30 d. sekmadienį Brobk- 
lyno; įvyko “Tubereuloste Sun- 
j’ay.” Buvo laikomo* paskaitos 
ir pradėt* pardavinėti Tubereulo- 
m Christma# Beata

Šią Mrtitf Radio WLWL

Antradienyje 6 ;4O v, v, ^GultU* 
ral Edueation ta Business Life” 
kun. Th. J. Fitzgerald, O. P, 7:20 
v, v kalba kun, Peter O’Briėn, O.

pavalgydino 15000 asmenų. Padč- 
konta dhrna buvo Balta, po ptat 
anlego pfiga grųrino, vargins at
jauta Šelpkime bedarbiu*.

šv. Lauryno pan klebonas, Say- 
villc, U L mirt .Stamforde, Conn., 
Japkr. 25 d. Palaidota*Jono 
kapinyne lapkr. 28 d. iž Iv. Laury
no bažnyčios, Sayville, I#, I. Da
lyvavo J. M, vysk, Thomas E. 
Molloy ir daug dvasiškių.

Naujas Fordham ukivarritato 
raktoriu*

YeryR^v Aloyrius Hogan S, .J. 
lapkričio 21 d. oficialiai užčmč 
Fordham universiteto preiidento 
vietų. Jo Eminencija Kardinolas 
Pat riek Ilayes vedč inauguracijos 
re remonijas. Dalyvavo atstovų iš 
suvirt šimto, kolegijų, universitetų 
ir kitų aukštų mokyklų. Naujas 
rektorius yra jaunas, vos 38 metų, 
bet gilaus mokslo ir erudicijos 
Žmogus. Fordham universitetų ve
da t f va i j&mitai; turi 100® stu
dentų; lankosi ir mažas skaičius 
lietuvių. Berods, 3 lietuviai losi* 
futbplę.

Carp/mai. hayes

MKLYN.I.Y. tarpu lankėsi Brooklyn’e, periKll- 
naujus ApraKkbra bašnyčtoa 

vargonų*. Gerk. p. ŽUevičta* ga
rėję kaip iš vargonų, taip ir M 
tralam parengimo jaunučių vaL

RTAGCOTO# VALANDGAt
no II IRK r VCUMR N»oW2 ta ryto, rak.
mis BUUM lt VUluiVu ųtMmiHkmskaMkmmi

DANTISTAS 
X—SAY

pi jonų vaikai

biškau* M ik** rakte ir fambias

Elena Olmk dukroj petro »ty- 
rio ir bunraira Anelė* Varniutfc.

a u—»• ar**-AmV» i3* Pa A AKtona Araareie jrmn*
k Tamelk) ir buvusios VerotUko*
THeniutta.

Dolorra Uranų, dukrelė Bolesla
vo DapkeviHatm ir buvnrioe Onos 
Miekiutta.

i’ihranU* ^elikmui, sftueli* Vin- 
eento Pakulio ir bųvwk* Marijo
no* Krukaitta,

Parapijos kunigai, antradieni ir 
trečiadienį laikė kunigų kvotimus, 
kuriuos turi išduoti kipkrUnas ku- 
nigM kartų į metus per prtihtame
tu* po įšventinimo. *

(kamora Union Are.) 
m BB00KLT1T, M. T,

Tstefo*«a: 9Km SUS

DU I. PETRU*
(rante*)

LPCTUVIS DENTIBTAS
*tt a MM, fc»«Mya, V. Y.

Oras A**ii*Wc* 
VALANDOS:

Nra i ral. ryte iki S v«L rakate*
PraktftdlraliUi Ir iraotiulienial* 

tiksoritųrv*.

lwtw»<Miii>iiinioiwiiįWMįiiiĮiiinįinhi<l«>>iH»tiiiiini>į Į.

Te!.Gi*M>polnt442a

DR. JOHN WIUK
VALANDOB:

1-10A. M, x*^ fc MiKMr \
gėtamiclie»J*ls psųal raritaririų

Trečiadienyje 6:40 vai. vakare 
“Church’s Conųuest of Pagan
am” kun. L. K. Batterson, B. J, 
' -7:2Q v, v. “RevClations and 
Christianity” kun. •Marlin J. 
Scott, R. J.

Ketvirtadienyje 6ri0 v. v. “The- 
Ąrt of Living” kuri. Peter E. 
Hoey, C. S. P.

7:20 v. v. ”Timely Topies” kun. 
James M. Gillfe, C. S. K

Penktadienyje, 6:40 vai vakare 
“Book Suggestiona,” kun. Francis 
X Talbot, S. J.

7:20 v. v?<The Theatre JToday” 
kun, R. E. Wood*.

Šežtadienyje, «ri0 v. v, “Rome 
and Mediesl Mindo#*,” kun. Ray- 
mond A. Lane, M. Mr f 
. 7:20 v. v. “Worid Miraion 
Newa” kųn Raymond A, Dane, M. 
M. ; ■

M stotis sperusja ■—* 272.1 M.— 
1,100 KO. .■•■■■<

Jo Eminencija Kard. Uayea 
gruodžio 2 d., t. y. antradienyje 
8:15 vai. vakare kalbčs per radio 
iŠ WEAF stoties. Jis kalbčs apie 
nedarbu ir kas veikiama jį praša
linti. Emergency Employment 
Commiltėe nori sukelti fondų 6,- 
000,000 dolerių, dėl nedirbančių 
seimų. Jo Eminencija ragins šiam 
komitetui pagelbėti.

Vyskupija padės bedarbiams.
f Lapkr. 26 d. Catholie Charitics, 

56 Boerum Pl„ paskelbs planus 
gelbėti tūkstančius bedarbių. Šis 
katalikiškas bziuras rūpinsis gauti 

i darbo bedarbiams. Susitvėrė ko- 
. raitotas iš kunigų, kurie sudarė 
. planus. Daugiausiai rūpinsis su- 
. daryti darbus prie parapijinių į- 

staigų, t. y. bažnyčių, klebonijų,

' “VYTAUTO” SPAUSTUVE
I ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBŪS

' „Vienintšlž Katalikų Spaurtuvi ir Krautuvų
| Apylinkes

| Pai’siduodn: maldaknygč^rožančiai, skaplie-
| riai, medalikvliai, kryžiai, stovylos ir k. Galima 
i gauti įvairaus turinio knygų,

[. Bris Spkurtuvi*
I “DABBIMIJiKO” AGKVTUBA
U #

F Apylinkes lietuviai . teužsisakb it teperka
I <tDftrbi^inkų,, per “Vytauto*’ spaustuvę* Pri- 
L imame visus ° Darbininkui” apgarsinimus, dar- 
r “bus Ijėi užsakymus-

[ '‘VYTAUTO” SPAUSTUVE
F 564 Graud Strrat BraoUyu* M Y.

ą
imi

Moterystė* fbkrųmentų Etsnirio* 
vas Vkgiti* nu Ona Vendo v* lt e. 
Laike Žliftbe giedojo solo viena* 
ehorietėiŠehoro,------- r

: Taip pat Wmtagu Wbn ėu- 
situokč gerai žinomieji Kurimie- 
rų* Skaraite sų Elena Rupeikalte. 
Pastaroji buvo nart /Parapijos 
Choro, todėl ir vteų* ekaras'lalkė 
šliūbo giedojo. Taipgi giedojo to
li? p-lė Marijona Žsmakė, vietos 
garri solistė “Art Maria.” Didis 
bftrys jaunavedžių giminių Jbėi 
drangų, dalyvavo sutuoktuvių a- 
peigose. Panelė Rupeikritė ilgus 
fttetrte priklausė prie ehoro, afri- 

: Žymėdama kaipo gabi muzikė gro
dama ant Cello. Smagu girdėti, 
kad jinai ir poliau pari|ada prie 
Jskoro vejktV k Sveikiname ponu* 
Skarulių*, ^anįj pąvyzdingų šei- 

1 tnų ir linkime kuoilgiaų^ų saldžių 
1 metų! j

* K m, lapkričio ničn. 23 d., vaka
vę, šr, Pan. Apreiškimo par. salė
je Flfth ir Hayemeyer Bt*. į* 
ryko A. L* R. K- Moterų Są jungo* 
20 kp. vaidinimą* ir šokiai.

Vaidino penkių veiksmų veika
lų (djamų) ” Žmogžudžiai, <L
Brooklyno. Dramos Ratelis ”aVL 
rąą”

Amoniu buvo uilna salė.
JL*!T.”imasnuamefccl labaigerai. prjjautjmą ir atsilankymą į Va k a- iiĮfribrjiuio Aw> Psaląafc 

r^TOarų atidarė p,TT, MikuTskfe- parapijonams
< Mot, Sąjunga 29-toa kuopos į 
pirmininkė, pranešdama, ką* bus 
vaidinama.
f Vaidinime dalyvavo šie asmens;
Grigas, buvęs kareivi* — M. ML _
kotatate; Antanas, Mortos ^»»Qwaujint Staivo

A* J. Revukaą; Klimą*, Morto* |0 j|įjainaivO p^f. Hiena šnkunhi-’ sinki kart imiftv pwren»Hi nemutok 
brolio-P. J.Bertulis;Morta šer- ir Marijona Aldlairtatė,1
mukšnimė, našlė —• A. Janukaitė; g jį|apeys akompanavo. Žmo-
Nastė, Antano žmona J. Mulo- nfmR |aĮja| patiko ir buvo privers- 
ąaitė; Jufgta Antano Mmdinys, Programai pasiimi-
vafan X.<rtf« vym« - j. buVo tokiai.
vBiusį Ona, *.axtf» anuo — O. Ge-, g!oj ko)onijoj snl„rkjai engiąs!
Icžinytė; Mikas Skardžius, <f-jc|e]fo *pynild«iFioįimo Vytan-
l?rolfe»~P.Raugalas;Elena—-G..tf> ^Q0 mirties sukaktuvių 28 d,

'gruodžio.

ąų moterėlės taip gražiai darbuo
jasi bažnyčios labui, ’ Gerb. Tėvas 
Brigmanas, B. J, J. pradėjo pro
gramą gražia prakalbsiu apie da
bartinių klikų padėtį ir dykojo už

BROOKLYM, M. Y.

DYKU NUO DUSU 
ŽIEMOS METU

.Teigu kenti ritio DtMuiio kad*tik M- 
tn ar drėgna; Jeigu mmigbi įr kvupu 
reiklu gaudyti, neužmiršk tuoj ft»in*' 
•UI Frontief Aatlnnn <’<*, UėMIfamly- 
iuo bu<k>. Niekas nekainuoju, NAra nklr- 
luino kur x.vwiil ar neturi viltie* pa*

ir svečiams iš kitų kolonijų. Pn 
to, sekė eilutė*. Deklemavo Elena 
Kazlauskaitė, Bronishva Repšiu* 
1Č ir Genovaitė Milinkaitč. Dai
navo .choras varg- p* E. Šlapeliu! sveikti, vMtok siįsk <lėi libimdymo.

mukšnienč, našle —.
Nastė, Antino žmona — J. Buln-

vėliau Nastės vyras — J. Antanų-

nėms labai patiko ir buvo privers-

vilties, bet šhjsk Šiandien dykai iš- 
bandymo, budo.

D1A.H 1S»AXMMO KUMrtAK 
FttONTIEIl ASTHMA (O., 
275-K Frmrtler Blrtg., 
4C2 Niagara St, 
BufMIo, N, Y.
J’rlslųsk dykai i.šhnndymul:

vien Hnkmni įvykiui kaip krikštai 
MifliObd,lmtyrairWw Štai 
voš vienų (metą po mirtie* aavo 
vyro, Uršulė, Terebririenč, 55 m. 
po trumpo* Hge* araagenų ušdagi- 
mo, aprūpinta bažnyčitfa šventais

— Gruodžio 2 d, buvęs New 
Yorko State National Guard sun
kaus svorio čampijonas Eddie 
Benson boksuoste su Raiti, sun
kaus- svorio, Roberto Boberti, 6 
raunduose Broadsray arenoje.

— Kun. Piu* Karalius buvo iš
vykęs į Athol, Mase, aplankyti 
kun. Juraitį.

— Brooklyno Št. Vineent De 
Paul Society prašo atliekamu* 
drabužius, rakandus, net valgius ir 
kas gali pinigų įteikti į jų gene- 
ralę raštinę ~ 66 Boerum PI. Ši 
draugija sušelpia daug lietuvių. Ji 
yra vyskupijom priežiūroje.
, — Mūsų Vaikelio-Jėzaus sušel
ptas draugija Šiais laikais mažiau
sia veikte.
* — Brooklyno nedirba 100,000 
ligi 130,000 žmonių. 17,000 kuone 
badauja. 10,000 ligi 14,000 šeimų 
tėvai nedirba. Policija suskaičius 
11,955 šeimų reikalaujančių pa
galbos.

— The Brooklyn Emergency 
Committee bando sukelti 500,000 
dolerių bedarbiams sušelpti. Šie 
ptaigar bus suvartoti tik brookly- 
niečiams. Tam tikslui Šia komite
tas išsiuntė 10,000 laikų biznio ir 
industrijos lyderiams.

— Nekruie nežino, kad rytuose 
gyvuoja lietuvių prieglauda Elm- 
hurst, Pa. ir našlaitynas Water- 
būry, Conn. Bet tik Elmhurst se
gelės (Jėzaus Nukryžiuotojo) pra
šo visuomeninta pagalbos.

—* Kreipiame korespondentų dė
mesį į pavėluotas žinias. Pavėluo
tos Žinios be verita.

Vyras įateigS valstybę, 
moterų namus. Bet dabar 
valųtybėa uždaviniai taip 
snnkfl*, kad motoruv tui* 
gelbėti vyrui vahtybtai rti- 

Į kaluoee.—

Jautakytė; Jonas, samdinys — K 
Balčiūnas; Daktaaas — M. Anta
navičių*; M*rytė, mergaitė—p-tė 
Bulovaitytč; Mergaitės, jaunimas: 
P. Simelytė, L. Kiriclitm, E. Ku
činskaitė, A. Stripeikytė, M. Seniš- 
kevičiutč, M. Čekauekytė ir V. Se-

• niškeviČiuU.
Nors veikalų* yra nemažas ir 

sunkus, bet viri vaidylos savo ro« 
i les kuopuikiausiai atliko taip, kad 

'žmšogus, bežiūrėdama* i tų vai- 
dfežmį nejučkHpla'perriimi to vei- 
kato-dramos dvasia ir, rodos, per-

’ Publika vaidinimu buvo labai 
patenkinta.
1 Pasibaigus vaidinimui, prasidė-

tai tikinti, dievata* priklausanti 
prie įvairių >W«ytžrių bei idėji- ____ ___________
Aių draugijų, todėl ir jo* pagra- , jo šoki*i. Šokhi buvo pusiau ang- 
b*a buvo kBdbninga*. Trys kuni-.i^i įr lietuvifid.
gai. atnašavo 4v. mW**už jos vė-b, už taip, puikiai surengtų vaka* 
I* Bažnyčioje buvo daug jožįjų, Čža garirt turi tekti Moterų 
dęauišų, N>rt» Šv. RaŽančiau* gųjungra 29-tai kuopai, kuri vt- 
Drangijos’i^eterų Sųjųngoųj® jmomet su savo parengimai* pui- 
cp. lydėjo kaipo <arbėB *argyba į 
MŽnyČių, taip ir į kapu*. Kadan
gi velionės anūkas lanko Šios pa
rapijos mokyklų, visa jo klasė da
lyvavo mišiose, o mažų mergaičių. __________ _
chonus gražiri-^pūdinąai «ugiedo-|tįnįi ^aug perišventhno parodė

p. M. šertvytienė. .Uoliai darba- 
rvori ir p. Subatienė.
; Tikictu* pardavinėjo p. lt Šert- 
ivytienč. Prie durų stovėjo p. J. 
Bagdonienė dr V. Ęeliauakienė, 
kurios tikrino įeinančiųjų Mkie- 
tu*, o p. K. Damušienė nurodinė
jo vietas, kitaip raaknt, buvo 
tvarkdart.

šudmet su savo parengimai* pui
kiai pasirodo.

Dramos Ratelis “Vaira*,” šio
je apylinkėje, gal būt yru*vienas 
U geriausių ir skaitlingiausią ra
telių. Prie surengimo vakaro ypa-

Ten buvęs

MISPETH, N. Y,
Lapkričio 15, š. m. apie dešimtų 

valandų vakare Jurgio Gražulio 
Šeimoje mirt duktė Horencija-A-' 
dėlė, 8 dienų amžiaus, palikdama, 
nulittdime savo tėveliu*, broliukus Į 
ir sesutę. Priežastį* jos mirtie* I 
būta plaučių uždegimą* (pneum* 
nia). Šermenys buvo Gražulių na
muose po num. 57—40 69-th
Laiie, Maspeth, N. Y. yelionč bu
vo laidota šv. Jono kapuose lap
kričio 17 d, apie 3 vai. po pietų. 
Papuošimu ir laidotuvių apeigomis 
rūpinori vietos graborius Ant. J. 
Valanticju*.

Tek Stagg 5013 Notara Public

N. P. BIIUS INO.
BIELIAUSKAM 

Graborim ir Balramuotojai

7M Grand St„ Broddyn, K. T.

i1 i'H'u‘.r." tL'.1..,, 'u1 j.JBsga—

Yri. ititcUn 2~ooM

VINGIS 1D0MMTB
aRABORIUA

196 Adams 8t, Newark, M. J.
Netoli New York Ate, 

Gyv- vlta: Tel. Bergen 3-«881

Rap. i.

BROOKLYNO IR AFYLIMKAS

-jo Mtes* de Reųufe. Amžinų atil
sį! T

nųmi. Moterų Sųjungos 29-toji 
kuopa, kuri veikia šioje parapijo
je, parodė savo prisirišimų bel pa- 
ramą, jteikdamos stambių aukų 
♦100.00 naujiem* vargonams.

Tų naujų vargonų šventinim**. ________
su šventu konoeriu, įvyks sekma- Prfe stalų dirbo M. Kurtienė, A 
dienio vakare, gruodžio 14, 7:30 
valandų, bažnyčioje. Dabar ruo
šiamasi prie to koncerto Girdėti 
bus užkviesti įžymis norikui gies-

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

J.TUMASONIS, 
imi-MSt, Brooklyn, N. Y.

TW. £820 Greenpolnt

JOSEPH GARSZYA
GUABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 B1DF0RD AVIIUIbrooklyn,n.y.

tarp kurių tiktam*! kad bus ir 
Brooklyno vyskupas.

ObelienČ ir V. SarapinienČ ir vai
šino svečius “bot dogsak” ir ko
pūstais. Turėjo caldžių gėrimų ir 
ialtako&s.

Linkime Mot Sę-gos 29d*i kuo
pai ir daugiau tokių gražių vaka
rėlių surengti*

žiaurieji mokyklos vaikučiai, pa-

fių-aeptynių metų yaflųdiai irgi su- 
geba surengti rara pramogėles, 
štai utarotake po pietų, mokyklos 
salėje, kur raugta diditeuątas va
karus suaugusieji žmoni*, tie vai
kučiai turėjo MVs baliuką, užVar- 
dintų ^Fancy DremPfrty.*’ Ma
ži vaikučiai trsštai parirtdę, g»r- 
džtai užkandi, ktekvtesa* gavęs

Žaidė. Vtea ui bara atartogta &

ataka* p. J. Mtarišta*, karia tuo

Ę T- ' t

bolš«rikw.” Parašė kun. P. Do
geli*. Jis pat* pergyveno tai, -ką 
parašė. Galima jų gauti pa* auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
metikų. Kreipkitės adresu: Kau
nas, Kaa. >. DogsUų BariRka, Lie
tuva. Knyga jdomimi paradytų, ir 
nemaLlr-160 puslapių.

Tel. Stagg 0783 Notary Pablte

JOSEFH LEVANDA 
(Levandarakas) * 

GBAB0RIV1
107 Union Avs., BrooHyn, WX

*■

Penktadieny, lapkričio 28 ‘ d. ir 
tęsiant per devynias dienas, kas 
vakari, 7 ?30 vai., Pan. Šn Apren
kime bažnyčioje, bus Nbvena r-- 
pamaldos prie Panelės šv. NekaL 
to Prasidėjimo. Gi toje šventėje, 
gruodžio 8 ČL įvyks ttkilmtaga* 
priėmimas naujų narių į Marijos 
Dukterų arba SodalieČių draugiją.

KuuMuunT
CUNYON PIRUS

nbMBM Mia«taurta vieta Bmk- 
lyaa-Maapatbu Ja* laikas dteiMh 
kyti aalf aSeiM* aeoonal.

JONAI KLAŠOIUS, ikv,.

TH. Nevtovn 44M:

ANT. J. V1UNTEJUS
- LAI8NIUOTA8 G R ABORTUS

ir balsamuotojab
' J lii*rNr ir•a <" < ra ww- ” ewwrarm-

(4 Lezfagtoa Ava) arti GraM gt*/

krišio, pavyko. Žmonių buvo daug, 
pųho Uka MmMftkta dir
bo. Labai malonu, matytį kad mfl-

UlUgflILIMMIV M I 
RfWWWWII «fcamWBl w I J Hitai
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