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mūnšaino ir kitokio

KAUNAS. — Rugsėjo 10 
d., Munchene mirė prelatas 
T. Brazys, Kaišedorių kapi
tulos narys ir įžymus muzi
kos žinovas. Jo kūnas bus 
pargabentas Lietuvon. A a. 
prel. buvo Vytauto Universi
teto docentas.

tautinius 
s neužgin-
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opėlnų ir 
tvos Vąl- 
štokį ne-

nž tai atiduotų Lenkijai 
Klaipėdą.

Abejojame apie šių žinių 
teisingumą.
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sako, ir daržas priklauso 
laisvamanių - nezaležninkų 
kliubui, tai į teismą įsakė at
eiti ir to kliubo valdybai ir 
kitiems nariams. Jie visi kal
tinami už išdirbimą ir laiky
mą mūnšaino.

Taipgi sako, kad policija 
pasiėmė iš svetainės kliubo 
čarterį ir leidimą pardavinė
ti minkštuosius gėrimus.

Anglų spauda kliubiečių

Toliau mokyklos aukščiau
sias tikslas auklėjimas, joms 
esant valdiškoms, ateitinin
kų kuopelės papildo šį trū
kumą ir teikia savo nariams 
moralinį ir religinį auklėji
mą.

giams įstoti į biurą. Lenkai 
nurodinėjo, kad Lenkijai 
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pavesta vesti Dancigo laisvo 
miesto užsienių politiką ir 
palaikyti tarptautinius san
tykius. Tautų Sągos taryba 

palaikė lenkų nusistaty
mą. Tada Dancigas apelia
vo į tarptautinį tribunolą, v

riausybė ramiai žiūrint į 
rinkimus ir jokių komplika
cijų, matyti, nelaukia. Iš 
prezidento dekreto matyti, 
kad svarbiausiu uždaviniu

/

naujam seimui jis laiko kon
stitucijos pakeitimą. Tai 
sunkiai tegalės būti praves
ta, nes tam reikalinga 2/3 
visų seimo balsų.

Amerikos Lietuvių Katali
kų visuomenė jau nekartą 
kėlė protestą prieš Lietuvos 
tautininkų pastatytus Lietu
vos Vyriausybės atstovus dėl 
Lietuvos katalikų persekio
jimo ir ypatingo varžymo ka
talikų jaunuomenės organi
zavimosi ir jos veikimo. Bū
dami surišti su savo Tėvynės 
katalikais ne tik tikybiniais', 
bet ir tautiniais ryšiais, su 
pasigailėjimu turime konsta
tuoti, kad katalikų persekiot 
jimai Lietuvoj ne tik kad ne 
mažėja, bet dar-gi įgauna aš
tresnės formos. Paskutiniu 
metu laikraščiuose paskelb
tas Švietimo Ministerio p. 
Šakenio nusistatymas užda
ryti katalikų jaunuomenės

VARŠUVA
Warszawski” vedamajam 
daro išvadą, kad į naujus 
rinkimus Lenkija einanti la
bai sunkiu momentu. Dideli 
sunkumai viduje ir užsie
niuose padaro padėjimą la
bai sunkų. Lenkiją aštriai 
puola vokiečiai, ukrainie
čiai; ūkio padėjimas kata-

KAUNAS.—Švietimo mi- 
nisteris vieno laikraščio ats
tovui pareiškė, kad būsią už
darytos gimnazijose moks
leivių ateitininkų kuopos ir 
kad dėl to nebūsią nusiženg
ta konkordatui (Lietuvos vy
riausybės sudarytai sutarčiai 
su Šv. Tėvu). Jei tas tikrai 
įvyktų, tai iš to pirmiausia 
ne tik nebūtų jokios naudos 
valdžiai, bet tik žalos. Ateiti
ninkai, dabar tik kultūrinių’ 
ir moralinių tikslų besiekia, 
sutikdami persekiojimus, bū
tų prješ jų valią verčiami 
imtis galimų priemonių savo 
veikimui palaikyti.

Toliau ateitininkai yra vie
na iš katalikų veikimo orga
nizacijų esančių episkopato 
valdžioje. Konkordate ga
rantuojama katalikų veiki
mui laisvę. Todėl ateitininkų 
uždarymas būtų konkordato 
sulaužymas. Ir prieš tai su
kiltų ne tik visi sąmoningi 
Lietuvos katalikai, bet dėl to 
kilti] nesusipratimų su epis- 
kopatu. Taigi Šv. Ministeris 
labai klysta, manydamas, 
kad tai nebūtų nusižengimks 
konkordatui. Ir ar garbinga 
būti] laužyti laisvu noru su
darytą sutartį.

Ketvirtadienio vakare, de
dant į spaudą šį numerį, mū
sų tautietis Sharkey kum- 
ščįuojasi su' Campolo. Šios 
kumštynės tiek nesuįdomina 
Amerikos visuomenės, bet 
jos yra svarbios mums lietu
viams, nes Sharkey vėl gar-
- •* .’ r •

šina Lietuvos ir lietuvių var- 
dą.

• Jack Sharkey yra geroje 
sveikatoje; ir -spėjama, kad 
jis laimės. To mes jam linki
me.

“One Arraigned and Three 
Others Summoned After 

Raid on Lithnanian Park 
“As result of a raid and sei- 

zure by federal prohibition en- 
forcement agents at the Lith- 
uanian recreational grounds 
on Whortleberry* HilI, DracuĄ 
Saturday afternoon, one man 
was arraigned today before U. 
S. Commissioner R. B. Walsh 
and three others were summon- 
ed to appear for arraignment 
next Saturday. The man ar
raigned today on charges of 
manufacture and possession of 
beer and distilled spirits was 
Adam Casprovitch, Lakeview 
farm, Dracut, alleged to have 
been earetaker of the buildings 
at the park. He was held in 
$500 bonds for hearing on Oct. 
1 and was represented by Atty. 
Hugh F. Downey.
J 4 ‘ The three man summoned as

/ alleged to pe offičersT ofThe 
Dūke of Lithuania club, to 
whieh organization the town of 
Dracut had granted licenses for 
the selling of soft drinks, ete., 
on the Lord’s day. The three 
men respectively are said to be 
president, vice-president and 
treasurer of the club.

“The raid resulted in the sei- 
zure of 360 quarts of beer, eight 
gallons of moonshine and 32 

' pints of moonshine in bot ties.” 
“6Scr etaoin etaoin tah ahc 

Taigi kliubiečių paminėji
mas nepavyko.

*• Į.

Pagaliau modernioji peda
gogika tik džiaugiasi moks- 
eivių kuopelių steigimu, nes 
jos lavina mokinių iniciaty
vą.

Taigi šis Švietimo ministe
rijos žygis būtų priešingas, 
ir pedagogikai ir mokyklos 
tikslams, ir konkordatui. Bū
tų tai karo paskelbimas Lie
tuvos katalikams.

KAUNAS.—“Rytas” ra
šo, kad J. E. Vilkaviškio 
vysk. Karosas skiria kun. M. 
Krupavičių Garliavos vika- 
». » • r

ru.
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Tas pats “Rytas” jfrane- 
ša, kad kun. M. Krupavičius 
serga ir esąs gydytojų prie
žiūroje.

“Kurjer strofingas. Nežiūrint to, vy

: V. Kudirka, vedėjas/P. 

Tutoraitis ir O. Siaurienė, 
padėjėjais, K. Vencius ir O. 
Adomai t i enė, raštin inkai, J. 
Zaikis, maršalka.

Mandatų ir skundų komi
sija: J. Smilgis, J. Versec
kas ir kun. J. Švagždys.

Įnešimų, - rezoliucijų ir 
sveikinimų komisija: kun. J. 
Balkūnas, A. Vaitkūnas ir 
kun. J. Švagždys.

. Kun. A. Šmulkštys pasakė 
turiningą kalbą apie katali
kų veikimą. Kun. J. Balkū
nas — Sociali s veikimas ir 
jaunuomenė. Gerb. prelegen
tų kalbos buvo turiningos ir 

: gyvos ir seimui davė daug

Rugsėjo 23 ir 24 d. d., š. m. 
Šv. Petro lietuvių parapijoj, 
So. Bostone įvyko LDS. XV 
seimas. Dalyvavo apie 50 at
stovi] iš Mass., Conn. ir New 
York valstijų ir apie 100 sve
čių iš apylinkės ir tolimesnių 
kolonijų.

Svečių ir atstovi] tarpe bu
vo šie kunigai: J. Ambotas, 
A. Šmulkštys iš “Hartford, 
Conn., J. Balkūnas iš Brook- 
lyn, N. Y., A. Petraitis iš 
Worcester, Mass., F. Juškai- 
tis iš Cambridge, F. Stra- 
kauskas iš Loveli, F. Juras 
iš Lawrence, F. Norbutas iš 
Norwood, J. Švagždys ir S. 
Kneižis iš Montello ir vieti
nis klebonas kun. F. Vir- 
mauskis. -

Seimas buvo gausus daly
viais ir turiningais nutari
mais.

Dviejų dienų didesnę dalį 
darbų skaitytojai ras 4 pus
lapy rezoliucijų ir nutarimų 
SM&įs-'F,,' -fe į.

MINTAUJOJ DIRBS LIETUVAI 
CUKRŲ

Ryga. Mintaujos cukraus 
fabrikas sudarė sutartį, ku
ria perdirbs į cukrų 5,000 
tonų cukrinių runkelių,' į- 
vežtų iš Lietuvos. Cukrus 
bus nuvežtas atgal į Lietuvą.

HAGA Tarptautinis tri
bunolas nusprendė šešiais 
balsais prieš keturis, kad 
Dancigo laisvas miestas ne
gali įstoti nariu į tarptauti
nį darbo biurą. Byla kilo iš 
lenkų pasipriešinimo Žene
voj Dancigo daromiems žy-

medžiagos. ’"
Į Centro Valdybą išrink 

šie-:: VI. Paulauskas, pilį 
V. Kudirka, vice-pirnū^ 
F. Kneižis, sekr.; J. Vers* 
kas, ižd. . '.'Ui

Kontrolės Komisija:^ 
Vencius, O. Siaurienėiį 
Zaikis.

Literatinė Komisija: Ką 
K. Urbonavičius, kuĄį 
Švagždys, kun. F. Virmaį 
kis, kun. F. Juškaitįs, ku 
F. Strakauskas ir kun. J 
Balkūnas. ■ įti

Atstovu į A. L. R, K, J? 
dėracijos Tarybą A. O. Al 
zrnis. /

Dvasios vadą skiria Km 
gų Vienybė. ’ --gi

Redaktorių ir administr 
'torių samdo Centro VįH 
ba. '

■ -

Seimo vakarop-
Antradienio vakare, 

cipal Svetainėje, įvykdė 
minis koncertas. Daina

1 ..Trečiadienio vakaru, pįa 
Ji jos salėje, įvyko vakar: 
nė atstovi] pagerbimui. B 
vo apie 150 žmonių. Toąs 
masteriu buvo kun. F. Str

■

kauskas. Kalbėjo kun.<j 
Virmauskis, kun. F. Norb 
tas, J. J. Romanas, kun. 
Švagždys, V. Kudirka, stu 
Pr. Galinis, kun. A. Šmulž 
tys, kun. J. Balkūnas, A 1 
Kneižis ir vakarienės reng 
jų vardu V. Valatka ir 
Marksienė. ...Vį

Dainavo p-lė O. Meškau 
kaitė.

■ -

Kaip seimas, tąip ir vak 
rai pavyko.
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“pasižymėjimą” plačiai ap
rašo. “The Loveli Sun” ra
šo:

-k -»
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TCAUSINIMd DARBAI '
ZUWUOS PASIENY 

Joniškis. Dabai* Joniškio 
jylinkėje eina Sidabros n- 
š ’ baseino nusausinimo 
d&AL Nusaūsinimo darbai 
įfo' pradėti š. m. birželio 
I d. HŪo pat Latvijos sie- 

ties Milvydžią bažnyt- 
įįtailL Pradžioj dirbo 185 
tfbinifikai, dabar 20 suma- 
V- ■ -JO.
Atlyginimas darbininkams 
bkamas už išmestos žemės 
ūkinius metrus. Vienas dar- 
įpinkas į dieną maždaug 
įdirba 5—11 lt. Iš viso rel
es Sidabros upės baseino 
tegištralės vagos iškasti a- 
įe 40 klm. ilgumo. Lig šiol 
m iškasta apie 13 klm. 
^Nusausinimo darbai mano- 
ia greitai baigsis, nes že- 

ūkio m-jos paskirtosios 
Stoš <100,000 lt.) jau bai- 
įamos išleisti. Visi Sidab- 
bs upės baseino nusausini- 
10 darbai kainuos apie pu- 
| milijono litą. Išlaidą da- 
į^padengs ž. ū. m-ja, kitą

Bažnyčia stovi anf aukšto 
kalno, pakalnėje teka upė, 
truputį toliau, baltuoja di
dingi Kariūnų dvaro rūmai 
tarp sodų. Ypač vasaros me
tu ia visur nepaprastai gra
žu, žavinga, pasakinga...žavinga, pasakinga...

ū.
patys ūkininkai, iš

mokėdami per 15 metą.

. ■

Naudinga įmone
gdikiai, Mažeikių apskr. 

us Dimgailių km. ū- 
oinkas jerumbauskas ant 

duovs upės, Mažaičią 
■ pastate didelį malūną, 
ta malūno įrengta taip 

^ medžio ir geležies apdir- 
snb ^Įmonėlėr IenfjĮiūvė, 

* 'bbrmašina ir t. t. 
elektros šviesa, ku- 

galės greitu laiku naudo- 
ir Renavos miestelis.

TV, MANO 
BRANGI TĖVYNĖ...”

^Palėvenė ir jos apylinkes 
Į& vienoje iš gražiausių vie- 
'iį'^anevėžio, Biržų ir Ro-
■Sįk.'ž- ' **

liskio aps. Tiesa, pats Pa
ikybės miestukas ne per 
Augiausia domina, bet at- 
’tdpia visli praeivių dėmi- 
- įtaiki bažnyčia,. , stovinti 

šimtamečių liepų ir kle- 
Bažnyčios vidus ne per 
ausias, bet tik dailiai 

idabintas meniškais ir is- 
>1 • -A

•riškais paveikslais, skulp- i7 r* *. • _
l iirgražia ornamentika, 

įtet bažnyčios milžiniš- 
didumo bu v. vienuolyno 

, kur yra gyvenę bal- 
$roliukai — Dominiko- 

X .Dabar tuose rūmuose, 
•TT**.-’ -’A <

o kun. Juozo Lau- 
deka, yra Įrengta 
ir graži salė katali- 
organizaėijoms.

8TATYs ^AJMKlą 
bibŲTRI

Lauksodis (Šiaulių apsk.) 
Lauksodietės moterys minė
jo Vytauto Didž. motinos Bi
rutės ir savo skyriaus ketu
rių metų gyvavimo sukaktu
vių šventę. Širdies Jėzaus 
atlaidų dienų rugp. 24 d., šv. 
Mišias atlaikė ir pamokslų 
pasakė Žeimelio klebonas 
kun. Galvis. Pfer šv. Mišias 
puikiai smuikavo Klaipėdos 
konservatorijos mokinys p. 
Narbutas. Po pamaldų įvy
ko susirinkimas, kuriame 
stud. A. Čeilytkaitė skaitė 
paskaita: “Vytautas ir jo 
motina.” 19 vai. prasidėjo 
koncertas. Programų pui
kiai išpildė Klaipėdos kon
servatorijos mokinys p. Nar
butas ir p. Pėželio vedamas 
choras. Programa buvo dar 
paįvairinta deklamacijoms, 
monologais. ‘ -

Nutarta statyti paminklas 
Birutei. Paminklui statyti 
stisidarė komitetas iš sky
riaus pirmininkės p. Bemo- 
tavičienės, klebono kun. Vai
tekūno, pulk. Įeit. Stapulio- 
nio, stud. B. Čepaitės, p. St. 
Poželaitės, p. Bl, Lapšytės 
ir p. Freibergio. (

Iš JAZNO PADANGAS
1) Rugpiūčio 27 d. sureng

ta rinkliava Nepriklausomy
bės paminklui statyti. Auko
jusieji pageidavo, kad pa
minklas būtii statomas vidu
ry rinkos, bet ne toj vietoj, 
kur stovi caro paminklo pa
matai. Paminklo statymo 
komitetas turėtų visuomenės 
norų patenkinti.

2) Valsčiaus valdyba ke
lia Jėzno miestelio kultūrą, 
įsakydama gyventojams pa
gražinti namus, padirbti ša
ligatvius. Šie darbai eina 
gerai. Lieka dar rinkli grin
dimas. Darbas didelis ir 
brangus. Savivaldybė turėtų 
išsirūpinti iš vyriausybės 
pašalpų šiam reikalui, nes 
valsčiaus gyventojams būtų 
didelė našta, turint vieške
lius ir kelius taisyti, uždėti 
dar.rinkų grindimo reikalų.

3) Javų suėmimas nuo 
laukų pasibaigė. Liko tik 
sėkliniai dobilai. Šiųmetinis 
derlius pakenčiamas. Jšvti

gelis ūkininką atsisako pirk
ti trąšas, palikdami kitii 
metų derlių Dievo valiai.

ŪKININKŲ BEBOS
Linkuva, šiemet iš įava- 

aatio pasirodė geri metai, į 
vasarą pablogėjo, o ruduo— 
ūkininkams ir kaitas tau
kia, kai kurią ūkininką kvie
čiai- atpigo, vasardjtte bet 
nuplautas pradėjo dygti. 
Bet lietus buvo ir apstojęs, 
o štai dabar ir vėl apsiniau
kusi padangė baugina žmo
nes. /■

Labiausiai ūkininkai nu- 
šlinena dėl menkų kainą rin
kose: kviečią eehtn. 10—13 
lt;; rugių cento. 8—9 lt, avi
žą 4—6 lt. Reikia trąšu; rei
kia samdyti darbininką, nes 
darbas suvarytas visas kar
tu, reikia pagaliau ir tą ūki
ninką didįjį vargą

Sį?"; Si
1%•>*** *'

ai |s Jtil

rugpiūčio 3 d. 
, j naktį nežinomi plėšikai įsi- 

JUlJb8.VABta|&V16fU£ — JAU brovė į .vietinio Klaipėdos 
MIlHmJPlYAS -

25 di 
Vytauto Didžiojo universite
tą senato nutarimu; Julius 
vftHWči^ žiatmš pHGi 
ptdk Rusteikų pftšįkėsinto- 
jšš) išbrauktas ii Studentą 
skaičiaus. ..

etas' ii Studentą

tf t

GRIAUSTINIS UUtUBB
Rugp. 22 d. griaustinis už

mušė iš lauko į namus einah- 
tį Ant. Dirsę, 56 mėt. Aiil- 
žiaus, gyvenahtį Ragiivdš

»- ..... k

valse., Statiškio vienkiemy.

ninku didįjį vargą — pasko
lą pradėt atlyginti, o iš kur 
gi gali jie gauti pinigu?

Taip pat labai vargina ū- 
kininkus ir lauką sausini
mas, nes valdžia už tai pa-' 
ima kelis kart daugiai’ negu 
verta.

Pačius ūkininkus galima 
suskirstyti į dvi grupes: Ba- 
vižemiiis ir nuomininkus. 
Vargas yra šiais laikais sa- 
vižemiams, bet nepalygina
mai didesnis vargas nuomi
ninkams.

Liūdna kalbėti apie nuo
mininką būklę, nęs niekas 
ja nesirūpina. Reikia pasa
kyti, kad ūkininkai - 
mininkai turi daug t

»* ' ‘f**1 ■ « -• v

nį darbą dirbtų-O pi 
vargingas pragyvenimas.

Javai pigūs, linai pigūs; 
darbininkai brangūs?, nuo
mos, — kaip ir višumet. — 
aukštos. Iš kur gi jiems gal 
kristi pinigai ? Vis dėlto rci- 
kėtą pasirūpinti bent kiek 
pagerinti vargingą nuomi
ninko būvį.

mto-

A-4 ■ - • Ą^rį

' Kaunan atvyko Dancigo 
vyskupas grafas O’Rourke. 
Apsistojo pas tėviis marijo
nus. Kaune išbus kelias die
nas. Iš čia vyks Rygon.

SUDEGA TROBOS, 37 AVYS, 
KARVE, ŠUO IR APDEGS 

ŠEUUNINKAS
Rugp. 2T d. Imbrado ir 

Atrosą k. sudegė pil. Juze- 
vo Vosyliaus kluonas su ja
vais ir padargais, tvartai; 37 
avys, viena karvė, šuo apde
gė. Begelbėdamas gyvulius 
ir, pats šeimininkas apdegė. 
Nuostoliu padanga 6,068 li
tą. Turtas nebuvo apdraus
tas. • ; '' <■

. > V • • • - ---- -

žemės Okip banko (Memeler 
LandlMfte^ftebank) sky- 
rių. Iš geležinės banko spin
tos jie pagrobė visus ten bu- 
ttisiŪM ptiitus, būtent: apie 
48,000 litųj 330 doleriu ir 
Ujb5Q Vokiečių markiu Bdl- 
<*a pagrobtų pinigų suma 
sudaro 6&J0OO litų. Be to, 
plėšikal pavogė gulėjusį ban
ke skyriaus vedėjo revolve
rį. Į banko rūmus plėšikai 
įėjo pro duris su padirbtu 
faktu. Geležinę spintų jie 
atidarė, IŠpiovę kažkokiu ne- 
paprUstū modernišku įsilau
žimo įrankiu visų jos sienų. 
Spėjama, kad apiplėšimas 
buvo parengtas iš anksto ko
kios nors internacionalės

F* »- . ■* ’

plėšikų bandos. E.

ĮVAIRIOS KNYGOft
Anksūuo Obuolio Biiiorij.M— -.* .V 1_- gįapa- 

. Lietui „ 
Alyva—50c. 

žviai—Krikščionį 
Pamokinėn-A. Parašė T.Vyl 

P. B------------40c.

7

(draikų Mytholog’ 
nelis), ia

žy 
ti

ai apie J- 
ėnrną atsitikifttlB..

i Tarvydas aaiii, r^-jAsA 
Tdfto Nfiftaa—moksliški pf- 

aiskaitymai. ParaSS Uosis--.—45ė.

Rugpjūčio mėn. Ši d. per 
administracijos linijų perė
jo Lietuvpš pūšėin sti dviem 
arkliais lenkų kareivis Dam
brauskas. Jojantį mūsų pu
sėn Dambrauskų lenkai ap
šaudė.

Okupuotoje Lietuvoje
SU GEDIMINO ?IT»iM KAŽ KĄ

DARO

“Kurjer tVilenski^ pra
neša, kad magistratais ašig- 
navęš• vŽą iūjstaiiiį (!) zlo
tą 'kanservavimo darbams 

’ kaip lenkai 
ii? Gedimino

Inga taiį . .
Jy.-v - ‘

Statistika rodo; kad Vil- 
nitij iš Viso yra 7,336 namai; 
iš jų 37% — mūriniai, 57% 
mediniai, o likusieji 6% — 
maišyti;

-
• •

♦

std-tltį (!) Zlo-

KĄ Kiekvienas Katalikas 
Ytiri Mfititi šfH .10

Maldų' baltai
viršeliais ___$1.75-1.25

, Maldų BinH&žlis, juodais 
viršeliais ...f.  —$175—-IJb

Dr. Vteio iHttario Raštai
Istorijos tpys&iuh Du tomai $1.08

Apie AŠdrCMt.
S. VMlHMtaSe

f
M

-4,

Du tomai. 
Paraše Ji 
------ —M 

t letah*. Yk.an. . .■tč^atė
Gamtoi Pradžiamokilis — 

Dr. A Vileišis_____ -_______ 50c.
I&taMtekte Ūtos b kaip 

rn H Sttteutotit 
negyvoji gamta: žemė, van- 
dfctt, oras. Parašė J. Baronas—50a 

mirnpo Laiškai. —Išleido 
Kun. K, Miliukas ________ 60c.

MefiŠ (Poema). Parašė M. 
/..vi? ------ lite.

Nauja Skaitymu! Knyga — 
(Dalis H) i Su pavrikaltia----- 75a.

Vienuolinė LttttnA Vertė 
Kun. P. Saurusaitis ___ —25c.

Vaikų Knygelė — sti pa
veikslais i..,.../,- r BOA
^Mano Patyrimai Didžiojoj 
Katėj, 191$ it 1919 m. Para 

ton. J. P. Jonaitis (Ka
pelionas) —;---------------- ------25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Vėrtainai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10«.

Moterystės Nesnaidomybė. J. 
iHesšušltis. Šv. Kas. D-jos ld- 
dtays, t: .i ■? Jftfc'

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A Bucevičius ----- --------------40e.

frtatas ttebribiita. ttleido 
Tėvas Alfonsas Maria O. P—25A 

Religijos Mokymo Metodi
ka, Sutaisė K. Z Škfūodyė_50e. 

LMlkite Mažučiam* Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė NuPra- nss .. , „„-------------- 40a,

Musę iiaunz. Jr&rMe kb- 
tys Puida r;

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais -------------- —----- 20a.

lhdriulšitiš „ ---- -----50$i
Iš Kelionės po Kttropą ir 

Arijų> Parašė Pranaičių Julė 3.50

-j1

Vienuolio Dispute su NkbiC 
au. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis-----------15e.

Nepaisytoja—keturių veiks- 
mų ūfatnd. Parašė kun. Pt. M. 
■Ttifaš. Kaina - - —35«

Giitutefagus vynu—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das_________ ' ... , ..... .....

ilgėtų Gudrumas, 8-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas _ __

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balilis — komedijos po 1 ak 
tų. Parašė Seirijų'Juozukas—35e<

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis _______ 40e

Esamas—3-čia dalis dnmoš 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaieekauskas—lOe 

fydi| tariate ^-.dn&4 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ------------ r-._________30e

Visi Gėri—3-jų vefks&ų vaiz
delis; parašė F. V. —1——10c

Patricija, arba nežinotieji 
kankinė į— 4 aktų dnmfc 
Vertė Jonas Tarvydas_____ 10e.

išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ii* gytetibnaš ant šė
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini-. 
mte su gaidotniš -_______ 1__ ?5a

DridMšį 1) Germini; 1) 
Fabiola—S aktų; 3) lamdo 
Stebuklas — 4 aktų; piršlė 
J. TkHydns __ —.MA

taarkte PaBėjnte—Kmėedi- 
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15®.

Vkftų YMVki: dilfe lį 1) 
P&tšHok H darei; i) Mo 
laimė; 3) Pasakyk* mano lak 
m». brinko a K, D. ir N—15a.

Vaikų Teatrai: dalis M: 1)’ 
Ištinime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N—15c.

maldaknygei

panda. Odoea>dm$KOOfr|lj8l

Didžiąja 
paVtikslaa 
Parašė P.
Gerumas —i 

gerumą per Tėvą Faberą-lTb 
lipiną. Verte Kun. P. L. —15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą NL ' 
kolskį pareiigfi S. KSimietis__i5e.

tJžke&te MefgelS $6 Ban
da ir Barsdaskutis—-apysaka 15a.

Katelė Bašayątb ir Da- 
mokraiUmas, — ParasS kun. 
Taniai Žilinskas ___50c.

ApaAtaiystes 
m - 1
siitiS

Mzii Ttopteutaiis Bneha- 
flita i K^fteas. Parašė 
kūn. PT. BiŠyši M. t. C.___ 1.50

Mūriikiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glspiroš Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvalkietis__ —.

Kėlionė Aplink Fatetūį 
$0 dienų—-Apie tisas d 
be galo įdemūi 
lionšs pėr įvairins 
Parašė vežnė.

Maldos Statų-
6 Kum P. Batiru-

;x--MYrfi —fir~Į::-tr. .'.hu iwr.25C.

.50

>

>•

<

a- 
‘■f

v

ko
ltus.
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HOLUVKO KONFERUOJA SU 
VILNIAUB ŽYŲAIS

_ ' r
Vilnius. Vilniaus laikra

ščiai praneša, kad į Vilniaus 
kraštą vėl atvyko Holuvko. 
Prieš kelias dienas jis buvo 
Vileikoj; o dabar yra Vil- 
niuj, Jloluvko konferuoja su 
vietos ‘'

fWonidb >1
gttadiA. PėtaŠS Uosis _—-75c

Gegu&s Mtauo — KuiL P.,
Žadeikia. Kėitiė ——50c

Aritmetikos Uždavinynaš—25c 
Valkų Darbymečiui — Rin- miOaibbs^Seltii-—50c

tfaikelio. Vėftl

bolševinūaš if jo vytdyinte 
Rusijoj ------ — 15e

Žaidimų Vainikas—Savybės / 
vakarėliams it gegužinėm® stt 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis 50c

Laimė —(po&na). Parašė
Vaitkus___—__— ___ 50c

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

mte^į^grindūmfiąų tikėjimo. 

Vertė Jonas 1L Širvintas——50c
Lietuvos Ženklai, — Išleido 

J. Šeškevičius ir B-Vė, Kau
nas ---- -—•. 1 40e.

tinta te Kalbėki DbklMtiė- 
cijdš, Įtaigai it Dteldgri- - 
Parašė Juozas y. Kovas___ 30e.

Graudūs Verksmai — Ver- 
tė Vysk A Barahdnškąa .. .10ė.

EucharištiškM Gtedjos—Su- 
liėtttvind KuA P. JtifešUfe_-lfe.

Kristatii Kryžius: Stacijai; 
Graudūs Ve 
gūžės, Birželio 
ledams. Išleido

1

“r:

a Piįles. kaln$ 
'sako vėns?

kad Gedimino .vardo vengda
mi lenkai Gedimino kalnų 
vadina ‘‘Gota zaml:owa’’ 
(Pilies kalnas), o pačių pilį 
— “Zamek gornV” (Kalno 
pilis). “Dizennik Wilenski'f 
ragina pilį rekonstruoti ir su 
pavadinimais-dar ‘toliau ei
na: Jagielonų pilis, amžina
sis Vladislovo Jogailos ir 
Zigmuntų veikimo Vilniuje 
paminklas... Žinoma, kai jau 
taip, tai ir rekonstrukcijos 
‘ ‘ reikals ’ ’ suprantamas. Jie, 
tur būt, rriano, kad ant savo 
kurpalio pilį perdirbus, jos 
ir jos miesto priklausomybė 
Iėnkams tikrai pasidarys he-

1 abejotina... ?

..r■■

.3

.5 t

■ - ■ - —------------- I

• i

‘ Vilniaus laikraščiai pra
neša, kad Druskininkuose 
būsiąs pastatytas pamink
las maršalui Pilsudskiui. 
Druskininkuose Pilsudskis 
kasmet vasaroja;

^domi knyga “Kalėjimuose pas 
bolševikus.“ Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pate pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių Už 3 littiš šū persiuntimu į A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kau- 
naą Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir 
nemaža—16b puslapių.

- ■ - . . T. ; - T --K' • -

►t V

I
ttt Maldoe G$» ' 

m8> 
Ve

žte ......Me.
baagate Ūft&šB. 8^ 

rinko Kun. M. Gtevalevičius; 
be apdarų centai, su ap
darais ■■-r. ĄLOO

GrtMte. Pite- 
lucys —_______ 80e.

188 te

-lfe.

Ina 
—-Jjo. 

mį vldhrių

•M
tik vaistai yra 

Jūsų pardavėjas 
utankytt

■J’ '

NORI IŠKELTI KATALIKŲ
KAPUS

Kaunas. Miešto burmistras 
Vileišis pareiškė, kad kata
liką kapai norima iškelti iš 
dabartinės vietos į Šančius 
ar prie kelio važiuojant i 
Eigulius. Žydą kapeli taip 
pat būsią iškelti, neš jfer da
bartinius žydą kapus biiš 
pravesta Mateikos g-vč. Ta
čiau dar nežinomas dvasiš
kosios vyriausybės tuo klau-* 
simu nusistatymas.

fclK IttJO iš SPAUDOS NAUJA-KNYGA

Parašė KUN- PROF. PR, BUČIS, M. L C.

__ _ J
Saath Boston, Mate. '

/ ‘‘liAŽB&tiNKO“ ADjttNttTRAOlJA
V.'

ai'esPa T/a'*

TALLAT^-KNLPŠA PARAŠE 
LIETUVIŠKA OPERĄ 

Kaunas. Muzikas J. TaUa 
-—Kelpša paraše lietuvišką 
t-—_ ___ __ i__ ;___  .. .ii-.

n.. ■■■ ■..........    ■

Tel Brockton 4757 
STEP. C. VIŠINSKIS 

Lteteriz AŠtekata a t
vedu visokias bylai įf padir
bu visokius dokumentuz yi*> 

Memti teikėte*®.
688 NORTH MABT STUMT 

Brocktoo, Masa.
OFISO VALANDOS 

ano 0 iki 8 kaadice

IR VILNIUJ LIŪTYS
Rugpiūčio 28 d. net kui ku

rios gatvės buvusios patvinu- 
sios ir užlieti rūsiai. Žvėryne 
perkūnas sudeginęs medinį 
sandėlį.

Smarkios liūtys esančios ir 
provincijoj.
—— -------------- --— ■■ , -

MKNKBJ ANTĮ 8VEIKAT A
ŽB BŽTžAlMAB BPfiKOS

Kada netikslus gyvenimas, ar nenor
malia įtempimas ir igaikvojimas gyve
nimo jėšų.susffoniiuL jūsų sveikatą ir 
spėkas h* gyvenimas pasidaro nemalo- 

atrinkusiu nubdftigij atmatą, nugali 
KdbsupactJa, suderina ir snatibriiia ori 
ganus ir greitai, pagerina abelna svei
katą. X

Nuga-Tone priduoda jums gebetel k- 
petita, pagelbsti vir 
užtektinai rkudonb, 
prtrehgvfna feasiiš i 

llstngą. atgaivinant 
Iką mėsa i sudiiu 
įgauti Noga-Sone 
pardavinėjami. Jei 

^neturi jų steke, 
an
t

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir negales save Įaunublių draugu 
vadititi, kuris i9SO taėtaiš nfeuž- 
siprenumeruož leidžitano Kauhė 
moksleivių skaisčiausio mūši; tau
tos žiedo, žurnalo

“ATEITIES”V 
Žurnalas einit šųsHiviiriafc pd fr 
pšl. ki& iftgirtto jau 10 Metų Jame 
rasi krežių eilčražčiii, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi nsų Liė- 
tttVbš bėsiiank&nčio jttthimo gyvė- 
niinų ’ ' * 1 ? ’ š.

"Ateitis” Vitų pigteuciM Lhte. 
roję žnnudM. Už $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pūti 
"Babtai priedu, rm*.
-i $lidb. IfdksleiratM; met — 
$1.00; pnsffi. $U.50. Ttd skubėki 

2ol8 trokšta rasot,gamta gairi- 
tulM ir stiprinasi. sanl& spindu
liais, o ftno^aug Širdis ilgisi tėvų 
falies—gimtinfe, tbirihlti It stip
rinasi jos gyvenimu Ir žiniomis.

A&: “Ateitis,” Kaunas, Lala- 
Ha M <

• f

fcnogus ir Q
M kun. P. Bi ‘

»ydM UeKSvft. k
Kaimietis ..... - -

Maldos GalyM. Istorifett 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuviu kalbos 
Sgųldė P. B. --

■fttaūs'fi Amt 
nirto. .

....  
Abfr

. ... Ute
J<rti Kmtto Kh. $1.00 
Ltetarta AJHteCi £u $b- 

vdkslaiu.ir oi 
KatSSiįtt 
TTŽs iMM Jruu. T*a ' *



SV. JONO EV. BL PAGALBINES 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas —• Motiejus žloba, 
36 Mtida Rd, Dorchester, Mass. 

Telephone Coiumbia 5431 
Vlcė-Pirmininkas — J. L. Petrauskas, 

24 Thomas Pki, So. Boston, Mašs.
Prot. Raštininkas — Jonas Glineckls, 

5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fin. Raitininkas — Matas šeikls, 

256 E. Nlnth St. So. Boston, Mass. 
iždininkas — Andriejus Naudžlunas, 

885 E. Boadvvay, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
■ 7 Winfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedčhllenj kiekvieno mSneslo, 2 vai. 
po pietą, Parapijos salėj, 492 E. Tth 
St, So. Boston, Mass.

ŠVENTO PETRO IR POVILC 
DR-JOS VALDYBA 

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas, 
. 24 Thomas Park, So. Boston, Ma> 
Vlce-Pirmlnlnkas—Juozas JackevH3m

92 Savvyer Avė., Dorchester, Maa 
Prot. Raštininkas — Kazys Rusteikl

446 K 6th St, South Boston, Kai 
Fin. Raštininkas — Juozas GuzevKSft 

27 Tampa St, Mattapan, Mass, 
Iždininkas — Vincas Kallšius, A

67 G Street South Boston, Maus. 
Tvarkdarls — Petras Geležinis, „

14 Vlnton St, South Boston, Masi 
Draugijos susirinkimai būna kas pire

nedėldlenj kiekvieno mėnesio 2_V5 
po. pietą, Parapijos salėj, 492 « 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Todėl suprantama, kad 
kiekviena minėtų tautų sten
giasi įrodyti Mickevičių bu
vus jų tautos kilmes. Tuo 
klausimų datig buvo rašyta 
ir rašoma dabar. “Kur. 
Wil.” Nr. 181 randame p. 
Konstancijos Skirmuntaitės 
gana įdomų straipsnį dėl 
Mickevičiaus kilmės. Gerb.Z- 
autorė atsako lenkų rašyto
jui Ben. Hertz’ui, kuris ne
senai viename \straipsnyje 
suminėjo, kad “Mickevičius 
kilme buvo gudus. ”

Čia paduodame p. K. Skir
muntaitės tuo klausimu til
pusi “Kur. Wil.” straipsnį. 
Gerb. autorė rašo: . '

“Ac^mas Mickevičius yra 
numylėtiniu visų trijų isto
riškai surištų tautų ir kiek
viena jų atsispindi jame sa
vo^ dvasia tam tikram laips
ny, bet nemažiau kiekviena 
jų norėtų matyti savyje —

“Pono Tado” veikale,, 
skyriuje “Tarybos” susi
rinkę bajorai pasakoja apie 
savo kilmes. Ateina eile Mic
kevičių giminei, kuri gana 
plačiai praplitusi Lietuvoje 
ir Gudijoje.
“Parajus sušuko Mickevičius 

su mitrai aukso lauke, 
Kunigaikščią herbas, Stryjkovskis 

dažnai tai rašo.”

Vilniaus universiteto stu
dentas, LeveHo mokinys, jei
gu ieškojo savo kilmės, tai 
nesirėmė jausmais bei pasa-

Martyno (Štryjkovski’o kr Or 
nikoje antros XVI amžiaus 
pusėje rado paeinančios iš 
Giedriaus kunigaikščio Gie
draičių giminės lietuvių pro- 
toplasto istoriją. Kunigaik
ščiui Giedriui vienyjanti ge- 
ležnė Vytauto Didžiojo ran
ka atėmė savistovę kuni
gaikštiją, priversdama pa
mažėl jo giminę mažėti. Ku
nigaikščių giminė sunyko^ 
užsiliko kunigaikščių vardas 
tik Giedraičių šeimynai, ku-

*) Mano pabraukta, r. m. 
•♦) Gerb. Autorės pabraukta.

(“V.R”)

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA

(8wedish American Line)
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK KLAIPĖDA
(Via Gothenburg)

(turinčią arti 5000 puri.) - 
juosia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade- 
miš.kojo gyvenimo' žurnalą,' nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventą, jo neprenumeruotą ir 
neskaitytą bent nuo 1930 Inetą 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
met. —• 35 lt., pusm. — 20 lt *

Adresas: KAUNAS, Laisvės A-

Lietuvią Laivakorčią Agentą Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 
. , NAUJAM MOTORLAIVY

KUNGSHOLM 
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS, 
, Lietuvos šauliu Sąjungos Spaudos Atstovas

Splaukia iš New Yorko SPALIŲ 11 d. V. DM.

Dėl plateanią informaciją kreipkitės pas arčiaus j Tamstai agentą arba 
bent kurią musą Luijoft raštine. Gauk lietuvią kalboj specialiai atspaustą 
Cirkulior] apie Liniją. Gaunami pos agentus ir musą raštinėje.

RAŠYK:

SWEDISB AMERICAN LINE
10 STATĖ STREET, BOSTON, MASS.
-. -J. f ■ • ' w •. —< • - •*: ,

5 DiemAit Vudeiyit
PER CHERBOURG — 

6PKRBBEMSN 
keliaujant Iš LfehvM ir j 

LIETUVĄ 
greičausials garintasis - 

BREMEN

EUROPA 
arba popuHArlū •k*-' 
presiniu garfalvtn .

COLUMBUS 
' Informaciją ktaafrtt ftfit 

vietini agentą art* £

NORTH GBRMAN

Kur lietuvįų^nesama. 
"Tur būt ar 3a-

f■ (■' .-f - z*-' »
lis, kurios lietuvio Ibojos ne
pasiektu. Pasižiūrėję į pa
saulio žemėlapį toli Ameri
kos žemyno pietinėje dalyje

. * • . .
rasime Urugvajaus respubli
ką. Ten taip pat ne vienas 
mūsų brolių vargą spaudžia
mas, duonos kąsnio ieškoda
mas turėjo atsidurti. Dabar 
Urugvajuje priskaitoma ligi 
6000 lietuvių. Montevideo 
mieste keletas lietuvių jau iš 
seniau gyvena ir yra gana 
pasiturį, turi savus namus. 
Taip pat lietuvių gyvenama 
ir ūkiuose. Tik kaip ir kitur, 
taip ir čia atsiradę “pigios 
žemės” pardavėjų, kurie 
dažnai išvilioja iš žmonių pi
nigus, o žemės tokiomis sąly
gomis ir kur kas geresnės jie 
galėtų įsigyti Lietuvoje. U- 
rugvajuje šiaip tokio nedar
bo nejaučiama kaip Argenti
noje. Lietuvių daugiausia 
dirba skerdyklose/ Dienai 
uždirba 2,5 pezo (25 litai). 
Tik skerdyklų darbas labai 
sunkus ir įtemptas: vakare 
parėję namo darbininkai 
jaučiasi kaip sudaužyti^ net 
pečiai papunta nuo jaučių 
mušimo ir kito greito darbo. 
Konsulo lietuviai neturi. 
Taip pat nėra nei kunigo nei 
šiaip įtakingesnių inteligen
tų. Dėl to nuo Beniau gyve
ną lietuviai, susigyvenę su 
vietos sąlygomis, lyg užmir
šę kas esą ir lietuvybės reika
lai taip ir galėtų sutirpti sve- 
tiinųjų jūroj, jei ne nauji 
lietuvių ateiviai iš Brazilijos

nime, jų neišjudintų. Tik vi
sa nelaimė — trūksta lietu
viškų knygų ir laikraščių.

“Tr."

Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas,
36 St. George Street,

Nonvood, Mass.
VI. Paulauskas, Pirmininkas,

263 Fayette Street,
Loveli, Mass.

Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm., 
- 21 Fairfoi Rd.,

Woree8ter, Mass.
Ant. F. Kneižys, Sekretorius,

366 W. Broadway,
South Boston, Mass,

Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas, 
371 Portland Street,

Cambridge, Mass.
Kontrolės Komisija

Kun. E. Gradeckis,
396 Church St.,

. New Britam, Conn.
Simonas Cibulskis,

24 E. Liberty Street, 
Waterbury, Conn. 

Antanas O. Avižinis,
132 Douglas Avė., -

Providence, R. L 
Literatinė Komisija * 

Kun. K. Urbonavičius,
36 St. George St, 

Nonvood, Mass. 
Kun. J. Švagždys,

20 Webster Street,
Montello, Mass.

Kun. F. A Virmauskis,
50 West 6th Street,

South Boston, Mass
Kun. F. J. Juškaitls,

432 Windsor St, 
Cambridge, Mass. 

Kun. F. W. Strakausk&s,
151 Rogers Street

Loveli, Mass.
Atstovas A. *L. R. K. Federacijos

Tarybon
Antanas O. Avifinis,

182 Douglas Ava, . , *
Providence, R. I.

V.ė

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

Pirmininkas — J. Grublnskas,
24 Prąscott St, Readvllle, Mass. 

Vice-Pirminlnkąs — J. Markelionls,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikls,
256 E. Nlnth St, So. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj, 492 E. Seventh St, South 
Boston, Mass. /

l. r. k. saldž. širdies v.* 
PAŠALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

451 E. Seventh St, So. Boston, Mąi 
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mal 
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas,

40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — D. Lingeyfčius,

62 Adams St, Dorchester, Mass. 
Kasteriąs — P. Kleponls,

266 Bolton St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarls — J. Leščinskas,

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

pirmadienį kiekvieno mėnesio 7:1 
vai. vakare, pobažnytlnej svetaini 
Flfth S t, So. Boston, Mass.

LDETUV. DUKTERŲ DR-JO8 
t PO GLOBĄ MOTINOS SVtt, 

VALDYBA z
Pirmininke — Teklė Ašmensklenė,

63 G St, So. Boston, Mass. 
Vieb-Pirmininkė — F. Zaleckiene,

448' Cambridge St, Cambrjdge, Mass. 
Prot Raštininke — Ona Sihurlenė,

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

Fin. RaStinlnke—Marijona Markonlutė,
664 E. Eighth St, So. Boston, Mass. 

Iždininke — Ona Stanlullutė,
105 West 6-th St, So. Boston, Mass. 

Tyarkdarė — Ona Mizgfrdlenė,
1512 Coiumbia Rd., So. Boston, Mass 

Kasos Globėja — E. Janušonienė,
1426 Coiumbia Rd., So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utamlnką • kiekvieno menesio, 
7:30 vaL vakare, pobažnytlnej sve
tainėj., . •

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raštininką.

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažąją Globėjai ir 

Geradariai!
ISrašydinkite Jūsų. 

į..- b rą n rHl?'* ' z

“ Saulutė” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsą rašytojai ir dailinin
kai.

Nepagailėkite vaikams džiaugs, 
mo ir naudos!
“Saulutė’? eina du kartus per 

inetams 12 lit, pusei metą 61 lt., 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
trinis mėn. ? lt. 30 cent. Amerikoj? 
tą 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

VAIKAI NEMYLĖS TĖVĮI
Prenumeratos kaina: metams $2.00, 

pusmečiai $1.00; moksleiviams me
tą žurnalą savo besimokantiems vai
kams. Tuo sutelksite jiems džiaugs
iantis $1.00, pusmečiui 50c.

“Ateitis” jdomi ir nemokslelviams. 
jeigu jie nepasistengs išauklėti juos 
Dievo baimėje, išlavinti juos ir (duoti 
Jiems ginklą prieš (vairius gyvenimo 
pavojua z Pavojingiausi žmonlą prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojlma8. Ypačiai daug pavoją yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome- 
rei. Geriausias betimoMnančio jauni
mo draugas ir vadas mokyklos suole y- 
ra jau dvidefimts metų leidUamas ka
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas 
mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naštą.

“Ateitis.”
Tėvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt 

metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite 
Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL 8.

'"VAŽIUOKIME 1 LIETUVA
! Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros KrituTR Per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhaąan

Puikūs Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Žvemmas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas 

. Latrą Iiplavkimai ii Noso York:
S. 8. “UN1TRD STATĖS” . ..........Rupijo 27
8.8. "HELLIG OLAV” ........... .................. .feriią4
B. 8. “080ARH”  ...............—...................8paMtąll

Informaciją ir laivakorčią reikalais kreipkitės _.sį 
' ; pas savo agentą arba:
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iš visų organizacijų ir vietų, žinau, kad pilnai

siį visų troškį- 
'nįoąptafi A-

LDS.
klausimas dėl, nesusipratimų 
kilusių tarp I kuopos ir 
“Darbininko” bendradarbių 
už įdėtą “Darbininke” ko-

vybės ir komunizmo pavojų, 
kuris paskutiniais laikais 
pradedą reikštis ypač viešo-

'1
• J? 

-w

V-Sj

Ii ai, bet negali duoti finansi-; Jš Donecko baseino, kur 
"* an-t

-M ? * '*■

■

"V

4.

Kun. J&nas Valkūnas

HM ffiBMK FEKUCUliJE
(Paskaita Skaityta XX Federacijos Koągręse, Bągpįūčio

k
F

I.
yedęrącija ir L. D. 8.

Seimas, apsvarstęs reikalą! se mokyklose ir jaunuome
nės tarpę. Raginti savo yąk 
kus priridfti prie “Vyčių”* 
“Sodaliečių” ar tolygios or
ganizacijos yra tiesiogine tė
vų katalikų akciją jų šeimy
nų tarpę.

V.'
Bolševhnnąs Tai Vergija Darbo 

Žmonėms

Seimas turėdamas omenė- 
je, kad bolševizmas skverbia- 
si į Amerikos gyvenimo tar- 

ggėsjp Visu kataliku lietuviu prisi4engdanmg

j
•A5..

katalikų akcijos Amerikos 
iętūviij tarpe ir suprasda

mas, kad toji akcija sėkmin
giausiai galima vesti visiems 

įkąms susibūrus į A. L. 
ę. federaciją nutaria 

įprisięlčti prie Federacijos L. 
Centrui ir kiekvienai 

^ kuopai ir įpareigoja Cen- 
itto Valdybą bei kuopų val- 

šį nutarimą galimai 
geibiausiu laiku įvykinti, 

dar Seimas kreipia dė-

3?. jų organizacijų į didelę 
rbą ir reikalą spiestis prie 
įrįt. K. Federacijos, kąį- 
katalikų akcijos AmerĮ- 
Įietuvių tarpe. _

l£ •
4 'V.

A • 
•S* F 

Vadai

omenė- t • _
^ didelę ; atsakomybę ir 

dvasiniam organįza- 
jos veikimui, randa reika- 
"kreipti lietu vii; kunigų dė- 
sį į naudingumą tos prak- 

tikos, kurios laikėsi L. D. S., 
tbūtent, kad kunigų organiza- 

a numato ir skiria Dvasios 
Vadą LDS. centrui. Pripuo- 

i renkamas Dvasios Vą- 
l^pas per metinius organizaci- 

■eimui, ne visados turi 
ūmo tinkamai eiti jam 

Uždedamas pareigas. Dėlto 
būtų patartina ir kitoms or- 
^apįzacijoms laikvtis tos 
' M

r

-.^ r

III.
k Katalikišką Moksleiviją 

Susiorganizuoti

įas, apsvarstęs pasau
lių inteligentų trūkumą,
utie galėtų vadovauti kata- 

visuomeneį, aprū- 
i ypač mums darbi- 

^^ams rūpimus reikalus, 
is leisti savo vai- 
štesnį mokslą ir

ĮŠąge daryti pastangų, kad 
^jaunuomenė nenutolti; 

ri i-
lahą m Pribreų- 
ragintj kataUMŠ- 

lOksleiviją turėti katali- 
jie/ns orgamzącųą, kad 

> būdu duoti galimumo he- 
iąl jaunuomenei su- 

ir sutvirtėti katalikiš-
- t > \ 

tautiškoj dvasioj.

Jauraonml tr Vyčiai

b galim* 
fepidžiftjoijįhh 

iia nū statyti VAHdĘVA. v- Pa»ib»įgė 
VtUŽiiViJS SSZSElIlfi

rigj riūWą ritinti 
YSVUBįų Yp
atybių žemės ūkio nedūkto 
eksportą 
ti konfesijos metu, su
rinkt; reikalftrimąi ir sudą- 
ry bendisą sutartis žemės IV 
kio produktams ekspoįrimtį. 
Nutaria pasiūlyti^autų Są
jungai sudaryti tarpt&utmą 
konferenciją dil ©kaperio 
Premijų panaikipimo 
ūkio gaminiams. Veterinari
jos anty nutaria įdaryti 
Taptų Sąjungos prptęktprą- 
to iki 1931 mriu pabaigos

1) Seimas ragina Centro 2) Seimas pakarto ja savo 
nusistatymą, kad ; Centro 
Valdybaduotų kuopoms me; 
tinę _ acijos apyskaitą 
bent mėnesiu prieš Seimą.

3) Seimas pageidauja, kad 
Centro Vąldyba išdirbtų be
darbių ar streikuojančių 
fondu prpjękbi. *

4. Seimas paveda Centro 
Valdybai paruošti organiza
cijos Tarybos sudarymo pro
jektą, įnešant atatinkamas 
pataisas L. D. S. konstitucį- 
jon ir patiekti jas sekamam 
Seimui. . "i

. 5. Seimas reiškia pageida
vimo, kad “Darbininko” ofi- 
sas būtų atidarytas iki 8 vaL 
tomis dienomis, kada išeina 
“Parbįpipkąs” iš spaudos.

6. Sępųąs. paveda Centro 
Valdybai pąimti . bussiness 
man vesti namų ir Spaustu
vės reikalus ir sutvarkyti ad
ministraciją' bei ekspediciją.

• .r 1

7. Seimas ragina apsk] 
čius suruošti išvažia

Valdybą ir “Darbininko” 
Redakciją pirmiau negu' į- 
vyksta Seimas informupti 
organizacijos narius visais 
klausimais, kuriuos manoma 
gvildenti Seime.

, '"t-;

dėkingumas tam jaunimui, 
kuris pirmas stojo į kūrybinį 
Lietuvos Valstybės darbų ir 
kuris Lietuvos Nepriklauso
mybei'ir dabar yra ne ma
žiau reikalingas, negu pir- 
maišiais kūrimosi metais. 
Dėlto Seimas prisideda ir 
paremia pareikštą šiuo rei
kalu protestą lūpomis “Ku
nigu Vienybės” ir “Fędeją- 
cijos” pirmininkų.

IX.
Taika

XV Seime iškelta

lis^ ......
“Darbhimkn” prenumeratą 
$4.00 viųtoj $4.50. Kuopų 
nenktuku klausimas palieka- 
ma išspręstfpačioms kuo- 
poms. .
: H. Seiidas^ su padėka pri- 
imakun^F.Juro dovanelę 

ir pasiūlymą duoti 
premiją geriausiai parady
tiems triį^sociahu klapsi
mu strąį^Biams. Literati- 
nei Komisijai pavedama šiuo

. ■/ ■ ■ . • *

klausimu daryti sprendimą. 
Premijos bus duodamos tjk- 
tai moksleiviams-—$151 pre
mija, $10 — II pr. ir $5 — 
III premija.

čiais darbininku neva gero
vės obąjsiais, o ištįkro jisai 
neša vergiją darbo žmonėms, 
kreipia katalikų darbininkų 
dėmesio į reikalą apsaugoti 
save ir savo šeimynas nuo 
gręsiančio pavojaus.

VI.% v

Darbirūnką Dąiyvavimas Vytaro 
Jubiliejaus Minėjime

Seimas turėdamas galvoj, 
kad katalikai darbininkai la
bai aktingai dalyvauja L. K. 
Vytauto Didžiojo 500 jubi
liejaus minėjime, užgiria tą 
jų darbą ir ragina savo na- 

z 

rius visais galimais būdais 
išgarsinti mūsų tautos ir 
Bažnyčios karžygį ne tik sa
vųjų, bet ir kitataučių tarpe. 
Dėlto aktingas L. D. S. narių 
dalyvavimas visokiuose kon
certuose ir kitokiose su šiuo 
jubiliejų surištose iškilmėse 
yra pareiga kiekvieno susį- 
pratųsio lietuvio kataliko.

VII.
Vilniaus gausimu

Seimąs reiškia gilaus pasi
ryžimo visada ir visais bū
dais kovoti, kad atgavus Lie
tuvos sostinę Yilnių. Dėlto 
Vytauto Didžiojo jubiliejaus 
progą nutaria minėti kasmet 
Vilniaus vadavimo reikalą 
taip ilgai, Įfa’ Fibiliu? ot- 
vadtnrtąs. J® numes, fojmū
sų vaikai galop atsieks yisos 
mūsų tautos troškime -r Lie
tuvos sostinės Vilniuje.

. VIII.
Organizacijos

SpbW rriŠĮrią didelio pa
sigailėjimo, kad dabartinį 
Ifetuvos VyuąuBybė nteį- 
liauja persėkidjųsi katalikų 
jaunuomenės organizacijų 
Uždarymas “Ateitininkų”

4‘

T ’ JF
pbė 1 
M*

LtX4 Minuiadfj

respondenciją apie Worces- Centro naudai bent sykį įŽ 
terio apskričio suvažiavimą, 
kurioje I kuopos kai kurie 
nariai jautėsi esą’ užgauti. 
Kadangi toji korespondenci
ja kąįp paaiškinta buvo pa 
rašyta be blogo noro ką nors 
įžeisti, tai jos autorius ^atsi
ima žodžius, dėleį kurių 
kilo nesusipratimas. Seimas 
reiškia pasigailėjimo dėl uš- 
sitęsWQ K

angspiwtrįkUppoę i 
kimus sutartingai dg^juotįs 
organizapijps naudai. "

matoma į»Wv 
misija" žemės ū->
kio kreditų sąlygoms įšdirb- 
ti. ^usqppg gąĮyą, įy^ąpČį^ 
žemės ūkiu produktus, 
risčios ąųteiįri pilnybę , 
tuos produktus ęksportųp- 
jantiems kitiems Europos 
kraštams. ^įmfęęęnpijpj da- 
imvųams valstybėj priva
lančios bent l 
susirinkti bendriems sufdrim į 
kimams. Ekonomįųmm PU’ 
dėjimuį stiidįjųoti steigia
mas k°miteta^

drinti veikimą ir pateikti 
Pasiūlymus žemės ūkio srity 
įsųtų SįjųjĮgąi. Be tq, Tau- - 
tų Sąjungai siūloma isteig- - 
B wW? t 
bS»dqęĮns svarbiausiems že.' / 

fliin lfląusiinatns. T#r£ ė 
tautini žemės ūkio institute * ; 
W®»» Perimi >« RomPS, | 
W fe i t - 
Kfffli£rwwi.
bus praneštoj Tautų Sąjtp- 
gai ir visoms 1^30 metų ko*

VBWW«m™
 / •

mas. Dauguma kasyklų į^ 
3-=4tūkstanČįų temų mąžiąu 
kasą ąągiies per dienų W 
negu numatyta plane. Bol
ševikų aiškinimu toks ang
lies pramonės smukimas pa
reina dėl masinio dariiinm- 
ką bėgimo į? ■ *

Daugumą ąlkąpij dftįbimn- 
fe ti? M*®-
Tiku ir bėgs. k»

— ( 
' Dėl tos priežasties holševi* 
M RriTera$Wi Wbj|wiW 
žemės dūku

_____Ibri i? H? 

priima domėn Lawrence ko- cijcg yra didįauris Ištvirkt- RPĮffilgjte*

valdybos ar apskričių nuskirti ir tai tik atski
roms kolonijoms. '

Paskutinis ir mažiausiai aprūpinamas tai. 
spaudą. ĮŠiąis ląikaįs, manau, mes neturime ge
ra; pastątyoą spaudos. Visi laikraščiai vos įy* 
vuoją, nešą deficitą organizacijoms. Turinys 
laikraščių gana silpnas^ bendradarbių maža. B- 
samę toli atsilikę nuo kitų tautų. Spauda šiais 
Įąįkaiš atlieka svarbiausią pareigą — propogan- 
Ūą. Ji stiprinusį nuveikia, silpną palaiko. Sėk
lą gerą ar blogą, kaip vėjas sėja. Turime baž
nyčias, mokyklas, vienuolijas ir organizacijas, 
bet perniek jų darbas, jei priešas nuodas sėja UŽ 
jų sienos. Priešą kovoti reikia naudoti jįj pa
čių įr^kį. Šiuo klausimu galima kalbėti ilgas 
valandas. Mano gi tikslas tik pabrėžti, kad Fe- 

merdi*, teatąlilp} ąteųa uęsissfe, jei 
ff pritąįkH»ąflži<W »P8h4<« wft»S«We- 

Gražiui m B. Močiut WfflWW f,Gw” 
(rugp. 15 d. š. m.), kad Federacija su New 
York ir jęrsey apylinkę leistų laikrašti 
katalikų ąkcy°s reikalams. Ar ta§ galima, pri
klauso nuo visuomenės ir vadų. Knygų ir bro
šiūrų platinimas ąkįypję užimą svarbią viet«* 
Spauda Perinimu <k$Wj515s Afrikoje rei
kėtų atgąiyintb ir ypač padėti Šv. Kazimiero 
Dr. Kaupę platintis Ąmęrik<>j^* 

dęl^atąHą, surinkę į šį kongresu 
iš visų ppęapiaaeijų ir vietų? žinau, kad pįĮnai 
įvertinate wq pątęiktas Tikras ęsu,
kad sutinkate su išvaŪoų 
w. M ? ,..................„
męrikoję kųoilgiauriaĮ ufeiUktų. Taa priklauso į 
pno mūsų pačių- Ar&iiųd fe&Hb W įgautoji- ' _ 
nup yrimuose užbaigs mūsų dienas Amęriko- 
|įf ^0 bų^moji gentka

metus. Reikalui esant ( 
tras atsiunčia savo ai ___
su pranešimu per Apskrido 
sUvažiavimb^. ?

8. Seimas su džiaugsmuiš- 
klausęs Labdarybės Draugi
jos pareiškimą ir pit pa- 
laį^daBąs jų vapom 
bą, nutoSį

,1

20 d. 1980 m. Newark, JT. JJ

(Tęsinys)

5 Nemažai vietos katalikų veikime užima 
blaivybė. Blaivi tauta — sveika tauta. Katali
kų akcijai rūpi' girtavimo priežastys ir priemo
nės ją prašalinti organizuojant blaivybės kuo
pas, ruošiant paskaitas, parodas, platinant lite
ratūrą. Šį darbą organizuotai įilbą, nors nepla- 
čiu maštabu A. L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienijimas. Šis susivienijimas stipriau ir 
plačiau veikė prieš įvedant 'prohibiciją (1918 
m.). Dar žymiausia jo darbuotė koncentruo
jasi naujoje Anglijoje. Apie Bostoną ir Wor- 
cesterį. Nors legaliai Jungtinės Valstijos sau
sos, bet faktinai šlapios. Girtybė siaučia labiau 
nė prieš prohibiciją; Katalikų akcija priversta 
reągųoti. Pįln. Blaiv. Susivienijimas ras pagal
bos Federacijoje. Susijungę katalikai stos prieš 
alkoholio slibiną ne įstatymais, kalėjimais bet 
edukacija, pavyzdžiu, susiturėjimu. Katalikų 
veikimas blaivybei daugiau pasitarnausy negu 
prohibicįja. ' . - i -

6) Pasaulyje visada yra varguolių ir katali
kų yra pareiga juos šelpti. Šelpimas visada y- 
ra sekmiųgesnis, jei labdaringosios draugijos 
laikosi tų pačių dėsnių- Betą dažnai kreipiama
si įvairių draugijų į visuomenę sušelpimo rei
kalais. Fedėracijai rūpi, kad šie reikalai būtų si- 
stematiškai ir naudingai sukoncentruoti. Tadgi 
sukoncentravimas jėgų yra būtinas. .Chicagęję 
nuo 19Į4 m. dilba šy. Antano Labdaringoji S-gą, 
su daugeliu kuopų ir gražiu turtu (ligoninę ir 
nuosavą žeme). New York ir New Jetsey apy
linkėje jau 3 metai kai gyvuoja Vaikelio Jėzaus 
Dfeja'su 4 įjjTįaŪB,: Panašios 
zacijos steigiamos >r p® kol«niįw &y..Vin-
cento Paulieeio vardu. Turpne j
senelių prieglaudas (Waterbury-ir St.< Mai

Maskvos »
jlių pramonę vis smunka- 
Fer paskutines 5 dienas ĮL 

jo anglių pramonė davė 
prpcęntų^ numatę 
anglių kiekio, Eie- 

pps mėnesy per 25 dienas 
buvo gauta anglies tiktai 48 
procentai plane numatyto 
kiekio.

r«.-

• < 
<’ žfę sJŽL

das, ir visų katalikų pareiga. Federaciją riąųę- 
met pasižymėjo šia akcija. Koncentrų^įąųioą 
savo jėgas Fed. draugijos plątįps labcĮatybę gū
desnių užsimojimu.

’ 7) Liūdną faktą tenka man primintų — mu
šu vienatinės moksleivijos organizacijos uljię- 
dros” išnykimą. Mažiausią dpmę kreįpėm į šią 
mažytėlę draugijėlę. Federacija bandė ją pępąti, 
jos narįąi buvo jai dėkingi. Katalikų ygįkįipąg 
jos išnykimu susiaurėjo. Moksleivijos šelpiiųą^ 
rėmimas ty užlaikymąs krikščioniškoje dvasio
je ruošia katalikiškai akcijai lyderius, gįvąybi; 
tad Federacijoje pavienius moksleivius jungti 
ir remti Apskritai kiekvieno kataliko inteli
gento šventą pareiga dirbti su visuomene ir tai 
Federacijoje. Juokingas yrą intęligęnto pąsigi- 
rimas, kad jam rūpi katalikų reikalai, bet vęų-? 
gia Federacijos.

8) Su dvasininkais prie katalikų akcijos pri
sideda grynai bažnytinės drąugijos: vienuolijų 
rėmėjai, chorai, sodalicijos, altoriaus, rožan
čiaus, apaštalystės maldos, trečiojo ordeno ir k. 
draugijos. Jos visos grynai religinės, bet savo 
pamaldumu, pavyzdžiu—gražiu gyvenimų, mal
da, sakrąn^^tais savo dalį atlieką katąlifcų ak
cijoje. Jų ^pdradarpiavimas sų kitoks draugi- 
joms yra «SBPiafap- Todėl 4irbdam°s Fe4ę>»ci- 
joje atneš dąggiąu ųąudps Dievui įr ganyčiai.

Baigią^; javo norių pąbrėžti dar du
kitų susiorgdpizavinio būdus. Aut ras būdas tai 
rinktiniai žmonės. Čia turiu omenyje taip vądį- 
nąmųs - oi^įzatoriūs. turi' sekrete
riu vąldy^g, kuriam rodos paliktaą organ^ 
vjpas. Tąs y|a kląidiųgą. Sekretorius nėra 
gąnizątorįųę, Sekretoriui bandant koordim^U i 
draugijas, duoti nurodymus, kartais imti inicią- ’ 
tyyos, prikištą jąą; $$$$$ į draugijų rg-

^į^mk pagelbėt 
įk A 

Rm “ 1 
ganizuotis

rištį įvidujinius 
agti jcoordinuo- 

Į kolbnijeįe 
iLiMW

gai ir visoms lp30 metii kO* 
vq 24 d. konvenciją pasira
šiusioms valstybėms. Po J * ♦ • .' •-***>.
konferencijos visi jos daly
viai’ bt^vo apdovanoti Po
loniu Bestituta” ordinu. E.
—_—— ----- -—.———,1
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Vįspie pasaulyje yra £3

šiam arto* “py®7 
.ėmąAmeri

tiemąkrąštams.
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Jęta.Įpfs pažvelgsime į 

skurdą ir į nelaimes, kurio- 

- se vargingas žmogus yra pa

skendęs, ir, jeigu mes ište

sime jų versmę, pamatysi

me, kad girtuoklis yra davęs 

jiems pradžią. Kožnas gir- 

iuoklis, arba girtuokle yra 

piktos dvasios page^hinin- 

kas. Jie skleidžia biaurias 

kalbas, papiktinimus ir ne-
i •> j ‘ W *

- visuomenės

— >. J

H- |E
•» f

a

k”
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santaiką tarp žmonių. Gir

tuoklis tai — . __________

priešas.

Bet ka gali sakyti apie 

girtuoklį tėvų? Tėvas imda

mas Sau gyvenimo diąųgę, 

pąžądėjo imtį aut ^avęsj 

Šy^ųtąs tėvo pareigas įr gy

venti santaikoje įr męiĮeję 

§ų sąyo žmopa.' ‘ Bej vyrui 

pavirtus girtuoklių ta§ šąyp 

pareigus jis .užmiršta^ Įr el

giasi lyg jų neturį^ Jiąaį, 

Pjęyo tobulįąpąri įuWri- 

mąs, turėdamas Dievo pana

šumą, įžeidžią savo Vįęšpa- 

tį-ir Pievą, nes kuomet įįa 

pąrigęria tų pana

šų įr pririlygina gyvuliui.

< «T--y* ^ta-' “Tt* ;J >r

■ •

GĮ^oklįąlėvąs^n^ąną to,

i

•<’

-. -■

fe

** - 4

nlstp.iš^'ki p v»^ 'fe

r

šydgT^į^TO/vėikate, mes-
įf.*A er
uk viena evvasti

Ereft y^Įbran- 

giąųsis turia^ kurį .Į^vaą 
fcms suteikė. Girtuqkhavį- 

fe trfefe šti 
[gyvenimą,. įr tuemi naį^Uą 

JIJieyo dovaną, kurį ne žmo- 

W priklauso.

Taip lįarant, žmogus 

| tarą uja Jo švenčiausiai vą-

n f Y v •s-
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įtinu
na», Kerjs, ViĮųjų# j 

nafe — tautės dtdyfeė 1 

vėbl»iw««s pisya«»1 
Jfiim wwĮ« Mg. 
WWl

(hm. v.'») a:S^
•' į ’ , j

Londojfls.—pficį(JilH*|į 

skaičiuota, kaj visas E& 

fe fuū^ ji

mete m
svarų sterlingų. Bpę- 

metus jis priaugo ft 
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LIETUVOS
į 7t’ •

’į •" . r.

sako-pamokslus anie Vvtau-

to parimtus katalikių'”;
bai nuopelnus. 1

I- v.

I A.vl. ...

• v' ... v • ■ »• ^77

i* ulšetava <Wmįą M- 
Mjftje.. J’ątrogrado-J^mp- 
čbmIp mokyklų WP4oj^ 
Usfovąi bųvft skirią vi^ef 
risk kaip Amerikai. Bu
šų mokytojai JideUąį niistp- 
be littuTO dma} w įlstą- 
to mokinių durims kuriWP 
torp kiįk0 bpyo ir kryžiai ir 
t p. Sakų: -Kokia laimin
gą jūsų Įaigvojį tėvynė: fed 

jūs gąlitę sąvo vąįkųta 
tąįp mokytį kaip jw 
ir įririkiuiuiaį jums 
ją,.., Ašiū !W u? tąi kg 
mums parodote įr d^w 
m»W . Brikete — ląųjri 
laisvesniu luiku- •: ” Bet bu
vę įr tokiu komspmoBu kHr 
rie norėję skųst pąrodoą yp- 
dėj&ms, kam jie per parodą 
varą tikybos propągąpdą? įr 
tik tuomet nurimdąvę kąįp 
sumodavę kad Lietuva sa
vistovi nepriklausoma yąi- 

fityjhė kurioje jokią religija 

pėrė persekiojama...
Šiomis dienomis Lietuvos 

aviatoriai darė vizitą Mas- 

kyoje, kur buvo labai drau

giškai ir širdingai priimti ir 

yąišįnti. v

Sų latyįąis vedąpią

y.fagĮpra 
g» ristis įfcintfipfe, ' išskt 

rimit viepus feųkus, gyveną 

sąnįaįkoję. ;

Derybos sų latviais ir vi- 

zįtąi Ma^voje yrą kaip įr 

rięiponstyatyvįs žygis, rodan

tis lenkams kad Lietuva turi 

[kaimynų draugų,'kurie vie

pi kitiems reikalui esant, ga- 

li rąnkąs pąsiduot ir vieni 

kitiems prigelbėt. Mat len

kų bųvn paąįtąrimąį su ru

munais ir’ kitais-1 • Žinoma, 

kąro niekas nenori, bet ar ii- ___ _ , ,, t, , į ąį• • ■'«n yr* -•* 
Ne kiekvieora gali pada-Įštai bus gpliip^ jri išyęngti, 

:j^ti k4 norit aep^p “ ,f ’ "“iKn'' fii ,1™"‘n’s

prastą darbg pi

L*

? X! •

prisį^Ū ęįti tęvo 

yra girtuoklis.

Girtuoklio vaikai lankoĮliąi.

’ - - - W Pri«flW? »W Priūž
ėsiant gęrtį, gerai ftpfefell 

kėrųpp pasekmes, nęįmtn 

jnri vįęno stiklelio to nugdj-

nekatalikiškas įstaigas, ė 

kur ir kada nori, nes tėvas 
jM pea«gM Yfe 

m yrą bęjsgę mus pi T4F14M w
feį iMjg ° 

m Tfe f fei- 
giau geria, įgauna girįuok-

nųveikti jeigu tėvas n^m? 

so! Tokių vaikai nępa 

ąugšįįęsnės ĮĮĮ^tk}ųs |Į TUhįayimo įprotį ir už savo ne- 

atęitįs negarbingą, I? kąę f atsarguma ir nesivaldymą 

kaĮtąą, jeij^tovas, kuruĮturi atsakyti čia žemėje ir 

numiręs.

Savickai
(Liet.KoL)

1—Ą-s!.-'--L ■' .

ATOKJKAU
įstrik jwaB^pd§Įį, ' 
tTava

Mano širiis jaš atialo,
-.V- ri. . a IIIJI *

iMtaMA 
x Ateik Jžzau prie manęs! .

ai7**?

jieiųs sųteikp laisvę yriftlt 

kaip jie įšmapp į? uiti, 

jiems patinka, ^ūaug 

kai, kuomet _

stųvį kąįp jie įWdt giliai 

puryų įr neišgali•£& Oi 

ti, už savo ištvirkimą feUFi 

na tėvą, kuris jų auklėj im^ j 

nesirūpino. Girtu^^įpfvąį7| 

kų laukią brisi ąfeitgį ųeį| 

jie seka įr.seks tėvo pėdeli 

mis... ■

Motinos Širdis paskęstą! 

skausmų sūkuryje*, pamačiu- 
• - . _ -t . . X . »i*y.* 1

a

_ V
KS1

*

r. 4

si savo vaikus ant
*.»• -. ■ - ■ .n * - ' i/r • rv*?• r-— -<■ » <

kelio. Jos skausmai neįgjrii" 

kįami žodžiais, ji viena ir 

-TTX • "V • . . V ' ♦ • i. *1 •• ■- i
fttpyfls aido kas jfti- 
p&įeatgtfe>
nojus, koksai gyvenimas jos

. I

Sviftų .

• ./ . i- • • - .

gaąk Ta?o jB£kri«ii

TRfrneg atei

Ateik Jėzau mą padėti,

1Į -,. ’ t'
Su

’i *<:

kad pats eina į prapultį, ^“7 <-t Ateik Jfeau m4 padžti,trauka draug ąu S t aU^’ > gird

,u* t ’ ix~ • v + tuoklio, butų niekados i tąį fefe mą ilgų te Tftvęs. 
sąyo nekalta šeimyną, pa- .. - ., tt-iItriušių varguosf iaųsT61!1” nepasldavus- K1?k Tarine męžodelį mielą, 
muose ir karčiose ašarose. M» £» R»°*..'fe*8 Nuraminkie mano sielą
muose ir karčiose ašarose, 

vien dęl to, kad jis negalėjo 

sų§Įląįkytį nuo gėrimo. Jo 

vaikai eina mokyklon nu

driskę ir turi kentėti kitu 

pašaipas, nes jų auklėtojas 

esąs girtuoklis. Jis užtekti

nai turį pinigų’ nuodams, 

kurių jis trokšta, bet, kad 

palen gvipiųg šeimynos padė

tį, tai neturi... O, jis sako

si tėvu esąs! Jo šeimyna ne

džiaugti ir pasįljnksmintį,Į^ sąvo ųeįąįtųs jejjn  ̂

jie eina gultu verkdami, į ~e?^ į?

pąrsiyelka naktį prikelia sari 

vo žiponą įr priekabiauja !l 

Jeigu prįešiųtūs jo yąlįąi, 

jis grasina, įr kąrtąįB drj^’ 

ją užpulti, i. Kiek peauskąį- 

tytij šeimynų girtuoklis tė- 

vas yra sugriovęs!.. Kiek 

!jis papiktinimu šeimriioje| 

pasėja!.: ‘ ,

| Jeigu giriuoklis tėvas Hfr-I 

j atsižvelgia į nuostolius į! 

gali nei šventėmis pusi-1 Vargus, kųrĮupg j|ą sukrovę 

džiaugti ir pasįjjnksmintį, ant «YS Ueįgltęsi įMjnJflĮpš, 

kadangi nėra įupiiii.Kartgis| tat jaffl i^Pt ręjįėtg ątei- 

jie eina gulta verkdami, nes Į^^gti Į save patį. Deja, jis 

pėra kas valgyti- Kaip mo-| W3tf> W’ »V9 ®Wį $ 

dvasiškas gyvenimas ir aių- 

Žįnąsįą įčlikįmas yra užmir|-

tinai turi skaudėti lįrdisj 

matant savo vaikelius tokio-
je padėtyje! Ką šie nekaltijtas. Retai jis ateina išklay

vaikeliai padarė, kad jie tų-|§yti šventų mišių, o nėr ką 

ri kęsti tokį likimų Š Jie turi 

vargti, nes tas asmuo, kuris
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’ Irpri^įauskie prie Savęs!

Ateik Jėzau mą padėti, 
Sielos prįgšą nug^ĮėĮį, i 
Gyvenimu pgb$i|pj.

Kaip ateis mirties valandą, 
Lai siela paguodą randa - 
Širdyj fąyg jg$įngoj!

i««rfonl<l

u *•
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mos prakalbos apie Vytauto 
4ūvyrj|faų žygitĮs, Vsrtjft? 

ae išrašomaivaįrįąųsi šūkiįį:' 

‘^Vytautai, vesk mus į VU- 

nių!” -/Vytąutąįj t*?0 ^u- 

1H» iŠ ĮsrU WBriWRi»«!" 

“Vytautai, stiprink wtaj. 

vienybę I” ^Vytautai, pasi

žadame eįtį tavo pėdomįs” 

Į? j-P< _ , :

i Per naktį prie paveikslu 

ątovi garbes sargyba ir dega 

žiburiai. Vietomis kelius 

vrikaĮ ųub^tp ^Įėmįs,.. 

puikus Tęsinys kuomet pa? 

veikslą^ pasitinka ir lydi di- 

deliausios žmonių minios, 
knfi^'įhv^R ĮBftišąai or- 

ganizaeijos ir vėliavos baž’ 

nytinės, tautinės pr|ąni- 

eacijų; ateįtinikų, pąv^ftri? 

sinkų, tautininku, sportinin- 
H MU jaųpW^

Lietuvoje airite mjį Wkąį 

kur kiekvienas lietuvis jau

čiasi Jygįątęįąių Lietųyos pi? 

|į^< ųerų gpFĮįiąn- 

žiu Lįętųvpg yąlityte sų Jos 

praeitimi, dabareia ir ateiti

mi, kffrii kogeriausia

w pą^rt/
mtstipritr Jitįęaų, Vytųip 

bt». dvasia atbunda lieturiu 

$rijys$ ir ger tas iškilmes 

jie paMjetiflm StŽYifeiu įj- 
W ir «»-! 

di'saktot:1 x*Mūsų Vytautas 

jau ateina!” Taip kalba ne 

tik' lietuvįąij bet įr ^dąi, ir 

vokiečiai f wi- .• o ypM 

jaunuomenė. Vytauto pager

bime rodosi visų viena dva? 

§lri

• ė

. **«
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SentaUięmaVjMl 
pęMvjėnįvjibįkįpįiąte-

■ Vm- »F 
ęu apkabmp. Ba

rniai laukuose" augo žirgai 

tįk. Jąuni dainavo laisvę“ ir 

džiaugsmu rodos, ir laimė 

Lietuvos šalį sau lyg dukrelę 

seniaį priglapdųe.

Kas M5M74i teisfe k«p 

aife>? Metauno Vilijos s|ė- 

nįu grožybės? Tykojo prie- 

Ir H W- 

rais iiilmiė, kraujais ižįažf, 

— plėžiįiĮ (Vilnius! piBitai 

Neris! Atėrnė tautai širdį, 

jos galią! Visą sudrebo, Ukp 

bejėgiais,,. Argi jau lemta 

mirti tėvynei 1 Ąr išlašės iš 

sb, ne, pi 
thW» šitatWill gini ne- 

dfea priešui įftve w 

s^rifeti- Kentas i? nrilfe 

fili gramai į Vilniaus 

kraštu ves gtįejjaas - su- 

spragfes Pfetas, lyg 4i»§- 

mįtas ĮĮetavps širdį sau aL 

fc«FW! ./

a ' ’ '

Amžiai nešino Rfemta 

teisybes.—Vilijoj ašarų lįsk 

pląyMh Juk ąt?

ribidųs m tėvynė - Yėjjg- 

vos žygiu tik judinas, įriw I 
Kibirkšties parakant j^er į|? 

^ąį ląųkį^nf ašaros slėnių 

grižį t> Wlfei H Bžfw- 

naya plėšiką, lpi ggfe sap, 

VUpiąs }t mūsų, — turi Imt

r j'- ' -; y f'--,

Ir vėl laisvojoj tėvyppj 

Ijįmę pins gamta žmogus 
iąip ĮeĄte amžių, yai nenu

rimsim — širdį atgausimi 

laisvi pasaulyj kelsime gal

vą! Vienas vainikas: Kernu-

!——-——&4.2T."T!

. > ___ _____ _ .-g

v

k

gvjBB

NAUJI.
LIETUVIS® 
REKOBPĄg
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6v. Marijos Lietuj

[t tfcy.ellp

T?1

tet niekas nežino. Gi draugus 

pą_[turėt taikos metu yra gerai, 

įįta I o karui kilus tokia valstybė 

įsukei Waįyng-|kaip Lietuva, be draugų pa-
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j Lietuvos ukinitlkij -n 

80471)Kur9SB9 Polka r - _ 
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Ir

nei sakytį apie priėmin^Į 

šventų sąkrąmęntų! Juk taip j 

jįąrąpt, dapęąus variaį jaųi 

yra uždaryti! Jis negalės |rl 

ęiti į ąmžiųą įąifflę: AlkohęH 

liq sįurhėjas niekad turbūt 
nėra apmąstęs šiuos žvenfp 

Ęašto žodžius: M0irtuokliii 

nepaveldės dangaus karalys

tės.” Girtuoklis Dievą sup-| 
Įkiai įžeidžia, ne.s Aukščiau-' 

sis jqip dįivš ĮlįtSį^nal 

'oPės ątęįtrąuktj MO. gėa|^ 

hft H jis taą 4r

stunua t sali lįęsi^ 

Mftnde gei4ųlių 

pU wW«8i ne flĮ-.- . rt 

puota protu, bet jausmaįr, 

Į Jei yėliaus ir susipranta, bęt 

[būva pervėlu, nes yr
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pat rupi, kad
j* ttl

’S
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gęjįos, vargu bęgu ątsiĮaiky- 

tų pnea ^tipre§nį pyįešų p su 

draugu pagelta gali lengvai 

jo atsiginti. Daugiau drau

gų turint ir priešui mažiau 

lyra drąsos į mus kibti — 

Ibi jo akis išplikti.
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\L. K. VYTAUTO D. PA
VEIKSLO KELIONĖ 

. Pįi ^ĘTVV4 : 
VytotP paveikias ųešįp- 

rjamas po Lietuvą ir, visur 

Įkeliama patrįjotinis jaus- 

** mas .ir

U

pmąą -irw tita-iapsiM 
ygtdrodls- 
tino, w mas.ir.uHKpatimas.

Paveikslas kiekvienoje ap- 

Wė- : ; '■ ?»» ĮgyYęptpje rimtoje sutinkamą

--’tefflSfWH» w-
/[tąia, prakalbomis, himnai^ 

. , '[Su tautinėmis, organizacijų 

’^P'Įir bažnytinėmis vėliavomis, 

ofeTfWydai, išvien su lietuviai

Į organizuotai dalyvauja pa- 

j veikslo sutiki rrfe ir išleistu'. 
SR ri Sajgfe  ̂

4n>g»Įsaulių organizaciją pąrpĮi 

^Bažnyčiose kunigai pasitikę 
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Daugelyje vietų -durpių 

kasimo darbai buvo pabąigtį
r

rugpiūčio 17 d., o rugp. 23 d. 

juos tiąįgė ir Ęaųno Miešto 

Sąvįvąfeb^ į^ą^jW Val

dyba, kprių durpynuose il- 

giausįąį į)ųvo kd^pios dur

pės. šiais metais yra dau

giau prikasta, kaip 1929 

1929 m? h-
kininkų ęavo reikalams bu- 

yo prikastą ūęOOp topų dur

pių, o šįmet y- 70$ topų. 

Mąšmojnįs taip pat Jaugiau 

prikąsta: m, ąpię 3Qf

50()tonų, 1930 m. apiį 

tonų. Daugiausia mąšino- 

Įmis iškasa pramonės tiks

lams Amerikos Prekyboj

Bąvįvridybė,. drųųgą išta- 

Jamos apie 20$0Q'tupu, ta 

yra apįe,6Q% visos maŠirio- 

$i?pių jų

dar-kaaa mašųmmįs loji

mo Valdyba, Balemmio ply

tinė, Trinaus manufaktūros 

bos Bendrovėj įšfcąąąpms 

durpės yra _ sunaudojamos 

kiaulių elektros stoties, apie 
5000 tonų perka (Jeležįnįęg- 

lįg; Valdyba. Ęauno Miesto 

Savialdybes durpes, strihrL1

' • r. —r--žr*.*

miesto įstaigų ii kitu trobe

sių eęntraliniam apšildymui. 

Pųrpįų kasimas prasidėjo 

pradžioj gegužės mėn-, ų $t" 

bar baigiamas, kadangi jos 

jųų nebeištįžiūva. .

“L. Ar

ĮSalio Salunėlfe* '**■
Ant kalnello po kĮ^F 
VIa .Tonusai jfl»na|tc* ;^ 
ĘarkĮyfip
Linksminkis JonpĮ 
Kas subatos kaifef •< ąm
Petrogradas—Marša*.

V-14O32(PBletybė4 po^^įz:^^

t.
V-14p33[Ra<ilo Polka - 

ikpvardį’ pojįa • 
ejfcm? Vę*eW9 Priorą ’ 

79080 Vai Ku-kų 
■Įėf ta llrge, širgą;

SutįnaĄr JOltįU 
IlBjirdiųgiej-iųs pra|$fcoj£ 
l|p.4w 1
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Prt>t Dr. V. |fr)R>la!S^Į|UiMTt 

lįfete, rtį 
akademiškojo gyvenmo fljSg 

menesiais Sąmalas yra fflflll 
r1»naš$iw,įdomiausias ir kiekvienam 
prasi lavinusiam žmogui tinkamiausias 
neturit) žurnalas. Todtt tW peakuben- 
"1 WrtBT9je: Mt M L,
IHism. 20 lt; Amerikoje metams $450,
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79481 IŠkambalfnk-Polka 
(Teinu Polką 

V-14Qp3|Bąigiąs dienele
Į Pasėjo brolelis
x Dulki. P. A.

MES UŽLAIKOME yiSOl
- m&oRDUs yiOTon >j 

ĮŠDfRBYSTfiS
Rekordai lietnrUki, popantiati ] 

F«fW«*W 4oinĮn4»ktf, 
nką- ir monolovisitį.

Pas mus galite gauti netUtrp. ’ 
lįordtj, korio yra garsinami. b< { 
visokių, kokie tik yra' nehm< j 
kalboje išdirbti. Kreipkitės-pM j 
mus, o gausite visko. Rėlkalaura*- j 
mi katalogų, prisiųskit 2c. sta^r^ 
pį. '
GIQ. MiaiLIflgl|J

377 West Broadvray j
So. Boston, Mass. S
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KOLONIJOSE

Dažnai pamatysi vieną kitą brau
kiant ašaras. Ją tarpe rasime daug 
)r lietuvią.

tfATERBURY, CONN.
Rugsėjo 28, 1 vai. po pietą į- 

'■yks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugsėjo 28 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

inkus, P. Alavošius ir V. Bla- 
bkas, mergaičių — P. Alavošie- 
įjf.- Ščiukienė ir F. Kondratavi- 
pė?

met.
Sundav sehool katekizaeija jau 

prasidės. Bus malonu matyt Baž
nyčios žiedelius semiančius tyrą 
tikybos mokslą po klebono priežiū
ra ir gerą mergaičių pagelba.

Džiaugiąsis įspūdžiais

TEISĖJAS: Taigi, kaltinamasis. 
Tamsta sakai, kad išmetei savo 
uošvę iš trečio aukšto tik per ne
susipratimą.

KALTINAMASIS: Taip, pone 
teisėjau. Mes anksčiau gyvenome 
apačioj, pirmame aukšte ir aš vi
sai buvau pamiršęs, kad mes per
sikėlėme į trečią. “ M. R. * ’

mokyti kaip reikiA~ Dry- 
Goods and Shoe Store biznį 
vesti ir kokį tavorą pirkti, 
nes turi gerą patyrimą pėr 
23 metus būdamas tam biz
ny. Tuojau klauskite arba 
rašykite sekančiu adresu: ;

MR. PETER BARTKEVIČIUS, 
42 Vine Street, Montello, Masą,

MOKYKLOJE
MOKYTOJAS:—Jonai, už pra

sikaltimus pašauk savo tėvą, kad 
ateitą pas mane.

JONAS: — Gerai!
MOKYTOJAS: — Jonai, kodėl 

tavo tėvas neatėjo? Jau praėjo, 
regis, dvi savaitės.

JONAS;—Pone mokytojau, ma
na tėvas jau 8 metai kaip miręs ir 
gyvena anam pasauly, taigi negali 
taip greit ateiti. “Ūk.”

PAGIFIG HEALTH ORE
I Pradėjimas'šio miUernliško
■ šaltinio suteikė namuose stebė-
■ tinus rezultatus pagydyme Re-
■ matizmo, (laso, skausmų vidu-
■ riuose, Diabetes, Eczma, Netiri- 

Į tis ir daug kitų ligų. Health 
I Ore nėra vaistai bet tyras gam-

W tiškus mineralas. Sutaisytas 
savo namuose. Paduodama su 

siu, kad pinigai grąžinami jeigu nepatenkintas. 
I platesnių informacijų adresuokit PACIFIC 
IALTH ORE CO., 4329 Broaduay, New York 
avietiniai gali kreiptis pas M. Dusevičiutę, 366 
Mdwag, South Boston, Mass.

ramybė ir santaika. Matyt, 
jo argumentai teisėju^pasi- 
rodė daug rimtesni, nes savo 
sprendime teisėjas pažymė
jo, kad, žinoma, motina turi 
teisę matyti dukterį, bet jos 
motiniškam skausmui nega
lima duoti ypatingos reikš
mės, kadangi išleisdama dūk-*
terį už Vyro, motina tuo pat 
yra trimis ketvirtadaliais at
sisakiusi nuo 'savo duktefs. 
■Todėl jokio atlyginimo už 
“skausmus” uošvei pripa
žinti negalima. Tačiau ji tu
ri teisės lankyti savo dukter. 
tris kartus per savaitę...
xz .

Šis sprendimas sukėlė di
delį nepasitenkinimą Londo
no uošvėse ir jos tuojau įstei
gė minėtą klubą savo teisėms 
ginti.

Londone neseniai susiorga
nizavo uošvių klubas. Taiy- 
ra pirmutinė tokia organiza
cija pasauly. Klubo obalsis 
yra: “atdaro® durys uo
švėms;” Priežastis klubui į- 
sisteigti davė toks dalykas. 
Viena uošvė padavė savo 
žentą teisman, reikalaudama 
sumokėti jai 5,000 svarų ster
lingų (250,000 litų!) už mo
tiniškos “širdies kančias,” 
kurių ji patyrė, kai žentas 
uždraudė jai lankytis savo 
name pasimatyti su dukte
rim. Savo bylai ginti uošvė 
paėmė vieną iš geriausių 
Londono advokatų. Šis jau
dinančiais žodžiais įrodinė
jo, kadrai esąs nepaprastas 
žento žiaurumas neleisti mo
tinai susitikti su dukterim. 
Esą, net gyvulių motiniškos 
teisės yra labiau saugojamos, 
negu kad šiuo atveju elgęsis 
žentas, nes jis vijęs nuo savo 
namų slenksčio uošvę, kaip, 
nelyginant, šunį. Motinai, e- 
są, turėtų būti suteikta teisė 
lankyti dukterį kiekvienu 
laiku, kada tik'ji nori.

Advokatas kalbėjo labai 
gražiai ir atrodė, kad bylą 
uošvė laimės.1^ Betir žeūto 
būta nekvailo? Jis irgi turė
jo patyrusį advokatą. Šitas, 
gindamas savo klientą, kvie
tė visus esantis teisme vyrus 
muštis j. krutinę ir atvirai 
pasisakyti, kiek daug jie yra 
kentėję deluežįviųsmalsumo. 
ubšvės nė dėl pa

vydo, bet tik gindamas savo 
šeimyninę ramybę, nes uošvė 
stengdavosi sukelti nepasiti
kėjimą tarp vyro ir žmonos. 
Kai tik uošvė/pasirodydavo 
namuose, tuojau dingdavo

W1NNIPEG, CANADA
Čia randasi ne mažas skaičius 

lietuviu, bet kažin, kodėl jokią ži
nią katalikiškuose laikraščiuose 
nesimato. Winnipege randasi pora 
organizaciją, kurios yra vedamos 
jei ne bolševiką, tai bedieviu. Ka
talikai lietuviai turėtu tverti savą 
draugiją ir nedaleisti bedieviam 
mulkinti lietuvius-imigrantus.

Šįmet Winnipege daug privažia
vo iš rytiniu provinciją lietuviu 
ieškodami darbą, -bet daugumui 
prisieis grįžti atgal nfegavus, nes ir 
čia buvo užtektinai bedarbių, ku
rie greit, prasidėjus piūtei, pa- 
stvarstė darbus. Čia šimtai bedar-

/ Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji.per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakos.

“MOTERŲ DIRVĄ” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje Sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa 
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai: Į) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir Įriti.

“MtfTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ. DIRVA” pradės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

9322 W. 24 StTMt, Chicago, IU.
- :■ > X .* i, .. ....... .• ... « >. '

Yra padavimas, kad prieš 
400 metų, kada.tnrkai-mu- 
sulmonai užplūdo Balkanų 
kraštus ir Vengriją, vengrų 
didkai, bėgdami nuo jų, pa
skandinę Dunojaus upėj di
delius turtus. Šiaurėj nuo 
Vengrijos sostinės Budapeš
to esą paskandinti taip pa ; 
laivai. "

Dabar, .keturiems šimtme
čiams praslinkus, Budapeš
to profesoriui Gerevich at
ėjo į galvą tuos paskandin
tus turtus surasti. Bet, jo su
manymas galėtų būti įvyk
dytas, jeigu būtų prakastas 
perkasas ir Dunojus toje vie
toje būtų paleistas kita va
ga. O tai nelengva yra pa
daryti.

AR MOKI 3 KALBAS?
Dalykas tame. P. Bartke

vičius kuris gyvena Monte
llo, Mass. turi daug darbo ir 
negali vienas suspėti viską 
sutvarkyti ir prižiūrėti, nes 
So. Bostone turi didelį gra
žų namą ir Broadway Ga- 
rage po num. 541 E. Broad- 
way, kur yra vietos dėl 115 
automobilių ir dirba 5 dar
bininkai. O Montello j, Mass* 
turi gražų namą, kuriame 
randasi drabužių, krautuvė 
ir 6 kambariai gyventi. Tai
gi jis nutarė vieną biznį par
duoti arba ant rendos išduo
ti. Galite pirkti namą arba 
krautuvę su namu. Namai 
randasi ant didelės ir pla
čios North Main gatvės, 
Montello, Mass. lietuvių ir 
amerikonų apgyventoj vie
toj. Montelloj gyvena lietu
vių ir lenkų apie 7000 ir yra 
2 lietuviai kunigai ir 1 len
kų kunigas. Štoro didumas 
50 pėdų ilgio ir 30 pėdų plo
čio. Tinkama vieta dėl Dry 
Goods and Shoe Store, arba 
dęl. Meat Market., Bartkevi-

Ed. Ambros
m-----------------------------

X. .
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Paryžius 
riinkUs Povilas Nučakovns 

sdvo-jąboratorijoj Nicoj j e- 

są, suradęs naują receptą 

žmonių gyvybei prailginti 

iki 160 metų. Kučakovo te

orija esanti pateikta, Pastp-

žeme

953. Per paskutinius metus 

lietuvių skaičius. labai padi

dėjo žemgalšj 

nėm.

TIKRAS BARSENAS
2-ją šeimyną namas, $70.00 į mė

nesi įėigą. Barnė, vaisinių medžią, 
44,112 pėdą žemės (virš akras) ga
lima išdirbti. Reikalinga pinigą. 
Apžiūrėk ir paduok pšsiūlymą. 
Kreipkitės i “Darbininko” Adih. 

(R.-30)

Amerikoje metams . *.

Pusei metų

Lietuvoje metams i,
Pusei metų

“DARBININKO” KAINA

2,892 žmo- 

Taip pat padidėjimas 

matomas Kurše įr Vidžemėj. 

Atvirkščiai, Rygoj lietuvių 

sumažėjo net 931.
*" * ■“

Įdomu, kad iŠ 57 Latvijos 

miestų lietuviai gyvena 

51-aiii. pirmą vie

tą užima Idepoja, kur yra

lietuviai spoBTurarkAi Navickas Bū W. ROŽAN
ČIAUS TYMU

Stepas Navickas, L. Vyčią base

• ** •• • ' * • -i'1 ' •
Latvijos lietuviai daugu

moj gyvena vod&uoee. Tai 

vienihtėlė ‘ Latvijos taiitoš 

mažūtua, kurios dauguma 

gyvenu 'rife mieštuos. Kai

muos lietuvių tta 15,337, tilo 

tarpu miestuos tik 10,548. 

Daugiausia lietuvių yra žem- 

galės krašte — 12,627, to- 

$aU ĮfeifiA Rygos miestas — 

6^17, Kursas — 4,348, VitL

i,140 ir Latgali j a —

/BugZ. 23 te- je

jis jokiu btįdu neturėjo 
sės naudotis kariškos k< 

nizacijos įstatymo nuoi 

tais ir nieku būdu neisi 

vadinamosios “karėivid 

dybos.” v 5

Kadangi lietuviai neturi savo 
fooi bąli tymo, tai mūsiškiai žai
džia įvairiuose airią tymuose, dau
giausia kaip tą tymą žvaigždės. 
Pavyzdin praeitam sekmadieny, 
South Bostono Knights of Colum- 
bus Pere Marąūette skyriaus foot- 
boid tymas tūrėjo pirmą šio sezo
no žaidimą su Brocktono Profe
sionalą. Žaidimą laimėjo Pere Mat- 
q nei t e tymas 38 to 0. Bet kas svar
biausia, kad pirmą “tūfeh down” 
padarė L. Vyčią tymo basfebalnin- 
kas Al. Bušmonas, kuris yra skai
tomas to tymo Žvaigždė. Kitas lie
tuvis tame Žaidime pasižymėjo, tai 
garsusis visoj Amerikoj footbal- 
nihkas Al. Weston, kurs vasa
ros laikė žaidžia bašeball kaipo 
prbfesionalis Žaidikas su Boston 
Braves. Pere Matfąuette tymas per
nai laimėjo Naujos Anglijos pu
siau profesionalį footbolo čampijo- 
natą. Tą laimėjimą įgyti labiau
siai pagelbėjo viršiau išvardyti lie
tuviai. Į tą tymą tegali patekti tik 
nepaprastai pasižymėję žaidlkai. 
Tik gailai kad už tuos pasižymėji
mus lietuviams mažai kredito te
tenka.

Jurgis Planskis, brolis garsiojo 
atleto Antano Planskio laimėjo šio 
sezono lland bąli čampijonatą D 
Street maudynėse, South Bostone.

Sport.

Lenkų - laitosmai, kurie 

prieš kurį laiką pranešė, a- 

pie tai, kokito būdu maršalas 

Pilsudskis įgijo Pikeliškių 

dvarą, aprašu kaip “pirko” 

Uokų ministefris Prystoras 

dvarą Miėkūnų valsčiuj, ne

toli Naujosios Vileikos. Tas 

dvaras, kaip ir daug kitų, 

1922 m. perėjo į valstybės 

žinią. Nors į jį reiškė pre

tenzijų ilgus metus jį valdęs 

žmogus, tačiau į jas nebuvo 

atsižvelgta ir tas dvaras bu

vo “parduotas” ministėriu 

PtystorUi už 37,535,300 len

kų markių, kas, išvertus į 

dabartinę valiutų, sudaro ly- 

Siriė turi teisę bal- 9’883 zlotus 82 grašius, 

sprendžiant iš kitų Bet & Prystoras, dary

damas sutartį, gyvais pini
ngais įmokėjo tik 300 lenkų 

markių, kas-dabartiniais pi

nigais sudaro lygiai 7% gra

šius. Likusioji suma buvo už

hipnotizuota. Negana to, po 

gegiižės perversmo. Prysto- 

ras panorėjo “paapvalinti” 

savo dvaro ribas ir kaip mat 

“įgijo” savo žmonos vardu 

gretimą sklypą, kuris buvo 

paskirtas kažkokiam lenkų 

kariuomenės savanoriui, nors

— —...........—- i. —

ŽMONAS GYVENS PO
įso metu?

Rusų moksli-

PRAbtS VEIKTI
L. Vyčią basket bąli’tymas po 

vadovyste j. Tamulio pradės greit 
veikti Bol& jau nupirktos, tik ei
na derybbš su firmomis dėl uni
formą. Įsigiję uniforinaš pradės 
žaisti. Žaidiką sąstatas numato
mas iš V. ir J. Tamulių, Luko, Buš- 
mono, Navicko ir k.

liniukas tvirtinąs, kad žmo
nes galėsią atjaunėti ir at
gimti, valgydami nevirintą 
valgį. Kučakovas dirbo 20 
tnetiĮ, kol susekė, Šitą ilgo 
amžiaus “paslaptį.”

Latvių statistikos valdyba įprįe savęs kr 

išleido įdomią* savo direkto- 

rtaus St' Škujehieko tam 

joj* Daviniai pateikti sulig 

šių metų, gyventojų surašinė- 

jimo resultataiz if vispusiš

kai nušviečia tautybių santy

kįLaivi|oj, Knygoj randam 

išsemiancių davinių ir apie 

Latvijoj g/venančiųs lietu- 

viiis.
•, C . ■ .... ... . ..
Jų skaičius Latvijoj prieš 

karą buvo gana didelis. Vien 

Rygoj 1913 metais gyveno 

35,156 lietuviai. Tačiau, at- 

balninkas,'. kurs šią vasarą Vy&ą gaVUš lAetUvai nėpriklatiSO- 

tyme daugiausia home runs pada- mybę, lietuvių Latvijoj Žy- 

rt, pristojo prie Sr.H^natas> „tau sumažėjo ir 1920 meteis 

ną parapijos foot bąli tymo, kur- - • .
jam gerai sekasi. buvo priskaitoma jati tik 25,-

ii**e*:i 588 žmonės. Per 1926 metų 

surašymą, lietuvių skaičius 

sumažėjo iki 23,192, bet šių

metinis ddvė gana žymų prie* 

anglį: iš viso surašytai,885 

lietuviai, t. y. 2693 daugiau, 

negu 1925 metais.

Iš šio faktiškojo prieaug

lio tik 622 žm. sudaro natū

ralinį prieauglį, t. y. per tų 

penkerių metų laikotarpį to

kiu skaičium gimimai prane

šė mirimus. Likusieji iš pa

didėjusio skaičiaus yra imi

gravę, nes Skujenieko žo

džiais, liętuviai Latvijoj ne

vaidina dėnaetonaiimiojančio 

vaidmens. Skaitmenys rodo, 

kad iš visų tauių tik latviai 

ir lenkai Latvijoj padidina 

savo skaičių patraukdami

HK 1,137. Iš visų tauf ų Latvi
joj dmtorų Skaičius

septynios *-* vokiečiai, estai, 

lenkai, žydai, latviai, rusai ir 

lietuviąi^iettivaitės šiuo at

žvilgiu yra laimingiausioj 

padėty.

Per paskutinius penkerius 

metus Latvijoj žymiai suma

žėjo lietuvių — Latvijos pi- 

liečiu skaičius. Tito tarpu 

kai 19Ž5 metais buvo 16,03? 

Latvijos piliečiai, šių metų 

surašinėjimas davė tik 13,- 

416. 1$ jų yra 9,355 pilna

mečiai, i 

suoti ir, 

tautų pravestų atstovų į sei

mą, gali vieną mandatą tik

rai gauti. Iš likusių lietuvių 

11,617 yrą Lietuvos piliečiai 

ir 638 vadinamieji nansenis- 

tai, t y be piliOtybėSi

Iš viso, sulig paskutinio 

surašinėjimo daviniais, Lie- 

^os piliečių .Latvijoj yra 

17,220, iš jų, be. jau minėtų 

lietuvių, 2,896 žydai, 1,371 

latvis, 405 gudai ir 163 vokie

čiais PiPulis
(“L; A.”) 

igra»THW iiT~Į^Tritr-į ynnn»^l» itūi

{Š0v. ĖUšijos atstovai, ve

da derybas bu Klaipėdos 

pramoninkais  ̂dėl rtisų miš

ko tranzito per Lietuvą ir 

Klaipėdą. Tikimasi tuo rei- 

kalU SUMtarti/

ytTHMmvrrr.....

MSABVAVDUB »ūnr4 
IBŪAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Cambridge, Kasa.

Ttlephone UnlrenUy 88S1-W.
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-VILNIAUS VADAVIMO 
B ŠVENTĖ
į Šį sekmadienį, rugsėjo 28 dieną 
Didžiojo New Yorko ir New Jer- 

lietuviai turės “Vilniaus vada
vimo šventę/’ Ši diena pašven
čiama Vilniaus vadavimo reika
lams. Bus patikrinta Vilniaus lie- 
tuvių būklė ir aptarta Vilniaus va
davimo reikalai. Tai bus pirma Vil
niaus reikalams pašvęsta diena, 
kuri, beabejo, turės reikšmės ir at
neš naudos.'
■įtt). L. K. Vytauto D. Komiteto 
rūpestmgu pasidarbavimu, tai die- 
pai yra priruošta nepaprasta pro
grama; kuri susidės iš dainų, kal- 
bų,. žaismų ir šokių. Nepaprasta 
<|ėl tp, kadi programoj dalyvaus vi* 
sies .“apylinkės chorai. Brooklyno: 

Panelės Apreiškimo parap. 
£&Q?as, vadovaujant A. Visminui, 
Karalienės Angelų parap. choras, 
’iįndovaujant P. Dulkei, Šv. Jurgio 

choras, vadovaujant J. 
zai ir Operetės choras, vado- 

’^ąujant X. Strumskiui. Iš New 
jįjeisey: Netvarko Šv. Cecilijos cho- 
sšis, vadovaujant A. Stanšauskui 

Ėlizabetho šv. Petro ir Povilo 
c^Mirap. choras, vadovaujant kom- 

ui p. Žilevičiui.

ĮKk nepaprastas įvykis gali su- 
i'tiek daug chorų bendram 

Įsivaizduokite, kiek 
bus gražių, žavingų, didelių ir 

hfingų balsų! Kuomet šie chorai 
gę po vadovyste prof. J. 

Bėvičiaus savo galingais balsais 
Betrauks: “Ei, pasauli, mes be Vil- 

meiiurimsim! ’ ’—‘ pasaulis ’ ’ 
išgirs lietuvių balsą ir žinos 

Vilnius priklauso.

- Iškalbingi kalbėtojai: kun. N. 
”s ir Dr. B. K. Vencius yra 

ošę apibudinti Vilniaus lie- 
būklę ir nušviesti Vilniaus 

vimo galimybes bei pareigas.

Iš Panelės švč. Apreiškimo 
parapijos

Prasidėjus naujiems mokslo me
tams, šios parapijos Alumniečių 
Draugija, susidedant iš užbaigusių 
šią mokyklą'turėjo savo antrą iš 
eilės šeimynišką vakarėlį, šį kartą 
su tam tikru tikslu pagerbti bei 
laikinai atsisveikinti su vienu ba
riu, Vincu Pinkam kuris įstojo į 
Nekalto Prasidėjimo, Brooklyn’o 
Vyskupystės Seminariją, Hunting- 
ton, L. I. Susirinko gražus būre
lis,, apie 50, jaunuolių, vyrukų bei 
mergaičių, su garbės svečiais, pa
rapijos Kunigais, Seseres-Mokyto- 
jais ir vakaro svetį, p. Pinkų. Po 
skanių užkandžių, pačių narių pa
ruoštų, seka programėlis, suside
dant iš dainų, kalbų. Visi išreiškė 
linkėjimus p. Pinkui bei džiaugs
mą kad iš mūsų tarpo yra net ir 
pašaukimai į augštąjį dvasinį luo
mą. Gal branduolys visų tų kalbų 
apsireikš sekančioj ištraukoj kal
boje pasakytoje p-lės Antaninos 
Židanavičiutės:

‘ ‘ Gerbiami Tėveliai, Brangios Se
sutės ir Mylimi Alumniečiai: Šio 
vakarėlio parengimo tikslas tai y- 
ra išleisti vieną iš mūsų tarpo, la
bai įžymų ir pavyzdingą draugą, 
Vincentą Pinkų.

Yra valanda džiaugsmo, bei nu
liūdimo. Džiaugsmo, nes tai yra 
mums garbė, kad iš mūsų jaunų 
Alumniečių Dievas parinko sau a- 
teities įpėdinį. Tai ir mes galūne 
sakyti kaip yra pranašo parašyta 
senovės knygose; “Ir tu Betliejau 
ne esi mačesnis už kitus,” tai yra, 
ir mes Alumniečiai ne esame ma
žesni nž’kitus, nes ir iš mūsų tar
po randasi pašaukimų į aūgštes- 
nio gyvenimo laipsnį. Ačiū Dievui, 
jau turime astuonias Sesutes Do- 
minikietes ir tris Broliukus Chris- 
penkis, kurie tęsia mokslą į pasau
linius kunigus. Ar tai negalįna 
pasididžiuoti, nes. dar mūsų mo
kykla .tik pradėjo gyvuoaį lr' ‘

padarius.* " - < -

Toliaus draug ir nuliūdimo, nes 
mes nustojame asmenyje Vincen
to Pinkaus gabaus ir uolaus nario. 
Bet nenusiminkime, nes visados iš 
verksmo stojasi linksmybė.

Tai padarykime pasiryžimą ne
pamiršti jį mūsų maldose, kad 
Dievas jam suteiktų gausias malo
nes pasiekti tikslą prie kurio yra 
pasirengęs. Taip pat meldžiame ir 
mūsų nepamiršti savo maldose. 
Mes vėliname mylimam Alumnie- 
čiui gerų pasekmių naujame gyve
nime.

Po dovanos įteikimo vardan Ai- 
lumniečių, gerbiamam svečiui, dal 
ir dovanų visiems dalyvavusiems 
kaipo atminties to vakaro, seka 
pasilinksminimas bei pasikalbėji
mas, ypač apie busimąjį baliaus 
pareigimą, spalių 12 d.

Gražūs pirmieji darbai Alumnie
čių! Tegul tokia prakilni dvasia 
juose visuomet vadovauja. Alum
niečiai, iš savo pusės, prašo para- 
pijonų ir taip Brooklyno ir apylin
kės lietuvių paremti jų parengi-

v’" 2 ? i

mus. Pirmas kuris, kaip jau skelb
ta, įvyks 12 (L spalių, parapijos sa
lėje. Ypač kviečiami jaunuoliai 
dalyvauti bei konkuruotu už dova
nas, nes Balius bus Kostiumų Ba
liūs. Kuris bus dailiausia pasirė- mes perk 
dęs gaus pirmą, dovaną; antrą-gi 
teks originališkiausiai pasirėėžiu- 
siam, trečia dovana tam, kuris bus 
juokingiausiai pasirėdęs.

Plebietis

Novena prie šventos Teresės, 
Mažoji Gėlelė. Pradedant seredos 
vakare, kiekvieną vakarą, 7:30 va
landą, iki 2 d. spalių, prieš šven
tos Teresės šventę, spalių 3 d., bus 
mūsų bažnyčioje Novenos pamal
dos. Kadangi šioji šventoji yra la-; 
baį populeri tarp žmonių, tikimasi, 
kati daug lankysis į tas pamaldas, 
o gal šventoji ir mūsiškiems iš
lies iš dangaus vieną sav/) rožių.

Šv. Prandškauss šventė, spalių 
4 d. Šv?- Pranciškaus šventėje, spa
lių 4 d. bus priimami nauji nariai į 
III ordeną šv. Praneiškaus. x

Ražantinės pamaldos kiekvieną' 
vakarą per spalių mėnesį.

134 kp. nariams
Pereitą sutrinkimą nutarta, kad 

m savo sekantį susi
rinkimą iš priežasties kad 5 d. spa
lių įvyks D. U Kunigaikščio Vy
tauto atminčiai visos apylinkės lie
tuvių pamaldos šv. Patriek’o ka
tedroje. Laiką ir,vietą girdėsit sa- 
vo parapijinėse bažnyčiose. Taigi 
visi dalyvaukit atminčiai Vytauto 
vėlės. Kardinolas žada sakyt pa
mokslą. Mūšą susirinkimas įvyks 
spalių 12 d^-hm pačiu laiku ir toj 

pačioj
134 kp, rašt.

_■ K ."*
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NEW YORK CITY
Namie iš atostogų

Duslus didmiesčių gyvenimas, y- 
pač Amerikoj ne vieno visuomenės 
darbininko pakerta sveikatą; ją 
sustiprinti būtinas yra reikalas.

Kun. J. šeštokas “Aušros Var
tų*’ par. klebonas, mylįs savo tėvų 
žemę—Lietuvą, š. m. gegužės mėn. 
17 d; buvo išvykęs, pas savuosius, 
į ošiančius Lietuvos miškus, *į ža
lias pievas ątsikvėpti tyru oru ir 
štai p. šeštadienį laivu Leviathan 
grįžo į gyvenamą savo vietą—New 
York City. Viešė josi Lietuvoje 4 
mėn., aplankė visas žymesnes joje 
vietas, dalyvavo tautiškose ir baž
nytinėse šventėse, kurių Vytauto 
Didžiojo Metais daug yra buvę. -

V' ■
Gerb. lankytojas ypatingai gėri

si Lietuvos katalikišku jaunimu, 
jų kongresais ir t.

Savo sveikatą gaivino Birštono 
minerališkose maudyklėse.

Kun. J. šeštokas pažymi, kad 
Birštono minerališkieji vandens 
sveikatingumo atžvilgiu paveikę į 
jo sveikatą kuo geriausiai. Todėl 
jisai pataria amerikiečiams vykti 
gydytis į savo tėvynę dėl dviejų 
motyvų: sveikatingumo ir pigumo.

Maistas pasirenkamas Birštone 
dienai — 7 lt., butas 5 lt., vana 5 
lt, viso dienai 17 lt. Skaičiuojant 
Amerikos pinigais $1.70 dienai. 
Niekur kitur negalima būtų, pigau 
pasigydyti, nei tyru pušų oru pa
kvėpuoti, kaip tik Lietuvoje ir 
Birštone. z

Pereitą sekmadienFklebonas pa
sveikino savo parapijiečius.

- . X. Y.

Telefonas: Stagg 9105
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DR. A. PETRIKĄ
(PETKICK)

■ LIETUVIS DENTISTAS

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

Guzo Anestetiką
VALANDOS:

Nuo 9 vąL ryte iki 8 vaL vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

TeL Greenpolnt 4428

DR.JOHN WALUK
VALANDOS:

8—10 A. M. 1—2 & 6-8 P. M.

Sekmadieniais pagal susitarimą
į . ■'‘ •į ♦ S

161 NORTH SIZTH STREET 
’ BROOKLYN, N. Y.

n.
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LENKUS užpuolė
< - : : r^BBUDAS”

Iš Varšuvos pranešama, kad vie- 
tos įr visos šalies sanitarinė Tary-J 
ba nutarė įvesti Lenkijoje įstaty
mą, kad kiekvienas “ponas” ai* 
“ponia” priverstinai turėti vieną 
kartą savaitėje mandytis-praustis; 
Girdi, nėra pasauly nešvaresnės 
vietos, kaip Lenkija. Piliečiai utė
lių užėsti, nežino ką pradėti. Kad 
palengvinti “ponams” apsipraust 
ti, valdžia žada duoti “dykai’* 
vandens ir sutaisyti maudynes/ 
mat, ponai nelabai nori daktarų 
patarimus priimti ir taip tankiai—• 
sykį savaitėje, praustis. Tai vis 
“pono” Pilsudskio darbas. Jis 
lenkus nori išrėdyti, nuprausti-ir 
nuogus paleisti, na ir paskui apgi

bus kartu.’ * Bet kas per vieni tie 
trys, laiko paslapty. Jei man pa
vyks sužinoti tai pranešiu kitame 
“D-ko” numeryje. Beje, ką “visi 
trys” pelno padarys, bus parapi
jos naudai. Pamatysim, jei gyvi 
būsim.

C. BROOKLYN, N. Y.
Tretininkės

Rugsėjo 14 d., tuo jaus po sumai 
įvyko tretininkių susirinkimas. Be
veik visos narės susirinkime daly
vavo. Mitingas buvo labai gyvas 
ir įdomus. Tretininkė Kotrina Žvi- 
niene su Savo:dukrele buvo išva
žiavusi atostogų Lietuvon. Buvusi 
ir Kretingos Pranciškonų vienuo
lyne. Žvinienė pasižadėjo kitame 
susirinkime plačiaus papasakoti a- 
pierviską ką regėjo ir girdėjo vie
šėdama! tėvynėje.

Motiniems iškilmėms 
besiartinant

■ • ■ i...

Visos tretininkės rengiasi daly
vauti spalių 4 d. septynių narių 

profesijos pririnime. Taipgi gražus 
būrelis naujų narių rengiasi įstoti 
į naujokių eiles. .

Reikia pažymėti ! nepaprastai 
švelnus fr ramūs tretininkių pirmi
ninkės • būdas. '-Josios rodos nėra, 
vienok ji begalo daug dirba. Ne
nuostabu, ką^^ir visoj tretininkių 

§atauja tikroji šv.

■y»x
,-4

Nelaime.
. s

St. Milvydas, seniausias lietuvis 
biznierius, kuris turį^ valgomų 
daiktų krautuvę po num. 437 Avė. 
C, turėjo didelių nuostolių.' Rug
sėjo iš 13 j 14 naktį vagiliai įsilau
žė krautuvėn per užpakalines du
ris ir pavogė daug daiktų, taipgi 
$480 eash pinigais. Čekiai vertės 
$218 išmėtyti. Pinigai buvo pa
slėpti šaldytuve (ice bos). P. S. 
M. dažnai taip paslėpdavo pinigus, 
nes toli gyvena nuo krautuvės, tai 
kartais vėlai uždaręs biznį bijoda
vo daug pinigų neštis su savim. 
Vagiliai pagauti, bet pinigų jau 
nebeturėjo. Sako turėję gerus lai
kus New Yorke ir Coney Island.

Parapijonas
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Dramtistasl
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Tel. Mitchell 2-0656
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te ir istorijos

pirmoji pa- 
ažeika yra ga-

•t. J- ■
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MW1bqbius
195 Adams St., Nevark, N. J.

Netoli New York Avė.
Gyv. vita: Tel. Bergen 3—6331

f 
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vainikuoti nuogųjų (ubagų) kara-; / 
lium. Bravo lenkai!

E&p,

PRANEŠIMAS
L. R. K. S. A. N. Y. te N. J 

apskričių kuopoms

draugijoj

-

C. BROOKLYN, N. Y.
lietuvių

Hndson Avė., Gold, Plymouth, 
Front, Sand, Yofk, Centrai Brook
lyne, tai tikra' Lietuva. Čia netik 
kad lietuvių tirštai apgyventa, bet 
net visi biznieriai lietuviai. Čia jie 

turi visokios rūšies biznus: groce- 
rius, bučemes, barbernes, čevery- 
kų krautuves, drabužių ir žodžiu 
sakant, visokias kasdieniniam gy
venimui reikalingas įmones.

Ypatingai gražiai veda biznį: 
p. Ęensas,- 69 Gold St., p. M. Be
resnevičius, 77 Gold St. ir O. 
Block, 59 Hudson Avė. Jie netik 
geri biznieriai, bet ir “Darbinin
ko” skaitytojai; taigi vietos liefn-^ 
viai turėtų juos remti.

gai ir linksmai laiką pra-

Šio laikraščio skaitytojai, Didž. 
ew Yorko apylinkių, yra prašomi 

esti apie “Vilniaus vadavimo 
” programą tiems, kurie 

čių neskaito, paraginant 
dalyvauti minėtam parengi- 

Tuo būdu pasitarnausite Vil
niaus reikalams ir pelnysite daug 

ngumo nuo rengėjų ir tų, ku- 
ab per Jūsų patarimą atsilankys 

Parkan ir įgys tiek daug 
iepaprastų įspūdžių ir malonumo.

Kom. narys

r.

rdomus Teatras

Vienas įžymus anglų rašytojas 
pareiškė kad “visas-pasaulis teat
ras, jo žmonės vaidylos.” Dramos 
Ratelis “Vairas” stato seenon gy
vai atvaizduojantį gyvenimą pen
kių veiksmų dramą, “žmogžu
džiai.” Reikia pažymėti kad 
“Vairas” tai čia augusio jaunimo 
meną mylintį draugija, kurios per
statymai vietos lietuviams yra jau 
žinomi.

Kas įvyksta ~jeigu žmonės ne
klauso įsakymo, “negeisk savo ar
timo moteries?” Veikale “žmog
žudžiai” Nastės ir Jurgio rolės aiš
kiausiai nurodo priežastis ir pa

sekmes nedagyvenimo šio įsakymo. 
Šis pamokinantis veikalas bus su
loštas spalių 11 ir 12 dd. šv. Jur
gio parapijos salėje, C. Brooklyne. 
Ar neverta bus jį pamatyti? Pasi- 
ruoškim.

moka. Ą
bus ir patyręs inokytojas. Jis yra 
baigęs gimnaziją. Lietuvoje ir čia 
jau ketvirti mėtai lanko garsųjį 
Columbijos universitetą. Tėve
liams yra didelis džiaugsmas, kad 
jųjų sūnai ir dukros ,turi gražios 
progos išmokti taisyklingai lietu
viškai, rašyti ir susipažinti su Lie
tuvos istorija. ?

Mirė

Jonas Ramonas 16 m. amžiaus 
jaunikaitis mirė rugsėjo 19 d. Pa
laidotas su bažnytinėmis apeigo
mis iš šv. Jurgio bažnyčios šv. 
Trejybės kapinėse pirmadienį. Lai
dotuvėmis rūpinosi J. Garšva.

A a. Jonukas buvo labai gabus 
ir doras jaunikaitis. Sunkiai sirg
damas plaučių uždegimu patsai 
patsai pasiprašė kunigo, pasisakė, 
kad pavojingai Bergąs ir jaučiąs 
nebeišgysiąs. Da nėra metų kaip 
motina mirė. Liko tėvas su dviem 
jaunesniais sūnais ir maža dukre
le. . -

BAYONNE,N.J.
Lietuviška mokykla

Kadangi bayoniečiai neturi 
gulerės parapijinės mokyklos
tapo įsteigta vakarinės pamokos 
vaikajps. Mokoma lietuviškai

..... . 

vaikučių ir mergaičių ir vis dau
giau* ateina naujų. Tas parodo, 
kad lietuviai tėvai rimtai susirūpi
no savo vaikučiais ir leidžia noriai 
vaikučius į pamokas.

Gerb. klebonas kun. Vaicekaus
kas taipgi susirūpino i? su suaugu
siais. Sako, kad vieną vakarą pa- 
švęs ir suaugusiems, kuriei nori 
pasimokyti skaityti ir rašyti ir ku
rie jau moka, taip sakant, sava
moksliai. Bus mokama taisyklin
gai rašyti ir jei bus ganėtinai 
klausytojų tai bus dėstoma Lietu
vos istorija. Tai labai gražus už
manymas. Turėtų visi lietuviai pa
sinaudoti ta proga. Teko nugirsti 
kad mokyklos vedėjai-mokytojai 
yra gerb. kun. Vaicekauskas ir V. 
Sereika. Linkėtina geros kloties 
tam geram sumanymui.

Moterys

A. L. R. K. M. Sąjungos kuopa 
pirmutinė atbudo iš po vasaros va- 
kacijų. Lapkričio/18-tą jau paim
ta parapijos svetainė ir rengia mil
žinišką vakarą. Sako “Visi trys

launimas Stato Gyvą Paminklą
Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas

“PAVASARĮ"
Pavasaris” jaunuolį-lietuvį B- 
ės doru, kilniu, energingu, są- 
gu, narsiu; ištvermingu.

■ Vytautas Didysai pats tokiu bu- 
tokiais nori matyti visus a- 

es lietuvius.
**Pavasaris” tekainuoja 5 lit.
Kaunas, p. d. 88

didžiojo New York'o ir New Jersey Lietuvių

gramą bus išpyldyta Sekmadieny, Rugsėjo (Sept.) 28 dieną, 1930 
(TER PARKE, BROOKLYNE (Woodhaven sekcijoj), 75-th Street ir Jamaica Avehue. 
nuos Didžiojo

•* • f* • * * i - . >

kalbėtojai. Didelis benas gros šokiams. Bus įdomių žtdsmų.
Tūkstančiai susipratusių lietuvių susirinks pasiklausyti milžiniško choro žavingų dainų, patrijotingų kalbų ir pareikšti “Pasauliui,” kad 

s be Vilniaus nenurimsim!” Tad ruoškimės ir raginkime kitus dalyvauti šiam nepaprastam parengime. Įžanga tik 50 centų. Programa 

'dės apie 4 vai. Šokiai iki vėlumos. Visus ir visas nuoširdžiai kviečia x B L K VYTAUTO 'D KOMITETAS
O

KELRODIS: H New Yorko Canal St stoty reikia paimti Jamaica linijos požeminį traukinį (subway) ir važiuoti iki Klderta Lanestoties. IS Centrai Brooklyno Ja- 
te* linijos eleveiterį galima gauti privažiavus Myrtle Avė. ir feroadway stotį arba Eastėm Parkway. Nepamirškite išlipt*EldertsJLane stoty, nes čia išlipus tuojam 
IŽfcL? _ > _ • /

New Yorko ir New Jorsey Kolonijų chorai -
- Z . . • z-

' ZM 800. dainininkii! Kalbės įžy.
< •

▼teta.

kad yra šaukiamas šių apskričių 
kuopų valdybų ir jų atstovų suva
žiavimas s. m. spalių mėn. 19 d. 2 
vai. po piet, Knights of Lithuanian 
Lodge 90 salėje, 6 Davis Avė. ir 
Dukes §t. kampas, Harrison-Kear- 
ney, N. J. ,

Visos kuopos ir tos, kurios pir
miau savo atstovų neatsiųsdavote, 
malonėkite išrinkti ir atsiųsti savo 
atstovus į šį apskr. suvažiavimą, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
mūsų apskričių ir visos organiza
cijos gerovei aptarti

Kviečiama visi atstovai ir kata
likų veikėjai kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. ■'

St. Lukoševičius, apskr. rašt.
155 Berry St., 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO IR APYLINKES 
LIETUVIAMS

Šiuomi pranešama, kad Jurgis 
Tumasonis yra įgaliotas rink'ti 
“Darbininko” prenumeratas, pa
garsinimus ir spaudos darbus. Jo 
adresas:

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

r

KLAšeiAUS

GUNTON PARKAS
r x ’ * v

Piknikams, baliams, koncertams. 
Šokiams ir visokiems pasUlnksmlnt- 
nimams smagiausia vieta Brook- 
lyue-Maspetha Jau laikas atsisa
kyti sale žiemos sezonui.

JONAS KLASČIUS, 8av„ 
kamp. Macpeth ir Beiti Avė. 

Maspeth, N. Y

TeL Stagg 5043 Notary Public

M. P, BALUS INC.
> BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas

734 Grand St, Brooklyn, N. Y

Tel. 2320 Greenpolnt

■ . ■
’ ' C-.- ; ■ w . * • ” » i

. - r " ■.
, - -

JOSEPH GARSZVA
. •• • ; <_z- . z

GRABORIUS
—JR — 

____ BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

X

L

TeL Stagg 0783 Notary PubUc

JOSEPH LEVANDA
(Levaad&urias)

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

------ -
.

TeL Newtown4464

ANT. J. VALANTIEJI
‘ ‘ ’ ‘J •• * c

» laisniuotas graborius 
ir BALSAMUOTOJAS

Visose baltose
♦ . • Notary Pablic

— 72-nd 8tmt, .
(4 Lerington Ava.) arti Grand St,
MA8PETH, L L, N. Y,

‘ » •


