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(Priimta Symphony Hali, ^ahą 12 d. Vytauto ir Vilniaus vadavimo 
sukaktttvią paminžjime) v'’ ;• * * *

tautos pasiryžimą turėti sa
vo seną sostinę, A - - X i

6) kad tarptautiniuose 
Valstybių ir tautų santy
kiuose jaučiąma, ypač pas
kutiniais laikais? didelio no
ro ir daromų pastangų nuslo
pinti Vilniaus klausimą ir 
pripratinti lietuvius apsieiti

MES NUTARIAME:
1 .. -L

' 1) Visoj mūsų tautoj, ne
žiūrint kuriame pasaulio 
krašte bebūtų jos kolonijos, 
gaivinti ir palaikyti griežtą 
pasiryžimą visomis priemo
nėmis kovoti už Vilniaus at- 

i ■ r*’* . • .
vadavimą. Tuo tikslu nusta
tome minėti'Vilniaus vadavi
mo pasiryžimą kasmet pįrmą• . - * • • 
sekmadienį po spalių 9 d. Ir 
kitas lietuvių kolonijas ragi-; 
name tokį pat minėjimą tu-
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Naujos Anglijos lietuvių 
kolonijos, susirinkusios ma
siniame mitinge, Symphony 
Hali, Boston, Mass.,' spalių 
12 (L, Vytauto Metais, minė
ti K K. Vytauto Didžiojo 
500 metų mirties jubiliejų ir

■ turėdamos omenėje:
: 1) kad Vilnius yra mūsų

z ipupiaiinu uc«.u

senoji sostine, gurioje ištisus sostin&!
.šimtmečius garbingai vieš- 
jgatavo mūsų tautos kuni- 

įj^aikščiak ir iš kurios, ypač 
^Vytauto Didžiojo' metu ėjo 

/ garsas apie Lietuvą po visą 
tų laikų kultūrinį pasaulį ir 
lietuvių vardas visų tautų lū- 
pose buvo minimas su pride
rama .pagarba,

kąd Vilniuje yra su-: 
- ‘ .krauti mūšų -tautos'ir Val- 
t ■ stybės kultūrinio, ękcgpim-į
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iš Lietuvos užu 
tą, po to seką^ 
kusių ękaičiųl 
Vcįietijos, 
duos, Latviu 
Graikijos, W 
Jungtinių VjO 
jos,Šveicarijos 
1.1. Į Pietų l 

šitoks skaičius: 1924 metais voj gimU8jų 
878, 1924 metais -į^

•KAUNAS.

B Lietuvos išvežtos miMjomiiės
> - - sumos *

Pietų Afri
kos sąjungos vidaus reikalų
ministerijos paskelbta sta
tistika, emigrantų iš Lietu- 
vos per laikotarpį nuo!924 
metų iki 1928 metų atvyko

os
? \

T

fe

dų tautos dvasinės rėti taip ilgai, iki Vihiiusbus
* > 3. •"* *• V *1 •V ’l • *• ‘ ♦.
^Inirybos amžiais neišdildomų

‘ J. 
t . ■'r.

•r
*. ?

Ji gį S
atvaduotas. Tegu'tcdrdięna
!?■>- - - -<įv' J

į koncen

truojasi kultūrinis, ekonomi- 
- uiis ir politinis gyvenimas, 

z- savo priklausomybę tautai 
garantuoja ne jose gyvenan
čių tautinių vienetų skaičiu- 

k s mi, bei turi savo ypatingas 
. . teises priklausyti tai tautai, 
''- kurios pastangomis jiilai su- 

k sikūrė ir kuriai jinai brangi, 
pasidarė savo praeities pąli- 

‘ kiniais,
, , 4) kad Vilnius jau 10 meti} 

jiūdi/ ir laukia atvadavimo
• zjauo lenkų okupacijos, Z*..‘•Mč 5) kad ligšiol daromos pa- 

?' f stangos Vilnių atvaduoti ne
rado tinkamo Įvertinimo ir 
neatkreipė reikiamo dėmesio 
pasaulio galingųjų Valstybių 
i būtinumą patenkinti mūsų

nuo
/C
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• 1,152, 1928 metais hį.—1,068 ir M
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lisveą^.5,14^

Skaitant, kad 
Lietuvos einas 

iri 
svarų steri 
prie to fa 
sumas į

— 552, 1925 metais
1926 metais — 1,018, 1927 
metais
— 1,349. Per tą patį laiko
tarpį iš Pietų Afrikos Lie
tuvos emigrantų išvyko: 
1924 metais — 27, 1925—21. 
1926 — 26, 1927—40 ir 1928
— 8. Pasilikusių Pietų Af
rikos* sąjungos emigrantų, l^įmeta; 
skaičiaus^ atžvilgiu ateiviai

2) raginti Lietuvos politi
nes partijas ir grupes kuo- 
greičiausia suburti visos tau
tos pajėgas, kad bendromis 
pastangomis prisiruošti ir 
tinkamai sutikti tas naujas 
Europos Valstybių politines 
ir teritoriales keitimosi gali
mybes, kurių Ijpsiartmimas 
yra taip aiškiai nujaučiamas 
tautų ir Valstybių tarptauti
niuose santykiuose. Tegul 
Vytauto Didžiojo dvasia su
jungia mus visus bendrai ko
vai už prabočių mums per
duotą palikimą.'

3) Šią rezoliuciją pasiųsti, 
Lietuvos Vyriausybei per 
Lietuvos Pasiutitinvbę Ame
rikai, Washington, D. C.
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ią pirmą vie-
>*

^ąrfemai is 
iki jos, Olan-

Rusijos, 
-Šiąvijos,

Etvbių, Itali- 

haą'Ta’riū-

jf ? ?
K emigravo: 
fe, 1925 m. 
fe9©,1927 
p m—1,309. 
kiekvieno iš 
Irusio .kelio-;
F atsiejo 50 
b ir. pridėjus

•<r . • . . - „

KAIPKALINAMI LENKŲ 
SEIMU ATSTOVAI

*;*<•>-; » - • -

< VARŠUVA. — “Robot
■ h

f

aipasili-Uik” apie. Lietuvos Brastos 
-w• * *V j • > m I t VJ 1 • ' _tvirtovės.bokštą, kuriame y- 

ra kaliriami lenkų opozicijos 
vadai, praneša šias smulk
menas. Bokštas jnri tris 

n .Maukštusfkurni vienas vra po os. ir .
žeme. Langai yra apmušti 
skarda. Celės yra drėgnos. 
Bokštą tvirtovės kareiviai 
vadina “blūšinyčia.” Su
areštuoti atstovai yra patal
pinti atskiroje celėse, kurio
se yra tik-narai. Atstovams 
dti kartu į dieną išduodamas 
paprastas kareivių košės ir

parodytasĮdųonos- dayinys. Su jais ei
ti, fenais 

etuvos buvo
*z > • - X,» •
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HMHsM /.jO dienų^ jiems bus kasdien

ąžamasi brutaliau Iš jų bu
vo atimti pinigai, - petnešoj 
ąpikaklės, kaklaryšiai, ap
siaustai irxnet papirosai. Po

V
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Pirmieji Vytauto Didžiojo ordino 
kavalieriai .

Vytauto Didžiojo iškilmių 

S Respublikos Prezi-

B apdovanojo už ypa

tingus nuopelnus Lietuvai 

Vytautę Didžiojo Ordinu: 

2-ro laipsnio 3 asmenis, 

3-io laipsnio —17 asmenų, 

- 4-to laipsnio—23 asmenis .ir 

• 5-to laipsnio — 38 asmenis.

Didžiojo Lietuvos kuni

gaikščio Gedimino ordinu:

3-čio laipsnio vienų asme

nį, 5-to laipsnio — 40. asme

nų.
304 kareiviai ir krašto ap-
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saugos ministerijos civiliai 

tarnautojai apdovanoti Vy
tauto Didžiojo Ordino 3-jo 
laipsniomedaliu,

Vytauto Didžiojo iškilmių 

sukaktuvių proga p. krašto 

apsaugos ministeris dovano

jo ir sumažino eilę karo ko

mendantų uždėtų bausmių.

Iš esančių Varnių koncen

tracijos stovykloje dvidešim

čiai asmenų bausme visai do

vanota,' o 8 — sitmaŽihta.

225 asmenims dovanotos ir 

sumažintos įvairios kitos ko? 

mėndantiį uždėtos adririinp- 

tracinės bausmės.
A.*- . Z.’ X "
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- Soutti Bostono Knights of 
Columbus Pere Marąuette 
skyriaus football tymas, ku
ris skaitomas geriausiu pu
siau profesionaliu tymu vi
soj Naujoj Anglijoj, sekma
dieny, spalių -2 d., buvo nu
vykęs į Salėm, Mass., kur ant 
Donovąn Field akyvaizdoje 
8000 žmonių minios žaidė su 
tvirtu Salėm Tpwn Teain 
SOuth Bostoniečiai Salemie- 
čius sutriuškino visiškai, re
zultatu 21 to 0. Laimėjime 
tefiguravo tik trys žaidikai 
ir jie visi trys lietuviai, tai 
mūsų jaunieji atletai Tony 
| Plansky, Al Weston (Višti- 
nis) ir Al Bušmonas. Pir
mieji du, tai garsūs visoje A- 
merikoje buvę kolegijų 
žvaigždės, o pastarasis, tai 
paprastas jaunuolis, kuriam 
aukštesnės mokyklos neteko 
lankyti. Vasaros laike jis 
žaidė baseball su L. ..Vyčių 
17-tos kuopos tymu, kaipo to 
tymo žVai^dė. Minėtų trijų 
jaunuolių sensaeingas«žaidi- 
mas privertė nepyki didžiulę 
minią sustoti ir kelti ovaei- 
.jas. ‘ ; y _s ■

Apie tą žąjdimb plačiai ra

šė Amerikonų spauda, štai; 

kokiais antgalviais tos žinios 

l^uvo:‘'Plansky ts Big Hero 
of Pėrės’ Win” (< Bushman 
Also Shinės.”

Toliau “Boston Posti” ra

šo-: . z

“Tony Plansky, GedtfCtown’s 
crak star oi a few years ago, 
got baek in {oofball toga, yes- 
terday, for Pere Marąuette to
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3000 DALYVAVO PARADE 
vii!

BENDRAS CHbRAS 
ŽIAI PASIRODĖ
>/_L

-h-

# t

Naujosios Anglijos lietu
viai, Ą. L. R. K. Federacijos 
N. A. Apskričiui vadovau
jant, kilniai paminėjo Vy
tauto.Didžiojo sukaktuves ir 
Vilniaus Vadavimo Dieną, 
sekmadieny, spalių 12-tą die
ną Bostone. Parade dalyva- 
vo virš trys tūkstančiai lietu
viu ir du. vežimai. Katedron<r 

prisigrūdo virs keturi ,tūks-X. 
tančiai žmonių ir dar apie du 
tūkstančiu norinčių dalyvau
ti iškilmėse neberado vietos. r - ...
Jo Eminencija Kardinolas 
O’Connell maloniai kalbėjo♦ 
lietuviams', juos pagyrė už ją 
kilnią dvasią ir suteikė jiems 
palaiminimą. Kun. F< Juš- 
kaitis pasakė pamokslą lietu- iųą.

iJR
-fe*
WSJ-
F%- 
fcsr.

v ' ■ 4*

Ferraro. Iš Katedros para? 
das ėjo į Symphony Hali 
įvyko dainų šventė. Bendri^* 
choras diriguojant J. Žįlę^ 
čiui puikiai pasirodė, i 
nių klausytis lietuviškų 
nų prisirinko virš du t 
tąnčiu. ' '

Iškilmes puikiausiai pav^ 
ko. Vietiniai laikraščiai 
bai prielankiai aprašo §i$£ 
lietuvių iškilmes. Gal pįrtiį^ 
kartą Bostono istorijoje 
tuviai yra taip gražiai pa^ 
rodę. ' '

Bendras choras Katedroj^ 
ir svetainėje pasirodė labąi 
gerai. Garbė komp. J. ŽiW 
vičiui už sumokinimą chorį^ 
ir jųjų vadams už koperaviį

*V.- - /. • y-' ’ *7

' * ■■ • c

, _ . jut "ir sar-
gybinių .pareigas tvirtovėj, 
eina karininkai ir puskari- 
ninkai, kuriems • maršalas 
Pilsudskis labiausiai pasiti
ki. E.

.)

TEODORAS SALIAPINAS DAI-
' f

NUOS KAUNE SAUSIO 
MENESĮ

Šiomis dienomis Kipras 
Petrauskas gavo Feodoro 
Šaliapino laišką, rašytą iš 
Pietų- Amerikos, kuriame 
dainininkas aprašo savo ga
stroles Pietų Amerikoje. F. 
Saliapinas tarne pat laiške 
savo piršteliui Kiprui Pet- 
rauslcui rašo, kad jam' duotą 
pasižadėjimą 'gastroliuoti 
Lietuvos'operoje — išpildy
siąs ir Kaunan atvyksiąs at
einančių metų sausio pabai- 

field. He twirted and turned, goję, arba vasario mėn. pra
džioje z- /< • - •

NAMINIS KARAS 
BRAZILIJOJ

Brazilijoje revoliucija ple

čiasi. Susirėmimuose 150 už

muštų ir tūkstančiai sužeis

tų. Sukilėliai, paėmė miestą 

Į'|Pfernąnibuco ir eina ant sos-, 

tinės Sao Paulo. Laukiams 

smarkaus susirėmimo feirpe 

sukilėlimir federalės kariuo- 

1. ■ 
menių.

_ Nepaisant sukilėlių pasi- 

sekimtf manoma^ kąd val

džiai pasiseks 

malšinti. . ,

- -*X f
1 ■ ■ • ii’
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heljr šiam ; ther Salėm Town 
Team, 21 to 0, at Salėm. Likę 
an elephant maddened at the 
eapermgs of so many mieė, tįie 
huge Tony, butted and tossed 
his way with beautiful leg ae- 
tion through the midgetlike 

; -forces thah attempte<L to bloek 
his path. 'Nearly eveiy attempt: 
was good for a first down, as 
his big bulk sent opponents fly- 
ing to all points of the’eompass 
as he drove on and on down the 
was immese, and opposing balj 
dust-laden field. Defensively, he 
earriers bouneed baek likę rub- 
ber balls when he tossed his ton-j 
nage in their'direction.”

Apie Bušmono pasižymė
jimų rašo:

“Būt Plansky was^ not the 
whole works by any means, as 
AI Bushman, the lightning bąli 
earrierin the Casey backfield, 
eleetrified with one of his sensa- 
tional runs that lugged him for 
45 yards through a broken

puiled hislegs away from a half 
a dozen tacklers and finally cnt 
loose for a streak-like dash that 

** left the ręst far behinčL”

Apie Westoną (Vištinį). 
išsitaria: : .

X » X

“Al Weston also eontributed 
his share, espefeially carrying įn 
the punta Severai times he got 
away when it seemed that he 
was boied in for eertahr.” • > 

.Taigi, kur tik lietimai pa

sisuka ten jie pasižymi, nė*-', 

žiūrint kokiose^srytyse. Tik 

gaila, kad lietuviai 

mi savo sporto organiza 

negali įtraukti tokių sporto 
žvaigždžių, kurie gaKti^žus- 

ti lietuvių vardu ir kriti lie

tuvių tautos garbę* ' 

f flnarl
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Žilevičiui diriguojant giedo
jo šias giesmes: “Pulkim ant 
kelių”.— Naujalio, “Sveti
mas, Šventas” — J. Žilevi
čiaus, “O Salutaris” — Ber- 
dese,
Webbe, “Marija, Marija” — 
Sasnausko. Vargonavo Mr.

3,088,000 BEDARBIĮ! 
VOKIETIJOJ

■- zsv •-

“Tantum Ergo” ’•

mas Naujos Angfijc

joj.
Garbė rengėjam’s.
Kitame numery įdėsimei;

platesnį aprašymą, kun. 
Juškaicio pamokslą ir 
Kardinolo kalbą ir par 

paveikslus. . ■
»

6 \ r

/

Praneša iš .Berlvno, kad 
Vokietijoj bedarbių skaičius 
siekia 3,088,000. Iš jų du mi- 
ijonu gauna iš valdžios pen
sijas.

VEDUSIŲ MOTERŲ TAUTYBĖ 
RUSIJOJ

X

\ Sulig naujo įstatymo ve
dusios svetimtaučius ruses 
nenustoja savo tautybės. Ve- 
dušios. rusus vyrus svetim
tautės per vedybas netampa 
rusėmis, tačiau jos gali pri
imti savo vyrų pilietybę. Dėl 
kilusių iš panašių vedybų 
vaikų pilietybės kol kas nie
ko nenustatvta.

*

PRANCIJA NEPAS 
ITALIJA

/ 4 
- ‘ ti! 
/3 
taffg £

ti'Ji
PARYŽIUS.—Šiomis dieį 

nontis Italija bandė gauti pa| 
skolą $50,000,000 iš Pranėj 
ei jos. Pranei ja atsisakė doo? 
ti. Tais pinigais Italija nori;- '■'r 
pasistatyti tokį pat laivynu 
kaip kad turi Prancija. Bet 
Pranei ja tam priešinasi. ’

Be to, Prancija spėlioji 
’ ti - 

kad Italija yra padarius io^ 
rinę sutartį su Rusija. Tąš sį 
kelia nerimą ir nepasitikėjo 
mą viena kitai. ‘ < ^3

VALUnrU UŽRMIflTRVOm 
VISA KU DVARŲ J| 

PADEGIMŲ \
Vietinė valdžia ti 

kad tai ukrainiečių < 
Daug ukrainiečių sūii

>T
X

>

ATSISTATYDINO LIETUVOS UŽSlEHiy RElULį 
NINISTERIS ZAUNIUS

— r
nių skirtumo tarp jo Jf i 

džios Vokietijos kla 

Sako; kad valdžia n< 

pildyti Zauniaus p^ri _ 

mų Vokietijai. Bettęjauči 

mas viso kabineto grinvim

■* 5 ' ♦.

Z-

; BERLYNAS.—H Kanno 

x praneša, kad atsistatydino

Lietuvos užsienių rnipisteris

dr. D. Zaunius.
Spėjama, kad atsistatydi-

. . A.. ■ ■ . . > ?
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uninko guviu peršovė 19

ir sustatyta

per rugpjūčio

g-vė ^r. 23- Sustoji! 
nėra Jkur dė-j

praneša, kad valšt. liaudi- 
•ninkų centro komitetas ra
šo dėl Lietuvos ekonominės 
■IT'politinės padėties memo- 
;lfendumą, kuris bus įteiktas 
^riausvbei. Minėtame me
morandume, pasak laikra- 
Šęio, išeinant iš valst. liaudi-

* - — -r— ■ _ ’

jilnku nusistatvmo būsią* * • *• 
paliesta konkordatas, Lietu
vos prekybos sutartis su Vo- 
'Idėtija SSSR dumpingas. 
^Lietuvos vidaus, ekonominė 

užsieniu politika. Memo- 
į Standume būsią pasisakyta 
prieš karo stovį ir cenzūrą.

į nuovadiją daboklėn atlikti 
,bausmes. Viršaitis, norėda
mas dar nuo savęs padidin
ti bausmę įsakė visoms pa- 
ya^rininkėms Jovusioms

vieta. Už šnipinėjimą lenkti 
naudai jis nubaustas mirties 
bausme sušaudant. Vilkicką

; gynė pris. adv. Zarinas. Vii-
• kickas kaltu prisipažino. 
. • ' ■ •

Gusarų vyri įeit. Kava- 
į liauskas ir V. Vaitkevičius 
išteisinti. Kavaliauskas pa-

4

į leistas ja.u anksčiau į atsąr-
. • •• '

Teismo sprendimas galuti
noj formoj bus paskelbtas 
vėliau. Nuteistasis Vilkickas
• • J . - . - X.* į

paprasta tvarka galės dar 
paduoti kasacijos skundą. 
Tuo atveju, jei skundas bus 
atmestas, jis galės dar pa
duoti malonės prašymą p. R. 
Prezidentui. ‘ ''

gristi ir Lietuvoj

— •A.—jmmfiUKos

Vaidini- 
£_____ 75a.

į ti valsčiaus raštinės grindis. 
Pavasarininkai atlikę dvi 
bausmes, komendanto ir vir-

' ’ ' .1 

šaieio, pasUiuosavę iš dabok
lės apskundė viršaitį Valsty
bės Gynėjui ir š. nū rugpiū
čio 30 ii Panevėžio Apy
gardos -Teismas Tarasuose) 
nubaudė Salako valsčiaus 
viršaitį Ą. Pumputį ųž ne
vietoje parodymo sayo gąlės 
2 savaitėm kalėjimo.

SUMANIAI VOGĖ, BET 
KVAILAI PABĖGO

Skirsnemunė.
- * ' * * 7 ~

d. apie 11 vaL iš klebonijos 
išėjus kun. J. Povilaičiui į 
bažnyčią, nežinomas 20 metu 
vaikinas drąsiai įėjo pro du
ris ir pagrobė nuo stalelio re
volverį ir iš biurkos skrynelę 
sų 700—800 litą pinigais ir 
600 litų vertės skolintais vek
seliais. . x .

Laimingai paspruko iš vie-
I- i*. ’ . e * j

tos, bet tą patį vakarą, kaip 
įtartinas asmuo šaudantis, iš 
revolverio drąsiu Škirsnė- 
munės šauliu Vlado ir Jono

11 • ” y • '

Hąlbųogių buvo suimtas ir 
perduotas policijai. Pąsiro- 
do, esąs didelis perėjūnas ir

9Wo
—

įj^s. Kilimo lenkas. V isa kas 
dingo atsirado už ką vietos 
kunigas minčtiejns didvy
riams nuoširdžiai sako padė
kojo.

flpočma). Papažg

ra Ugnim*- Verta 
toto. K. Š........10c

NUSIŠOVĖ
Subačius. Miestelio gyvJ 

Karaliūnas rusėjo 15 d. 
naktį nusišovė. Spėjama, kad

/

dėl savo meilužės.

BEDARBIŲ KAS KART 1 

sustojo garinė lentpjūvė £Įp-į 
vąckįo
• ' 

mo priežastis
_ti pagaminto medžio įr neiš- 
mokėjimas protestuotų vek
seliu, kuriu prįsirįpko 30,OQO 
zlotų sumai. Visi darbinin
kai atleisti nuo darbo.

KUNIGŲ PERMAINOS TELilŲ 
VYSKUPIJOJ 7

- Kum J. Montvydas, J. E. 
Vyskupo sekretorius ir Ka
ri jos notaras, paskirtas Švėk
šnos vikaras ir kapehonaA—; 
X E. Vyskupo sekretoriumi 
to Kurijosnotaru. Kūn'y. 
Gerasimavičitis, Švėkšnos 
vikaras — Švėkšnos kapelio- 
nu. .

po 10 vaidai vakaro. (Sa- 

M? b? J® M
įima vaikščioti, nes karo sto-

\ V *• * SMt *76 f
-PSjkr., Salantų miestely tur-

mieciai Koskonas. Ant. ir 
Ipiolskis Pr., abudu iš to 
įŽi valsčiaus, jį primušė ir 
temė 308 htus.

■«* v

fet----- ----------------- r—

MEMOBANpUMĄ p Katela, viršaitis p. St. buvo Stepas Vilkickas,;tar- 
~^^J^&k.o^|Petravieiūs nr į. P. Indrė-; hav^”’§^ių Ąį^?Mg6§^en- 

laitjs, kūne -pakeliami iri tre, kur užėmė gania svarbią 
garbės nariais.. ! dienos pre-Į 
zidiumą pakviečiamos: p. je- 
revičiūtė ir p. Paškevičiūtė.; 
Pasakitą skaito M. Linkevi-Į 
čius tema “Vytautas D. iri 
pavasarininkai,” kurs savo’

e .• K.

kalboj nušvietė Vytauto D.; 
nuopelnus Lietuvai religiniu 
ir tautiniu atžvilgiais, pažy
mėdamas, kad iš vįsų Lietu
voj esančių organizacijų tik 
pavasarininkai yra artimiau
si tam didžiajam Jubiliatui 
ideologiniu atžvilgiu. Po to 
sekė deklamacijos, klausimai 
ir sumanymai ir taip tautos! 
himnu baigiamas susirinki-! 
roas. ' ' i

VYTAUTO DIDŽIOJO 
MINĖJIMAS

Šiluva. Rugpiūčio 31d. vie
tos pavasarininkai surengėme vienąkleboniją jau ąpląn- 
Vytauto Didž. ^minėjimą.
Rytą 9 vai. griežiant dūdų 
orkestrui organizuotai susi
renka jaunimas bažnyčioj, 
išklauso mišias ir priima šv. 
Komuniją. Po pamaldų ša
lia parapijos namų įvyksta 
bendri pietūs. Po pietų pa
rapijas salėj pirm. kun. Va- 
lančiaus atidaromas susirin-; 
kimas. Garbės prezidiuman 
pakviečiami: klebonas kun.-

apskr.) 
1919 m. Salako “Pavasa e • - ' ' >
rio” \Rajtmas surengė pava-

Ę Sr nyga^ęno ob^į J£rėtin; po 3 pw 
gos jtoskrJįigoninę.^ Vyras lės. Pavs 
3-jų kilometni atstume nuo

Rugsėjo 16! ? ^Į^ hęęnige^.
jau mirties pavojui. 

Prįežąsris žudynių — mei-.
lė. Jis, Lažinskas, tamavo^tuomet daboklėje eiti mązgo- 
pas Jonušaitės tėvus Sįlėųų 
kaime, arti Salantų. Lažins-' 
kas, tarnaudamas pamilo Jo
nušaitę u- ketino vesti. Mer
gaitei nesuijkus dėl to įvyko 
tragedija.

DŲ RINKBttUS, baltais vfrieliaM______ _____ $1.75
DŲ BDTKnttLIS, baltais viršeliais____________ $1-25

i’03*?
DV juodais vigeliais----------------»125

ALT08ro®’ M# „tais viršeliais-----------------------—- i—i— JO

pisakyroas afaskita ^ekan^u

ri ūrri ~
įįejit lieriiriš^ąį mokąs. Tra^ 
Jaip pat užsilikusių ir vokįe-j 
čių kalba rašytų dokumentų. 
Šis dokupentąs paliktas,tais
•4* * ■ < •* • 1 ’• 3^ **

laikais, kuomet po Lietuvos-;
LenkĮjęs pa^ąliųjmo Suval
kai kraštą valdė vokiečiai.

Istorikams lietuviams pra- 
vartų būtų su jais sųsįpąžin- 
ti. • _

Įu. p. Petkūną Juozą, gy- LIETUVOS ūkiNLNKŲ PADEJI- 
ananti Varlių kaime Ka* JIMAS BLOGĖJA DĖL 

ąjų valsčiuj, kelyje ketvir- ŽEMU KAINŲ
" *■ ' ‘ .

ĖoKet kilometre nuo Rokiš- Kviečių kainoms krintant; 
b Kamajų link prisivijo pasaulinėje rinkoje, kviečiai t 

pinga ir Lietuvoj. Vietoj s 
15—17 litų Vilkavišky už j 
kviečių centneri nioka vosi t 
9—10 litų. . ‘

LA.S, Suvalkų ap^ikomi miesteliuose ar mię.s-j 
m. klebono aniojū tuose to ten ųžlaįkomi. Gerąjį 
svarbių ir įdomių: betgi būtų, kad sulaikytus^ 
dokumentų apie .pęo^esįjonalius elgetas nuo-: 
jo apylinkes. Yra dųgnįai įštį^ų, nes žinome,? 

■ys: aut pergąiųeno k*$ nemaža jųjdįjis yra sv<ęį-; 
Zįgmmito III ye-j^ ^on^ririgįaiĮ M
įeųtai iš XVI am, verčiasi elgetavimu vien išj

GAUDYS ELGETAS 
it? :. f, 4 -i*.

Vilnius. Kuriame krašte 
viešpatauja skurdas ir var
gas, ten įr elgetų pilna. Ne
trūksta jų ypač Vilniaus 
krašte, kaip miestuose, taip 
įr sodžiuose. Dabar gi susi
darė naujas elgetų tipas, bū
tent “ apygardos elgetos. ’ ’ Y- 
rą tai būriai elgetų, sųsįde-: 
dančįų i,š visokios rūšies 
“kolėkų,” senių, moterų ir 
net vyrų, kurie klaidžioja po 
visą kraštą, ypač skaitlingai 
susirinkdami .atlaiduosna. *»■

IJabar valdžįo^ parėdymu 
šios rūšies elgetos bus sųlaį-

Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio. VertS S. Rakauskas 15e 
- Eel^^ZBūMi -— Kas tai yM 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj Į———



ŽMONIJOS BIČIULIS

HNO*)

Pasilieku

Vitfanuko*

ANIOLE SARGE 
Švents AnioTe Sarge! 
Šaukiuosi prief Tavęs, 
Nelaimėj ir varge 
Neapleisk Tu manęs 
Ištrauk iš purvu tvano, 
Vėlei pražūti neduok; 
Aniole Sarge mano, 
Vaduok mane, vaduok.

BV. JONO EV. BL. PATALPINES 
UŽJOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žioba, ■ 
86 Mt. Ha RiL, Dorchester, Mass. 

Telephone Columbia 5431 
Vice-Plrmininkas — J. L. Petrauskas, 

24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — Jonas Glineckis, 

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Matas šeikis. 

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

885 E. Boadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis, 
• 7 Wfnfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko sutrinkimus kas trečią 

nedSUlienJ kiekvieno menesio, 2 vai. 
po pietų. Parapijos salčj, 492 E. 7th 
St, So. Boston,.Mass.

KAIP LIETUS SUGRAUŽIA 
AKMENIS

Lietaus lasas, be vandens 
iš kurio jis sudarytas, turi 
dar medžiagų, kurios net uo
las suardo. Po vandens la
šais sutirpsta net tokios kie
tos medžiagos kaip granitas.

Tos viską ardančios me
džiagos yra angliarūkštis 
(aeidum earboriičtim—CO2) 
ir azoto rūkštis (aeidum nit- 
ricum

Paprastam vandeny pasi
taiko tik angliarūkštis — a- 
zoto rūkštis lietaus' lašuose 
atsiranda tik tam tikrais at
vejais iš azoto ir 'deguonies 
veikiant oro elektrai (pav. 
audros metu),
' ŠiųYūgščių^eikiamas gra
nitas per ilgesnį laiką virsta 
žvyrių, smėliu ir pagaliau 
puria žeme. (Taip atsirado 
ir žemės paviršiaus purusis 
Sluoksnis). Nors šitas chemi
nis veikimas eina labai lėtai,■ - . • ■ - " ,
tačiau dėl jo žemės paviršiuj 
įvyksta svarbių atmainų. /

Įdomu, kad^šiedvi rūkštysr 
taip kenksmingos negvvajai 
gamtai, yra pagrindinis au
galų maistas.

A.

Sausiausia pasaulyje vieta 
yra; Egipte tarp dviejų žemu
tinio Nilo krioklių. Toje vie
toje niekuomet nelyja, ir ten 
gyvenantieji žmonės, girdė
dami iš keleivių sąkant, kad 
vanduo puola iš dangaus, vi
sai netiki?

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

1930 M.
Pirmininkas — Antanas Macejunas,

450 E. Seventh St, So. Boston, Masa 
Vlee-plrm. — Povilas žirolls,

554 E. Fifth St, So. Boston. Mass 
Protokolą Rašt. — Adolfas Navickas,

274 Bolton St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt — Juozapas Vlnkevičiąą

450 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 
Kasteriąs — Andrius ZaBeckas, »

702 E. Fifth St, So. Boston, Masa. 
Maršalka — Kazimieras Mlkalilonia,

906 E. Broadvvay, So. Boston. Masa. 
Draugija D. L. K. Keistučio laike mė

nesinius susirinkimus kas antrą ne- 
deidten] kiekvieno'menesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir Sllver Sts^ 
So. Boston. Mass., t-mą valandą po 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
naujų naHų sų savim, prie draugijos 

* prirašyti.

ŠVENTO PETRO IR POVUKF' 
T DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Masą/: 

Viee-Pinnininkas—Juozas .Jackevičiuj^
92 Savyer Avė., Dorchester, Maąt 

Prot Raštininkas — Kazys Rusteika/
446 E. 6th St, South Boston, Masą. į 

Fta. Raštininkas — Juozas Guzevičius, .
27 Tampa StyMattapan, Masa, 

Iždininkas — Vincas Kallšius, ?■
67 G Street, South Boston, Mass. ' Al 

Tvarkdarls — Petras Geležinis, .»
14 Vlnton St, South Boston, Mass. e ’ 

Draugijos susirinkimai būna kas pirmą 
nedgidienj kiekvieno mėnesio 2 vaL, 
po pietų. Parapijos salėj, 492 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Kartą mano senlė sėdėjo prieš mane ir plonyčiais vir
balais kažką nėrė. Jos veidas' buvo apgriuvęs raukšlėmis.

Ilgai žiūrėjau į senelę ir norėjau jos paklausti: kurios 
raukšlės daugiau jai primena brangesnių įvykių?

Gal tos, kurios apjuosia jošlūpas, kaip grandis?—Tai 
šypsenų ir juoko raukšlės. Žmogui besidžiaugiant jos at
siranda. Bet juk taip dažnai žmogus juokiesi ir pro aša
ras.. . ' ■ '• ,

O gal tos, kurios kaip stipinėliai dygsta iš' akių ir išsi- 
keroja paakiuose? — Tai vis vagelės, -ašarų išgraužtos... 
Bet mano senelė, rodos, niekad nesisielodavo ir niekas jos 
nėra matęs nusivylusios.

Tai tikriausiai tos, kurios perskelia kaktą, kaip rykš
tes. — Tai susimąstymo ir išminties raukšlės. Juk sene-

' — Leisk jį čionai! 
Syk^refe. ■ ' f

Po sekundės atvažiavėlis stovėjo prie garsaus okulisto 
guolio/ Grefe domiai į jį pažiūrėjo ir gęstančiu balsu, bet 
su įsitikinimu tarė: “Prašalinkį tamsta, stiklinę akp-ir 

s-teriSsta išgelbėtas!”' ,
Atvažiavėlis bando dėkoti, nori pulti ant kelių, bet tar- 

nas staigiai ištempia jį iš ligonio kambario.
t —Tyliau, nei žodižo! — šnibžda jis*. — juk mano po- 
įg - nag miršta! (Iš tikrųjų, praėjo viso keletas valandų — ir 
0 didis okulistas mirė. Betejis ir mirties guolyje išgelbėjo 

dar Vien# "Šeimynos maitintoją.

VALGY

V5*4??* r -'5-
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne-r 

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi- 
. siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 

pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
' klestėtų teisėtnpias ir laisv& Jij» taip 

pat niekinai priespaudos nevalių ir ne
ribotų Sauvaliavimų su švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jus norite, 
kad ir tdH būdami, kųd ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu iš
sirašyti \

' “Darbininkas,”

Laba Diena., , • 1 ' •
y '• ‘ . . - X- ' ' U.

Beabejo daugelis iš mano skaitytojų savo gyvenime tu
rėjo tokių valandų kada visus užkrautus darbus negalėjo 
atlikti. Trūko mums tuomet vieno svarbiausio dalyko... 
kantrybės. Tankiai išrodė kad kitaip-negalima visų dar
bų^ subėginią sutvarkyti.. . atsisėdę rankas sudėję žiūrėti į 
visą nelaimingą likimą.

‘ Kuomet perėjo visas ligjaikinis neramumas, tuomet 
pradėjome šaltai galvoti kaip galime visas kilpas išrišti. 
Kelios savaitės»atgal pradėjo savo mokslo metą. Kasdie
ną matote kaip mokyklos^uždaviniai sunkėja, rodos ran
kos nuluš benešant knygas. Vakarais iki vėlumos sėdėda
mi rašote, galvojate įvairių įvairiausias mokslo šakas. Jin 
laikrodis muša dvyliktą valandą... “dar nepabaigiau” sa
kote. Vien tik rimtas, šaltas galvojimas išdirbs tavyje 
stiprią valią, kantrybę... atlikti kiekvieną darbą po vieną. 
Vieną atlikęs eik prie kito, nepasijusi kaip visą gerą atli
kai. , . - •

užvedė akmenų kovą, paskui 
dar lazdų, vienas gi paleidęs 
bet peilį kitam į šoną.

Toruneje mūšis,įvyko tarp 
demonstrantų ir policijos, Ii- 
kę fceliolika sužeistų,

Lvove kovėsi centroievo ša
lininkai ir priešiningai. Te* 
atro salėje išmušta langai, 
Sulaužyta kėdės, sudaužyta 
veidrodžiai, sužeista miesto 
Storasta."
x Prie tos progos policija 
suėmusi įvairose vietose ke
letą šimtų demonstrantų, da
lį jų ištardžiusi paleidusi, o 
daug laikanti.

Varšuvoje muštynes negu 
pradėję kdmunistai įsimaišę 
į eisenos tarpą. >

Taigi, nieko sau rinkimų 
kovos pradžia! x *■-

- ' / -rjrr ** -

o kiti ėmę šaudyti iŠ revol
verių, policija metusi bom
bas su dujomis (gazais), 
ųuo kurių akys merkiasi. Iš 
to viso kilusi maišatis, riks
mas ir bėgimas į visas pu
ses. .. policija gi tuo tarpu 
ėmusi' gaudyti' įtariamuo
sius. f .

Tame susirėmime du esą 
užmušti,* d 19 sužeistų rim
čiau, daugelis mažiau sužeis
tų likę neužregistruota^

Katovicuose muštvnės iš- 
į ėjo tarp vidukairės šalinin
kų ir Silezijos sukilėlių są- 

s jungos; z Sukilėliai buvo tą 
s pačią dieną padare savo su

sirinkimą ir stovėdami vy-
- riaūsybės pusėje trukdė o- 
• pozicijos susirinkimą. Jie
- L____________ _____ —

ką Kgelbėjo jis nuo aklybės, nuo amžinos tamsos, grąžinęs 
jiem matymą. Neturtingus Grefe operuodavo dovanai ir. 
dar mokėdavo vaistinėje ir optikams.

Į Berlyną atvažiavo vienas sergąs akimis, su vienintė- 
- liu tikslu pasitarti su garsiu okulistu; nuo Grefes spren

dimo priklausė: būti jam, arba nebūti. Atvažiavėlis ne
trukus prieš tai jau nustojo vienos akies, bet niekas to ne
pastebėdavo, kadangi jis pakeitė ją stikline. Gi dabar 
susirgo ir kita akis. Vargšas nusiminė: jeigu apaktų, jam 
gręsė vietos nustojimas, o jis nesuspėjo ištarnauti pensi
jos. Jis jau matė save kraštutinume, su žmona ir vaiku— 
kaip tas elgeta,1 kuris ką tiktai gailiai prašė jo išmaldos. 
Atvažiavėlis davė jam sidabrinį pinigą ir dar skubiau nu
ėjo į kliniką; išgelbėjimas gali būti dar galimas! Bet ten, 
ūnt slenksčio, baisi žinia: “Grefe serga, gali mirti. Jis 
daugiau nebegali operuoti.”
’ - Ką daryti dabar ? Nejaugi dovanai padaryta tiek ilga 
kelionė?! Vaizduotė piešia atvažiavėliui neišvengiamą ne
turtą po stogu, kame jis glaudžiasi su šeimyna. Akyje 
bukus skausmas; ją uždengia rūkas. Greitai visa galuti- 

' nai nugrims į tamsą. Vargšui daugiau nematyti nei žmo
nos, nei vaikų! Su nusiminimo ištverme bėga jis dar į 
okulisto Imtą: gali būti jam pavyks į jį prasiskverbti, su 
juo pakalbėti, gali būti dar ne visa nustota... Namiuose 
mirtinga tyla. Į kelius kartus pakartotą nedrąsų atvą- 

' žiavėlia skambutį pagaliau pasirodo tarnas.
—JProfesorius laukia mirties!.— sako jis.
Atvažiavėlis mirtingame ilgesyje'sulaiko tarną ir pra

šo jo, maldauja pranešti apie jį daktarui: “Kitaip jo 
mirtis bus ii; mana taip pat!” — sušunka jis. “Argi am
žina tamsa ne blogiau kaip mirtis? Profesorius gali būti 
sugebės išgelbėti mane. Aš tiek apie jį girdėjau... Jis 
tikras žmonijos bičiulis.” ' x # \

' . f ^arną sujaudiną atvažiavėlio nusiminimas: jis nę vel
tui buvo tarnu vieno iš humoniškiausių žmonių. Lėtąi ei
na jis į savo pono kambarį, prieina prie jo guolio ir šnibž
desiu perduoda jam atvažiavėjio ligonio prašymą

' — Leisk jį čionai! — vos girdimai, bet griežtai taria
* *— *• > -

TAS JAU NEBUS JAUNI 
ir negales save jaunuoliu drauf 
vadinti, koris 1930 metais neui 
^prenumeruos leidžiamo Kana 
moksleivių, skaisčiausio mūsų-ta^ 
tos žiedo, žurnalo \ A

“ATHTIES’’
žurnalas, eina sąsiuviniais po Į 
pel. kas mčnuo jau 10 metą Jam 
rasr gražių eilčraščių, beletristika 
dalykėlių, įdomių ir rimtų atraipi 
nių, iliustracijų—pažinsi visą IA 
tųpos besimokančio jaunimo gyvi

“Ataftia” viių pigiausia* XM 
rojo žurnalai. Už $2.00 jį omi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 poJ 
"Gamtee Brango” priedo. Pum 

—\|LPO. Mokdeivams; mat 
♦1.00, pusm.-$0.50. Tad skubėk!

Eolė trokžta nuna ,gamta gaM 
naši ir stiprinasi sauMi 
Bais, o žmogaus Urdls figisi IHi 
talke—gimtinės, gaivinasi ir sti|| 
•biati jos gyvenimu ir Enioaūą

Pirmininkas — V. T. Savickas, 
451 R Seventh St, So. Boston, Mam&į 

Vice-Pirmininkas — A. Naudiiunaa.
885 E. Broadway, So. Boston, MaSĮKrų 

Prot. Raštininkas —<V. Tamoliuna^/-^3 
40 Marine Rd., So. Boston, Masa

Fin. Raitininkas — D. L!ngevl&u% Č?* 
62 Adams St, Dorchester, Msas.?^^ 

Kasierlns — P. Kleponis, , ‘ 
266. Bolton St, So. Boston, Masa 

Tvarkdarls — J. Leščinskas, 
141 Bowen St, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
pirmadieni kiekvieno mčneslo 7^9^ 
vai. vakare, pobažnytinčj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Mass. .

<twin»ųarti6«X)F«iti5^ 
inošia kiekvieno lietuvio intelige^* 
to biblioteką, kuris skaitė 
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade- 
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet : 
dinys” darosi. kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ko-' 
rios.profesijos’ jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir- 
neskaitytų bent nuo 1930 metą 
pradžios. '

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

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
i__ ____ _—i— ------- ' vĮjfi

Įdomi knyga “Kalėjimuose 
bolševikus.” Parašė kun. P, Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu i A?,' 
meriką. Kreipkitės adresu: KAto; 
nu, Kan. P. Dogelis, BariUką ZJe- 
tava. Knyga įdomiai parašyta, te, 
nemaža—160 puslapių.

UETUV. DUKTERŲ DR-JOg 
PO GLOBA MOTINOS BVfll 

VALDYBA
Pirmininke — Teki6 Ažmensklene,

63 G St, So. Boeton, Mass. > - -'A 
Vlce-Plrminlnkg ~ F. JSaleckien^

448 Cambrldge St, Cambrldge, Maą*^- 
Prot RaitlnfnkS — Ona SianritaiA /

448 E. 7-th St, So. Boston.
Telephone South Boston 8422-R, ' ĮXš

Fin. RaStlninkS—Marijona Markontutą
664 E. Eighth S t, So. Boston,' Maflik 

Iždininkė — Ona Staninliutč, /J! ■
105 West ąth St, So. Boston, IEm*/ 

Tvarkdarė — Ona Mizglrdfenė, '
1512 Columbia Rd., So. Boston, MaNk? 

Kasos Globėja — E. JannSonleū, ./‘5’s
1426 Columbia Rd.. So. Boston. 

Draugiją savo susirinkimus laiko ka*' 
antrą utaminką kiekvieno tneneriei 
7:80 vaL vakare, pobažny tinčj ere-'; 
talngj. . .

Visais draugijos reikalais kreipki***; 
pas protokolu raštininką.

——■—;»'■yrsl
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l^jygiai dešimts metų mūsų 

liųojuie sostinė Vilnius iiūm 

? jįrausia atvauavimo nuo len- 

oųupacijos. V ra. tat pa- 

nyginųs - mažas laikotarpis, 

jisai jau daug kainavo 

' Bmsų tautai ir valstybei, 

i -Kiek tai kuriamųjų tautos 

fepūj^ų susivartojo bergž- 

f idžiai ligšiol kovai tarptauti- 

?' riėj? arenoje už mūsų bočių

K •./ %
v», _

r» ■ Asmfltai tai

ižtr4 J *__

Et Centras tuo tarpu yra 

nusistatęs nesiuntinėti iš

tųM iwh 

vO
<■

Šių metų sausi? 1 d. Lįe^3ap 

tujoje buvo' 291 paštų, 

tarpe 84 su telegrafu ir tele* 

fenu ir 147 su telefonu^ Tuo■ • 

pačiu laiku 283 agentūros, 

iš kurių 192 turėjo telefoną, W 

o 91 atliko tik pašto opera* 'įg. 

.cijas. j . >■
' • t p

Šiais metais jau įsteigta 4. 

paštai, būtent: Truskavoje, . 

Girkalnyje. Višakio Rūdoje

T. S

’^r **' 
‘•‘5Ū Z

1HII nu. r uinV

mama.

ti, nebent Vąjzboą ^utm pa- V. Butų, va 

pasiūlytų arba atprastų ir draugiška 

mecenatai, lpirie paremtų V. 

Butų organizavimo pastan

gas. . •••

I Pradedant nuo 1931 me

tų, kai jau ir atskirų Butų 

finansai sustiprės, Vai»- 

. _ _ . bos Butų valdybos malonės
lyvaujant penkiems (quo- nutarė, kad Ek. Centrui ir prisidėti prie Ek. Centro fi

nansavimo skirdami tam tik- 

rą nuošimtį nuo metinių na

rio mokesnio įplaukų.

Kas dėl Vaizbos Buto na- ; 

rių metinio mokesniu, tai 

Ek. Centras mano, kad tai 

yra pačių Vaizbos Butų rei

kalas ; tačiau mano, kad me

tinis Vaizbos Butų narių 
! * _ v .a
mokesnis neturėtų būti ma

žesnis negu 1 doleris ir di

desnis nęgu ip dol. Ek. Cen

tras betgi visiems Vaizbos 

Butams siūlo ?eiti prie .vie

nodo mokesnio.

DSI naują Vaiabos Ėutą 

strigimo 

A. L. Ek. Centras, kaipo 

Vaizbos Butų sąjungos val

dyba, geidžia ir prašo visus 

įvairiuose miestuose gyve

nančius visuomenės veikėjus 

nieko nelauikant paimki ini

ciatyvą ir susiirnkus būrin 

įkurti riėtoš Vaižbds Butus, i 

kur tokių dar nebuvo, ir’ pra

dėti tvarkingą žinių rinki- 1 

mą artimiausioje apylinkė

je apie lietuvių skaitlių ir jų :

■ 'i
-- J... . •• 3.V • ;

tubims >owai

... ; Pirmasis A L Ei Cfen 
” tro po ekonominės konferen- 
** dijos posėdis įvyko Newh»e posėdy 23 rugsėjo svars-* 

Yorke 23 rugsėjo ir užsibai- te. spaudos organo .pasirihki- 
tMB gė 24 rugsėjo. Apsvarstyta m(l klausimą, ir išklausęs 

/ daug svarbių klausimų da- Pr* Puskunigio pranešimą,

Vaizbos Butams / bent tuo 

tarpu jokio atskĮro organo 

nereikia ir- kad Vaizbos Bu- 

taį ir Ek. Centras pasirenka 

vyko net ištisa, deiegaci ja. ‘savo organų visą Amerikos 

Lietuviu esamą Spaudą.

t Ljetnvoje
Posėdy buvo išklausytas p. 

A. S, Trečioko, 2k. C. nario 

ir ldtų šią vasarą atšilau* 

kiusių Lietuvoje pranešimai.' 

Ek. Centras nusistatė, kad 

turizme reikalai tūri bfiti 

Vaizbos Butams kaipo vie

nas svarbesniųjų ir nuolati

nių uždavinių. Vaizbos Bu

tai sustiprėję savo štatuose; 

galės i? skaitys savo garbės 

pareiga — kas vasarą suor

ganizuoti čia Amerikoje gi

musio jaunimo ekskursijas į 

Lietuvą,—tuomi atlikdami 

didelį'kultūrinį lietuvių tau

tos-darbą.*; V. .

Ek. Centras šiame darbe 

žada kooperuoti su atatin

kamomis organizacijomis

x.«

l » ■ I ■ t,

Dėl Ękoą«rinio Centro 
organo .

Ek. Centras savo teisėta-
x -C’*-’ ’ •* •

posėdy

mo, klausimą, ir išklausęs
----  — - v*

Centro jokio organizato

riaus, nes tiki, kad kiekvie

name štate atsiras savo or- 

tganizaioriai, įpirie žinodami 

yietos reikalus turės dides

nio pasisekimo. .

IfaMtetymas dėl VUriavs 
vadavimo akcijos

Buvo vienbalsiai priimta 

takia rezoliucija:

“ Amerikos lietuvių Ekono
minis Centras, eidamas grynais 
ekfmonriniaš sumetimais, ypač 

‘.7 turėdamas galvyje, kad Vilnijos 
lietuviams yra reikalinga mate- 
riaiė parama, kad užsitęsęs ViL 
niaus klausimo iSsprenttimas rei
kalauja daugelio materialių au
kų, ir kad dabar lenkų užimtas 
VUniaus-Suvalkų-Gardino kraš
tas sudaro drauge su visa Ne- 
priklausomąja Lietuva.bei Klai
pėdos Kraštu vienų natūrali ir 
neperskiriamą ekonominį viene
tą Nemuno upyne etnografinės 
Lietuvos ribose, — sveikąja A> 
merikos Lietuvių visuomenės, 
sąryšy su Vytauto Didžiojo 500 

. metų sukaktuvėmis, dar rimtes
nį susirūpinimą dėl rytinių Lie
tuvos žemių likimo, ir Užgžria 
plačios visuomenės mastu daro
mas pastangas įkurti' vieną ir 
galingą Amerikos Lietuvių Vil- 

į niui Vaduoti Sąjungą.
Ši rezoliucija priimta tam, 

kad visuomenė žinotų-Ame

rikos Lietuvių Ek. Centro 

ir Vaizbos Butų nusistaty-

rum) Ek. Centro nariams ir, 

keliem^ New Yarko įr New- 

arko Vaizbos Butų nariams. 

Iš ConneeticUt valstijos at-

Pirmininkavo -Dr. Pranas 

Puskunigis. Posėdy teikėsi 

dalyvauti Lietuvos Genera

linis Konsulas ir Vice-Kon-
— I t. -

sulas. t

Buvo laukta p. J. P. Var- 

kalą sugrįžtant iš Lietuvos, 

bet gauta žinia, kąd jis $ar 

tūlam laikui Lietuvoje likęs.

Posėdžio protokolas (už

rašai) bus Vaizbos Butų vat-

.. > •>.. ......
* tr /■* •"z - •

sąskaitas ir amžinai uždarys 

mūsų valstybes gyvenimo
f' ■ -. ... •

knygą.

Lįūdėti galima to, ko ne

tekome ir nėra jau vilties jo 

turėti Vifepus mus praras- 

tas, bet dar nėra nustota^ril-z dykoms pasiųstas dėl susi

lies jį ■ atgauti. Dėlto Vil

niaus Vadavimo nįiųėjiinę 

tegu nugirsta iffiį liūdesio 

pantomą, kurio iškalbingi nei skundimosi žodžių. Vien 

į nenuveikiami pa- tivrtag pasiryžųii^s'kovoti ir

viūnklai taip aiškiai pyloja ginti ką proseniai gynė tega-= 

lietuvio sielai, primindami ]j būti tos dienos obalsis.

> jo garsią ir garbingą praei- Nors politinė padangė kas 

& *Dad»r deja, mes tų gar- kart, labiau mums niaukiasi, 

iHngų prabočių ainiai taip nors pasaulio galybes nori 

į šusmulkėjome ir dėlto suby- užmigdyti mumyse mūsų 
įėjome. Vietoj tautinės gra- prabočių brangius atsimini- 

; nito uolos, mes smėliu virto- mus, kurie sukrauti 

k |įli -ir deko pasaulio plaeio-

takui, kuriuo ke- 

^i^įa galingosios tautos ir
^valstybės. Šalin vergovės ir lietuviško, bet./ lenkai ne- 

[; SUsmUlkėjimo dvasia. Ir gra- stengs pasisavinti -to paliki- 

\ nitas iš atskirų dalelių sūdė- mo, kurį mūsų bočiai ne 

tas. Tegul tad Vytauto dva- jiems, tik mums paliko. Del

sia sucementuoja mūsų pa-to ir paskutinis lietuvis, ku- 

krikusią tautą ir jos vadus į ris pasauly pasiliktų, visa- 

į vieną granitinio kietumo pa- dos turėtų teisės prįe savo 

: skyrimą atvaduoti tą, ką bočių sukrauto Vilniuje tur- 

įįjftiūsų prabočiai per ilgus to. Dėlto joki argumentai 

^.šimtmečius krovė ir ką mums niekad neįtikins tikro lietu- 

j -s&vo ainiams paliko kaipo vio atsižadėti Vilniaus ir 

gjjrangią atmintį. Atvaduoki- užmiršti, tą kas jo Širdy yra 

Mne kas yra mūsų visų tiks- jam įdiegta pačios gamtos ir 

įlaą o paskui, kas to-norime, Dievo7 amžinomis teisėmis. 

/.'Utsiskaitykime savo namuo- Joki užgrobimai, joki nuta- 
ir su savaisiais dėl tikybi-,rimai.tų teisių nepanaikins, 

ekonominių ir kitokių jeigu mes patys, susmulkėję 

iį pąžiūrų skirtumo. Per vėlu ir subyrėję, tų tėMų hiek- 

r bus dalintis tuo kas kam pri- šinkai neissižadesime už sa- 

^Idauso, kada svetimos ran- vo nrivaČias ambicijas. ' 
l'-kos subalansuos visas' mūsų 

Sftffci.-! i. f ------ 1___ ~*i • -~ '

pažinimo; svarbesni nutari

mai bus paskelbti spaudoje.

ką pernai^tokių vaikų mirė 

4,311, užpernai 4,300. Per 

šių metų pirmąjį pusmetį 

mirė iki 1 metų vaikų dau

giau berniukų negu mergai1
Čių602. '

Daugiausia mirė žmonių 

kovo mėnesį ir, labai įdomų,
• ■ ■ T 1

—-”7 moterimis daugiau, nors

mažiausia

Iš visli davinių padarius 

išvadą, matome, kad per šių 

metų pirmąjį pusmetį Lietu- 
h < " & e

vos gyventojų skaičius padi

dėjo 15,404 žm., — 7,893 vv^ 

rais ir 7,511 moterų: vadina

si, vyrų daugiau negu mote

rų 382. Šiais metais gyven- 

i tojų padidėjo 1,829 žm. dau

giau, negu pernai.

tuomi atlikdami
v ? * ' .» • ■ ~

korčių,' agentų draugija A

šios organizacijos veikimo 

objektu.

Mikė
X:,. t- /■ • ’ -■

■ - - -

Į&įV?.

B VYRŲ SKAIČIUS LIETUVOJ 
AUGA

siais berniukų gimti daugiau, 
jnegu mergaičių. -Palyginus 

su pereitais metais, šiemet gi

mimų suma&įjo.

Pernai gimė L*586 daugiau, 
užpernai 1,719 daugiau.

ę,, -
b.*,’ 4

įc.

7* '

Vedybos, gimimai,
mirimai

/Statistikos biuro daviniais
JT-. '* ■ * ** •*

per šių. metų pirmąjį pusme

ti Lietuvoje įvyko 10,967 ve- 

lybos. Tuo pačiu laiku 1929 

tn. buvo 10,438 vedybos, 1928 
fe4—12,042. Palyginus su 

lĮĮn metais, pernai pė^pir- 

pusmetį buvo 529 vedy- 

mažiau, užpernai 1,- 

975 vedybomis daugiau. 
jWer šių metį pirmąjį pus- 

BąMį gimė 32,826 vaikai, 16,- 

*25 berniukai ir 15,901 mer- 
&& Tokiu būdu berniukų 

įįįmė daugiau Ji,024. Dau- 

mfiMa gimimų įvyko balaa-

*■-

B-

, w< .

390 moterų, vadinas, vyrų 

mirė 642 daugiau. Pernai 

ttito pačitt laiku mirė 20,833 

žmonės, užpernai 18,319 žmo

nių, vadinas, šiais metais mi

rė mažiau negu pernai 3,411 
žmonių, negu 1928 m. 997 

žhionėmis.

VdiBJ iki 1 g?

laukiama vietos veikėjų su- 

krutimas. Tokie dideli statai 

kaip New York ir Pennsyl- 

vania, kuris ne be pagrindo 

kartais yra vadinamas “lie- 

”- turi

tvtas veikti Vaizbos Butu i- 

dėjos naudai. Todėl Ek. 

Centras, turėdams daug pa- 

reigų ir darbų — turės ir iš

laidų ir tikisi, kad Vaizbos

Butai pasirūpins Ek. Centro tuviškiausias štatas, 

darbus finansuoti. Tačiau didelių miestų su skaitlingu 

šiems metams užbaigti, nors lietuvišku elementu, kur dar 

Ek. Centras turi įvairių I dėl V. Butų idėjos nieko ne

smulkių išlaidų, yra nusista-inadarvta. Vis tai yra arti- 

-tz-vIti r*ie* 4*t yt na THnn TA n T»r> m AO ’   iti

• m *

“L. A.” tęs jokios f masinės paramos rnn<« ateities uždaviniai ir

ALEKSANDRAS MAKE- 
NODIETIS
Istorinė Legenda

* Graikiją valdė galingas karalius, kuris bu

vo vadinamas “Aleksandru Makedoniečiu.”. Jis 

nugalėjo ir užkariavo dabai daug tautų bei ka

ralysčių. Jo mintys kilo virš debesų ir plaukė 

erelio sparnais į dangų, iš kur jis pamatė, kad 

žemė tai kaip obuolis vandens pripiltoje vazoje 

yra. _ '• ;
Vieną kartą Aleksandras įsigeidė eiti (ke

liauti) Afrikon, kur buvo labai daug aukso i'r 

kur viešpatavo moterys, kurios irgi kovoja su 

savo priešais. j

Jis sušaukė savo senius-patarėjus ir užklaU- 

sė: \ ■

-=■ Kokiu būdu galima nuvykti į aukso šalį?

— Jūs negalite nuvykti į tą kraštą, — atsakė 

seniai, nes tamsios uolos ir kalnai pastoja 

kelią.

— Jei kartą nš nutariau, tai savo žodžio ir 

nemaišysiu, pykdamas atsakė karalius, r- aš 
turiu trti nutykri, todėl man duokit tik patari

mą kuriuo bfl&i. ~ 1 • \
— .Jei tu jau būtinai Užsispyrei ten vykti, — 

tarė seniai, tai paliepk savo tarnams atvesti 

Libijos"asilus, kurie nebijo tamsos, ir tepaima 

labai ilgą yirvę, kurios vierfą galp t^priria 
tavo palociaus, o antrą galą pasiimkite 

*U Satittii, nes taip keliaudami, jei geidžiamos frantu tfrieŠ vandenį

X - . k -

f ' ■* V- * . ' X-

.* - -

» ■*». jy tga įMįjį

Ekonominis Centras
Laikinas adresas: 15 Park 

Row, Room 538, New York 

City.

Spauda yra viena stipriAutių vi- 
tttttotaės auklejfmo priemonių: ji 
bsrtto žmonių ttrpė gyvybes ar 
mirties šŠdac.-^9rof. ft šaūEaus- 
kfe.

Tas Aleksandrui patiko ir jis su savo karei

viais rankose laikydami virvę iškeliavo į aukso 

šalį kariauti su ten viešpataujančiomis mote

rimis. \ .

Kada jis atvyko į tą šalį, moterys išėjo jo 

pasitikti ir prabilo į jį šiais žodžiais:

— Jei jums jūsų garbė brangi, tai nelieskit 

mūsų, nes jei jūs mus užh^riausit, kitos tautos 

sakys, kad tū tik moteris beįveiki nugalėti, o jei 

tu būsi nugalėtas, \tai visi iš tavęs juoksis, kad 

moterys jus nugali.

Aleksandras irgi pasakė joms panašią kalbą 

ir po to paprašė jų duonos. Moterys atnešė jam 

auksinį stala, ant kurio gulėjo auksinė duona.

— Argi aš galėsiu pavalgyti auksinės duo- 

n®? - paklausė, tai pamatęs, Aleksandras.

< — Jei jūs norit duonos, tai kam jūs pas mus 

atėjot ?—-atsake moterys. — Argi paŠ' jus'trūks

ta duonos, kačį taip toli keliaujate jos ieškoti?

Aleksandras susigėdo, ir išėjo iš miesto, vie

noje aikštėje užrašęs šiuos žodžius: “Aš/Alek

sandras, iki to laiko, kol manęs Ąfrifcos mote* 

rys nepamokė išminties, buvau kvailys savo* gy

venime.” v ' . f

• Ir jis su savo kariuomene grįžo į savo kraš

tą. Kelyje kartą jis atsisėdo ant vienos upes, 

kranto užkąsti, ir, pamatęs vandenyje plaukiant 

žuvį, jis pajuto Jabai malonų kvapą.

— $į upė, be abejonės, atiteka iš rojaus,.

Q ik J/ ’<?’».? J,*•’ «pi 
5"

ielrlail& pritilo k

tare^Aleksandras..

' .Il^ riegubpdąma^jis’Pf
r V mC '' ‘Z**”-,' - '*< '

•-V

Girkalnyje. Višakio Rūdoje 

ii Krinčine, ir manoma iki 

naujų metų įsteigti dar 6 

paštus, būtent: Šakynoje^ 

Bazinonyse, Lukšiuose, Ge

gužinėje ir Žemaičių Kalva

rijoje. Iki šių metų rugsėjo ų V 

1 d. atidarytų 45 naujos pas- į 

to/agentūros ir 28 pašto a- 

gentūrose įvesti telefonai.

Tokiu būdu dabar Lietu- ’ 

voje yra 563 pašto įstaigos. 

Viena pašto įstaiga aptar

nauja maždaug 4050 gyven- 

tojų.

“T. A”
i .

Eleonora Inčiūriene

Kaip Broliukai 
Laikus Are..:

■ — ■ —■ ■K

Kai broliukai laukus arė, 
aš mažutė dar buvau.
Kai tėvelis rugius piovė — 
už girtuoklio pakliuvau.

■

j

’’ >5.

.*. ' •*

. • 5
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Už girtuoklio palaidūno 
kaip paukštelis siųstuos. 
Oijaptutemotinyte,

. - J* 1 " . . 'į.
• -r './■:• 4‘
AŠ neilgai čia raudosiu — 
dvejis tre-jis metelius — 
ir pavirtus vyturėliu
čir vir vir vir parskrisiu.

Pasikėlus padangėlėj 
pagiedosiu motinėlei: 
Oi, motute motinyte, 
kam man mažą auginai?

Kam man mažą auginai 
ir vargan paskandinai 
ir tiek maža jaunuolėlei 
man protelio pridavei, —

Kauno “Vienybė

ii*

■ ■

■ 
i.

atminimui! *

Vos tik jis pabaigė kalbėjęs, — pro vartuą 'y-į* 

ranka jam padavė žmogaus galvą, kurią jis pa. 

siemė ir sugrįžo- atgal. '

Sugrįžęs namo, Aleksandras panorėjo suži- T; 

noti padovanotosios jam galvos svorį* Todėl ant į; 

rieboS statfctyklių lėkštės padėjo ją, o ant ant- ^Į 

ros tūkstantį gabalėlių aukso bpi sidabro, bet vis 

tiek lėkšte, ant kurios buvo padėta galva, buvo 

nulinkusi žemyn. Po*to dar uždėjo daugiau auk- „į 

so, bet, nors po kiek laiko buvo sudėtas visas > 

auksas ir sidabras, galvos negalėjo atsverti. ’ ;

'— Ką tai reiškia? — paklausė Aleksandras. į 

išminčių. * ’ *
■* * \ -t— Taip yra todėl, — atsakė jie, — kad gaI->^ 

voje yra ž mogaus akis, kuri niekada- nepasiso* ^ 

tins auksu bei sidabru. " ‘

' — Tai ką gi daryti tokiame atvejuj? — 

klausė Aleksandras.

Ąpiberk akį žemės dulkėmis, tada 

bematys ir, žinoma, nieko nebenorės.

Kada Šis patarimas buvo įvykdytas, l£klt$|| 
ant kurios gulėjo galva, staiga pakilo ankštyn^

— Dabar , aš matau, — tarė

• •*' “ “ ' ‘ - |w>ų»
S

— Atidaryki! man duris! — sušuko jis.

—Tai durys Dievo namų, — atsakė jam 

balsas iš vidaus, — tik šventieji čion gali įeiti J

- — Pagerbk mano karališkų didenybę, — su

šuko Aleksandras, — ir-padovanok man ką nors

r* «

Kada Šis patdriraas buvo įvykdytas, 1<

Dabar aš matau, 

kad išminčiai turi ng 

W C Via
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Trarito klausimas atidėtas r 
. sausio men.
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^ šitokio turinto ' prapeši-
tol v •. V

J ■ • , ,*•* 'y. " ' Š'*

“Pone Pirmininke,
J.'

' Prie Lietuvos Lenkijos ad-

t1

to? taęmyiJScJ
■ - “1928 m. gruodžio 14 d. 
taryba priėmė šitokią rezo
liuciją: “Taryba, turėdama’• z . t *' VO^ FMMMUfai

mmistracijos^ linijos įvykę kad Tautų Sąjun

’ ę. •

imDOMM n

4į'* *

.derybas su Lietuvos vyriait- 
sybe Karaliaučiaus susitari
mui papildyti sutartimi, nu^ 
statančia sureguliavimą vie- 

in- 
cidentų, o taip pat kartu su 
Lietuvos vyriausybe suregu-

tarybos posėdy, kuris susi
rinko 3 vai 30 min. po piet, toj galinčių kiltį pąhnijo i 
be kitų klausimų buvo na
grinėjami ir Lietuvos Len
kijos bylos klausimai.

Pirmas buvo svarstomas Įtois upėmis klausimą. 
, ■ . •   ■f- j? - - - c . .

administracijos linijos inci
dentų klausimas. * Pranešė
jas Quinones de Leon pada- 

f* X »• • ’

rė šitokio tūrinio praneši
mą:

“Lietuvos vyriausybe 1930 
m. liepos 31 d. laišku, kuris 
Tamstoms buvo praneštas, 
(paprašė įrašyti į tarybos die
notvarkę klausimą, liečiantį 
administracijos linijos srity 
kilusius incidentus, Kąra- 
liaučiuj, pasirašyto laikinio 
susitarimo laužymus, o taip 
pat nurodymą dėl tarybos 
sudarymo komisijos. į kurią

1

.. • įeitų neutralių valstybių piy 
liečiai.

' Atsakydama į generalinio 
sekretoriaus jai praneštą 
laišką, Lenkijos vyriausybę 
savo 1930 m. rugpiūčio .20 
d. laišku, neišsitardama dėl 
Lietuvos vyriausybės tvirti
nimų, liečiančių psdmi jo m-:

^Jaučiaus susitarimo klausi
nius, pareiškė, kad yra tos 
nuomonės, jog čia negalima 
pakeisti 1927 m. gruodžio 10 
d. tarybos rezoliucijos 7 abz. 
numatomą procedūrą, lie- 

. čiančią palinijo incidentu;4 
ir pridūrė, kad ji negalės s 
tikti su Lietuvos vyriausy
bės siūlomos komisijos suda
rymu. Lenkijos vyriausybė, 
be kitko, pareiškė esanti pri
sirengusi* pradėti tiesiogines

c -'H

Au 
* 't 
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Vaizbos Buto valdyba buvot| 
pašalinta ir išrinkta naųj^| 
valdyba tikisi jau šį metąįy 
pasivaryti iki 500 narių ir(S 
pirmoji galėsianti prieiti^ 
prie sušaukimo metinės visų 
Connecticut Stato Vaizbose 
Buto narių konvencijos.

Palinkėtina, kad ir kit^ 
štatų Vaizbos Butai tiek 
sidarbuotų kiekvienas sav<fe 
štate, kacl 1931 metų pra-: 
džioje jau būtų patiestas pa-^ 
matas metiniam štato nariui^ 
suvažiavimui. Vaizbos 
tai sujungdami visas lietu-/? 
vių ekonomines pajėgas,/ 
taps galingu ekonomijos beil'| 
kultūros Įrankiu lietuviškoji; 
išeivijos naudai. - 0

mari

Pranešimu iš Londonę^į 
anglai iš Lietuvos ten nuve-J 
žamu bekonu patenkinti ir jų l 
laiko geros rūšies bekoųų-^ 
Nors pasitaiko ir riebesnių.;^ 
skerdenų, bet jų esti neper-^ 
daugiausia. Paklausus, ko- 3 
dėl gi, jei Lietuvos bekono^ 
lūšis yra gera ir patenkinau- ; 
ti, jo kaina, sulyginus sų ^ą- ' 
Aų bekono, yrą taip 
Skirtinga. Mat, Lietuvo. 
konas 112 angliškų svari;- 
skaitomas pigau 48 litais 
danų bekoną. Į tai anglaisat-^ 
sako, kad tas kainos skirtu- 3 
mas yra dėl to, kad danai per A 
kiaurus metus reguliariai > 
nustatytu laiku) gali atvež-J^ 
ti nustatytą kieki. Gi Lietfk ; 
va to" negalinti padaryti Lie- J 
Auvoj ūkininkai kiaules dali-, 1 
giausia peni žiemą, o vasarą x> 
penimų kiaulių Lietuvoje vi- J 
sai maža. Tad norint bran/ j 
giau gauti ' už bekonines 
kiaules, Lietuvos ūkininkai j 

bekoninių kiaulių penėti fu* / 
ri visada. Anglai sako, kad> 
jiems bekono nėra perdaug/ ū 
tik susimildami vežkite per ūį 
kiaurus metus reguliariai.

jas, rugsėjo 4 d. priėuąė ra
portą (dokumentas G. 386 
M 17Q |030 m. VIII ), ku
ris, perduotas tarybai; Koų- 
sultatyvįnės ir techniška ko
misija pažymiajame kai ku
rias kliūtis, kurios, pasak 
jos, daromos tranzito laisvei, 
ir išanalizavusi Lietuvos ir 
l>nkijos padarytus tarptau
tinius pasižadėjimus, apibu
dina priemones, kurių turė
tų imtis suinteresuotos val
stybės padryti,galui padėji
mui, kuris jai atrpdo prieš
taraująs Tautų. Sąjungos 
pakto 23 str. tikslui ir nesu- 
derinimas su šių valstybių 
pasirašytais tarptautiniais 
pažadais.

Konsultatyvinės ir tech
niškos komisijos raportas 
iškėlė klausimus, ypatingai 
svarbius kalbamoj tarybos 
rezoliucijoj minimo bendro 
susisiekimo palaikymo at
žvilgiu. Taryba, be abejo, 
negalės išsitarti dėl tų klau
simų rimtumo, šio raporto 
neapsvarsčiusi. Turint gal
voj, kad tarybos nariai ran
kose raportą teturi kelias 
dienas, atpodo negalima, kad 
jo svarstymas įvyktų šios ta
rybos .sesijos metu. Iš ant
ros pusės, ypatingai suinte
resuotų- valstybių vyriausy
bės gavo jau 1930 m. sausio 
mėn. konsultatyvinės ir teeto 
niškos susisiekimo ir tranzi
to komisijos išvadas ir susi- 
pa^o.jsu4m»is-i®bu¥arer 
gulariai inofrmnojamos apie sijai. E. 
komisijos vykdomus darbus, 
jos, žinomas dalykas, nega
lės jau dabar pareikšti tary
bai savo pažiūrų į konsulia- 
tvvinės ir techniškos komi
sijos raportą. Bet jos tik
riausiai galės pranešti tary
bos pranešėjui laiku prieš 
-sekančią tarybos sesiją vi
sas savo nusistatymo expose, 
kurias jos ras reikalingas. 
Jeigu tokia procedūra bus

•A
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gai veikiama. Pavyzdžiui^ 
:Wąterbury, Conn. neveikli

/

■ “J .

į Pirmasis Ekonominio Cen
tro posėdis įvyko New Yor-ineideotm, kpriįM& Lietuvos 

vyriausybe požymėj^, keliais 
atvejais tarybai, o taip pat 
iš abiejose šios linijos pašė- į.
1 « x. , ... , . vėliau Rusimų tarptauti-se esančio tam tikro dalykųT 
stovio kilęs nušistatmas Lae- 
tuvos vyriausybei yra rimto 
susirūpinimo objektas. Tie
sa, aš bevelyčiau, kad tary
ba rąstų galima jau^Sabar 
dUoti eigą'pasiūlymui, kurį

•. V

ges paktas nustato jog: e
* rezervuodami ir prisitai
kydami prie dabar esančių

liuoti -susisiekimo gretimo-

Lietuvos ’i vyriausbė turėjo 
garbės jai įteikti Tačiau, 
-atsižvelgęLąmd į Jo Ekscelen
cijos ponpljuinųnes deLęon 

j / 
dėl Lietuvos Lenkijos dery
bų vaisių, dabartiniam daly
kų stoviui esant ir galvoj 
turint praeities patyrimus, 
Lietuvos vyriausybė taute 
konkrečių-Lenki jus pasiūly- 
mų ir tikis, kad jie bus to
kie, kad galės sudaryti pa
grindą pono pranešėjo reko
menduojamoms deryboms. 
Lietuvos vyriausybė bus pa
tenkinta, jei sekančios tary
bos sesijos metu jai tereikė
tų pranešti tarybai apie ge
ruoju padąTvtą susitarimą 
dėl kalbamųjų sunkumų.

Padaręs šį pareiškimą, 
Pone Pirmininkę, aš priimu 
Jo Ekscelencijos pono Qtti- 
hines de Leon pranešimą ir 
^avo vyriaus

w

Į
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Taryba savo 1927 m. gruo
džio 10 d. ir 1928 m. gruo
džio14 <L rezoliucijomis jau _________
turėjo progos rekomenduoti pasiūlymą, kiek neįtikimą 
Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybėms pradėti tiesioginės 
derybas, kuriosdeisfų nusta
tyti santykius, galindus lai
duoti tarp dviejų kaimyni
nių valstybių “gerą susitari
mą. .. nuo kurio pareina tai
ka” ir sudaryti sutartį, re- 
guliucjjai^čią tarp dviejų val
stybių prekybą ir normalius 
gerus kaimin/stės santykius.

Aš esu tikras^ kad mano 
kolegos sutiks su manim, 
kad reikia šiuo atvęjū taiky
ti tą patį metodą ir papra
šyti abi vyriausybes jau da- 
bar pradėti tiesiogines dery
bas tam, kad šiose srityse į- 
siviešpatautų ramumas ir 
tvarka.

5. v .

: Suprasdama
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gos/ 
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la savo pareigą

uraminimo it san- 
tarbųi, pradėtam 

gruodžio 10. d. rezo- 
taryba tikriausiai 

s, savo paprasta prak- 
būti informuojama a- 

derybų eigą ir paprašys 
A puses jos sekančios sesi

jos metu padaryti dalykų 
stovio expose.”-

Išklausęs šį pranešim^, 
Lietuvos užsienin reikalų _ 
ministeris dr. Zaunius pačia- {klausimą,

IV.

ke rugsėjo 23 d. Gen. Kon
sulato bute. Ekon. Ceptro 
nariai turėjo ilga darbų są
rašų (2Q posmų) ir posė
džiavo pusantros dienos.

Is padaryti; pranešimų 
buvo aišku, kad susidomėji
mas Vaizbos Butų idėja au- 
ga ir kai 4<ųr labai energin-

nįų sutarčių, sąjungos na
riai imsis reikalingų prie-, 
hionių laiduoti ir palikyti 
susisiekimo ir tranzito lais- 
vei, o taip pat teisingam vi
sų Sąjungos narių prekybos 
traktavimui;
r konstatuodama, iš antros 
pusės, kad tarybai pateikti 
dokumentai mini kliūtis, ku
rios esančios daromos susi- 
siekimo ir tranzito laisvei; 

turėdama galvoj, kad asam
blėjos 1920 m. gruodžio 9 d. 
rezoliucija konsultatyviniai 
ir techniškai susisiekimo ir 
tranzito komisijai buvo pa- 
vesta “studijuoti ir pasiūly
ti priemones, kurios tiktų 
kiekvienu momentu susisie
kimo ir* tranzito laisvei lai
duoti f’ ;■ f . - -

nusprendžia prasyti kon- 
sultatyvinę ir technišką su
sisiekimo ir tranzito komisi-

* r <

ją pateikti tarybai praneši
mą apie praktiškas priemo
nes, kurios galėtų būti pri
imtos, turint galvoj veikian
čius tarptautinius pasižadė
jimus tam, kad būtų patai- 
sytas aukščiau minėtas pa- 

įgalioja generalinį Tautų 
Sąjungos sekretorių praneš
ti konsultatyvinei ir techniš
kai susisiekimo ir tranzito 
komisijai šią rezoliuciją ir 
visus ankstesnius dokumen
tus.” H ’

Duodama šiai rezoliucijai 
eigą, konsultatyvinė ir tech
niška susisiekimo ir tranzi
to komisija, atlikusi smul- 

būtent, tranzito kias ekonominio, techniško

z *■

ardu dė-

rūpinimą atsakingumu, ku
riuos jis teikėsi parodyti šia 
proga.”

Lenkų . užsienių reikalų
ministeris Zaleskis, iš savo 
pusės, tik padėkojo Quinones 
de Leonui už pranešimą ir 
pareiškė savo sutikmą su ra
portu.

Po to Quinones de Leon 
padarė pranešimą apie kitą

AR PASAULIS TURI . 
galą?
-—- / ■

Apsidairykit giedrią dieną' išėję į lauką. 
Virš jūsų galvos mėlyno dangaus skliautas, kurs 
kaž kur toli, už keliu kaimu su žemę susilieja,! 
Danguje kur-ne-kur palkšvi debesėliai, o už jų 
saulutė savo keleliu rieda. Jei pažiūrėsit naktį
— vietoj vienos saulės daug žvaigždžįų pama
tysit. Gal dar ir mėnulį. Žvaigždės nevienodos 
ir mirga. Vienos didesnės, kitos mąžesnęs. ,Ge- 
riau prisižiūrėję, rasit kelias (dvi, tris, o gal 
net keturias), kurios nemirga. Jau Visi Žinot, 
tur būt, kad žvaigždės, tai tokios pat, o gal dar 
net didesnės ir skaistesnes'" saulSs. Mažutes ąt-t 
rodo todėl, kad labai tolk Pro geriausius žiūro-

, nūs vien kaip taškai atrodo. O tos kur nemirga
— tai panašios mūši; žemęi, aplink šaulę įesiriiA 

~ * ka/tai: Venera (Aušrine—Vakarinė), Marsas;
‘ Jupiteris, Saturnas. Lengviausia buvo nustū- 

j’ tyt mėnulio, saulės* ir planetų tolumas. Aižiau
sias kaimynas menulis. Jis vos 380 tūkst. 
Kilometrų. Iki saules jau yra 150 miL kilomet- 

\rų. Iki planetų... kaip^hdą^teltfa žemė itvpla-^ 
nota vienoj saulės pusėj — tarp jų arčiausiąsdjegalinis, bet pabaigiamas,; panašiai, kaip žie- 
nttotolis; o kada priešingose pusėse, įas tolumai

jus. Jis tik anksti rytą, prieš saulei tekant, ar 
tuoj nusileidus tematomas. Nuo jo iki saulės 
yra vos... apie 50 mik klm. Tolimiausia plane
ta Neptūnas yra net 30 kartų toliau už žemę, t. 
y. nuo saulės iki Neptūno yra apie 4500 mil. ki
lometrų. _

; Ilgai nesisekė žvaigždžių nuotolį išmatuoti. 
Bet dabar ir tai padaryta. Pasirodo, kad žvaigž- 

į džių nuotoliams matuoti mūsų kilometras tiek 
pat tinką, kiek milimetras (dešimtoji centimet
ro) nuotoliams tarp dviejų miestų Paėmė ir" 
sudarė tokį ilgio vienetą. Apskaitė, kokį kelią’ 
nubėgs šviesa per vienerius metus (jei per vie
ną sekundą nubėga 300 tūkst. kilom.). “Išma- 
tavus rasta, kad nuo artimiausios žvaigždės šviė 
sa eina iki mūsų bent 4sd puse metų.. Tai 
aitimausia. Nuo kitų žvaigždžių šviesa vos per 
šimtus metų : *

; Gerinant žiūronus (teleskopus) vis naujų ir 
naujų žvaigždžių surandama. Atrodytų, kad 
joms galo nerasime, kad pasaulis yra begalinis, 
kaip ir jį sukuos Dievas. Kiti vėl mano, kad 
pasaulis nėra be galo didelis, o kur nors bai
gtais. Ten nebėr žvaigždžių nebėr erdvės, ne
bėra laifco; . nieko nėra. Dar sakoma, pasaulis

_rtos jo

priimta, tarybos pranešėjas 
galės laiku prieš ateinančią 
tarybos Sesiją pateikti tary-
- C

bai raportą, rezervuodamas 
jai galimumo, reikalui esant, 
kreiptis į nuolatinį tarptau
tinį tribunolą nutarimų dėl 
ginčytinų juridinių klausi
mų. Taryba turės taip pat 
padaryti per ateinančią sesi- - 
ją jai priderančius nutari
mus- .. • / *

Tuo būdu aš siūlau tary
bai atidėti šio klausimo 
Svarstymą 1931 m. sausio 
mėn. ir paprašyti Lietuvos 
ir Lenkijos vyriausybės pa
teikti tarybos pranešėjui 
prieš lapkričio mėn. galą, vi- 
šus jų norimus suformuluo
ti pareiškimus ir pastabas 
dėl konsultatvvinės ir tech
niškos susisiekimo iv tranzi
to komisijos raporto.”

Tuo būdu klausimas ati- 
sausiu toėn. tarybos

- — ■

Tėvai. Mokytojai Auklėtojai. 
Mažąją Globėjai ir 

Geradariai!
Išrašydinkite Jūsų 

brangiems 
vaikams

“S1W’I

“Saldutė” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mtteų rašytojai ir dailinin-
UH.

Kepagailėkite vaikams džiaugs- 
mo ir naudos!

“Sauiutė”'eina du kartus per 
metams 12 lit., pusei metų 61 lt., 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
mėnesį 16 pus), didelio formato su 
ir kitur metams 1^ llt., pusei me
trinis mėn. ? lt. 30 cest. Amerikoje 
tų 3 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai

tome labai daug žvaigždžių. Vadinasi, žvaigždės 
dėl didelio tankumo savo šviesą į vienų sulieja. 
Taip atrodytų visas dangūs, jei žvaigždžių būtų 
be galo daug. O taip nėra.

Žemė su planetomis sukas apie saulę ir su
daro vadinamąją saulės sistemą. Bet saulė ir
gi keliauja dangaus erdve. Apskaičius patirta, 
kad ir kitos žvaigždės panašiai elgiasi. Galuti
nai pasirodė, kad visos žvaigždės ar tai mato
mos plika akimi, ar pro teleskopus, kartu su 
“Paiikščių Kelio” žvaigždėmis, sudaro vadina
mąja “Paukščių Kelio” sistemą. Toli toli už 
“Paukščių Kelio” sistemos žvaigždžių randa-

Z * A

ma dar daug, keletas dėsėtkų, žvaigždynų, dide
lių, pro keliasdešimt ar net šimtus tūkst. žvaigž
džių krūvų. O už jų dar toliau randama “ūka
nų.” Tai vėl,panašios “Paukščių Kelio” sitse- 
mos. Jų rasta iki 300 tūkst. ir dar naujų ran
dama. Žvaigždynai randasi nuo mūsų maždaug 
50 iki 300 tūkst: šviesmečių, o ūkanos net už mi
lijonų šviesmečių. Dėl žvaigždynų ir ūkanų to
lumo dar ginčijamasi, bet viena aišku, jie labai 
toli, bet ne be galo toli. O kas yra begalybė? 
Argi, pasaulis yra begalinis ? Žmogaus proto ga
lios nėra neriboto^, mums geriau pabaigiamas 
pasaulis už' begalinį suprantamą. Todėl daug 
astronomų yra pasaulio ribotumo šalininkai. 
Taip mano ne svajonėms ar jausmais vadovau- 
damies, bet net matematiškai' įrodinėdami.

Ginčas dar nebaigtas, bet ribotas pasaulis, 
bendrai imant, kiek suprantamesnis, nors jo

G1 a,oa. j
•J?
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Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikas mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50ė. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji pėr ištisos metus keliaus Lietuvon ir 

■ visą papasakos. - ' - >

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen- . 
kos lietūvu; katalikių moterų žurnalas, leičbKa- Į 
mas Moterų Sąjungos. Joję šalę straipsnių ar- -j 
tuabais moterų klausimais, Šato žinių iš viso pt '• I 

•aulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
riaijl) Vaikų auklėjimas, į) Sveikata, 3) Mą-

' U

• - I• 4
•

d
d

.•
*

mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros dy
rina ir kiti.
* - DIRVA” yra papiošte grafika
viršeliais ir rinjetėnris. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų gritaa 
knyga. Neaukite ilgai. ty* 
te <*MOT>RŲ DM K "

* “MOTERĮ/ DIRVA” yra papiošte gražus 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

topą paridaryri dairi 
hite pinigus taOjau 

frA” ptodės siti Lietom 
adresus b

• m 5 - į 
'?-v- >"v

das ar obuolio paviršiuj — nėra nė pradžios, 
nė galo, tačiau jie nėra be galo dideli.

.jei pasaulis būtų labai didelis, tai'iš visų pu
sių Žvaigždžių būtų labai daug, ir jos visą dan
gų nuklotų Kad taip būtų, turim faktų. Pažiū- 

planotoa nuotolių ntto saulės skirtumo sužinom tekit giedrią naktį į dangų. Ten lengvai rasit

\ gali net 300 mil. kilomėtr ; padidėtu Ihd-Marso 

arčiausia — 40 mil. kilom. Toliausia — arti 400 

mil. kilom. Kalbant apie planetas, nurodoma 

‘ todėl tik jų nuotoliai hno saulės. Iš Žemės ir
A.; 
f- . * 

,‘ f ' 'i-

L&. rf iaUHifj jų padėtį; iš tų nuotolių 
ou»ia. Ar«iau»ia saulei planeta, yra Merki;

—7 —-

tdeskoM

mątematiškieji įrodymai net neįsivaizduojami, 
tiek painūs ir sunkūs suprasti.
.A.*w: -f. 1 v. ..
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PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny,^spalių 19, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvauta ir užsimokėtu 
duokles. Parodykime gražų pavys, 
dį kitiems.

(t t a >> Pa., o prieš patį Pasaulinį Karą 
-*-J* —__ . - ». - .

-f' . '

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki- 

inas įvyks spalių 19 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

' / Kviečia Valdyba
/••

- DETBOIT, MICH.
LDS.'72 kp. su8iriiikimas įvyks 

sekmadieny, spalių 19 d., tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kimą.

-veika*. I J,

ar- tinėj svetainėj tuoj po kūmai.’® '

LAVRENCE, MASS.
I LDS. 70 kp. ^susirinkimas įvyks 

spalių 19 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus nftrius * 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

, Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių ,19 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
risi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. . Valdyba

LDS. mėnesinis^iripirm-aeinųnis I 
aukirinkimas įvyks ztrečiadienio 
vakare, spalių 15-tą dieną,’šv. 
Pranciškaus parapijos Kliubo 
kambaryj, 94 Bradford St. Na
riai ir narės malonėkite susirink
ti skaitlingai, neš turėsime svar
bių reikalų aptarimui link Seimo. 
Tad tėmykit ir neužmirškite, neą 
šis susirinkimas yra perkeltas an
ksčiau. ■

Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi
mojimo.—Wof Si Šalkauskis.

' z

Šiandien inteligentų tarpe yra tik 
viepia nuomonė

“ŽIDINYS”
Pro/ Dr. V. Mykolaičio-Putino redaguo. 
Jamas literatūros, mokslo, visuomenes 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, Įdomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “židinį.”

“židinio*kaina Lietuvoje: met 35 Ii, 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečluf$2.50.

Adr.: “židlnys,” Kaunas, Laisves AL 
&

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

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

* Valdyba
i i . ■

Valdyba
■ v

DAYTON, OHIO .

tad eikis, Pranas, Amerikon at- 
vykęs dar prieš karą ir vėliau iš- 

šaukęs iš Lietuvos ir dukteris Mo
niką, (Joaną ir Julę. Gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. ,

žeimis, Vladas, arba Walter Zal- 
mers/prieš 3 metus gyvenęs 510 
So. St. Josčph St., So. Bend, Ind. 
Paieško sesuo Elena Valątkevieie- 
nė. • . ' -

Konopinskis, Jonas, seniau gy
venęs Bridgeport, Conn., kilęs iš 
Pempių kaimo, Krekenavo v., Pa
nevėžio apskr. . ,f

Klemas-Klemb, Liudvikas-Louis, 
gimęs ir augęs. Pagernavos dvare,

juk atsirado 7, kurie, kol Bartininkų valse., Vilkaviškio ap. 
juos sumedžios, gali nemažai Amerikon atvykęs apie 1870 m. 
piktll darbų pridaryti. iteą laiką gyvenęs apie Pittsburg^i,

persikėlęs į Saskachewan provinci
ją -Kanadoje; ten turėjęs ir mirda
mas palikęs kilnojamą ir nekilno- 

| jamą turtą. Reikalinga žinių-apie 
velionį ir jo gimines. ' / ,

‘ . . • . į '

IEŠKOMIEJI arba apie juos ką 
nors žinantieji malonėkite atsiliep
ti į Consulate Geperal of Lithua- 
nia, 15 Park Row, New York City.

x Lietuvos Generalinis
Konsulatas

v. «

apatių K £ lft»

»s. 21 d. Papilėj buvo 
paminklas didžią

ja lietuvių švietėjui ir is- 
Šimanui Daukantui.

Aminklo atidarymo iškil- 
buvo iš Kauno nuvykę 

io ministeris, prof. 
įulaitisr prof. Biržiškos, 

spaudos atstovu etc.
/ visuomenė taip pat, 

tint blogo oro, labai 
ngai ralyvavo. Išsipil- 

iė S. Daukantą laidojusio
įpilęs klebono Vaišvilos 

ai: “Tave kapuosna ly- 
nedidelis būrelis, bet ateis 

!

kada prie Tavo kajpo 
didelės minios.”

11 vai. parapijos bažnyčio- 
e^buyo atlaikytos pamaldos.

Taikė pral. J. Narjaus- 
s. Tuoj po pamaldų su 

ytinemis vėliavomis, da- 
jant vietos organįzaci- 

x— pavasarininkams ir 
luHams, suruošta eisena į 
ipus. Čia prie S. Daukan- 

apįa atgiedota “Libera.” 
bėjo prof. J. Narjaus- 

’.prof. Janulaitis,' Sim. 
kanto dr-jos vardu p. 

lauskas, apylinkės mo- 
ytojų vardu. Buvo uždėti 
et 5 vainikai. T kapus buvo 

suėję pagerbti didįjį žmogų 
os žmonių.

£ Toliau visa minia organi- 
ųotai nuvyko miesto aikš- 

atidarvti paminklo. Pir
šusia įvyko paminklo 

inimas, kurį taip pat

.*xiiklą atidengė' švietimo 
steris ir pasakė kalbą, 

o .jo kalbėjo apie S. Dau- 
įto asmenį prof. M. Bir- 

prof. Sleževičius, vie- 
fos-klebonas Šveistrvs. Kat. v* r- -• • • r

jRIokytojų S-gos vardu—Ig. 
falinauskas, S. Daukanto 

inarijos vardu—P. Šle- 
ir k.

^;16 "vai. S. Daukanto pa- 
’zlui statyti komiteto su- 

iškilmingi pietūs, ku- 
dalyvavo apie 200 

u. Pietų metu dar kai- 
įėjo inž. Dobkevičius, švie- 

ministeris etc. Prof.

M. Biržiška pažymėjo didelį 
žemaičių patriotizmą ir rei
kalingumą _ atskirai pasi
reikšti savo kultūra ir pa
pročiais.

Paminklo projektą paruo
šė skulptorius Grybas, sta
tė tam tikras komitetas. Pa
minklas apie 7 metrų auk
ščio. Viršuj pjedestale J8. 
Daukanto bronzinė statula, 
kuri ' vienoj rankoj laiko 
knygą su parašu “Lietuvos 
istorija” ir kita rpdo pirštu 
žemėn. Veidas rimtas, išreiš- 
kiąs žemaitišką atkaklumą, 
nenuilstamą darbą dėl Lie
tuvos. Vienoj pjedestalo pu
sėj įskaita 77 psalmės iš
trauka, kitoj — prof. Janu
laičio redaguotas tekstas a- 
pie S. Daukanto nuopelnus 
Lietuvai. ,. .

• . *>< • ...

sargybinių revolveriu, apsi
rengę gelsva kalėjimo uni
forma ir gelsvais kalėjimo 
paltais.

Kas yra tie kalėjimo, “did
vyriai ” Justinas JBųgužafc 
buvo Kauno apygardos teis
mo nubaustas 11 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo už į- 
vairias vagystes ir plėšimus. 
Turėjo kalėti ik r 1938 m. 
Antanas Burba, kariuome
nės teismo nubaustas 8 m. s. 
d. ki už dezertyravimą; tu
rėjo kalėti iki 1938 m.

Jonas Morozovas Kauno 
ap. teismo nubaustas už va- 
gystes'7 m. s. et k. turėjo ka
lėti' iki 1936 m. Juozas Lie- 
ponis, Mariąmpolės ap. t. nu
baustas 11 m. s. d. k. už plė
šimą; turėjo kalėti iki 1937 
irų Aleksandras Nosirevas, 
Mariampolės ap. teismo nu
baustas už vagystę #4% m. s. 
d. k.; turėjo kalėti iki 1934

Kazys Seikauskas, Ma
riampolės ap. t. nubaustas ūž 
vagystę 4 m. s. d. k.: turėjo 
kalėti iki 1933 m.

Ir pagaliau^ “geriausias” 
Jonas Stukas, 24 m. amžiaus 
j aunesnis brolis 11 garbina 
gos” Stukų šeimos, kurio a- 
bu vyresnieji broliai jau y- 
ra žuvę už “deja.”

Dabar Babtų miškas ap
suptas kriminalinės, viešos 
policijos ir šaulių. Už kali
nki suėmimą valdžia pasky
rė premiją.

Tuo tarpu niekas iš pabė
gėlių nepagautas.

• Žinoma, ųuo panašių įvy- 

kįų, kaip kalinių pabėgimai, 
nė vienas' kalėjimas nega
rantuotas. Bet kai prie rau
nančių kelmus, taigi kirviais 
ginkluotų 20 kalinių, daugu
moj praeitų banditų ir gal
važudžių skiriami dų^polv- 
dovai, čia, švelniai kalbant, 
kalėjimų administracijos ne
akylumas.

Bereikėjo, kad palydovai 
nusmerktuosius banditus na
mo į'svečius pasikviestų.

Tiesa, 13 kalinių, apgynu
sių palydovus nuo mirties, 
patys grįžo į kalėjimą, bet

' ' ■ 1'

Skaistybė — tai dorybių žiedas. Į 
Ji sunkiausia ir vyriškiausia tarp j 
visų. Joje reiškiasi nuostabi va
lios energija. Kai jos praktikavi
mas pasiekia tobulumo laipsnį, 
kurs spindi šventųjų gyvenimuo
se, nesvyruokime jos pavadinti 
heroizmu. Kaip ji nuostabi ir ma
loni L Ji padaro jauno žmogaus 
žvilgsnį malonų ir gilų. Ji apšvie
čia jo reikšmingą kaktą. Ji ap
juosia jo veidą jau nežinau kokia 
aureole. Ji išduoda save balso 
gryname tembfe ir manierų nuo
širdume. Ji malone nudažo visą 
jo asmenį. Ji skleidžia iš savęs 
mistišką kvapą... Ji traukia prie 
savęs. Ji įkvepia pagarbos, susi
žavėjimo ir męįįės. ; . .

Fefnand Jamin
c

PABĖGO SEPTYNI
PAVOJINGI KALINIAI

Idilija” prie laužo. —Komanda 
“pulti!” — “Kirskim galvas!” 
— Kiti kaliniai išgelbėjo prižiū
rėtojus.

Rugsėjo 17 d. apie 16 vaj. 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo kaliniai buvo prie 
darbo netoli 9 forto. Ten a- 
pie 20 žmonių rovė kelmus. 
Šitų kalinių tarpę buvo, ma
tyt, organizuota grupė, tu
rėjusi paruoštą planą pa
bėgti.
7 T<5s grupes iniciatyva įh- 
liniaffis buvo leista parūky
ti, pasišildyti prie degančio 
laužo. Ten pat stovėjo ir du 
prižiūrėtojai. Kaliniai šildė
si, rūkė, šnekučiavo, buvo 
rami ir net idiliška nuotaika 
prie degančio laužo. Ir stai
ga lyg trenksmas suaidėjo 
komanda: “pulti!” Ir vis
kas apvirto aukštyn ko jo
ginis. Prie laužo iškilo triukš
mas, sumišimas. Kaliniai 
puolė prižiūrėtojus, juos nu
ginklavo, vieną sužeidė at
imtojo revolverio šūviu, ki
tą kirviu sužalojo.

“Dabar kirskim galvas!” 
— toliau komandavo plėšiko 
balsas. Apsvaigę komanduo^ 
jaučio draugai jau buvo be- 
siimą pildyti šį kraujageriš- 
ką įsakymą, bet staiga dau
guma kalinių pasipriešino. 
Pamatę, kad ne visi su jais, 
septyni organizuoti kaliniai 
pabėgo.

Keturi bėgo Babtų link ir 
sutikę keliu važiuojantį žmo
gų, atėmė iš jo duonos ke
pai aitį, bonka ^degtinės, ke
purę, 20 litii, privertė nu
vežti juos iki miško, ir, ge
rokai savo geradarį primu
šę, pasislėpė. Vienas nuėjo 
Raudondvario link, kiti du 
nubėgo į kitą pusę.

Kaliniai turi du atimtu iš

z. . ' 1. ■ .. v . ' *

IEŠKOMI;
' 1. Adolfas, Juozas ir Benediktas 
Petkevičiai, kilę iš Tytavėnų mie
stelio, Raseinių apskrities ; prieš 
karą jie gyvenę CMcago, HL

2. Jonas Mon&o (Mončius), ki
lęs iš Kaspariškių kaimo, Plungė 
nų valsčiau?. ' »

Ieškomieji arba asmens žiną a- 
pie juos prašomi pranešti ieškomų
jų adresus Lietuvos Pasiuntiny
bei: Lithnanian Legation, 2622— 
16th 8t.,Northwest, Waahjngton, 
D. C.' l V ~
------------ .—ę------- ;----- -----

ŠTAI GREITA P^AGELBA NUO 
PILVO PAKRTKTMŲ

Yra pastebėtina kaip greitai Nugp- 
Tone pašalina nevirškinimą, atsirūgi
mą, gasnš pilve ar viduriuose, galvos 
skaudėjimą, kvaitulius, ir vėmimą, pa
einančius delei naikinančių konstlpaci- 
jos pasekmių. Nuga-Tone užveria sa
vy' geriausius žinomus vaistus išvaly
mui kūno %uo delei konstipacijos susi
rinkusių nešvarumą, priduoda naują 
spėką viduriams ir pagelbsti viduriams 
suvirškinti kas yra suvalgyta.

Jums priėmus Nuga-Tone tik per ke
lias dienas, pasireikš žymus pagerėji
mas apetito, nesmagumai su pilvu ar vi
duriais išnyks, inkstą ar pūslės jdegi- 

poapto-.
A '—-

*

ba jei valgimąg teikia nesi 
tnrlte trati Nuga-Tone ir ats 
sq keblumų priežasties. Nl 
ra pardavinėjamas visų vai. 
vlnetojų. Jeigu jūsų pardav 
ri jų stake, paprašykit ji u- 
dėl jus iš savo džiaberio.j s .

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
; PAGELBĖTI DARBININKEI SVRASTI 

KELIUS IR BUDUS VADUOTIS 
IS VARGŲ IR NELAIMIŲ

k

—-------------------------------------------------------------------------- f- 1 . -

^DARBININKAS”
yra

TTNK AMT AUSTAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Kuopos rašt. Z. Gudelis*1n- %. y. 
Va-
V“ t 

v
BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki- 
Vnas įvyks spalių 24 d., 6:30 va.

Ure, Karalienės Angelų parapijos 
?tainėj, kampas Robling ir So.

•• 1 gatvių.
Taigi malonėkite visi susirinkti t 

ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūšų 
brangios organizacijos.

Kviečią Valdyba

Lietuvą matysi skaitydamas. 
taliką Veikimo 9*tro leidžiat 
savaitraštį

“MOSP LAIKRAŠTIS”.
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir ridenu giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje. *

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų" du 
litai ' ? A \ •’

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina tą pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

'Adresas.* Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31Nr. “Mūsų laikraš
tis.”

gautas snmrniYš naujų 
MALDAKNYGIŲ

.MALDŲ RINKINfiLIS,
juodais virSellala .. .$1.73

MALDŲ RINKINBLIS,
juodais viršeliais.............. . $L25

MAŽAS NAUJAS. AUKSO ALTORIUS, 
Juodais prastais viršeliais..*...50c. 

MALDŲ RINKINSUS, , 
. baltais viršeliais................. ..
MALDŲ R1NKINŽLTS, s 
v baltais viršeliais........... A...-

“DARBININKAS”
. •* S * - .
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WATERBURY, CONN.
Spalių 26 dT 1 vai. po pietų į- 

$1.25 'yks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
renos; mokyklos kambary, Con- 

tass. gress Avė; Ateikite visi. Valdyba

✓

t '' *****I• ’ <•
1I «

Išdirbu Sieninius 
K A-LENDOĘinS 
Lietuviškus, Amerikoniš

ku* ir Importuotus. 
Liet. 4 už SI; 12ul$2J5O 
Pramonėms Ir Agentams 

Specialus Kainos.
S. L. 2APENAS

Tel. 28231 y LAVTRENCE, MASS.

• , - -* -L- > . •t.»

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 26 d., tuoj po Šurnos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi

zme keletą svarbių sumanymų. At
siveskite if savo draugus (es) pri
rašyti.'' Valdyba

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

mas įvyks sekmadieny, spalių 26, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai-. 
nėj, 339 Green St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo- > 
kėti duokles. Valdyba ;

ATIzIEKU
IUS SPAUDOS
DARBUS

’ ttti dMManirit) lanj?lnlq 
kortu.

kalno* Nutinkamos

Amerikoje metams..........
Pusei metų.

Lietuvoje metams...........
Pusei metų.

..........$4.00
'....•..$2.00
. ......... $5.00
X.$2.50

"DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE 

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

Kaina ?
• x ■*

Amerikoje metams
Lietuvoje metams.

Boilatulu tlkl«t»lių

LAWRENCE ST.

f

. $2.00 

. . . $2.50'

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
► . į r • ' <■- •'A.

ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS r 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

|. v / ‘
- Reikale Kreipkitės Pas'

į ^AEĖIHINKAS99
. ( i.'

• 366 Wes| Broaįway " s South Boston, Mass.

/ Tel. So. Boston 0620
, • • / *• ’ r Y , •

 • * X

K4 TIK ittJO If 8PAUD08 NAUJA KNYGA
• ' ’ -. •* r

VARDU

HB-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
* •» — -• J- ___ •—

KONGRESAS
«KnH KUN. PROF. PR. E
į’'•

Labai jdomi knyfB.
Prot P. Bučio, M. I. C. kelionės į Aūtraliją.* KMm minkA 
tateviiMteb $l.SO. Eetriariridiaia $100 UfeakyradyK 
Mta tekinau ndNMĮi

**DA1BZNINKO

M.ta
tat lymiauthi metikių Kmigo



su kryžiuo
čiais. E

rį santykių su kai-’ 
(Toliau Surčinskis

įrašome kreiptis dėl visų įnforma 
rijų “Darbininko*’ Adrainistraci 
<pn_

VYRŲ MISIJOS UŽSIBAIGS _
Pe/eitą sekmadieny, spalių 12 d. 

užsibaigė vyrų misijos. Per visą 
savaitę vyrai gausiau lankėsi ir 
daug’jų priėjo išpąžinjįęs.

Bostono apylinkėj nebuvo girdėta. 
Programas turėjo būti perduotas 
perColumbiaChain,bet tos siste
mos vietinė stotis visai lietuvių 
programornepebdavė. Daugelis lie
tuvių bųyo tuomi labai, nepaten
kinti. Gailą, kad Atstovybė per 
vietinius yeikėjus nepaveikė į tas 
stotis, kad jos būtinailietuvių pro
gramą perduotų.

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
maltai* tąrfp Ir suaugusiems sulig 
prbgramo Muzikos Kotfsėrvatorljįj. 
- -^alMcDn aiškinamo* lietuviu - 

kalboje.
75® OolumbiaRd., Dorchester

Tel. Columbia 0176 ;

Legionininkų Seimas pasibaigi, 
bet apie jo pasėkas teberašo.- Pa? 
sirodo, kad seimo metu 4 mirė ir 
358 žmonės susirgo nuo svaigalų 
vartojimo. Vieną legionierių, būt- 
lęgerį Federalis teismas nubaudė 
$250.00 už svaigalų laikymą.

rij sluoks- 
ąjją Omanas 
Guardian,”

Prgįįa. “PF#®t Fresse’torięmif ip-l^JĮJ- »<Į 
;e®iaDi straipsny pamini! vygą. fijetoįų

LANKĖSI
- “Darbininko” redakcijoj lankė
si kūjį. J. Jonaitis iš Stanton, Neb.' 
jis dalyvavo ir Vytauto jubilie
jaus paminėjime.

Art. Butėnas lankėsi redakcijoj 
pereitą savaitę ir šią savaitę pir
madieny. Spalių 19 d., Lietuvių 
Svetainę!. įvyks jo koncertas. .

“Darh.” redakcijoj lankėsi p.
J. Smitrus, Scandinavian Ameri
kos linijos įgaliotinis iš New 
Yorko. Lankėsi biznio reikalais.

BRIGHTONE—7 apartmentų blo
kas ir viena krautuvė. 5 karų ga- 
radžius. Yra žemės. Labai gražioj, 
sekcijoj ir patogu prie, krautuvių, 
karų ir mokyklų, šaukite'Newton 
Noifth 1238-M. Belmont 0353.

BATABNAVrilABDIlM* 
‘ TRtfAKTĮ

B.A.ZMETSKAS
Gt*»o*n's i* R al* a. m putoti*

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus dra

bužius prašau prie manės kreiptis, nes 
aš reprezentuoju vienį iš geriausią fir
mų. Dabar yra atįję Kampeliai žiemi
nių drabužių ir gausite pigiai Ir gerai. 
ZONAS JAROSA, 225 L St., So. Boston. 
Tel. S. B. 0394-W.

KAS ATSITIKO SU LIETUVIŲ
‘^PROGRAMŲ PER RADIO 2

Plačiai garsinta lietuvių Radio

LIETUVIAI DALYVAUS 
“BOSTON GARDEN” 

^Baigiant Massachusetts valstijos 
ir Bostono miesto 300 m. sukak- 
tuvės spalių 17 d. 9 vai. vakare į- 
vyks vaidinimas “Colonial Cos- 
tume Bali,” kuris tęsis iki 2 vai. 
ryte. Visos tautos, kurios dalyva
vo šį metą jų programuose -yra 
kviečiamos ir į šį parengimą. Įžan
ga $5.00.

Talinas. Gautomis iš Mas
kvos žiniomis, daugely Rusi- •r: *f - J' « v ; Z ♦ <*- W-.\»
jo»

tuvrtia XTt»_

PASIKEITĘS VYRAS
Susitikusios dvi moterėlės kal

basi. Viena pasakojasi:
—• Žinai, kūmute, mano vyras 

paskutinį laiką labai pasikeitė.
— Na, o kas jam atsitiko?
— Pirmiau jis gerdavo nuo ry

to lig vakaro, o dabar — nuo va
karo lig ryto. “M. R.”

Lietuvis Dantistas ' į

DR. S. A. GALIMI
z (GALIA AUSKAB; • • . į

414 Broadway, So. Boston,",
Tel. 80. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 Ik! 5:30 po pietų • . 
ouo 6 Iki 9 vakare. Šventu dieua i 

pagal susitarimą ~~ a

ąau nėbegalėjo po ję atšilai-!
^yti. ■
V V

Kiloki buvo rezultatai ko-
\ • • • * •> : r r.

yųsu Lenkija. 1385 ųi. Len
kija pasiūlė didžiajam Lie
tuvos kunigaikščiui Jogailai 
savo jaunos karalienės ran
kų kartu su lenkų karūna. 
Už tai Lenkija pareikalavo, 
kad Jogaila ir jo taMa'pri
imtų katalikų tikėjimų ir vaizduojami Lietuvos prie 
kad Lietuva susijungtų su šais lygiomis 
Lenkija. Jogaila pasiūlymą

M?
naikinta javai, inventorius 
ir, trobesiai. Nuostoliai sie
kia 200 riiblįg.
*. r '1

-tM • - '.. . f't

MATAS ŠEIKIS VEDĘS /
$o. Bostone jau plačiai,kalba, 

kad Matąs Šeikis,-buvęs LDS. Čėn- 
tro valdyboje ir daug dirbęs orga
nizacijoje nuvykęs į Lietuvą apsi
vedę. - ■ '/ \ • ' •

Jis savo jauną žmoną palikęs 
Lietuvoje. Sugrįžęs į Ameriką rū: 
pinasi jos atvežimu. Sveikiname.

Z", ; . Bap-

; straipsnis^ W?ai nepatiko 
l lenkų laikraščiui “Dzien 

■ Polski.” Laikraštis prikiša 
• rusų istoriką Ilovaiskį ir pa

reiškia, kad čekai be jokio 
pamato pritaria lietuvių 
Tannenbergo mūšių laimėji
mo “savinimuisi?’ Taip pat 
laikraščiui labai nepatinką, 
kad straipsny lenkai yra

jei' jie bandytu liesti J<eųki- 
jos sieną, būtų tik vienas at
sakymas, būtent: karas. Vo-

• : > - v

kietija darnti didelę klaidą, 
netikėdama Lenkijos ątspa- 
rumu, nes šiuo jąomęntu 
LeoĮrijoj irariuomepe yra 

p telįįa yra Įariųojme- 
Ąė. Suruiųskis
,kad jai būtų žmojmą ir Gęne- 

F teį
Lenkiją, jei raįįkės 
savo japoną neliečiamybę, ka
ro yiępąbijos.

■Mes turim stebėti, ką da-^ 
kad žinotumėm, ko dar "/i 

padarę. — James 
ttdt. ' '''di

I .v. ,'J|

ant nėz tsavirtte'

'-_v •
* 'Mažame' provincijos mieste&o. 

restorane svečias bepietau^amas 
randa sriuboje mąžą gabalėlį gele
žies ir pradeda barti šeimininką.

— Vaje, didelio čia daikto! — 
atkerta šeimininkas. — O, jeigu 
Tamsta būtum radęs gabalą auk
so, tai tikrai nieko nebūtum sakęs. 
Pagaliau -geležis žmogui sveika. 
Tamsta toks mažakraujis. “M. R.”

myųais.
> pareiškė, kad “teutonų ordi
no ftjėdiniania”) vokiečiams, 
W A J.--'-•.<> .'J?
- siti ££

lūnų, laisvesnį už lietuviškųjų 
“nezaležninkų,” 1 nes pasisako 
prieš visokias bažnyčias, mat, 
“Dievas nere^calja'varžymų” ir 
tikintis gali visur “laisvai mels
tis.” •

t

. Katalikui skaudu bus skaityti ir 
tą'vietą, kur tikintieji žmonės yra 
lyginanti su bedieviais. . Anot 
“M-čio” ir vienl-ir kiti (katalikai 
ir bedieviai) “yra tokie pat neži- 
nėUai ir aršūs užsispyrėliai. Abie
jų tikslas — išnaudoti darbo Žmo-

Ar negeresnis būtų biznis p. Va
nagaičių pąlikti katalikus ramy
bėje, pamiršti jų parapijų sales, 
neužgąBfeti fctaliky ir jj vfdį, 
o dainuoti apie senmerges ir sen
berniui! ir radijušv’ o savo tie va 
juokų laikrašty netišti jim netu- 
prantaihų ir bepraktikuojamų jtL. 
kėjimo dalykų, o rašyti apie tai, 
Apie ką bent šiek tiek nusjmano, 
būtent, apie muziką ir juokus, jei 
dar moka sveikai juoktis.
. / Liatovla

■ ■ -.x

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS J 

0.11.V..CASPiER I 
1KASPARAVTČTUS - |

511 E. Broadway, So. Boston I
Ofiso Valandos: ' • i

4 Nuo įį Iki 12 ryte ir nue 1:30^h> A 
5 Ir nuo Q iki 8 vai vakare. Ofi- jt 
sas uždarytas subatos vakarais ir J . 
nedėldieniais, taipgi seredomls nūo

12-tos dieną uždarytas. j 
Taipgi nuimu ir X-ray j

0OLUMBUS STADIUMO PA-' * 
ŠVENTINIME PAGERBĖ S 

COLUMBUS • ... -
i Sekmadieny, spalių 12 d. įyykoį’” 
Columbus parko pašventinimas. ■ 
Dalyvavo miesto oficialai ir šiaip 
įžymūs asmenys. • - "V:-a

Pašventinimo ceremonijas laikė 7; 
Mgr. Kun. Haberfin. ' /

Žmonių buvo apie 20.000. Pie
tinė ir Centralinė Ameriką buvo 
reprezentuojama. . r'

. Italijos ambasadorius de Marti- 
no ir konsulas Margotti dalyvavg.y^ 
iškilmėse. Italai gražiai pasirodė. 3

PARYŽIŽU&- — VĘchol 
Se ^drada^s, ku-
ris atliko kęĮioiįę per Pabal
tijo v^dįstyįes, r Lenkiją ir 
Bytų Prūsiją, pąsįejUbė pa-- 
rikalbėjimą su lenkų atstovų 
dr. Surčinskiu, kuris laiko
mas ištikimiausiu Pilsuds-, < 
kio šalininku ir, kurią nuo- 
monė, laikraščio manymų, j 
nesiskiria nuo Pilsudskio 
ųuomonės. Surčinskis pa-J 
iegkė “Elho įe fenš” at-i 
Stovui, kad Versalio ftutar-4 
iis dar nepatenkinusi visų, i r t; 'į ■' ' •
Įlenki jos pageioaviiūų, nes 
MlėiSį b/oTfai” Silezijoj if 
Rytu Prūsijoj pasilieka Vo-

500 .yw Pigiojo 
sukaktuves. Laikraštis pa? j 
stebi, kad Vytautas buvęs į- 
Žymus ą^uo^ ’$k lietuvių, 
bet ir • visos iį laikų Rytų 
^Europos istorijoj. Toliau 
laikraštis vaizduoja Vytau
to viešpatavimo pradžios 
Lietuvos padėtį ir rašo, kad 
tada Lietuva buvo sunkioj 
padėty. Iš vakarų jai grėsė 
vokiečiu kryžiuočių ordenas, 
iš rytų totoriai, kurie valdė 
jų pavergtą Rusijį, o iš pie
tų Lenkija. Didelių gabumų 
ir energijos dėka jam pasi
sekė vįeną/po kito nugalėti 
visuos vidaus ir iš užsienių 
gyęsįanči,ųs pavojus iy pasi
daryti padėties viešpačių. 
Vytautas įsteigė vąįtybę, 
kuri nusitęsė nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros ir nuo 
Karpatų iki Dniepro, Kaip 
pavojingiausius Lietuvos tų 
laikų priešus, laikraštis mi
ni vokiečių kryžiuočių ordi
ną ir Lenkiją. Vokiečių or
dinas nuo XII amžiaus pu
ses germanizavo Europos tv> 
įtinęs dalis, prisidengdas jų 
rengimu krikščionybei. Si 
priedangą tarnavo jo aks-; 
pabijos politikai sustiprin
ti. Pagaliau, 1410 m. Vytau
tui pasisekė kovoj ties Tau- 
nenbergu suduoti kryžiuočių

ęWUdVU otulėj ISuLtl. tlZilllt^6g.LLLlcį. R17TM1S

su Sovietų Rusija, reiškia -į^jųn^BiP nori vi-
kięk nepatenkinimo. sogie • vyskupijose, iy dides-

••• ' -.A/ niuose miestuose turėti ąky-
Už PAVADINIMĄ PILSUDSKIO riy, Luriū centi^as bus Madri- 

BEPR0OT « MOESIAI. de<i*ijkuš XI Enciklikos a- 
KALĄJH4O pįe ąuklūjimą dyasįą bus

Šiomis dienomis Liubline pgragįiįtąs visas sąjungos 
įyykųsiam Lenkijos centro ir darbas..
kairiųjų partijų ^oįp pro-j Kitur katalikas. judaJmi- 
testo susirinkime suimta sei- tą kafAjikiškog tifojyklos ^i- 
mo atstove Kosmovska Liu- kalis; o pas mus nei just, nei 

,^pygaj?dos t«&po ųž krust katalikai tėvai... ' 
maršalo Pilsudskio įžeidimą M?

-i
Girdisi, kad savo laiku pagarsė

jusieji “ drimdzininkai” — p. Va
nagaitis ir Olšauskas, skundžiasi, 
kad mūsų kai kurie laikraščiai ne
skelbia jų leidžiamo neva juokų 
“žurnalo” — “Margučio.” Ir 
neapsiriko tai darydami, nes joks 
laikraštis, ar jis bus didelis ar ma
žas, dieninis ar mėnesinis, juokų 
ar kitoks, visuomenei nėra naudin-' 
gas, jei jis neturi kilnesnio tikslo— 
vadovauti įr šviesti, jei jis neturi 
bent kokį nors nusistatymą, jei jis 
nieko neatstovauja.

Iki šiol vis dar negalima buvo 
suprasti, kuriam tikslui “Margu
tis” yra leidžiamas. Jis neva juo
kų ir muzikos laikraštis, tačiau 
kaip maža jame tikru ir sveikų 

* • • • • *juokų, kaip maža rimtos muzikos! 
Tiktai pastaruoju laiku pradeda 
paaiškėti, kad tas laikraštukas yra 
leidžiamas tokiais tikštais, kokiais 
yra leidžiama Mahanojaus "Sau
lė,” būtent pasipelnymui.

Paskutinis “Margučio” nume
ris tikrai blogo įspūdžio padarė į 
tuos, kurie dar tikėjosi iš jo ką 
nors geresnio sulaukti ir jį rėmė. 
Rėmė jį kunigai, vargonininkai, 
nors buvo žinoma, kad jo redak
torius p. Vanagaitis yra artimas 
socialistų fr bedievių spaudos ben
dradarbis. Už tą gerą “Margutis” 
katalikus skaudžiai įžeidė, pasaky
damas, įad *1 Mės nęfuf&ie tokių 
organizacijų, kurios Jietuyybe rū
pintųsi.” Reiškia, ^ Vanagaitis 
nepripažįstą Žetįuyįų katalikų į- 
stąigų ir organilacijų tautinėmis 
Įstaigomis, kurtos rūpinasi lietu
vybe, nepripažįsta lietuvių parapi
jų ir mokyklų, korių salėse jisai 
taip dažnai biznį sau darė, o kai; 
kur ir dabar Jar daro. Tjų būt 
“drimdziąi” jau gerokainraiurtė- 
jo, kad savo geradarius pradėjo! 
niekinti.

‘ Pagaliau “Margutis” ir savo 
4 * Credo ” pasisakė. Katalikas jisai 
prilygino prie socialistų, bolševikų 
ir kitokių išgamų. Jei netikit, pa
siskaitykit 8-tam “M-čio” numery 

r , - \ '

atsakymą “Patriotui/r1kur tarp 
ko kito pasakoma:u Yra katalikai, 
ciciiikai, bolševikai Ir kitoki tau-

i.a ■ • . • .»• * • • * ?•_ ■ ■

tos išgamos, kurių vadai sair gerą 
biznį daro ir ‘mulkina’ žmones 
‘internacionalo’ obalsiuose.” Ką 
tai reiškia? Juk tai yra didžiau
sias katalikų -Įžriditnas, kokio jie 
neužsipelnė-ir .nėšfię^jO Sįštį žmo
nių, kurie juos (gejįi yra parėmę. 
•Kaip dabar jausis tie kunigai, ku
ri'' “dzimdžiams”-parapijos sales 
užleido, tie vargonininkai, kurie 
su savo chorais jįjf^akaraose cįai- 

nuodavo, kad p. Vanagaitis kata
likus išgamomis vadina ir ragina 
“tokius vadus... šluoti lauk/*

Ir dar daugiau paąiški. “ Margu
tis” ne vien juokų laikraštis, bet 
jis “gilinasi” ir- į-.tikėjimo daly
kus, į “filosofiją.” Ar galėtų kas

- ■ ». • -i i • • . y • į *

nors išaiškinti ką kad ir šitoks pa
reiškimas reiškia: “Tikėjimas į 
Dievą nereikalauja varžymų. Die
vas yra visur ir kiekvienas tikin
tis galį laisvai melstis i Jį.” Vadi
nasi p. Vanagaitis naują 
mą, ” skelbia/ tik * daug laisvesnį 
už visų Katalikų Bažnyčios atska-



VYTAUTO MINE
JIMAS

Žiūrovas

Administra-

prancūzus 
rusiškai)ir tarptautines

- Katalikų Baž- 
Juk čia susirinkome

Tėįjją, paprašyti mums irJFė- 
•vynei malonių, palaimos ir 
vytautiškos dvasios. Protar
piais gieda katedros choras 
lotyniškas giesmes. Jų gie
dojimas lyg ir primine, kad 
mes esame dalis tos didžiulės 

’ visuotinos 
~ draugijos 
-nyčios
visi krikštyti lietuviai, nors 
pažiūros mus kiek skiria. Be-

P-IA JULt PRANAIČIUT®> . • . .
Kaunas. Rugsėjo 17 d. š. 

m. pas Prezidentų Smetonų 
buvo priimta audiencijon 
Julė Pranaičiūtė “Žvaigž
dės” laikraščio Amerikoje 
redaktorė bei autorė atvyku
si iš Ispanijos ir viešinti 
Lietuvoje. Netrukus ji žada 
grįžti Ispanijon savo svei
katos pataisyti ir rašinėti 
naujų įspūdžių.

pirmųjų, tas tapo'‘padaryta. Sienų 
gi taisymu ir 'lubų . maliavojimų 
daug pasidarbąvo V. Juška ir A. 
Grigalius. Kai kurie kiti irgi kiek 
galėdami prisideda, nors žinoma 
yra ir tokių, kurie visai nenori pri
sidėti kambarių įtaisymui. Bet pe
reitame susirinkime buvo tas ap- 
kalbėta ir nutarta, kad kurie na- 
riai neprisidės darbu, naujų kam
barių ištaisymui, tai jie turės po 
penkis dolerius duoti į kasų, dėl 
kambarių ištaisymo.

Be to pereitas susirinkimas bu
vo įdomus dar tuo, kad čia mergi
nos parodė didelį pasišventimą į- 
nešdamos sumanymą, kad kiekvie
nas narys duotų naujų kambarių 
ištaisymui po vieną dolerį. . Tas 
buvo priimta ir kiekvienas daly
vavęs susirinkime paaukavo po do
lerį. Taipgi buvo išduota įvykusio 
vakaro apyskaita. Pasirodo, kad 
parengimas dąvė-$47.00 pelno. Su
sirinkime du nauju nariu buvo pri
imta, Juozas Matukas ir Antanas 
Eimutis. Eimutis ypatingai paro
dė tikrą pasišventimą Vyčiams, 
vieną vakarą prieš prisirašymą 
dirbdamas išsijuosęs naujų kamba
rių ištaisymui.'

Vienas labai sunkus darbas yra 
likęs, tai naujų grindų įdėjimas, 
nes čia reikia daug darbo ir fi
nansų. Bet tas burf greitu laiku -at
likta; nes finansai kasoje pakilo 
nuo vakaro pelno ir narių rinklia
vos, o darbininkų irgi netrūksta.

O pabaigus kambarjųjštaisymą 
yra manoma surengti įkurtuvių 
balių, ir čia visi turės .progos, Vy
čių darbavimosi vaisius pamatyti.

Vytis AM

kun.
Komiteto posėdis; būtinai visi na
riai privalo atsilankyti.

Šv. Vardo paradas
, i ’ -

Spalių 19. d. Brooklyno vysku
pystėje įvyks Holy Name Rally. 
Tą dieną visos parapijos paroduos. 
Dalyvaus parade ir lietuvių para
pijos. ■ • - ’ , - ' ' - • .T

stebinta, nes. nieks tokioant- 
plūdžio netikėjo. * '

" Pasirodžius* Apaštališkojo 
Sosto Notarui' 'Mons. M. 
Lowell pilnam/vyskupo pa
puošale, po ‘ ‘ Ecee Sacerdos ’ ’ /
geriausiam New Yorko vyrų

• \ k

„torui .— Katedros chorui 
šv, Tėvo garbės^ varg. Yon 
vadov. atgiedota, kuomet 
jungtinis lietuvių choras iŠ 
500 giesm.vad.J. Žilevičiui 

užtraukė galingą “Pulkim 

ant kelių” Naujalio tat lietu
vių minįų lyg griaustinis že
mėn pritrenkė, pasigirdo 
ašarojimas, atdūsiai. Tai bu
vo neaprašomas įspūdis. Po 
o sekė Mons. sveikinimas ir 

giesmė į “Šv. Marijų” Sa
snausko. Reikia pasakyti, 
norę choras viską galingai ir 
nepaprastai- įspūdingai atli
ko,, bet savo kulminacinį 
punktą pasiekė giesmėje 
“Šventas” Žilevičiaus išlėto 
laipsniškai išaugančios į mil
žinišką šauksmą į Aukščiau
siąjį. Tokiu būdu lietuvių 
chorą spauda labai įvertino.

Pasibaigus pamaldom, il
gai lietuvių būriai dar palei 
Katedrą kalbėjosi lyg neno
rėdami su gautuoju neišdil
domai likusiu įspūdžių šalti
niu skirtis, o Katedros adm. 
pareiškė, kad lietuviams Ka
tedra visuomet reikalui e- 
sant bus suteikiama.

Taip tat New Yorko apy
linkės lietuviai paminėjo 
baigdami Vytauto metus baž
nyčioje. '

Spalių ipėn. 5 d. New Yor
ko apylinkės lietuvių^ istori
joje bus didelėm raidėm įra
šyta, nes tą dieną lietuviai 
minėjo Vytautą didžiausioje 
visbje Amerikoje bažnyčioje 
talpintnčioje 10,000 žmonių 
— Šv. Patriko. Programa^, 
turėjo prasidėti 5 v. p. pn jau 
4 vai. p, p. lietuvių būriai iš 
tolimesnių kolonijų būreliais 
aplink Katedrą pradėjo

‘‘Darbininko” name 5 arba 
7 gražūs dideli ir Šviesūs 
kambariai. Yra elektra, g* 
sas, maudynės, akalbynės, 
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Dėl platės* 
nių informacijų kreipkitės į 
“Darbininko”

dėl susidėjusių tam aplinkybių, iš 
9 d. yra perkeliama į 16 d.Tapkri- 
ėio. šioji šventė bus jau paskuti
nė New Yorko ir New Jersey apy
linkių. Tą dieną suvažiuos chorai 
iš visų apylinkių su savo vadais 
'dalyvauti paskutinį kartą Vytau
to mirties .paminėjime. ^Paskutinį 
kartą išgirsti milžinišką iš 600 bal
sų susidedantį chorą! įvedantį mū
sų Šv. Trejybės bažnyčioje lapkr. 
16 d. 4 vai. po-plett^ įhiSfldose. 
Bus užkviesta Lietuvos atstovai 
ir diecezijos vyskupas. .Vakare bus 
gražus susipažinimo choristams 
vakarėlis parapijos salėj. Tadgi 
16 d. lapkr. visos apylinkės lietu
viai dalyvaukite, kad būtų pripila 
dyta pilna bažnyčia. Tą dieną nie
kas nieko* nerengkite. Švęskime 
Vytauto šventę. Kartu švęsime ir 
9 d. spalių sukaktuves.

Visi maži ir dideli Vytauto 
šventėn ^Vytauto metais. ■ ’ 

" Bap.

mu Švenčiausiu Sakramen
tu. Suklaupę kiekvienas 
meldėmės malonių, sveika-, 
tos;tikėjimo... “Aš esu gy
venimas ir kėlias... Aš esu 
gyvoji duoija... ” Laimino 
Gerasis, Dievas taip žydą, 
taip svetimtautį, taip gerą, 
taip paklydėlį. Palaimino ir 
mus lietuvius...

“Neapleisk Aukščiausias 
i ■ mūsų ir brangios tėvynės 

Maloningas ir Galingas.
per visas gadynes.” -

1 'Jcfeys

tą maldą šioje didžfulėjeKa- 
’ tędroje, toli atskirai nuo Tė

vynes.*. . Bet per Mariją pra
šom'Jat palaimos’ Daugelio 
skruostuose riedėjo ašaros. 
Nulenkėme ; galvas ppeš 
Aukščiausiąjį melsdami už 
Vytauto D. sielą. Choras at- 
giedtffoi^Libera... ”

jo prddėt programą. Kate
dros durys buvo iš lauko 
kimštinai minios užgrūstos, 
nes užsitęsus Katedros eili
nėms pamaldoms iš priežas
ties Rožančiaus mėnesio bu
vo keliolika minučių suvė
luota. Atidarius duris minia 
nežiūrėjo bilietų tvarkoSj bet 
puolė kad tik’vietelę gavus ir 
tokiu būdu porą desėtkų 
tvarkos dabotojų nunešė į 
kampus iš kur jie tik gero
kam laikui praėjus galėjo 
savas vietas užimti, bet jau 
tvarkos nebebuvo galima is 
anksto nustatytos beatstaty- 
ti. , ' 1

Buvo kviesta apie šimtai 
garbės svečių, bet iš jų labai 
retas tepateko į skirtas jiems 
vietas. Miesto majoras, Lie
tuvos geri. konsulatas ir d. ki
tų buvo stiprokai minios ap- 
spausti, o senesni bijodami 
nelaimės nepateko visai vi
dini. . Buvo girdėti vaikų ir 
moterų nuo spaudimo balsai. 
Laimė, kad apart dr. Viniko 
13 m. vaiko apalpimo, nieko 
didesnio neįvyko. Tūkstan
čiai galvų lig jūra Katedroje 
hahgdvo. "Tuo įvykiu Kate
dros administracija labai nu-

Tel. Stagg 0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(UrvaadMdEM) 

GiAB0RIU8 
\ 107 VnkM Avė., BrooHyn, N.Y,

Kaunas. “Žemaičių Prie- 
telius” 36 Nr. tokiu vardu 
žinutėje tašo: “Nekask ki
tam duobės, nes ir pats į ją 
įkrisi” — sakę žmonės. Ši
tas pasakymas dažniausiai 
kartojasi ne tik tarp mūsų 
paprastųjų, bet ir tarp žy
mesniųjų. Pavyzdžiui, prof. 
Voldemaras, būdamas minis- 
teriu pirmininku,' daugelį 
ne savo nuomonęs ištrėmė į 
Varnius, arkftr iktur, o da
bar, atsisukus antram bota
go galui, ir pats lįko ištrem
tas pas mus į Platelius 
(Kretingos apskr.). Iš kar-1 
to-prof. Voldemaras buvo į- 
kurdintds (apgyvendintas) 
klebonijoje (nes jis pats ąt-

NEW YORK, N.Y.
Šios kolonijos lietuviai rengia 

tnįlžinišką vakarienę kun. J. šešto
ko priėmimui, kuris sugrįžo iš Lie
tuvos rugsėjo 20 d. ir taipgi kun. 
Karaliaus išleidiihui. Vakarienė 
įvyks spalių 19 d., 1930, bažnytinėj 
svetainėj, 568 Broome St, New 
York, N^T. Bilietai galima gauti 

1 po nori. 32 Dominick St. ir pas 
.Cfneova Pictures dorporation, 280 
South 5th <St., Brooklyn, N. Y.

M atsidū

ręs grafo Šuazelio rūthų ant
rame aukšte.

Pas prof. Voldemarą at
sikraustė ir jo žmona ir dar 
kažkokia senutė, kurios lie
tuviškai ne nekalba (ponia 
Voldemarienė 
kai, o Seriutė 
Šitas - reiškinį labai skau-i 
dus,. kad buvusio, ir. norėju
sio būti Lietuvos valdovo šei
ma vengia lietuvių kalbos, o 
gal ir visai jos nemoka.
: - Prof. Voldemaro ūpas blo
gas, matyt'vidujinis susi jau- k 
dinimas. Šypsena atrodo lyg 
dirbtina.
. Prof. Voldemaras yra 
stropiai policijos saugoja
mas. Kai jis išeiija pasivaik-, 
ščioti, už 10—15 -žingsnių jf 
seka du policininkai.
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