
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUO: SĄJUNGOS ORGANAS

PASIRODĖ

albėti draugiją

šunta

•Griežtas įsa

ir per tuos 900 j 
dos ir persekio 
išreiškia MetsiŠ

toki o nutarimo-darbdtf 

pasidarė nuolaidesni ir i 

jama, kad prieis prie sul 

rimo. .

Darbininkai kovę laii 

nes juose yra vienybė. >

BERLYNAS. — Pereitą 

antradieny apie 150,000 dar

bininkų nutarė paskelbti 

streiką kaipo protestą prieš 

algų nukaposimą. Tuoj po

bolševikai ne darbo žmoi 
gerove rūpinasi, bet di 
šėtono darbą, kad iš dai 
ninku širdžių išrauti tiki 
ma i Dievą.

J ' ■ .
P. P. Švč. parapijos iš Cambridge, 
p-lei O. Gribaitei vadovaujant; Šv. 
Cieilijos iš Norwoo<Lp..S taše-

Savo tikslą atsiekė, tik ne 
seime, bet ant gatvės prie sei
mo durų. Triukšmadarius 
policija greit numalšino. A> 
pie 15 triukšmadarių arešta
vo.

Trečiadieny A. D. F. pirm. 
W. Green Boston- Chamber 
of Commerce bankiete labai 
gražiai kalbėjo biznieriams 
apie bedarbę. Jis pasiūlė ke
letą praktiškų problemų be
darbių sumažįnįmui.

Washington, D, C.', spalių 
mėn. 13 d. — Sąryšy su nese
nai paskelbta žinia, kad Už
sienių Reikalų Ministeris

/

Dr. D. Zaunius rezignavęs, 
Lietuvos Telegrafo Agentū
ra “Elta” praneša, kad Lie

tas atėjo į Katedrą ir i svetainė ir 
tik klausinėjo žinią. Paradą iš vi
są pusią nufotografavo.

Vytauto Didžiojo, Vilniaus ij* 
Lietuvos vardas "puikiai išgarsin-■
tas.

Naujob Anglijos lietuviai, A. L. 
R. K. federacijos apskričio vado
vybėje, užsitarnavo didžiausio va
lio!' *

Balis (tembridge parado, spalių 12 d. š. m., ant Harvard bridge.čia parodo lietuvaites pasipuošu
sias tautiškomis spalvomis. Courtesy of the Boston Record

BOSTON, Mass.—Šią sa
vaitę Amerikos. Darbo Fede
racijos seime svarstyta be- 
darbių klausimas. Seime pri
imta rezoliucija už trumpini- 
nlą darbo valandų. Reikalau
ja darbo bedarbiams. Bet 
prieš bedarbių apdraudę Fe
deracija išėjo ir priėmė re
zoliuciją, kad darbininkai 
reikalauja ne apdraudos, bet 
darbo. Bedarbių apdraudė 
pažeminti} darbininkus.

Komunistams A. D. F. sei-
X y-

iūas /fa kaulas gerklėje.. Jie 
organizavosi sukelti riaušes.

LIETUVOS—TURKIJOS 
SUTARTIS

Šiomis dienomis Mašk 
pasirašyta draugingumo’ 
tartis tarp Lietuves ir f 
lajos. Sutartį iš mūsų pu 
pasirašė Lietuvos atsto 
Sovietų Rusijoj p., J. E 
trušailis ir iš Turkijos ] 
sės —\ Turkijos ambasa 
rius Maskvoj Hussein R

parapijos iš MvidėnCT,"KXp. B: f 

Valaičiui vadovaujant; Šv. Roko 
parapijos iš Montello, p. P. Šokui 
vadovaujant. Šv. Petro parapijos 
iš So. Boston, p.- M. Karbauskui 
vadovaujant; Šv. Kazimiero para
pijos iš Worcester, p. J. Žemaičiui 
vadovaujant. Aušros Vartų para
pijos choras iš Worcester atskirai 
nedainavo.

Kuris iš tu chorą geriau ar pra
sčiau dainavo palieku spręsti mu
zikams ir mūsų kritikams. Pasaky
siu tik tiek, kad visi chorai ir ją 
vadai parodė dideli pasišventimą 
bepraktikuodami ir programą iš- 
pildy darni.

Solo dainavo p-lė M. Grybaitė ir 
p-nia M. Mazgalienė.

Valio mūsii chorams ir ją va
dams; <alio solistėms, o didžiau
sias VALIO tai mūsą komp. J. Ži
levičiui. Jis parodė nepaprastą 
pasišventimą. Atvykti iš New 
Yorko ir tą pačią naktį grįžti j na
mus. tai nėra lengva užduotis, o 
reikėjo jam tą padaryti, nes spa
lią 5 d. jis turėjo sumokinti cho- 
rus New Yorke.

Komp. J. Žilevičiaus pasiaukavi- 
mą visi aukštai įvertina’. Dar kas, 
kad jis tą darė ne pasipelnyjimui, 
bet dėl idėjos. Tokį žmogų mes 
turime gerbti ir statyti pavyzdžiu 
kitiems. ' «.

Paskutinės dvi dainos, bendro 
.choro, “Karvelėli” jr “Vilnius” 
nepaprastai gerai buvo sudainuo
tos. < • . .

Kalbėjo p. J. Conroy, p. Ely, 
kun. J. Švagždys ir adv. A. Mile
ris. A F. Kneižvs perskaitė rezo
liuciją Vilniaus klausimu.

Šis istorinis lietuvią pasirody
mas pasiliks ilgai atminty. Dar 
ilgai mūsą visuomenė kalbės kaip 
gražiai pasirodyta gatvėse, kate
droje ir Symphony Hali.

Anglą spauda įdėjo paveikslus 
ir plačiai aprašė šį lietuvią pasiro
dymą. Kas turėjo reikalą su Bos- 
tono anglą spauda, tas pasakys 
kaip sunku gauti joje publikaciją, 
šį karią nė nereikėjo prašyti. Pa-

KARDINOLAS O’CONNELL
... . v.

Katedroje, Boston, Mass. suteikė 5,000 lietuvią 
sėjau lietuvius maždaug šiaip:.
u matyti savo lietuvius vaikus čia šiandien. Yra 
Os sutraukė čia prie šios diocezijos motinos b&ž-

MASKVA.
kymas išleistas dėl davimo 
maisto žmonėms. Šis įsaky
mas įeis į gulę lapkričio mė
nesy.

Sulig to įsakymo nė vie
nas žmogus, kuris tiesiogi
niai arha netiesioginiai dar
buosis religijinėje akcijoje 
arba privačiai biznieriai, ne
gaus maisto. Išimtis padary
ta tik vaikams mažiau 14 me
tų. • ■ • -i f

Vadinasi bolševikai nega
lėdami atitraukti žmonių 
nuo religijos pasiryžo juos 
badu numarinti.

Tas aiškiausiai parodo, kad hib Bey.

-v
tu vos Respublikos Prezidęfr* 
tas nepriėmė Užsienių Bei* 
kalų Ministerio Dr. Zau- 
niaus atsistatydinimo, ir pra- 
šė jį ir toliau pasilikti mimaS 
teriu. • ’

Lietuvos Pasiuntiny^
1 Amerikai >

Jau prieš pirmą valandą, sekma-į 
enyje,. spaliu 12-tą dieną prie šv«-

JAUKAI DARBININKAI

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ
150 ŪKININKU

Bolševikai netoli Lenkijos 

parubežinio miestelio Chlo- 

bušany sušaudė 150 ūkinin

kų^, norėjusių išbėgti iš Ru

sijos į Lenki jų. Visi ūkinin

kai buvo apsupti vienam 

miške G. P. U. (žvalgybi

ninkų) būrio, paimti nelais

vėn ir pavieniui sušaudyti.

Reikia pasidžiaugti, kad lietu
viai sugeba taip gražiai pasirodyti 
ir bendrai pagerbti savo tautos 
didvyrius.

Katedra buvo pilnutėlė žmonių. 
Apie du tūkstančiu stovėjo pasie
niais Katedroje ir lauke.

Dar pirmą kartą Naujos Angli
jos lietuviu istorijoj, kad Katedro
je lietuvią didžiulis choras, lietu- 
viąkkompozitoriui J. Žilevičiui va
dovaujant, giedojo lietuviškas 
giesmes. Ir tas giedojimas virpino- 
kiekvieno lietuvio širdį. Daugeliui 
ašaros riedėjo per skruostus* iš 
džiaugsmo, ^kada užgirdo iš 350 
jaunrj giesmininkrj žodžius “Pul
kim ant kelią,” “šventas, Šven
tas ir t. t.

Pertrauka. Kun. F. Juškaitis 
pasirodo sakykloje. / Pirmiausia 
išreiškia padėką J. E. Kardinolui 
ir pradeda pamokslą apaštalą žo
džiais. Jo pamokslas buvo trum
pas, nes laikas buv.o aprubežiuo- 
tas, bet turiningas.

Po to, J. E. Kardinolas O’Con- 
nell prakalbėjo į Jietuvius. Jis 
džiaugėsi, kad tiek daug lietuvių 
susirinko ir kad visi pasirodė išti
kimi savo Bažnyčiai

Jo Emineneija Kardinolas su
teikė palaiminimą ir palaiminimą 
Šv. Sakrameątu.

Didžiulis choras giedojo “O Sa-. 
lutaris,” “Tantum Ergo” ir “Ma
rija, Marija.” Vargonais pritarė 
p. Ferraro; dirigavo komp. J. Ži
levičius. ,
'** Symphony Hali programas pra. 
sidėjo 7 vai. vakare. Vakarą ati
darė A. F. Kneižys ir perstatė pro- 
gramo vedėju adv. A. Milerį iš 
Worcester, Mass.

Komp. J. Žilevičius pradėjo pro
gramą vargonais solo.

Bendras ie 7 parapiją chorą cho
ras, p. J. Žilevičiui vadovaujant, 
pradėjo Amerikos ir. Lietuvos him
nais. Chorui pritarė vargonais ir 
pianu. Didžiulius vargonus valdė 
p. M. Karbauskas, o pianu skam
bino p. P.-Sokas.

’ Atskirai dainavo šie chorai: N.

uSi^tas gyventoj pa
rade. Dar atvažiavo iš Montello ir 
Nbrtfood, kurie taipgi kartu su 
South Bostoniečiais grupavosi.

Ėįlėsna sustojo apie du tūkstan
čiu asmenų ir su plevėsuojančiomis 
vėliavomis, nešdami atatinkamus 
parašus, kapelijai griežiant ir su 
policijos palydovais visi žygiavo į 
Coįumbus Sąuare pasitikti kitos 
eisenos iš Cambridge. Dalyvavo 
Lietuvos Dukterų, Apaštalavimo, 
Sodalięčią ir Saldžiausios V. J. Šir
dies dr-jos su vėliavomis ir ženk
lais ir pavieniai asmenis.

K-Montello buvo šv. Kazimiero, 
N. P. P. Švč. moterų dr-jos; iš Nor- 
wood! šv. Jurgio, N. P. P. Šv. dr-jos 
ir kitos. Visi gražioje tvarkoje su
sigrupavę ėjo į paskirtą vietą.

Atėjus į susitikimo vietą jau ra
do paradą iš Cambridge, Brighton 
ir kitą koloniją belaukiant. Iš 
Cambridge ir Brighton parade da
lyvavo apie du tūkstančiai. Jie 
gražiai pasirodė parėdais ir įvai
riais papuošalais. Buvo mergaičių 
tautiškuose rūbuose, mažą vaiku
čių ir mergaičių kostiumuose ir iš 
Brighton buvo net du vežimai, ku
rie vaizdavo Lietuvą stabmeldys
tės laikais ir krikščionybės laikais. 
Jie turėjo savo tarpe net dvi kape 
Iijas. 1

Iš Columbus Sąuare visi lygio 
mis eilėmis traukė į Katedrą. Po 
pamaldų Katedroje visi vėl susiri 
kiavę numaršavo į Symphony 
Hali.

^Bendrai galima pasakyti,*'kad 
paradas visais atžvilgiais pavyko. 
Už parado tvarkingumą reikia a 
tiduoti kreditą vyriausiam marša
lui p. V. Kališiui

Gaila, kad parade mažai jauni, 
mo tedalyvavo. Priežastis to buvo, 
kad chorą nariai negalėjo parade 
dalyvauti, nes tuo laiku jie turėjo 
savo paskutinę repeticiją. Ją daly, 
varimas būtą eiseną žymiai papuo
šęs.

, Malonų įspūdį padarė parade 
nešamos organizaciją vėliavos, tik 
ją turėjo būti datigfau. O ją galA 

i

----------- —' 1 ■ - * 1 —................ .' L’im
Dalis So. Bostono lietuvią parado, sielių 12 d. 'čia matome 

tuvos Dukterų, po globa Dievo motinos.draugijos vėliavą ir jos najėes 
pasipuošusios tautiškais rūbais, Vytauto ženkleliais ir vėliavukėmiC?

• Courtesy of.the Boston Gto8»
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TVATUTAfi rifguna

Aakriato ObMlic Statsrij* 
(Graikų Mythologjioa Žiup»- 
nelis) su paveiksiąs. Lietu
vių tatai ištadl Alyva—50c.

•M.

PALANGA tJEMET TURĖJO 
/ DAUG VASAROTO JŲ
Šių metų vasarą Palangos 

kurorte gyveno iš vįso 3,132 
vasarotojai, jų tarpe: 2,887 
Lietuvos piliečiai, 5&—Ame
rikos, 53 — Latvijos, 33 -— 
Vokietijos ir 145 Lietuvoj 
gyvenantieji • svetimšaliai. 
Peniai Palangoj vasarojo 
2,756 svečiai. ,
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ATMETA SUTKAIČIO 
SKUNDA

Kaunfls^ Vyi\ .Tribunolas 
atmetė Sutkaičio apeliaciją. 
Tuo būdu jis turės nė tik iš
sėdėti 12 metų, bet yra pa
šalintas iš kariuomenės ir 
neteko visų teisių.

Žimo kursus, su 

mčB’ūkięrtfahų Pav 

kaime. Pinigines premijas 

už gerą ir taisyklingą melži-

9 meigmos.

mėtina, kad konkurse daly- 
vavo mažutė, 12 metų, mer
gaitė Ona Vilaniškytė, kuri 
sįtebino žiūromis vikriu ir 
taisykįingu karviti melžimu. 
Parodą aplankė Mindaugių 
pradžios mokyklos mokinių 
ekskursija, mokytojų veda
ma. Apylinkės ūkininkų į 
parodą atvyo apie 140 asme
nų:

Utena nemažas ą 

miestas — apie 6,000 gyven
tojų. Jame yra daug inteli’ 
gentų. Utena gana gyvas ir 
judrus miestukas, bet jame 
nėra... laikraščių kiosko, 
kas sudaro daug nepatogu
mo laikraščių skaitytojams.

Čia laikraščius pardavinė
ja tik knygynai Vėlai va
kare ir šventadieniais, kai 
knygynai esti uždari, uteniš
kiai niekur nęgąlį gauti lai
kraščių. Įsteigus kioską, lai
kraščiai ’iš Įmauną autobu
sais būtų galima gauti'tą 
pačią, dieną, nes Uteąa su 
Kaunu turi nuolatinį greitą 
susisiekimą ; autobusais (iŠ 
Kauno išėję 14:30 vai., U- 
teną pasiekia 18:30 
vai.).

Yra Utenoj, rodos, 4 ben
zino bakai, yra keletas kios
kų alyvoms ir kt. daiktams 
pardavinėti, o laikraščių. .. 
Hm... Sarmatoka.

Pavirčįųyės rugsėjo

16 d. įvyko galvijų prieau- 
g^o pajr^i fr kąnn<j mel- 
žudo konkursas. Parodą su
ruošė vietinių galvijų geri
nimo draugijos Pavirčiuvės 
Skyrius. Prieauglį suvedė 
Balkaičių ir Bačiūnų galvi
ju kontroles ratelių nariai.
-y

Viso buyo atvestą parodon 
26 jauni gąlyijėliai, kurių 17

t- > ’ v/» ;» • ’ '
jmvo komisijos ptemijuoti.

Melžimo ^onkųxse dalyva-

Okupuotoje 1

w 4 -v

Ka KieiErieaas Kataiflma AV:

Turi Mnotf wrHk MokftML_ _ .10% Al-T — .^7 ■ -T'l-A vj •"» i’, '.m u   w

MaM» - 
virbeliais------ ;----------$1.75—1.25

Maldų Rinkinėlis, juodais 
viršeliais L,-———$175—125

Dr. Vinco Pietario MUd.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas - - 5a.

Moterystė frleimya*. Ver
tė J. Gerutis _____________ 40&

Gamtos PradžtemoMta — 
Dr. A Vileišis------—----- 50e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—R0a

Patrimpo Laiškai. — IMeido 
Kun. A Miliukas ■ ....

Meilė (Poema), parašė 1L 
Gustaitis - Ilta

(Dalis H). Su paveiksha&x__75c.. 
Vienuolinė Luomą. Vertė 

Kun. • P. Saurusaitis___ 26*
> Vaitaj Knygelė — su pa-' 

veikslais —........   30e.
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Karėj, 1918 ir mOm- Para 
šė-Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ___ __ ____ ___ __ 25e

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

Moterystės Neraaritanybė. J. 
ūesauskis.’Sv. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune -..-L..ffįa, , 
' Sunkiausiais LajOads. Parašė 
Ą Bacevičius____ __ ——40e.

iventas Gabrielius. įleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25e.

Religijos Mokymo Metodi- ~ 
tca. Sutaisė K. J, Skruodys—50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas---------------------------------- 40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka- 
qns Puida ---------------- 50e.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais ___________ 20c.

Indziulaitis . .............    50.
Iš'Kelionės po Mų^opą ir

Ariją. Parašė Pranai^ <Iriė 2.50 
■’ '

yiCttUoŲo DiĮ|į$» $p Batt? ' ;
nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis------- :—15c.

Nepaisytojo—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M, 
Turas. Kaina.------- ----- ;_______ 35e

. * ........ - • .*t r

GiliuJringas Vyrąs—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das—---------—________ ,..L. 25e

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
nozųkas ----------------------- —25ę

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak 
ių. Parašė Seirijų Juozu kas- 35e.

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis _ ___ __ 4Qs

Esumas—3-čia dalis dramos 
'Gims Tautos Genijus.*’ Pa
rašė Kun. L. Vaieekauakas—lOe

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pay. Vertė J. M.*%r- 
rintas _____ ..L __ __300
' Visi Geri—3-jų veiksmų vai
delis; parašė F. V. ■

Patricija, arba nežinomoji 
kaųkiftė •— 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas------—10$

Išganymo AprirtfiDdtaai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidkd- 
tnas su gaidomis ___ 75^

Dramos; 1) Gennana;-2)' > 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas------- _____ —166a.

Vaikų Teątrai: dalis I: 1)‘ 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 8) Pasakyk mano lak 
m£ Surihko S. K^ D. ir N—15$

VWkų Stirti: dalis JI: J
Btirrinre pastari; 2) Autas* . ’ 
ln>a Surinko & SL, D. irTk>JSA 

luiĄAkNMa' ‘'“j..' 

pandi
■ Mažas

MIRS 90 METŲ AMŽIAUS 
LIETUVIS MOKYTOJAS

Beržupis. Varėnos v., Vii- 
niaus-Trakų apskr. Šių me
tų rugsėjo mėn. Ų dieną nu- 
mi Beržūpio viensėdyje, Va
rėnos vals-įišgyveiięs 90 metų 
a. a. lietuvį dtokytojas (da
raktorius)^Krišiupas Molis. 
Nazūaos apylinkė nustojo 
vieno tų veteranų, kurie sųu- 

. ' * • *- ■ ■ . . ■* * į

kiaušiais spaudos draudimo 
ir rusų persekiojimo laikais 
skleidė šviesos spindulį savo 
tautiečių tarpe. Ą. a. Kris
tupas Molis išmokytojavo 
Varėnos apylii^je 60 mętii: 
Kamarūnų s(^. mokytoja
vo 12 metų,- paskui mokino 
Barčiuose, Rudnioj, Paika-

taliką atsitikimas žaibo grei
tumu aplėkė visą apylinkę, 
sukeldamas pasipiktinimą. 
Netrukus po to buvo kreip
tasi su skundu į valdžios į- 
staigas, pėdomis susekta į- 
mestasis paminklas-kryžius.

Nežiūrint visų pastangų 
iki šiol surastojo paminklo 
meironiškiams' iš vandens 
ištraukti nepavyko.
/ Rugpjūčio 3 dieną Daugė
liškio vuitas p> Adamavieius, 
atkaklus šlėkta ir lietuvybės 
priešas atstatė nuo seniū
nystės (šaltyšlavimo) visos 
apylinkės gerbiamą Meiro- 
nų gyventoją p. Pelenį. At
statymą motyvavo Pelenio 
nepranešimu valsčiun, kac

KOMUNISTŲ BYLA
Kaunas. Garsiųjų Lietuvos 

komunistų .Vireliūno, Kas- 
peraičio ir Sniekaųs byla 
jau gauta kariuomenės teis
me.. Byla nagrinėjama bus 
prieš Naujus Metus.

•.

SUNKI ŪKININKŲ PADĖTIS 
VIEVY

Vievis, Trakų apskr. Vie
vio valsčiaus gyventojams 
šie metai labai sunkūs ir, 
tiesiog, nebepakenčiami. Val
sčius statosi sau namus, tad 
be valstybinių mokesčių, 75 
procentus tų mokesčių didu
mo reikia sumokėti valsčiui. 
Bet tai dar neviskas. Vievy 
statoma nauja bažnyčia ir 
kiekvienas parapijos ūkinim 
kas turi sumokėti bažnyčiai 
15 lt. nuo hektaro. 15 litų 
ūkininkui dideli pinigai. 
Kai vidutiniškam ūkininkui, 
turinčiam 15 ha. žemės įtei
kia sumokėti vien bažnyičai 
225 lt. — taipjau nebegalima. 
O priskaitvkite dar valsty
binius žemės mokesčius, val
sčiaus mokesčius, — tad ne
sistebės visuomenė, kad kar
tais negalėdami. sumokėti 
bažnyčiai biednesnieji žmo
nės neša savo vaikus krikš-

\

lyti i rusų cerkvę arba ligo
nis alpsta be kunigo.

PAKEISTAS RODOMŲ
t

K

Į8TATYMAS LIETUVOJ

- Sąryšy su besiartinančiais 
Klaipėdos seimelio rinki
mais.

Pirmiau galėjo rinkti į 
Seimelį tie, kurie turėjo 21 
m., dabar tegali linkti ture?, 
darni 24 m.; renkami tegali 
būti tie, kurie turės 30 m., 
pirmiau renkamas galėjo bū
ti turėdamas 24 m.

Apylinkių komisijos pir- 
. miau galėjo susidėti iš p-ko 
ir mažiausia 
bar jau reikalinga pirmin. 
ir mažiausia 4 nariai.

Apylinkės rinkimo komi
sijos pirmininko padėjėją 
išsirinkdavo pati komisija iŠ 
savo tarpo; dabar tas padė
jėjas bus apygardos komisi
jos p-ko .skiriamas. Vyriau
sioji rinkimų komisija jau 
direktorijos paskirta. Pir
mininkas Simonaitis, na
riai: konsulas Šulcas, pirk
lys Scharffetter, Vanagaitis 
ir Štilnis.

■■ :

>ia 2-jų narių, da-
■eikllinga pirmin.f

ti
SiftUSkoo.

Trumpi Skaitymlllai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie |- 
vairius gyvenimo atskjmimus. 
Parašė J. Tarvydas —įį___45c.

Turto Norma—moksliški pa- 
siskaitymaL Parašš Uosis__ _45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais $ 1914—1$ metą 
ParašS P. aždeikis.__ 65?

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tšvą Faberą-Fi- 
lipiną. Verti Kun, P. L. .......15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas ; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengi S. Kaimietis—15e. 
~ Užkeflrta Mergeli' n Bara- ' 
da ir Barsdaskutis—apysaka 15e.

Kataliką Bažnyčia ir Do- 
mokratismas. — Paraši kun. 
Tarnas Žilinskas —.r.,.į,,5Ū0

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis , j.... - ... .į,—25c.

XXIX Tarptautinis Eucha- 
natinią Kongjęesąs. j Parašė 
kun. Pr. Bueys, M. I.,C..—.1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pą- 
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovą... Išguldė 
Magnus Parvalkietis — ^0

Kelitmė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas deiybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. - 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio . ........ -—----- $1.00

Pramoninės Demokrat jios Pa- 
grindat Parašė Uosis -’H*

Gegužės Mėnuo — Kun. P. / 
žadeikia. Kaina---------------- 50c

Aritmetikos Uždavinynas—25c 
Vaikę Darbymečiui — Rin- 

kinėlis kalbos mokslui——50e
Petriukas — laiškai vieno i 

vaikelfo. Vertė S. Rakauskas 15c
Bolševizmas.— Kas tai yra 7 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj --------- 2— . '—15c

ŽaicBmę Vainflcas-ySavybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _____ ——________50c

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus—____  _______ 50c

Atsargiai sti Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. Kį.9............. 10c

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mėsų tikėjimo. 
Verte Jonas 1L Širvintas----- 50e

Lietuvos ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir Kau
nas  7'" "— -------- 40e.

- . ; • t

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

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A Ųjfeuumškaa 10c 

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, BirŽeBo ir Spalių mA 

‘ lemams. EBeido tam. K. A Va
gys 1___\ L., •___ -25c

Dangau įUMttA. ~ Su
rinko £un. M. Gavąlevičius; 
be apdarų 75 centai, n ap- ' 
darais —___.-.-.j „ gLOO

žmogus ir Gyruofys. Para
šė kun. P. Bu&s —_____ .- 30e.
'■ Socialiuįsm ir Krikičtoaybi.
Prot V. Jurgučio »■ , . ■■10a.

tydas Lietuvoje. Parašė & <
JkhafetĮ* ----- lūe.

Maldos GMjH Istoriškas 
pieKnys IV-to Kętmečio kri- 
Hfioūybės. Lieririą tatai 
Hguldė P. B/Į7- , ų ___ 26a

Apcirikimų a Atsi
tikimas-S irikouiiho gyva 
nimo. Ijtptfaua Vab
kas ,.m,,■ i,10a

Jono KmHo ĖOta. ......41,00 
Lietuvos Afynaa Su pa

veikslais ir aprašymais——1.50

: v r ■

baly, Giraitėj, Moledugnyj, Meironyse statomas Šv. Ka-
‘ zįmįero D-jos skyriaus dvie
jų metų sukaktuvėms pami
nėti kryžius. Be to tame su- 

^ršiigrtilfe^ siriįik^nėjValsčiuje vuitas ė- 
mė a^.tuoti, kad žmonės ne- 
sidėtų į šv. Kaz. Draugijos 
skyrius, nes tai esanti gry
nai politinė ( ?) priešvalsty
binio (?) pobūdžio draugi
ja. Prigrasė kitiems šalty
čiams, kad jų laukiąs pana
šus likimas, kaip p. Pelenio, 
jei jie remtų Šv. Kaz.'Drau
gijos skyrius arba pŽtys juo
se dalyvautų. Šitoks prieš 
lietuvių draugijas p. Ad. pa
sirodymas nėra pirmas atsi
tikimas.

Prieš dvejus metus pradė
jus. Daugėliškio valsčiuje 
kurtis Ūkio Draugijos sky
riui, jis taip pat įvairiais 
būdais trukdė ir agitavo 
žmones, kad nesidėtų į Ūkio 
ratelius.

Pašalinęs nuo vietos visų 
mėgifamą p. Pelenį paskyrė 
jo vieton be rinkimų tūlą Ži
lėną iš Antagavės stšelcą. žo
džiu sauvaliavimas kiekvie
name žingsnyje.

Mitraukoj^arėpojL (Dabar 
N. Lietuvoj}, Varėnos stoty 
ir k. Buvo didelis savo tėvy- 
nės mylėtojos ir ‘ ~
jimo katalikas. Su savo įsi
tikinimais niekuomet nesislė
pdavo, bet/ jais didžiavosi. 
Buvo tvirto būdo, visur ir vi
suomet mylėjo tvarką. My
lėdamas mokslą, negailėjo jo 
ir kitiems. Dėka jam mūsų 
kraštas turi kelis kunigus. 
Vienas jo sūnus Vincas da
bar mokytojauha JN. Lietu
voj, antras — Feliksas — 
mūsų krašte. Deja, Velioniui 
neteko džiaugtis jų parama, 
nes Vincas būdamas anapus 
administracinės linijos, ne
galėjo aprūpinti, seno tėvo, 
gi Feliksas, irgi negalėjo 
kaip reikiant tėvo prižiūrėti. 
Senatvj jam prisėjo gyventi 
ir mirti nemažame varge. A. 
a. velioniui teko mokyti len
kų ir nėt rusų kalbomis, nes

/ 

anuomet niekas lietuviškai 
nemokino»bet prasidėjus 
lietuvių atgimimui stojo į 
atgimusių sūnų-kovotojų ei
les ir mokė vien lietuviškai.

.Tebus jam lengva Lietu
vos žemelė, o mums jis tebū
va pavyzdžiu.

■_■
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$viėgų metų sukak

tuvėms paminėti buvo pa

statęs. '

Skaudus ir begalo užgau

nantis kiekvieną lietuvį ka-
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DĖL SILPNŲ, SUMENKĖJUSIŲ 
MOTERŲ IR VYRŲ

jus jaučiatės silpnas, sumen- 
esate nerviškas, susirezinęs, nega- 

te gauti gero nakties poilsio, arba tu- 
7 rite menka apetitą ir virškinimo pakri- 

kitous, ar kitas panašias ligas, paeinan- 
nuo abelno pakrikimo, pasidariu

sio iš priežasties konstipacijos, imkite 
Jiuga-Tone tik per kelias dienas ir pa
stebėkite kokis po to seks'didelis pa- 
nerSJimas. ...

-^_Nuga-Tone leido tūkstančiams žmo- 
atsikratyti savo virškinimo pakri- 
ir suteikė jiems puiku apetitą. Jis 

nervines ir muskulines spė- 
»ir nugali tą nuolatinį jautimąsi pa- 

u, nusikamavusiu, nusilpnėju- 
i padaro gyvenimą taip skurdą, 
jus esate taip sveikas ir gyvas, 
urėtumet būti, arba jei esate pa- 

nfS prieš laiką, būtinai imkite Nuga- 
galite pirkti jį kur tik vais

tei yra pardavinėjami. Jeigu Jūsų par- 
neturi ją stake, paprašykit jf 
jų dėl jus iš savo džlaberio.

• VEISĖJAI, Seinų apskr. 
Rugsėjo mčn. 17 d. 2 vai. 
naktį buvo didelis gaisras 
gaisras V eisėjų miestely. 
Pradėjo degti miesto centre 
didelis namas. Po 10 minu- 
čiii atbėgo Veisėjų gaisri
ninkų komanda ir Įtempę vi
sas jėgas motoru “Flader” 
firmos gaisrą užgesino. Nuo
stolių padaryta keletą tūks
tančių.

LĮ UI ATĖJO NAUJAS SMWS NAUJU 
j BAUAMTaU
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliam___
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais——
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais _ _ ________ *L75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais, viršeliais------ __------$1.25

JgAEAfl NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras-
‘ tais viršeliais__________ :--------------------------- 40

**■ »

jota, užsakymus rimkit, sskaužlu Ur«u:

- ‘'DABBUONKO” ADMINISTRACIJA 
Wert Broadvay . South Bocton, Man.

f
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APSKRITIES ŽEMĖS ŪKIO
PARODA

Žiežmariai, Trakų apskr. 
Rugsėjo 14 d. Žiežmariuose 
buvo Trakų apskr. žemės ū- 
kio‘paroda. Nors šiame aps
krityje stambių ūkininkų 
nėra, o vidutinio ūkio didu
mas svyruoja tarp 5—10 ha, 
bet ir toki gana smulkūs ū- 
kiai daro gana didelę pažan
gą. Parodoje ypatingai me
tei į akis gražus gyvulių 
prieauglis: ardenų veislės 
jauni arkliai, olandų veislės 
karvės vietos ūkininkų išau
gintos ir rūpestingai laiko
mos. KiąuMų buvo labai 
daug; visos įos didelės ir 
gražios ir vis jorkšyrų veis
lės;» * /

Jayų'ir daržovių šiais me
tais parodoje maža tebuvo, 
bet dėlto liaudies dirbinių 
skyriuje mirgėte mirgėjo 
ųražūs lietuvaičių audiniai, 
mezginiai ir kiti rankdar
biai.

Parodą aplankė labai 'daug 
žmonių. /

PASKANDINTO PAMINKLO 
". 'ATGARSIAI

s. -*

Iš Daugėliškio padaugės 
(Švenčionių apskr.). “Vil- 
niaus Rytojus” rašė apie 
profanacinį Lūšių ežere pa
minklo’" paskandinimą, kurį 
Meironų sodz. jaunimas su- 
sibCiręs į Šv>Kaz. Draugiją, 
skyri;

Knarkia PaMepns.—Komedi
ja 1-me akte. ParąŠĮ Gineitis 15a. '

•DARBININKAS"
3$6 Broadway,
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- Krikštai.
: • - t

Sekmadienyje, spalių 12 d. net 
i lietuvių šeimų kūdikiai pakrikš- 
yti Pan. Šv. Apreiškimo Bažny
čioje :

Edvardas, sūnus Česlovo Bier- 
įackio (lenko) ir Onos Lukoševi- 

’-iutės. . .
Danielius, sūnus Danieliaus ir 

)nos Pavilonių.
Vincentina, duktė Kazimiero ir 

Jievos Dirsių.
Jonas, sūnus Juozo ir Marijo

nos Rainių.
Bernardas,- sūnus Edvardo ir 

Lottie Mažeikų.
Jonas, sūnus Jono ir Onos As- 

lasauskų.

Galima spręsti kokia ateitis le
mia lietuviams iš*skaitliaus nau
jų k riks t ii ir iš tėvų sąstato. Ži
noma, jeigu kiekvieną savaitę kri
kštytus! po 6 kūdikius, ir tai iŠ 
grynų lietuvių šeimų, tai ateitis 
lietuvių parapijų užtikrinta; bet. 
deja, net ir iš čia paduoto sąsta
to, ne visos šeimos grynai lietu
viškos, nes čia tai tėvas kitatau
tis, tai; motina. Dar kita neigia
ma rodyklė, tai kad tos šeimos ne 
arti Bažnyčios gyvena, ir abejo
tina ar jie palaikys artimus ry
šius su lietuvių parapija.

Rengimai

Šauniai pavyko balius rengtas 
Apreiškimo Parapijos Mokyklos 
Alumniečių, Sekmadienyje vaka
re, spalių-12 d. Buvo tai tikrai 
gražus balius; įėjus svetainėn, 
tuojaus traukte traukė salės iš
puošimas, gražiomis spalvomis, tai 
triūsas išpuošimo komisijos. Jau 
nuo 7-tos valandos renkasi žmo
nės, kaip jauni, taip ir seni, yiu- 
rikantams pribuvus -prasidėjo šo
kiai. Nors iš pradžių koks nesma
gumas, iš priežasties, kad per ne
susipratimą ir nepasisekimą gauti 
lietuviškų šokių gaidų, bet ačiū 
pasišventimui p. Jurgio Priešgin
om ir p. Gabrielio, pristatyta tų 
gaidų, tada ir ūpas pakila, ir visi 
jautėsi patenkinti. Sekė dovanų 
išdalinimas: buvo apsirėdę keli 
desėtkai kostiumuose, ir trims po
roms išdalintos dovanos: už gra
žiausi, vienai panelei apsirėdžiu
siai kaip kinietė, ir mažytei mer
gaitei pasipuošusiai Little Lord 
Founterloy; juokingiausieirts, po
rai apsirėdžiusiems kaip kūma ir 
jos vyras; ypatingiausiems, trims 
mergaitėms apsitaisiusioms kaip 
angliakasiams, su lempoms^ vyrų

Tikimės, kadaprėdalais, ir t. t.

kitą kartą atsiras daugiau vyrų, 
kurie nepatingės ir kostiumuose 
dalyvauti. Ręikia pripažinti, kad 
jaunos Alumniečių jėgos iš širdies 

dirbo, todėl ir tokios pasekmės 
susilauktos, nes permatoma, kad 
pelno Naujiems Vargonams bus 
nemažiau $50.00. Lauksime dau
giau Alumniečių parengimo, žino- 

I ma, sū išvengimu Aiažytėlių pada

rytų klaidelių.

Apreiškimo Parapijos Choras e- 
nergingai renkasi "net kelis kartus 
į savitę praktikuoti. Nori žinoti 
paslaptį, priežastį? Klausyk: Jie 
rengia koncertą, šeštadienį, spalių 
25 d., kartu su pagarsėjusiu ar
tistu Petru Petraičiu, naudai nau
jiems vargonams. O visi žino, kad 
Apreiškimo Parapijos Choras tik
rai moka koncertus surengti. Šis X Z •• »
vakaras dar tuo bus įvairus, kad 
bus jame suvaidinti keli veikaliu- 
kai'. Bus ir šokiai ir visa už vi^ną 
įžangą. Tuo choras pradeda savo 
žodį pildyti, kad Vargonų Fon
dui parengs net kelis vakarus. 
Juk ir patį Pašventinimo Koncer
tą, didelią dalį,-ne kas kitas kaip 
choras išpildys; prie to ir rengia
masi. Todėl, visi į Apreiškimo pa
rapijos choro — Petro Petraičio 
koncertą, šeštadieny, spalių 25 d. 
Kaip katalikams, mums reikia 
remti savas įstaigas, o ne kokius 
ten “nepartyvius.”

Draugijos
■Kaip kas met, Apreiškimo Pa

rapijos Švento Vardo Draugijos 
nariai/ ir šiaip vyrai-, dalyvaus 
viešame gatvėse parodavime, ren
giamam visų Švento Vardo Drau
gijų BrčoHynodrbcezijojė?MtteU 
draugija kasmet turi savo beną. 
Tas viešas parodavimas yra tiks
lu parodyti visems žmonėms, kad 
katalikai vyrai nesi gėdina savo 
tikėjimą išpažinti, ir dar, kad net 
buriasi į draugiją. Štai sujSudi;' 
nantis reginys ^sekmadienyje, spa
lių 12 d. kuomet pamatysime ne
mažą būrį vyrų, su savo vėliava 
ir ženkleliais, kartu einant prie 
Šventos Komunijos. Kuomet ir 
vyrai pradeda taip gražiai viešai 
rodytis, tikrai geras ženklas; reiš
kia ne vien moterys pamaldumą 
turi.
^Toje 

moterų Rožančiaus draugijos su
sirinkimas. Ši draugija yra viena 
iš skaitlingiausių parapijoje, nes 
turi apie 300 narių. Nutarta pri
sidėta kaipo draugija prie Fede
racijos ; įsteigta Altoriaus skyrius, 
kuris rūpinsis altoriaus papuoši
mu, rinks aukas įtaisymui naujų 
bažnytinių daiktų. Taip pat yra 
noras rengti kokį nors vakarą, iš
bandyti tas milžiniškas 300 narių 
jėgas. Ši draugija, ypač pastarais 
laikais, yra daug nuveikus Bažny
čios labui, ir beabejo ir toliau at
sižymės.

Plebietis

YO
BAYONME/li. J.

# *

< Vaidinimas
/ 1 -Jau visi rengiasi prie žiemos 

sezono. Koras pradeda mokytis 
labai gražų veikalĄ Žąda vaidin
ti prieš adventus. Taipgi mokina
si naujų’labai gražių dainų. Spa
lių 5-tą koras skaitlingai dalyva
vo Nęw Yorko, Katedroje.^ 

x Vyčiai ' -

Vietinė Vyčių kuopa turėjo-ba
lių spalių 4-tą Jersey City viešbu
tyje Plaza. Labai gerai pavyko. 
Buvo daug jaunimo iš visos* apy
linkės. Sako lika gerai ir pelno, 
nors nepaprastos išlaidos. Vien 
svetainė kainavo Ąpie $100. Lin
kini pasisekimo ir ateity.

Teko nugirsti, kad Bavonnės 
visos organizacijos rengiasi prie 
apvaikščiojimo Vytauto Didžiojo
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dienos. Žada pakviesti visą di
džiulį korą susidedantį iš šios a- 
pylinkės.

iv. Mykolo atlaidai
Rugsėjo 28-tą iš yakaro įvyko 

iškilmingi Mišparai. - ’ Gražų pa
mokslą pasakė kun. Simonaitis; 
Rugsėjo 29-tą pamokslą. pasakė 
kun. Kelmelis.. Mišparus laikė kun. 
Šeštokas iš Nevt Yoricp. Daugelis 
parapijonų priėmė Šv. Sakramen
tą ir iškilmingai šventė savo baž
nyčios Patrono dieną.
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ŽEMŽS DREBBJIMAS PADARĄ;
MUJONIERIU ,

Paprastai žemės drebėji
mai yra labai baisūs ir žmo
nėms padaro daug nuostolių. 
Bet vieną italą Amerikoj že
mės drebėjimas padarė mi- 
lionieriu. Tas italas, neturė- 

1 damas iš ko gyventi savo te-
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DalyvavojvirŠ šimtas narių. Turė
jo pasamdžius svetimtaučių beną. 
Oras buvo gražus. Paradas buvo 
pasekmingas. Mums būtų buvę 
daug maloniau, kad mūsų benas 
būtų grajinęs, o ne svetimtaučių. 
Pasirodo, kad ir Šv. Vardo drau
gijoje yra lietuvių muzikantų. Pa
tartina . jiems- susiorganizuoti ir 
sudąjryti beną ar orchestrą.

r- • • ’ •

- Spalių 18 d. prasidės Šv. Trejy
bės parapijos bazarag, kuris tęsis vyne i, išvažiavo Amerikon. . « • v* v • • • ė * w

v

NEWARK, N. J.
Sphliij 12 d. įvyko didžiulis į- 

\ airių tautų katalikiškų draugijų 
paradas vardu-Holy Name Socie- 
ties. Tame parade dalyyavo apie 
30,000’žmonių. Jų ta buvo ir 

zmūsų vietinė Sv^-Vai^o/draugija.

net iki lapkričio 3^d. Bus įvairių ’ 
laimėjimų. Taipgi bus ir progra
mas dainų, deklamacijų, juokų ir 
1.1. Parapijiečiams būtinhs reika
las paremti.

• ■ . . .
Spalių 19 d. pas mus lankysis 

Jo Ekselencija vyskupas, kuris su
teiks Sutvirtinimo Sakramentą. j

X \-
• /•

Nerasdamas sau tinkamo 
darbo, jis nutarė pasidaryti 
auksakasiu ir iškeliavo į kal
nus, aukso ieškoti. Po dide
lių vargų jis rado kalnuose 
aukso gyslą, bet ji buvo la

ibai silpnutė. Darbas vos išsi- 
V. T.nkac mokėdavo. Italas buvo kan-
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trus ir dirbo toliau. KartąO3 
vieną naktį’/įv^ko smarkus 
žemės drebėjimas. Rjdą įU- '"Jjl 
las pamatė, kad toj vietojįigil 
kur eina aukso gysla, kalne, 
pasidaręs didelis plyšys, ku-į|| 
riuo galima nusileisti giliau. 
Pasirodė, kad plyšio dugne 
gysla buvo nepaprastai gąu-?- 
singa auksu. Valdžia pripa- 
žino italui nuosavybės teises 
į jo rastą aukso gyslą. Grei- 
lai po to italas virto miEo- ,įJ3 
nieriu, " sudaręs bendrovę 7’3 
auksui kasti. •

SALIETROS 100 METŲ 
SUKAKTUVES

Atradus Ameriką; praėjo ‘,7J 
darvdaug laiko, kol žmonės 
pątyrė, kad tame krašte yra ^|| 
labai daug brangių metalų, 
brangakmenių, akmeninių J 
anglių, natfos ir kitų turtų, 
Niekąs ir nemanė, kad net .-<1 
.tokiose vietose, į kurias bu- O

>*r *- * 1*3
vo žiūrima, kaip į nieko nef -;ja 
vertus tyrus, buvo paslėpti 
didžiausi turtai. .

Ir tik astuonioliktojo šimt- :O 
mečio pabaigoj vienas gam- ; 3 
liniukas ištyrė Pietų Ąmeri- 
kos tyrų akmenis ir smėlį.-^1 
Pasirodė, kad tuose tyriau- 
kili akmenyse yra labai daug ,. 
salietros, kari sudaro auga- £ 
lams nepaprastai reikalingą 
maistą. Salietra gaunama Jį 
tuos akmenis tirpinant ir vi- 
rinant. 1810 metais atsirado J 
pirmos salietros 
bet jos mažai tii trąšų tepa- 
gamindavo. Tik apie 1830 
metus žmonės suprato didelę 
salietros naudą ir jos prade- ' | 
ta gaminti daugiau, ypač • įį
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California Fnrit Ezchange

/ California Vmeyardists Association

San Joaųtdn Grower-8hipperŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
(Svedish American Line) 

PATOGUS IR GREITAS » 
SUSISIEKIMAS

Dideliais, Naujais ir Modemiškais 
Motorlaiviais

NEW YORK—KLAIPĖDA 
<Per Gothenburgą)
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LABAI PATOGI IR LINKSMA 
KELIONE Į 

LIETUVĄ

i. ’
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Valdžia Nedarys
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BOARD, LIMITED
SAN FRANCISCO

PRALEISK KALĖDAS 
LIETUVOJ

Dvi Kalėdinės Ekskursijos 
Išplaukta iŠ New Yorko

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
Lapkričio 29 d. V. D. M.

M. S. “GRIPSHOLM
< Gruodžio 6 d. V. D. M. 
Užulsakykit Vietas Dabar!

Laivų IHplauMmai ii New Yorko 
M. S. GRIPSHOLM. .'Lapkričio 1 < 
M. S. KUNGSHOLM. .Lapkričio 8 
•S. S. DROTTNINGHOLM Lap. 29 
•M. S. GRIPSHOLM..Gruodžio 8) 

♦KalMlnė Ekskursija Į Lietuvą
Dėl plstesnių informacijų krelp- i 

kitfti pas arčiauaj Tamstai agentą ; 
arba bent kurią musų Linijos raA- ( 
tinę. Gauk lietuvių kalboj speciali 
cirkuUorf apie Linijos patarnavi
mą. Gaunami pas agentus Ir musų 
raitinėae. Raiykr

SVBDISH AMERICAN 
LUTE

10 STATĖ 8T.. BOSTON, MASS.
,«■■■■»»«»»»■»■■■ t ■ ■

PIRKITE DABAR
•> ..... .

VYNUOGIŲ SUNKA •

Praleiskite Kalėdas 
Senėj Tėvynėj - 

Prisidėkite primusų bile vienos 
asmeniniai prižiūrimos Kalėdinės 

Ekskursijos 1 
LIETUVĄ 

Keliaukite greičiausiai plaukio
jančiais garlaiviais, kurie išplau

kia iŠ New Yorko

.BREMEN 
GRUODŽIO S D.

EUROPA
GRUODŽIO 18 D. 

MAŽIAU NEGU 8 DIENOS I 
LIETUVĄ 

' Arba keliaukite populiariu 
kajutlniu garlnivlu 

BERLIN....Gruodžio U>L 
Informacijų klauskite paa vietini 

agentą arba x
NO.RTH GERMAN S

LLOYDų
«5 STATĖ ST-. BOSTON

^ALIFORNIJOS Vynuogių Auginto
jai gavo nuo Valdžios užtikrinimą, 

kad Fedėralė Valdžia,, nedarys kliudy
mo vartotojams, kurie nori nusipirk
ti Vynuogių (Greipsų) pasigaminimui 
sūnkos, išimtinai suvartojimui savo 
namuose. x

z *

. Dabar yra geriausias laikas nusi
pirkt Vynuogių sunkai pas jfaų 
šviežių vaisių pardavėją, aite, nu- 
ripirkit tiesiog iš ledų karo, vietos 
Gelžkelio Varde.

n

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

Pietų Amerikos vakaruose. 
Čili valstybėj, 1830( metais, 
taigi lygiai prieš 100 metų, 
iš Čili išplaukė pirmieji lai-' 
vai į Šiaurės Ameriką ir į 
Europą.

Dėl salietros laukti taip 
Pietų Amerikos valstybių 
buvo net ir' karu. Pirmiau 
............................ ‘ J,

Kliūčių

CALIFORNIA
’ X. *

t W- <

tie laukai priklausė Bolivi-" ? 
jai. 1866 metais tarp Boli
vijos ir Čili buvo sudaryta 
sutartis, pagal kurią čilie- į 
čiams buvo leista salietros 
turtus išnaudoti. 1879 me- "7 • - •tais Bolivija sutarti sulaužė 
ir Čili kariuomenė užėmė ta

M kraštą jėgą. Bolivijai į pa- ,-i 
gelbą atėjo Peru valstybė ir < ‘ 
taip kilo karas, kuris- tęsėsi 
keletą metą. Salietros drus
kos laukai buvo apšlakstyti 
tūkstančių - žmonių krauju, 
kol pagaliau Čili karą laimė
jo ir dalį Bolivijos teritori
jos pasisavino. Bolivija ne
teko turtingo krašto ir buvo 
atstumta nuo Ramiojo van- 
denyno pakraščių.

Ginčas dėl tų žemių vėliau J 
bnvo nekartų kilęs tarp Čili X 
jt Peru. Tik po didžiojo ka- -j 
ro, Jungtinėms Amerios J 

•* Valstybėms tarpikninaujant, 3 
konfliktas galutinai' likvi- M 
duotas.

ir* 1
Gerta kataBkykaa lafkmNi j
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VIENINGA MINTISL?
X.

r Tiesa, jau praėjo tie triukš- talikai tautos garbę atlaikė. 
C iningi pokarinio entuziazmo Bet tuomi pačiu laikotarpiu 
i'laikai, kada^ giliai širdyse susirinko ir gi lietuviai į

• *T_1 — — I —* L. ~ ——
auklėjamas amerikiečio lie- 
žuvio patriotizmas, atidarė 
jo kišenių gausioms aukoms 

-Lietuvai ir kada amerikiečių 
Š. lietuvių masiniai mitingai ir 
piktoki gražūs vieši pasirody- 
Slnai buvo didelė moralė pa- 

rama Lietuvos vyriausybei 
.kovoje už nepriklausomybę. 
Taip atrodė, jog tie ląikai 

i jau nebegrįš. Jie tačiau grp 
žo. Šiais Vytauto Didžiojo 

metais mūsų amerikiečių lie
tuvių patriotinis judėjimas

'prasidėjo mažesnės reikšmės 
Įpf lokaliais Vytauto Didžiojo 

Sukaktuvių minėjimais. Bet 
štai — tasai judėjimas stip- 

lįrirėja ir plečiasi, užimdamas 
kas kart* didesnius ratus ir
■5kas kart platesnė'V _ . .f.. ... . r

... ’S'-'. —- bėn visiems, kuriems pnva-
’lo rūpėti Lietuvos likimas. 
| Pavyzdžiai veikia stipriau, 
inegu žodžiai. Turėkime, tad 
vilties, kad mūsų gražus Vy
tauto Didžiojo minėjimas 
permes per vandenyną tikro 
patriotizmo kibirkštį ir su
vienys Lietuvoj^ visus, ku
rių darbas gali būti naudin
gas Lietuvai Tėvynei. Neuž
mirškime, kad esame tarp
dury didesnių pasaulinių į- 
vykių.. Tik visos tautos vie
ninga mintis yra mūsų atei
čiai nenugalima garantija.

Mikė

Vilnių. Ir ten išnešė.garbin- 
gą rezoliuciją, kuri nustebi-

į Dtttini neUogte.—PleSasi pieno, kiaulių į vištą ūkiai.—Vis dėlto
. ūkininkam* ranku.—Prieš malūnininką riądikatą—Atpigins duoną, 

r £ * . * x
‘ ;............. -

Ęugsėjo 18 d. ž^mės ūkio 
mįnistęris p Aleksa pasikvie
tė spaudos atstovus ir juos 
painformavo apie šiemetinį 
derlių, j a vii kainas, ekono
minį krizį, ž. ū. prekybą ir 
ateities planus.

Derlius

Statistikos daviniai (jie 
vis tėra dar apytikriai) ro
do, kad šiemet derlius neblo
giausias.

Rugių šiemet gauta 12^ 
mik centnerių (1.300,000 
centnerių daugiau kaip pe
reitais metais), bet jų paku-, 
liamumas už pernykštį men
kesnis. Užtat sėjos plotas 
buvo 30,000 ha. didesnis.

Ii

* i

KUN. A. PETRAITIS, šv. Kazimiero parapijos klebonas. Jo 
pasidarbavimu gėlių diena pavyko.

........................ c ,,....... .

nia visokias brošiūras, atsL 
šaukimus etc. Tokiai, vokie- 
tinimą propagandai felei- 
džiama: Amerikoje — 9 mi
lijonus markių, Austrijoje 
ir Vengrijoje apie 6 milijo
nus, Lenkijoje 2 mil., Pran
cūzijoje 1,500,000 markių,’. 
Rumunijoje 900,000 m., Če
koslovakijoje 500,000, Dan
cige ir Pabaltijo valstybėse 
600,000 markių, iš kurių, ži
noma, tenka nemažai ir Lie-

. .'K ’ .*

tuvai. '
Šių metų rugsėjo 14 dieną 

buvo išrinktas Vokietijos 
naujas reichstagas. Vis tiek, 
kas rinkimus laimėjo, nau
jas reichstagas gal neleis da
ryti panašių išlaidų liuksu
so reikalams, kurias Smar
kiai kritikuoja valstybės 
kontrolė savo memorandu
me, bet, žinant kaip planin
gai ir sistematingai per įvai
rias draugijas .ir sąjungas, 
kurių centrą sudaro Vokie
tijos užsienių reikalų minis
terijos žinioje esanti “Reich- 
szentrale fur Heimatdienst,”- 
varoma vokietinimo darbas 
užsieniuose, nėra ko laukti,- 
kad ir naujas reichstagas pa
gailėtų tam darbui pinigų.

Lietuvai vokietinimo pro
paganda gal daug yra pavo
jingesnė negu kitiems kraš
tams dar ir dėl to, kad p. 
Voldemaro sudarytoji pre
kybos sutartis vokiečiams tą 
darbą žymiai palengvina, 
leisdama jiems laisvai apsi
gyventi ^Lietuvoje, verstis 
prekyba, užsiimti visokiais 
amatais, pirkti žemę ir įsi
gyti šiaip turtą. Yra ir to
kių stebėtinų apsireiškimų, 
kad asmenys, kuriuos dėl jų 
darbų seniau vokiečiai laikė 
savo aršiausiais nepriete
liais, o dabar jie pasidarė 
vokiečių geriausi bičiuliai ir 
paremia beveik kiekvieną vo- 
kiiečių sumanymą, nepaisy
dami, ar jis Lietuvai nau
dingas, ar ne.

Nepagirtina būtų, jei ran
kas sudėję žiūrėtume, kaip 
vokiškoji banga užlieja mū
sų kraštą, ant kurio laisvės 
aukuro ne vienas tėvynės 
mylėtojas sukrovė net gyvy- ' 
be ir sveikatą. Tai bangai 
atremti reikalinga neatidė
liojant griebtis organizuoto 
darbo. ri*-

i* • • 'z?*

.. ...

110%> 'daugiau kaip perei
tais metais.* Bekoninių kiau- 
Įių kainos užfiksuotos ketve- 
riems . metams, bet sviesto 
pastovios, kainos, nenustaty
tos.' Pirmos rūšies sviestas 
gabenamas į Angliji}, jo kai-

* ■ • - • • X . . v >. v

na palaikoma. Seniau svies
to kainos buvo kiek nukritę^ 
paskiau vėl pakilo iki 5 1. 90 
c. (už kUįpgr. I rūšies), bet 
dabar yėį rodosi tendencija 
kristi Pąvvzdį parodė Ko
penhaga:.

Blogjaoria su rugiais

Rugių kaina menkesnė už 
miežių ir avižų, kurios taip 
žemos.? Ilabar UŽ rugius mo
ka vos 7J9 litus. Rugių per
teklius stipriai jaučiamas, 
jų eksportas per sunkus. Šią 
savaitę taip pat pablogėjo 
kainos, kviečiama, >

Toliau ministeris pasisa-
C 

kė .
prieš malūniniuką sindikatą.

Tokio sindikato formaliai
• . x ■- .

gal ir nėra, bet faktinai jo 
veikimas pasireiškia. Dabar 
tiriamas Jokių malūnų pa
dėjimas. .Pasirodo, kad to
ki malūnininkai gauna labai 
didelį pelną, žymiai didesnį 
už normalu

* X

; Ateity, jų veikimas bus 
sutvarkytas ta prasme, kad 
ju pelnas būtų organingai 
surištas M javų kainomis. 
Išnuomotą -malūnų eksperi
mentai per 12 metų pagei
daujamų vaisių neatnešė, už
tat jie bus kitaip sutvarkyti. ! 
Čia parodys didesnę akciją 
valdžia. -

Atpigins' duoną 1

Tačiau tai ‘padalyti galės 
tik ateinančiais metais.

Mat, dabar, nors rugių 
kaina labai žema, bet duona 
nė kiek nepigesnė. Net kar
tais nuostabu esti: sakysim, 
rugių kainos nukrito per pu
sę, o kilogramas duonos at
pigo vos penkiais centais. 
Tas nenormalumas nuo atei
nančių meti} bus sutvarky
tas.

Tam tikslui Kaune bus 
pastatyta moderniška kepyk
la, kurios užteks nemažiau 
kaip trečiai daliai visų Kau
no gyventoji}.

Į kviečių kainas gali at- 
siliepti sutartis su Latvija, 
jei bus pasiekti tie tikslai, 
kuriuos numatė lietuvių de
legacija. Kaip pasiseks, dar 
neaišku. Kviečių kainos ma
no stabilizuoti 17 litų už 
centnerį. Derybose neaišku
mų sudaro latvių prekybos 
užsimojimai/ Ten nužiūrėta 
palaikyti aukštas javų kai
nas, bet tai blogai atsiliepią ir kiaulių. Bet bendra ten- 

r • t jw • • j • ♦ i -~

no vokiečius ir kuri padėjo* Žiemkenčių kviečių derlius 
‘ ir sėjos plotas didesnis <15,- 

000, ha. daugiau). Kviečių 
pakuliamumas neblogas. Bet 
buvo suimta daug sudygusių 
kviečių. Iš viso kviečių gau
ta 5% mil. centnerių (4^ 
mik centui žiemkenčių o 1% 
mil. vasarinių). . ..

giežių derlįus mažesnis. 
Pernai jų buvo gauta 5,350,- 
000 centnerių o.šiemef tik 
4,350,000. —Avižų .taip pat 
vienu milijonu centnerių bus 
mažiau Miežių — tiek, kiek 
pernai (2^4 miL). Ankštinių 
j a vii laukiau daugiau — ne
toli 2,400,000 centnerių. 
■z Bendra išdava apie javus 
sunku tiksliai pasakyti, ta
čiau visi daviniai rodo, kad, 
nors iš hektaro gauta kiek 
mažiau, užtat tą išbalansuo
ja didesnis sėjos plotas.

Bulvių derlius šiemet taip 
pat neblogas. Nors jų ne
maža supuvo, bet dar dau
giau pataisė liepos-iugpiū- 
čio mėnesio lietūs. Runkelių 
derlius pasitaisė ir mažą te
siskiria nuo pereitų metų.

Pašarų šiemet taip pat 
kiek daugiau. Linų derlius 
šiaurės Lietuvoj ir žemai
čiuose yra aukščiau viduti
nio, kiek prastesnis Suvalkų 
krašte. Tačiau linų pluoštas 
už pernykštį geresnis.

Derliaus suvartojimas x

Ligi šiol statistika dau-j 
giausia klysdavo ne dėl der
liaus gerumo, bet dėl der
liaus sutartojimo. Tačiau ir 
čia daro ką gali. x

Pašarai suvartojami nor
maliau Sparčiai plečiasi 
pienininkystė ir kiaulinin
kystė. Auga taip pat vištų 
ūkis. Dėl to derliaus vidu
je šiemet suvartos daugiam 
Bet rugių perteklius vistiek 
bus.

Kiaulių išvežimas šiemet 
ima 2*4 karto daugiau kaip 
pereitais mėtis. Daugelis ra
jonų pristato jau ligi % be- 
koninių kiaulių Blogesnes 
kiaules pristato tik tie rajo
nai, kurie yra prie demark- 
linijos, — iš Alytaus ir Tra
ki} apskričių 
. Pąąąšiu tejnpu plečiasi ir 
pieno ūkis. Pieno $ centras,

pamatus nepriklausomybei 
de jure ir de facto. Koks 
keistas faktų pasikeitimas 
šiandien mūsų akyse vyksta, 

t

$vetur išsiblaškę lietuviai 
rodo didelės vienybės, o ne
priklausomos Lietuvos že
mėse mūsų tautiečiai susi
skaldę ir sumenkėję.

■'* X

Jeigu suviršum dešimt 
metų atgal tautos suskaldy
tą vienybę atitaisė Lietuvos 
vaikai — kokia būtų mūsų 
tautos laimėj jeigu šiandien 
į tą vienybę privesti! svetur 
gyvenančių lietuvių gražus 
vienybės pavyzdys ir jų kil- 

į-

nūs raginimas sueiti vieny-

risuomeninės reikšmės. Pir-i
- ’-į .. . . . ___ r

inąjį žodį tarė New Yorko 
apylinkė. Jos platesnio maš
tabo užsimojimas suintere
suoti ne tik lietuvių, bet ir A- 
merikos spaudą bei Ameri
kos visuomenę, randa prita- 
rimo visuose mūsų kolonijų

■ didesniuose centruose. Tau
tiniai tikybinis tų iškilmių 

y pagrindas ne tik priminė vi- 
i sų pažiūrų lietuviams tą re

liginį auklėjimą, kuris davė 
(iaug atsparumo kovoje su 

; rusų režimu, bet kuris drau- 
ge ir atidengė Amerikos ki- 
iti} tautų žmonėms paslėp- 
tus meno turtus mūsų religi- 
nėse giesmėse ir tautinėse 
dainose. Jau New Yorkas

Z'-'

ir Bostonas atšventė savo 
į triumfo dienas. Chicago prie 

ilmių entuziastingai
Mainų apylinkės 

tsilieka. Ir kado šios 
visos iškilmės savo galinga 
banga persiris per visas mū
sų kolonijas, kada savo gi
liais, neišdildomais įspū- 
džiais išplauks iš mūsų sielų 
per ilgesnį laiką prisirinkusį 
kartumą ir nepasitenkinimą 
ir apsivylimą dėl darytų ir 
daromų pastangų Lietuvą 

‘islti aukštyn,—tada tik mes 
kokį milžinišką 

darbą esame-atlikę, savo tau- 
garbei.,

^.Didžiojo Karo metu susi-
► Petrapilėj lietuvių, 
as. Kas galėjo manyti 
tokioj iškilmingoj am- 
ląūktoj valandoj, Lie;

ttvos vaikaF susiskaldęs rir

“PABALTIJO” PUSRYČIAI 
ŽENEVOJ’

Rugsėjo 18 d., “Ecu” 
viešbuty Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris d-ras Zau
nius iškėlė pusryčius, į ku
riuos, be Lietuvos delegaci
jos pirmininkas, ministeris 
pirimninkas ir užsienių rei
kalų ministeris p. Celminš, 
Esti} užsienių delegacijos 
pirmininkas JErich ir p. Kai
sti, buv. estų valstybes gal
va p. Piip, buvęs Latvijos 
nuolatinis delegatas prie T. 
S-gos Ducmanis, dabartinis 
nuolatinis Latvijos delega
tas prie T. S. Feldmanis. '

Prie stalo sėdėjo “visas 
Pabaltijys.” Pusryčiai pra
ėjo širdingoj atmosferoj. 
Buvo įdomių kalbų, į vairais 
klausimais. Susidavė nuotai
ka, kžd Pabjfejo tautu ben-

, ~ 1 
■ ■ —

'* Vokietijoj valstybės kon
trole peikė savo atitinka
moms įstaigoms memoran
dumą, kuriame tarp kitko y- 
pač aštriai kritikuojama Vo
kietijos užsienių reikalų ne- 
tiksliai ministerijos padary
tos išlaidos. Memorandume 
prikišama, kad Vokietijai 
labai ^brangiai atsėjo Locar- 
no konferencija, kuri įvyko 
1925 metais. Vien delegačių 
jos> susidedančios-- iš 51 as-: 
mens, nuvežimas ekstra 
traukiniu kaštavęs per 98,- 
000 markių. Jai išlaikyti Lo- 
came labai daug išleista. 
Taip pat nesigailima pinigą 
pasiuntinių kelionėms ap
mokėti : ambasadorio kelionė 
iš Berlyno į SSSR ekstra 
samdytame vagone kartą at- 
sėjusi 16,000 markių, tuo 
tarpu, jei tai pačiai kelionei 
b'ūtų paimtas pirmos klasės 
vagono bilietas tebūtų kai
navę tik 700 markių. Nela
bai šykštaujama, darant pa
siuntinybių patalpų remon
tą: ambasados Romoje val
gomajam salionui-praplėsti 
išleista 35,000 markių, Ka- 
tovice generaliniam konsului 
vonia pirkta už 823 markes 
etc. Užmetama taip pat, kad 
vasaros metu pasiuntinybės

* *

simą neaiškų — ką jie galės 
iš Lietuvos įsileisti, o ko ne.

Dėl ko žemos javą kainos?
z . '

Dėl agrarinio krizio Eu
ropoj. Toks krizis buvo jau 
seniai. Visų produktų kai
nos krinta. Kiek gerėja kiau
šinių kainos. Tai dėl to, kad 
kolchozai labai sumažino viš
tų skaičių. Rusai sumažiną 
išvežimą kiaušinių, sviesto

ebės tarti vieningo žo- dradarbiacimas galėti} pu-
J

vidttje į pienininkystės ir į 
kiaulių ūkius.'Iš to seka di
delės išlaidos. Iš šalies žiū- ♦I■» 
rint, ministerio nuomone, 
sunku bus palaikyti ir 1931 
m^įais ląjfo kursą. Ųįžtat ^jie 
didelių resursų gauna iš mhl-

kuris eksportuoja apie % vi- kų. Latviai, kerta dvi meti
» jRį'

deheija — kąinos kris. Tą 
krizį jaučia ne tik Europa, 
bet net Amerikos Jungtinės 
Valstybės su Kanada. Ame
rikoj apie 10 procentų ūki
ninkų metė farmas ir pabė
go į mįestiis/Tas pasaulini

s

persikelia dirbti iš miestų į 
vasarnamius ir tuomet rei
kia" tarnautojams mokėti net 
dienpinigius.

Vokietijos vyriausybė bu
vo sugalvojusi fantastiškiau
sius būdus beieškodama pa
jamoms šaltinių, kad pa
dengtų biudžeto deficitą. 
Vokietijoje kiekviena bobe
lė ašarodama nusiskundžia, 
«kalW jau apie pramo- 
lės ir prekybos įstaigas, ku- 
ių daugelis bankrutuoja, 
;ad nebepajėgia mokesčių 
sunkios naštos pakelti. Kaip 
zokiečiai moka kiekvieną 
laiktelį apkrauti mokesčiais, 
nes gerai žinome dar iš o- 
cupacijos laikų. Šiandie, jei 
Vokietijoje žmogus uždirba 
>er mėnesį 200 markių, tai 
našiausia turi mokėti 30 
narkių per mėnesį įvairių 
nokesčių. Nors iš menko už- 
larbio vargiai tegali pragy
venti, o milžiniškus mokes
nius vis tiek privalai mokė
ki, o užsieniuose iš mokesčių 
nurinkti pinigai lengva šir
dimi švaistomi. l)ėl finan
sinio krizio buvo ir paskuti- 
nis reichstagas paleistas.

Mums, be abejo, būtų vis 
tiek, kaip yokiečiai savo 
krašte šeimininkauja, jei į- 
vairiais mokesčiais iš pilečių 
surinkti pinigai nebūtų lei
džiami ir mūsų respublikos 
pamatams griauti. Anot ad- k •
mirolo Seebohm vokietinimo 
sąjunga pereitais metais na
cionalistinei propagandai 
varyti užsieniuose išleido 
27,000,000 markių, kurie bu
vo gauti iš Vokietijos val
stybės iždo. Minėtoji sąjun
ga reikalauja, kad tai būtų 
Skirta ię kartu didesnė su- 
ma. Tuomet galėtų ji dar 
paselaningiau išvystyti vo
kietinimo darbą užsieniuose, 
remdama vokiečių mokyk
las, (ar tik ne iš to paties 
fondo ir Klaipė idos krašto
vokiečiai

Kaip Gyvena Boį- 
’: ševikų Agentai '•

Vengrijos policijai nese
niai pasisekė suimti vienai, 
bolševikų pravadvrių FioL 
dės. Jo bute buvo padaryta 
smulki krata. Paaiškėjo, 
kad tariamas “proletaras’^ 
turėjo ne mažiau kafr W 
puikių kostiumų, 45 porafe 
batų ir labai apsčiai šilkiniu 
skalbinių. Jo meilužė ir sek- 
re to re Fink turėjo per 
suknelių, 53 poras batų, 4 
kailinius paltus, 18 skiybį-. 
lių. Taip taisosi Imlševikų 
ųgėntai iš gaunamos iš

krizis atsiliepė ir į javų kai
nas Lietuvoje,

kvos algos. Tas rodo
gerai jie apmokamu Ne

•r . ir*? • « . * • ..
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- SVAIGALŲ GĖRIMAS IR 
ŽMOGIŠKUMAS

Žmogus priguli prie gy vu
lių karalijos, bet jis skiriasi i 
nuo gyvulių tuomi, kad jis 
turi amžiną sielą, protą, ir 
valią; todėl mes jį vadina
me protingu arba racionaliu ; 
gyvuliu. Taigi, žmogystę su
daro visi tie dalykai^ ir 
veiksmai, kurie žmogų stato 
aukščiau už gyvulį. Ir žmo
gus tik tada aiškiai atsiski-. 
ria nuo gyvulių, kada jis 
vartoja savo protą ir valią. 
Bet kai žmogus elgiasi lyg 
netiu-ėtų proto, nei valios, 
tuometį is pats save žemina 
ir vra nevertas žmogaus var-‘ 
do savo beprotingais. ir biau- 
riais darbais, žmogus pats 
savę nutraukia nuo. augšto, 
prakilnaus žmogystės pa
aukštinimo į biauni gyvuliš
kumo klaną. Jis mindžioja 
Sutvėrėjo jam duotąsias 
prakilnias žmogaus' prigim
ties dovanas Šlvkščiuose gv- 
vuliškumo, nežmogiškumo 
purvuose. .. __

Didžiausiai savyje paže
mina žmogystę — girtuoklis, 

kuomet žmogaus kal
bos, darbai būna biauresni 
kai girtuoklio ? Girtuoklis 
nustoja ir proto ir valios, ir 
dėlto jo veiksmai viens už 
kitą šlykštesni, biauresni, 
beprotiškesni, žiauresni.Gir- 
tuoklis, tarytum, bumo j a 
prieš Sutvėrėją: “Nenoriu 
būti kuomi mane sutvėrei! 

, Nenoriu protingai gyventi! 
Nenoriu gėrio, grožio, pra
kilnumo, pasišventimo! Ne
noriu išminties, nei proto!

' Nenoriu valios, pasirinkimui 
kas garbinga, šventa, nuo
pelninga, naudinga! Neno
riu būti žmogum! Nenoriu 
Sutvėrėjo klausyti! .Noriu 
būti paprastu gyvuliu!”

Tačiau girtuoklis ir už gy
vulį žemesnis, nes gyvulis tu
ri instinktą (įgimtą atjauti
mą),' kuris jį sulaiko nuo 
gėrimo alkoholio. Gyvulys 
degtinės negeria, o jei kas 
per prievartą jam įduoda,

minalištai, valkatos, plėši
kai,' daugiausia savo blogam 
gyvenimui pradžią gauna 
per girtuokliavimą. Daugu-, 
mą ligų* gavo savo pradžią 
girtuokliavimuose.- ..

Iš- to kas pasakyta auk
ščiau matome : kad girtuok
liavimas stato žmogų žemiau 
gyvulio, kad panaikina kūno 
ir proto sveikatą^ kad silp
nina valią; kad yra nusidė
jimas prieš Dievą. Kadan
gi žmogus girtuokliaujantis 
save taip smarkiai žemina ir 
sau kenkia, dėlto aiški yra 
išvada, kad protaujantis 
žmogus ne tik pats negir
tuokliaus, bet ir kuomi ga
lės prisidės prie girtuoklys
tės naikinimo.

B. Poška 
(Liet. Kol.)

Your Eminence: .
In the name of all the Lith- 

uanian Priests and people I 
wish to thank Your Ein- 
inęncefor the great honor 
You ha ve done us in coming 
here today. We the Priests 
and people are profoundly 
proud of Your Eminence and ' 
\vill treasure in our. memory 
this great and joyous occa- 
sion. We shall pray altfąys 
that God will bless You in 
Your great work.
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KUN. F. JUŠKAITIS, , -e*'* '

N. P. P. šv. parapijos, Cambridge, Mass., klebonas, daug darbavosi 
paminėjimo surengime. Katedroje pasakė grąžą pamokslą apie Vy-

“Viršininkas Krispas įti
kėjo su visais savo'namais į 
Viešpatį. Taip pat daug Ko- 
rintiečių klausydamies įtikė
jo'ir krikštijosi.” Apašt. 
Darbai Per. 18 eilutė 8.

Jūsų Eminęncija, Brangūs 
Kunigai, Broliai ir Sesers 
Kristuje:—

Tuos Šv. Rašto žodžius tai
kau šios dienos iškilmėms. 
Suvirs penki metų amžiai 
praėjo kaip Lietuvos Vir
šininkas Vytautas su visais 
savo namais įtikėjo į Vieš
patį. Taip pat 'daug lietu
vių klausydamies įtikėjo ir 
krikšti j osi. Šiandien _parjo- 
[davome ir čia susirinkome 
i paminėjimui to Viršininko 
Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuves. Vytaų.- 
kas mirė spalių 27,1430. Pa

laidotas Vilniaus Katedroje" 
Mirusius minėdami prisime
nam jųjų nuveiktus darbus. 
Visus L. D. K. Vvtauto dar- [ * » 
bus išvardyti man nė vieta 
nė laikas neleidžia. Primin
siu tik vieną Vytauto darbą, 
kurio vaisiais ir mes šian- 

w. dien naudojamės. Būtent —
Spalių 12 d. š. m. Naujos An-Į. .

gliios lietuviu paminėjime parodė 3° pnemimą katalikybes ir r 

tikro lietuvio patrioto širdį. (Jau
si minia. Symphony Hali jam kėlė 
dideles ovacijas už jo pasidarba
vimą ir pasišventimą. Jis užsitar
navo visos mūsų tautos pagarbą. 
Valio lietuvių tauta išauginiE to
kius didvyrius, valio komp. Žilevi
čius! ž \

vedimą krikščioniu tikėjimo 
Lietuvoje.

Lietuvos žmonės pirm Vy- I 
tauto laikų išpažino pagonių 
Įtikėjimą. Garbino visokius 
dievus. Ąžuolus laikė užL* <
šventus medžius. Degino am
žiną ugnį. Liėtuvių kaimy- 

K nai, lenkai, rusai ir vokiečiai
I 1
priėmė krikščionybę pabai
doje devintojo šimtmečio.

kščionybės Lietuvoje. Gedi
minas, Algirdas ir Kęstutis 
tuo reikalu rasė Popiežiams 
laiškus. Vienok viskas liko 
be pasekmių. Lietuvos žmo
nės perdaug i buvo prisiryšę 
prie pagonijos įpročių. Jie 
savo tautybę-nuo savo senos 

]religijos negalėjo atskirti. 
Jų Širdyse buvo gilus jaus
mas jog graztT ii- kilnu yra 
savo tėvynę mylėti. Reikale 
net ir savo gyvybę už tėvynę 
paaukoti.

Praamžis pasaulio Kūrė
jas duodamas žmogui tėvy
nės meilę, įdiegia į jo sielą 
ir Dieviškąją meilę. Dievo 
Apveizdos surėdymu lietu
vių tauta susilaukė didžiau
sio tėvynės mylėtojo Vytau
to, prie kurio Lietuva pasie
kė aukščiausią galybės ir 
garbės viršūnę. Vytautas 
per tėvynės meilę priėjo ir 
prie tikrojo Dievo — Jėzaus 
Meilės. Pirmai progai pasi-

Į taikius, Topavo mieste, 
j Prūsuose, spalių 21, 1383 m. 
Vytautas, 33 metų amžiaus, 
gerai apsipažinęs su Katali
kybe priėmė Šv. Krikštą. 
Jogailai tapus lenkų kara
lium irgi apsikrikštijus, abu 
kunigaikščiu, ėmėsi ne kar-

tą paskelbė “PROPITGNA- 
TOREM ET AUGMENTO- 
REM FIDEI • (apginėju ir 
platintoj u tikę j imo ).

Vytautas ištikro buvo to
kiu. Tuo atžvilgiu jo reikš
mė Katalikų Bažnyčiai to
kia pat, kaip Karalių; Ka
rolio Didžiojo Franci  jos, 
Knuto Didžiojo 'Anglijos, 
Šv. Stepono Hungarijos ir 
kitų, kuriems priklauso vi
sos tautos atvertimas i Kris- 
taus religiją. Vytautas at
vertė lietuvių z tautą prie 
Kristaus. Jis išgelbėjo ją 
nuo stačiatikių įtakos. Lie
tuviai tapo katalikais per 
Vytauto pastangas. Vytau
tas užgesino pagonių ugnį, o 
sukūrė Jėzaus meilės ugnelę 
mūsų prabočių širdyse. Tos 
ugnelės liepsna tebedega ir 
šiandien lietuvių sielose. Vy
tauto darbo vaisiais ir mes 
tebesinaudojame, esam kata
likais.

Vytautas padarė didžius 
darbus dėlei to, kad jis vis
ką aukavo Marijau Lietuvos 
žemę praminė Marijos žeme. 
Jo statytos bažnyčios mažne 
visos paukotos Marijai. Sa
vo kambaryje visada laike 
Marijos paveikslą, kuris 
šiandien tebėra Vilniaus ka
tedroje. Jo rezidencijos Tra
kai ir Vilnius patapo ste
buklingomis Švč. Panelės 
Marijos vietomis. Šiandien 
yra daug stebuklingų vietų 
Lietuvoje, bet mums bran-. 
giausia yra, tai Aušros Var
tų P. Švč. Vilniuje, kuri dar 
tebėra užgrobikų rankose. 
Vilniuje ir Vytauto kaulai 
ilsisi.

Brangieji, šiandien minė
dami to garsiojo Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto pusę tūkstančio metų 
mirties sukaktuves, minime 
ir Lietuvos atsivertimą prie 

1 Kristaus. Jis mums pradėjo 
"naują laiką. Išvedė Lietuvą 
-1 iš pagonių tikėjimo- Nuvei-

•"i j.. ■ —
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:-:tų savo globoje. O-J 
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“Per Amžius Vilniuj st— 
Globojai mūsų tėvus gynei, 
Būk ir vaikams jų maloninga^ 
Sostinę sugrąžinti tėvynei, 
Užtark, užtark pas isagalį ,Jj 
Kad Jis grąžintų mūsų dalį’?j 
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EUROPOJ
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Dabar Europoj priskaįt 
ma 18,000,000 moterų, kuri 
turi pasilikti netekėjusį 
nes jų skaičius perviršija^ 
rų skaičių. Prancūzijoj 
ra 2,000,000 moterų daugiu 
kaip vyn;; Anglijoj įį 

• * 
daug tiek pat; Italijoj, įa 
mažiausiai vyli) žuvo kį 
metu, vis dėlto moterų?^ 
1,000,000 daugiau. Soyfiį 
Rusijoj dabar moterį; skg 
čius yi-a 4,000,000 dic 
kaip vyri;; skaičius.
joj, kurioj yra i& viso Jį 
160,215 gyventojų, \ot^g

na 491,307 daugiau, kž 
rų. Visuose kituose E 
kraštuose moterų perteldilį 
sudaro 10% visų gyventi® 
skaičiaus. Portugalijoj,, ,'Įifj 
noj tik Lisabonoj, yra 20& 
000 moterį) daugiau, negi 
vyri). Čekoslovakijoj nebe 
kėjusių moterų yra 1^ I® 
liono. Moterų skaičiaus pe« 
teklius dar nerodcr netekėją 

moterų škaiČiaus/K® 
yra žymiai didesnis, 
daug vviii visai neveda. Vė 
kieti jo j pri skaitoma netekė 
jusiu moterų iki 6,000,000^ 

“L.
...'

Jėzų mylėti tai nereiškia tė
vynės išsižadėti. Žmogus jei 
tėvynę myli ir Dievą gal my
lėti. Arba jei Dievą mylės 
ir tėvynei bus ištikimas. Jė
zus savo pavyzdžiu mums tą 
aiškiai įrodė. Jis ypatingai 
mylėjo savo tautą. Evange- 

z 

liją. savo tautiečiams pir
miausiai skelbė. Jo pavyzdį 
sekė Apaštalai. Todėl kata
likybė negynė ir negina bū
ti geram Dięvo garbintojui 
ir ištikimam savo šaliai—tė
vynei.

Vytautas gerai supratęs 
Jėzaus mokslą, tapo tikiu 
krikščionybės apaštalu. Jis 
rūpinosi, kad visi lietuviai 
priimtų šv. krikštą; kad vi
si pagonių įpročiai Lietuvo
je pranykti). Jis įsakė visus 
vadinamus šv. krūmus — ą- 
žuolūs iškirsti; amžiną ugnį 
užgesinti. Rūpinosi gerus Į kg* sĮnas ’ tradicijas. Įved8 
kunigus lietuviams surasti. I įjetuvon katalikvbe ir jos e- 

’ tiką. Jo laikai tai tikros re- 
Jis -išbūdavo j o aP^e|ligijos Lietuvoje aušros ir 

saulės patekėjimų laikai. 
Dangiškoji šviesa Lietuvai 
ėmė šviesti iš pastatytų Vy
tauto bažnyčių, įkurtų vie
nuolynų, vyskupų katedrų. 
Todėl sujungtomis spėkomis 
dėkokime geriausiajai Dievo 
Apveizdai už brangiausią do
vaną tikrą tikėjimą, kuri 
mes apturėjom per Vytautą. 
Melskimės prie Marijos, ku
rią Vytautas taip mylėjo, 
kad Ji mūsų neapleistų, kad 
Ji mus ir visą Lietuvą laiky

LENGVA KUOMET
. Nįl

Atsakančiai ir gerai pata® 
syti automobilių gali tik tįa 
kurie moka ir yra ekspertą® 
Broadway Garage turi geJ58g 
vyrus ir ekspertus kurie naqS

* S
ka taisyti automobilius. 
tuviam yra garbė, kad jie 
ri tokį puikų ir didelį garii| 

džių ir gerus ekspertus iir/ 
bius darbininkus.
turi vietos dėl 135 auto 
lių. Yra užlaikomas šval 
ir geroj tvarkoj, nes di 
darbininkai dieną ii 
Pataiso automobilių ge 
greitai ir nebrangiai. Ą 

Prižiūrėtojas 
Jeneliūnas visiems 
patarnaują.

• Vi

Lietuvią Įstaiga ■

BR0ADWAY GA

541 BroadwayrSo.

Patsai užsiėmė statymu baž-1 
nvciu. <
35 bažnyčias Lietuvoje. Į-{ 
steigė keletą vienuolynų —| 
.traukę į Lietuvą vienuolius. 
Norėjo taipogi Lietuvoje su
daryti Bažnytinę Provinci-] 
ją. Žodžiu, užtikrino vieš- Į 
pataujaučią vietą Katalikų 
Bažnyčiai Lietuvoje.

Nepasitenkino Vytautas 
skleidimu Jėzaus mokslo Lie
tuvoje. Matydamas savo kai
mynus rusus išpažįstančius 
stačiatikių mokslą, būtinai 
norėjo tusus irhusus atvers
ti. Reikalais, savo tėvynė- 
bažnytinės tvarkos ir ataka-Į 
lūnų atvertime, siuntė į Baž
nytinį susirinkimą Konstan
cijoj sato atstovus, kurie 
buvo Iškilmingai įriimtį ir 

jų reikalai tapo išklausyti, 
Vytautas pasiliko - visada Į 
vienybėje' su Apaštališkuoju 
Sošfu.' Nebereikalo Zigman
tas Karulius savo raštuose 
Vytautą ' vaidino VERUS 
CATHOEICtJS (tikras ka- 
■falikas). O šv. Tėvas. Po-

X •

T

lt

džio kardu skelbėjus, praša-
:»

1

išgirdę apie Jėzų Nu-

i
7.-., .f-'X'.. »' f

- H. ' t '.

REPUKUOS LENKIJOJ 
VIS DIDĖJA -

Z' ^./ «

BERLYNAS.—“VošsischelTik viena Lietuvos šalis Eu- 

Zeitung” praneša iš Varšu- ropoję tebesilaikė pagonių 
vos, kad lenkų vyriausybės tikybos. Jėzaus pasekėjai 
priemonės prieš opozicijosjnorėjo ir į Lietuvą įdiegti du, bet meile Jėzaus mokslą

tokio žmogaus šalinasi išto
lo.

Girtuokliavimas nebūtų 
taip baisus jei, 'laikui bė
gant, žmogus galėtų vėl grįž
ti prie gero, dorinio gyveni
mo. Deja, alkoholis taip vei
kia į žmogaus sistemą, kad 
geriantysis reikalauja vis 
daugiau ir dažniau šitii pri
marmančių nuodų. Kuris 
pradeda girkšnoti, toksai 
kas kartą puola žemyn ir že-

v-* * ' * * «

myn, ir, kaip tankiai atsi
tinka, netenka visiškai svei-

7 K

katos ir tampa bepročiu ar
ba šiaipjau neišgydomu ligo
niu. Pavyzdžių turime vi- 
ąame pasaulyje, ypatingai 
didesniuose mieetueėei Kri

partijas dar- paaštrėjusios. Kristaus mokslo sėklą. Ne-Į lietuviams skelbti. Aukštai- 
Visa eilė opozicijos atstovų, kurie tą darė plieno kardu, čiai 
kurie lig šiol buvo laisvėj, kaip pa v. Vokiečių ir Livo- kryžiuotąjį tuoj tapo Jo gar- 
paskutinėmis dienomis gavo] 
šaukimus stoti i kariuome-J 
nes rezervus ir tiuūs daly
vauti pratimuose kaip tiki 
rinkimų kovos metu. Tuo 
tarpu opozicijos politikų pa
sitarimai tęsiamu Nors jau 
dvi savaitės po opozicijos at
stovi; suėmimų praėjo, jų 
gynėjams vis dar nėleista at
silankyti Lietuvos Brastos] vius apkrikštyti, kaip jų tė- 
tvirtovėj, kur jie laįkohii už-1 vynę užvaldyti, ėmėsi gink- 
darvti. Todėl šie' atstovai, lo ir tuos, neva Dievo žo- 
kaip manoma, negalės pri
imti'mandatų ateinančiam Į lino. Apsikyįkšty.jusieji vvėlhipjo f^a

nijos Ordenai. Todėl jų dar- binto jais. Žemaičius atvers- 
bas buvo be pasekmių. Tuo-{ti teko vienaih Vytautui, nes 
met Lietuvai iš visų pusių]Jogaila persikėlė į Lenkiją 
Igręsė karo pavojus. ir ten apsigyveno. •

Pagoniški Lietuvos Kuni- Sunkus tai buvo darbas 
gaikščiai tą suprato. L. K. panaikinti, senovės įgyven- 
Mindaugis, kad tą pavojų tris pagopių įpročius. Vie- 
prašalinus, 'priėmė krikštą. ]nok uoliai darbuodamasis 

[Bet matydamas^ kad tie a- Vytautas Ę? %5 darbo metų, 
pastatai ne tiek nori lietu-

Jūros Keliu

Per KLAIPĖDĄ
pe • garsaus- Žalgirio mūšio 
.1410 m., kur galutinai sumu
šė Vokiečių Ordeną, apkrik
štijo ir žemaičius, kurie kaip 
jpirma buvo prisirišę prie se- 

sAM9\tikejimo, taip pas- 
parlamente/ nes jįejns bus Į grįžo prie savo senovės įpro-|kui pamylėjo Katalikų tikė- 

i-|eių. Vėlesnieji kunigaikščiai Į ji Aą.‘ii; visaifos tvirtai jo lai-neleistą padaryti laiku rei 
kali "
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WATERBURY, CONN.
Spalių 26 d., 1 vai. po pietų į- 

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

V. J. Blavackas, pirm.

k y$a<r juo yra 
tai jų pa- 
pfa&'gfe

LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny,' spalių 26 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

9 Kuopos rašt. Z. Gudelis ciją.
1

NUOŠIRDUS AČIŪ

, \
r

pinos malonių Įspūdžhj ir linkė- 
damos p. Kupstienei su atnaujin
ta energija stoti prie draugijinio 
darbo. • . .

Rūtvile

\

X

ais.

KOLONIJOSE
z v*

AND, OHIO
l

>

viena ir didžiausia sulig 
anos nuomonių, kad tai įvy- 

dieną, kas šioje ko- 
rje. nepriprasta, o ypatingai 

niais. Penktadienio va- 
džiulis šv. Jurgio para
ks laiko generales prak- 
ie ehoro yra susispietęs 
aunimas, kuris visuomet 
į panašius parengimus, 
i tam priežastis, tai cleve- 

skąito p. J. Butėną dar 
p_4>ad jis buvo dešimts 
a metų atgal. Taip ,ne- 

vhūti, nes p. Butėnas yra 
tvos operos artistas, 
ė jau ne kartą, o vpa- 

si šį kartą išpildydamas daug 
veikąlų. Tikrai turime 
eroti. Nedaug turime 

iį tautoj tokių artistų.

aitrą dalį programo išpildė p. 
Jreičienė. Ši solistė visados 
ndiečių yra pageidaujama 
ima. Jos dainelės visado^ 

Pavejančios. Akompanistai bu- 
Regina Greičiūtė ir p. Jo

tas. Abu. pasižymėjo savo ga- 
tirigai p. Jozavitas 

bin^mas “Repsody.”

Lietuvių darželis

a jau ir seninus “Darbi- 
skiltvse buvo rašyta apie 

- Lietuviško -Darželio 
o miesto parke. Miestas 
yra davęs vietą. Dabar 

tai liko įvykinti pradėtas dar- 
Ir tas nebus perdaug sunku, 
jau padaryta daugiau negu- -
. Dabar tik reikia sukelti ka- 
ą. Yra rengiama_šeimyniška 

kurios daug prigu- 
^tikslo įvykinimaą.- 

llB lietuviams reikėtų tikrai 
mėti, be skirtumo pažiuro, 

no atsilankymas, bus dide 
/parama. Vakarienė Įvyko sek 

Seny, 26 d. šio mėnesio vakare. 
?^o, bus gražus programas kil

ia gabus muzikas, vie- 
Jurgio parapijos vargonin- 

Brojiius Nekrošius.

bažnytinė muzika žymiai 
pagerėjo

bartinis varg. Bronius Nekra- 
rūpinasi chorą pastatyti auk- 

ame laipsny. Čia yra gražus 
J<dQrq jaunimo, iš kurio yra 

arytas didelis choras iš apie 
balsų. Iš tokio būrio jam. 

enės galės padaryti daug ge-

ilikaeijos sekr., Viktoras Labes- 
ris, distrikto organizatorius ir Al- 
redas Tareila, skyriaus organiza- 

torius. Pirmas didelis taip vadina
mas “Rally” įvyks spalių 21 d., 8 
vai. vakare, parapijos mokyklos 
salėj. Bus lietuvių ir anglų įžy
mūs kalbėtojai Bus gera proga 
susipažinti arčiaus su šios šalies 
politika. Taigi tą vakarą vietos 
ir apylinkės lietuviai vyrai ir mo
terys, ateikite, o daug ką naujo 
Išgirsite, kas yra labai naudinga 
ir reikalinga lietuviams čia gyve
nantiems. Tik susirinkite laiku, 
u.es programas prasidės lygiai 8 
vai. Įžanga' visiems dykai.

Reporteris

* •
>. .

Ąžuolas

CONN.

12 D.Š.M.18 LIETUVIŲ

Iš kairės dešinėn—Salomėja Mazrimiutė, Mikas Raulinaitis, Anelė Jasinskiutė, Adolfas Bingi- 
las ir Petronėlė Sutkiutė. Courtesy of the Boston Herald

-------------- :-------------------------- -

LAWRENCE, MASS.
' LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 19 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
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 
visi nariai ir bent po vieną naują 
•narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijoj.

'Nepamirškite užsimokėti duok
les. Valdyba

i/5

< BROOKLYN, N. Y
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks spalių2t d., 6:30 va. 
kare/Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas’Koblin g ir So. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite' visi susirinkti 
iF užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti'prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

■ ■1 "’ , \ •

C. pROOKLYN, N. Y.
Spalių 26 d., tuoj po sumos į- 

yyks LDęS.10 kuopos susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At- 
ifiveskite ir savo draugus(es) pri
rašytu , ' ValdybaPROVIDENCE, R. L

LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks_sekiųadieny, spalių 19, 
tuoj,po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime, gražų pavyz. 
dį kitiėms.

’ 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

I

- Šiame mieste randasi trys lietu
viškos parapijos ir visos gražiai 
gyvuoja. Taip pat randasi daugi 
lietuvių biznierių, bet visi dejuo-1 
ja. kad šiuo metu blogai eina biz-1 
ris iš priežasties bedarbės.

Gyventojų yra 1,564,397. Be
darbių yra 74,000. Spalių pirmą 
dieną vietos stambūs darbdaviai 
laikė susirinkimą, kurio vyriau
sias tikslas buvo surasti būdus su
mažinimui bedarbių skaičiaus. 
Fordson mieste yra 50,000 bedar
bių. Artinasi šaltoji žiemužė. Be
darbių ir jxj šeimynų vargas pa
didės. Susirinkime dalyvavo 21 
fabrikantas. Tarp jų dalyvavo ir 
majoras F. Murphy, Edsel Ford, 
Walter P. Chrysler, Charles T. 
and Lawrence P. Fisher, Alvan 
?Jacauev ir kiti, G. Hali Roosevelt 
bankininkas ir bedarbių šelpimo 
komiteto pirmininkas. Nutarta 
sutrumpint darbo valandas.

Pasitikima, kad 25,000 bedar-|kuD- Petraitis yra užleidęs jiems 
bių greitu laiku bus aprūpinti dar-1 parapijos mokykloje.
bais. Nepaprastai sunki bedarbių I Priprastas kelias atsiekimui to 
būklė paskatino majorą ir kitus j f,ūtų .— padaryti įžangą, ta- 
Įtakingus asmenys įsteigt darbo I gja-QS mūgp choristai pasirinko ne- 
paieškojimo biurą, kuris patarnau- priprastą būdą, pasitikėdami, o 
ja veltui. Bedarbių suvargusioms gaI ir išmėgindami worcesteriečiu 
šeimynoms šelpti renkamos aukos, j duosnum _ jokios įžangos ne.

ėmė iki laike programo padarė 
rinkliavą.

Jau pusė aštuntos, žmonės dar 
renkas svetainėn, bet benas po va
dovyste vargonininko Juozo Že
maičio užtraukė maršą. Čia kaip 
ir kitose kolonijose yra Įsivyravęs 
negeistinas paprotys skelbti vie
ną laiką, o programą pradėti va
landa arba pusantros vėliau.

Šiuo kartu kitaip atsitiko. Ma
nytis, kad jaunimas mėgina pra
vesti kelią punktuališkume, ir ne
atsižiūrint ar publika susirinkusi, 
ar dar renkasi, pradėjo programą 
skirtu laiku. Na, už tai choristus 
reikia pasveikinti ir palinkėti, 
kad šį savo mėginimą įgyvendin
tų Į nepamainomą taisyklę, o pu
blika greit prisitaikįs prie nau
jos tvarkos. ,

Benui atlikus savo dalį, pasiro
do ir choras protarpiais sudainuo- 

Idamas: “Važiavau Dieną,” 4<Man 
LDS. 39 kp. mėnesinis šusirin- (pasakė karveliukas,” “Tas ne 

kimas įvyks spalių 19 d., tuoj po Įbrolis,” “Ei pasauli,” ir dar ke- 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos sveMlias. Solistai S. Blaveckaitė, B. Si- 
tainėj, Park Avė. Malonėkite- su-1 dalgiutė ir A Ginkus dainavo 
sirinktl Svarbus mėnesines užsi-'Piemenėlis,” “Pragėriau žrrg?- 
mokčti ir naujų narių atsivesti jlį,” “Prirodino seni žmonės,” 

Raštininkas “Bernužėli nės’voliok” ir dar ke- 
_______ ____________ ___________ ■ lias, kurių vardų neteko sužinoti.

■ ' ' ‘Kazys Lekeckas paįvairino pro
gramą išpildydama? kelius šmo
telius smuiką. Pertraukoj kalbė
jo kun. Petraitis ragindamas jau
nimą dėtis prie choro, o tėvus, kad 
nevien paragintų savo vaikus pri
sidėti Ari p to gražaus būrio, bet 
kad ir paremtų<juos atsilankyda
mi Į jų parengimus. Antras pra- 
kalbėjo patsai vargonininkas J. 
Žemaitis aiškindama? šio vakaro 
tikslą ir kviesdamas jaunimą dė
tis prie choro. Po jo kalbos keli 
choristai perėjo su rinkliava, kiek 
surinkta neteko patirti.

Whist Party
A

Užsidarius piknikams, praside- 
ida kitokia veikimas, šventos Onos

■ ?■ ' / ■

Choro'Vakaras

Kas neatsilankė spalių 5-tą į 
šv. Kazimiero parapijos svetainę,1 
tas beabejo tikrai gailėjosi pra
leistos progos išgirsti vietinio cho
ro surengto dainų ir muzikos va
karo.

Šio vakaro tikslas galima saky
tį, buvo dvejopas: supažindinti 
vietos jaunimą su ehoru, paragin
ti jį įstoti į choristų eiles, ir ant
ra, supažindinti jaunuolių tėvus 
įsu choro veikimu, užinteresuoti 
juos ir gauti jų paramą įsitaisy- 
mui įvairių reikmenų nuosavam 
kambaryje, kurį gerb. klebonams,

drabužiai.ir maistas.
V. P. Je-kusj

HARTFORD, CONN.
Gana skaitlinga šv. Elzbietos 

draugija turėjo savo vakarą—šo
kius spalių 11 d. Publikos buvo 
gana daug, bet vj-rų gal būt ne- Į 
užtekę Į keturis kampus po vieną 
pastatyti. O moterų ir merginų 
tarpe vyras yra tikras papuoši
mas.

Spalių 12 d. toji pati draugija 
turėjo susirinkimą. Duota keletą 
pašalpų sergančioms draugijos na
rėms. Ištikra, tai naudinga mo
terų pašai pine organizacija.

Kor.
J

Žengia pirmyn

augęs jaunimas arba Vyčiai 
i išgarsino lietuvių var

3$avo gabumais atsižymėdami
,' ypatingai žiemos metu 
mi Basketball. šiemet jau 

tą patį daryti. Pagirti- 
fisų" jaunimas pradėjo žiūrė- 

ateitį daug rimčiau negu lig- 
Jie rengiasi ir politikoje da- 

Jaunimo vadai sukvietė 
hns piliečius ir norinčius tap- 

šalies piliečiais ir suorga- 
o Politišką Kliubą. Vardas 

“Lithuanian - American 
Club.” Valdybon įėjo 

Ihmkus. pirm., Anta- 
, vice-pirm., Jonas 

kasierius, Petras Ješ- 
sekret., Vincas šeigis pu

J 

BRIDGEPORT, CONN.

KAM REIKALINGA VIETA 
DELOFISO 

prašome kreiptis dėl visų iufonoa 
'djų “ Dhrbininko” Administrad 
jon.

IDSTOVt IR KALENDORIŲ DIRBTOVc
£' ATLIEKU išdirbu Sieninius

KALENDORIUS 
LletuviSkns, Amerikoniu

kus Ir Importaotnn.
Liet 4 uS $1; 12u«$2.50 
Pramonėms Ir Atentatas 

_ SpecinlSs Kainos.
S. L.ZAPENAS

TeL 28231 LAWRENCE, MASS.

S SPAUDOS
. DARBUS 
lUlMuių tikletgjių 
džiausiu langinių 

kortų.
kainos sutinkamos

X

WRENCE ST
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draugija atidaro savo rudens se
zoną su Whist Party, kuri įvyks 
spalių 23—8 vai. “vakarę šv. Ka
zimiero parapijos' svetainėj. Ka
dangi pelnas eis parapijos/nau
dai tad tikimės,. kad ir žmonių 
nemažai prisirinks maloniai pra- 
leisti laiką ir kartu prisidėti prie 
naudingo darbo.

IGnstrel, Show
s

Kitas parengimas, prie 
visu smarkumu rengiamasi tai šv. 
Kazimiero parapijos choro ruošia
mas Minstrel Revue ir šokiai. Tas 
įvyks ketverge, lapkričio 20—8 
vai. vakare didžiulėj Mechanies 
svetainėj. Jauninas y^ae-juo yra 
susiinteresavęs, 
čių ruošią^ - —
lės iki sočiai prisišokti prie Dud 
Goldmano ir jo Ambasadorių or
kestras teikiamos muzikos. Šokiai 
tęsis iki pirmos valandos ryto.

Ir šio parengimo pelnas yra 
skiriamas parapijai kad ir čionais 
atsilankymas atsieks dvejopa tiks
lą. Kaip girdėti choristai ir jų rė
mėjai jau platina tikietus ir ren
ka apgarsinimus programams.

*r*r
Sąjungietės

Spalių 6-tą įvyko Moterų Są
jungos 5 kuopos susirinkimas. Ka
dangi tą patį vakarą užsibaigė 
Novena prie šv. Teresės, tad po 
pamaldų susirinko nemažas būrys 
sąjungiečių aptarti savo reikalus. 
Tarp kitko buvo pranešta, kad 
dalykai liečiant įregistravimą M. 
S. čarterio Mass. valstijoj eina 
sparčia pirmyn ir/tikimasi greitu 
laiku viską baigti

Į susirinkimą atsilankė gerb. 
klebonas, kun. Petraitis su tikie- 
tais dėl Minstrel Show,- kurių ne
mažai sąjungietės paėmė išparda
vimui Maloni ir jauki atmosfera 
buvo netikėtai įnešta į šį susirin
kimą, kuomet gerb. pirm. M. Šlio- 
rienės pastangoms buvo surengta 
kaip ir sugrįžtuvės kuopos narei 
p. Kupstienei, kuri neseniai grįžo 
iš Lietuvos. Prie karštos kavos ir- 
užkandžių prie linksmių kalbų ir 
gražių linkėjimų, kurios pateikė 
kun. A. Petraitis, valdybos narės, 
kitos sąjungietės, vakaras greitai 
prabėgo.

t

Pagalios ir pati p. Kupstienė 
prakalbėjo išreikšdama nuoširdžią 
padėką už gražų ir netikėtą, pri
ėmimą už gerus linkėjjmus ir pa
pasakojo savo įspūdžius patirtus 
Lietuvoje. Ypatingai pabriežė tą 
liūdną faktą kad visur Lietuvoje 
sutinkama senus tėvelius ir fotas 

gimines, kurie klausė su ašaroms 
akyse, “Poniute, ar nematei ma
no sūnaus, arba mano dukters. 
Jau tiek metų Amerikoj, užmiršo, 
mus senatvėj, nei laiškelio nepri- 
siunSia.” ;Tas dalykas ne vienam 
turėtų priminti, gal kartais už
miršta priedermę. Dar kiek pasi
kalbėję, akiratferf Bgjungietės ku-

“DARBININKUI”
Didžiai Gerb. Redaktoriau;—

A^iū už pijelankumą Labdarių 
draugijai, kurios reikalams pa- 
šventėt darbo ir vietos “Darbi
ninke” laike prisirengimo prie 
Gėlių dienos, kuri įvyko 20 rugsė
jo š. m. Todėl vardan Labdarių 
draugijos ir visų .vargšų tariu nuo
širdžiausią j “

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susiririkimas įyyks 

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

f

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

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

Kviečia Valdyba

—----- z

JDAYTON, jOJUO

PRANEŠIMAS
Naujos Anglijos Lietuvos Vyčių
, ‘ Suvažiavimas

Pusmetinis Lietuvos Vyčių Nau
jos Anglijos apskričio suvažiavi
mas įvyks spalių (Oct.) 26 dieną, 
19^0 metais, 2 vai. po pietų Auš
ros Vartų parapijos svetainėj^ So. 
Worcester, Mass., Visos kuopos 
prlsiųskite atstovus, nes bus svar
stoma daug naujų dalykų.

Pirmininkas Kazys J. Viesulą 
Raštininkė M. A. Mikuliute. 
X • ■'  .

“DARBININKO” AGENTAS
4 z .i

Kas iš gerbiamųjų lietuvių norė
tų užsirašyti laikrašti “Darbinin
ką,” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriaf patarnau
siu. Už savo darbą jokio, atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas0 išeina du kartu savaitė
je. Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numeri.

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas z

, V. J. BLAVACKAS
7 Mott Street, Worcester, Mass.

1 _ _ ' J _________________ '

Ne kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, .bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Booker Washing- 
ton.

IŠRENDAVOJIMUI 
< KAMBARIAI

“Darbininko” name 5 arba
7 gražūs dideli ir šviesūs 
kambariai. Yra elektra, ga
gas, maudynės, skalbynės, 
duodama šiluma ir janito- 
riis patarnauji Dėl platėja -2-' 
nių informacijų kreipkitės Į 
“Darbininko” Administra-

■ !! • ’'. 

f * ’ • .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

; ’ I
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINfiS

> DR-JOS VALDYBA
Pirmininkes — Motiejus žioba,

36 M t. Ida Rd_ Dorchester^ -Mass.
Telephone Columbla 5431 

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

Prot. Raštininkas — Jonas Glineckis,
5 Thomas \Pdrk, 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 Žalais,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus Jcas trečią 
nedėldienf kiekvieno mėnesio, 2 vai. 

l po pietų, Parapijos salėj, 492 E. 7th
St, So. Boston, Mass.

z.

L. R/K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. 
PAŠALPINfiS DRAUGUOS . 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

451 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas'— A. Naudžiūnas, 
. 885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — V. Tamoliunas,

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

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

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

141 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Dfflngija laiko susirinkimus kas antrą

pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainėj, 
Flfth St, So. Boston, Mass.

z

f r

*
D. L. R KEISTUMO BRjOS 

VALDYBOS ADRESAI 
1930 M. , ‘ <

Pirmininkas — Antanas MaceJunaK
450 E. SeventĄSt, So. Boston, Mass' 

Vlce-pirm. — Povilas žirolis,
554 E. Flfth St, So. Boston, Masą 

Protokolų Rašt — Adolfas Navickas,
274 Bolton St, So. Bostonu-Mass.

Finansų Rašt — Juozapas Vlnkevifiua
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Kasteriąs — Andrius Zalleckas,
702 E. Flfth St,_So. Boston, Mase. 

Maršalka — Kazimieras Mlkaillonts,
906 E. Broadway, So. Boston, Mase 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas^ntių ne- 

- dėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių
Svetainėj kampas E ir Silver 8ta, 
So. Boston. Mass., 1-mų valandą pc 
įdėtų. Ateidamt atsiveskite draugę 
naujų narių su savim prie draugijos 
prirašyti.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA 

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

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawyer A vėl, Dorchester, Mass. 

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

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

iždininkas — Vincas Kališius, *
67 G Streel South Boston, Mass. „ 

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

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

šiandien inteligentį tarpe yra tik ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — J. Grublnriczz, 
24 Preacntt St, Readyllle, Maas.

Vice-Pirmininkas — J. Markelionls, 
14tt Bowen St, So. Boston, Manu 

Prot 'RaStlninkas—Vincas Paplauskas, 
116 Bow<*d S t, So. .Boston, Mass. 

Fin. Railtlninkas — M. delkla, \ 
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 

Kasierius F. Grsndelta, 
237 W. Flfth St. So. Boston,-Mass.

Maršalka — J. ZaikiSLf
7 ■ Winfle)d St, 80. Boston, Maža. > 

Draugija' laiko susirinkimus kas antrą 
- aedMtenl kiekvieno Mmlo Pampi- Adr.: -Židinys," Kaunas. Lalnto AL Joa M^,492 R 8mth BU South

viena nuomonė 

“ŽIDINYS” X,/
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redajju* 
jomns lite ratu ros, mokslo. vlauonoenčt 
tr akademiškojo gyvenimo Iliustruotas 
mėnesinis žurnalas yra > dldilnusias. 
rimčiausias, {domiausias Ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuviu žurnalas. Todėl vis! paskubėki- 
te užsisakyti “tldinl." _ x 

“Židinio” kaina Lietuvoje: met 35 U 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, 

pusmečiui $2.50. >

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOB 
PO GLOBA MOTINOS SV& 

A VALDYBA
Pirmininkė — Teklė ASmenaklenS, 
, 63 G St, So. Boston, Mass. 
Vlce-Plrmininkfi — F. Zaleckienė, 

448 Cambridge St, Cambridge. M 
Prot Raštininkė — Ona SlnurienĄ, 

443 E. 7-th St, So. Boston. Man.
‘ Telephone South Boston 3422-R.
Fin. Raštininkė—Marijona MarkontutA' 

664 E. Eighth St, So. Boston, lfaaa 
Iždininkė — Ona Staniullutė, 

105 West 64h St. So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Miiglrdtenė, 

1512 Columbla RdL, So. Božton, Maną 
Kasos Globėja — E. Janvžonienė, 

1426 Columbla R<L. 80. Boston, Maas,
Draugija savo rasirinktam laiko kat 
' antrą otarnlnką kiekvieno aM “ 

f:80 vaL vakare,'pobažnytlnėj 
talnėj.
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leninės mokyklos,
e, sųsiripkimas 

visų’ vaikų, kurie tarnauja mi
šioms. Visi turi dalyvauti susi
rinkime arba bus atsakyti nuo tar
navimo. !

-r,

/

c ¥

po^ Trečiadienio vakare, Advokato I 
Šalnos ofise įyyko vietinių buvusių 
karių susirinkimas. Nutarta Bos
tone steigti Lietuvių Legiono pos
tą. Prisirašė keletą? narių. Valdy- 
bonišrinkti: Commander Advoka
tas A. O. Šalna, Adjutantu Jonas 
J. Romanas. t
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SEKMADIENINE MOKYKLA
Ateinantį sekmadienį bus <rSun- 

day School,” 2:00 po pietų. Pe
reitą sekmadienį, spalių 12-tą įvy
ko Vytauto jubiliejaus paminėji
mas Katedroj, kur labai įspūdin
gai pasirodė tėveliai ir jų vaike
liai. Tėvų, dalyvavimas parade iš
reiškė gražų pavyzdį ne vien savo 
žmonėms, bet ir kitataučiams. Vy
tautui garbė, kad 500 metų pra
ėjus iš lietuvių širdžių neišnyko 
sėkla tikėjimo, kurią jis per mi- 
sijonierius pasėjo. Vytautas su
prato naudą tikėjimo žmogaus gy
venime. Žmogus be tikėjimo yra _ 
kaip namas be pamato, mažiau- bažnyčia. Vakarais jos gan gra
sias daiktas jį nugali. Vytautas žiai pagiėda. Vargonuoja panelė 
žinojo, kad tikėjimas įsigilinusis į Florencija Karbauskaitė.

SMULKIOS ŽINUTES
Vyrų misijos buvo beveik taip 

pat kaip ir moterų misijos pasek
mingos. Ir vyrai gan uoliai lankė
si rytais ir vakarais į misijas. Vy
lų, ypač gausiai prisirinko bažny
čion pereitame. sekmadieny už
baigti misijas.

Šioje savaitėje visos doros pa
rapijos merginos eina į misijas. 
TėvSs Petrauskas sako joms su
prantamus pamokslus. Taip, kad 
jų vienų prisirenka veik pilnutėlė
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jų širdis, jie turės stiprų pamatą 
nuveikti didžiausius darbus Die
vui ir Lietuvai. Tad Vytauto var
du 5000 lietuvių susirinko į Kate
drą, Bostone, viešai parodyti savo 
nemirštantį tikėjimą ir gyvuojan
tį patriotizmą.

Katedroj J. E. Kardinolas visus 
lietuvius nuoišrdžiai pasveikino. 
Jis pareiškė savo džiaugsmą, kad 
lietuviai laikosi prie Motinos Baž
nyčios, kuomet kiti suklumpa. Į 
netikėjimo tinklą įpuola skaityto
jai bedievių laikraščių ir knygų. 
Šitoks skaitymas yra geriausias į- 
rankis išrauti tikėjimą iš žmo- 

■ gaus širdies. Tikėjimas yra mū
sų brangiausias turtas.

Vaikas lankydamas katekizaci- 
jos pamokas išsimokina principus, 
Buriė;'4>akels ja idealą, jgyyenįpe,. 
Kristus mokino visus krikščionis 

z it davė savo Įpėdiniams tą jėgą. 
Vaikas turėtii išsimokyti ką Kris
tus yra davęs padavimuose.

Proxy
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Vaikinų misijos prasidės tuoj 
po užbaigimui merginų misijų. 
Merginų misijos baigiasi sekmai 
dienio vakare 7 vai. Vaikinai pra
dės savo misijų savaitę pirmadie
nio vakare»7:3Q.

’ * . - ’ ’ ’r
Pereitame sekmadieny • ištekėjo 

panelė Emilija Slatkevičiutė už 
Edvardo MeConlėy. Ji ketino vis 
priklausyti prie choro ir išmoky
ti savo poną lietuviškai.

- • t' • . X * • .
7 apylinkės parapijos chorų ben

droji praktika pobažnytinėje sa- 
ėje, praeitą sekmadieny, darė į 

pačius choristus ir. skaitlingą sve
čių būrį neišdildomą įspūdį. Gai- 
a, kad nenusifotografuota. Tie 

žvilganti parėdėliai — margieji 
Sijonėliai — tautiškos spalvos, — 
burbsimo karoliai irgi nebus grei
tai pamiršta. Ir jaunieji sakė: 
“That is a grand sight.” O ką 
jau bekalbėti apie reginį paroda- 
vimo, apie reginį katedroje, salė
je?

1 P-LE A. STOŠKIUTE, iš Worcester, Mass. \

Spalių 12 d. š. m., tuoj po Naujos Anglijos lietuvių Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus vadavimo sukaktuvių paminėjimo, išvyko į New 
Tark City tęsti dainavimo ir muzikos mokslą. P-lė Stoškiutė, būdama 
16 metų amžiaus, Aukštesnioje mokykloje, 1927 m. dainavimo kontes- 
te, po direktyva Mass. Federacijos mankos Įdubų, laimėjo Juillard 
draugijos .stipendiją. Ji dabar mokysią Juiliard Graduate School of 
; lųsic, New Yorke. Ji bus Mme Marcella Sembrich mokinė. < < < ■

P-lė Stoškiutė dabar yra^l9 metų amžiaus. Ligšiol ji mokinosi 
muzikos ir dainavimo pas p. Ffank Ę. Dpylė.

Naujos Anglijos lietuviai daug kartų gėrėjosi p4čs ^toSkiutėB 
dainavimu “Dubininko” koncertuose. Ir ateity p-lė Apolonija pasi-į 
žadėjo dar gražiau padainuoti. Linkime jai pasiekti aukščiausį laipsnį 
muzikoje. 5;

į “i4:I *»,-*- ‘ .7*
.kalbėjo
I tuvius, už jų ištikimybę Kataliku 

Į Bažnyčiai. Ragino visados bran- 
Jginti tikėjimą, kurį Vytautas 500 

r j metų atgal lietuviuose pąskleidė. 
I I Jo Eminencija Kardinolas suteikė 
I I savo'palaiminimą ir palaiminimą

I Švenčiausiu. •'
‘ t" Katedroje pamaldoms užsib&i- 

I guą visi lietuviai parodavo į Siym- 
Į phony svetainę. Ten įvyko mflži- 
Injškas dainų koncertas. Vadovavo 
] visiems sujungtiems korams komp. 
|J. Žilevičius. Pavieniai koraį irgi 
I dainavo po dvi daigi. Netrūko ir 
Į solų. P. Mazgalienė iš Montello 
[dainavo solo, ir panelė Margarieta 
{Grybaitė iš Cambridge, dvi daini 
įsolo puikiai atliko. Publikai taip

• Įjos gražus balsas patiko, kad po 
{keletą kartų iššaukė, ir priversta 
I buvo daugiau dainuoti. Kalbėtojų 
{buvo du lietuvių kalboje, kun. J. 
| Švagždys ir adv. Mileris. AngliŠ- 
[kai kalbėjo p. J. Uonrey ię J. B. 
jEly.. Paskutinis yrą kandidatu į 
j Massąchusetts Valstijos guberna- 
Itorius. Jiedu labai gražiai nupiešė 

•' {lietuvius praeityje ir dabartyje. 
{Rezoliuciją Vilniaus klausimu per
skaitė A. F. Kneižis.

| Žmonių koncerte buvo virš 2000. 
{Ūpas pas visus buvo kopuikiausias. 
IR jo namo džiaugdamiesi, kąd pa
sisekė gerai paroda, Katedros pa
maldos ir koncertas. Lai gyvuoja 
lietuviai, kurie moka gerbti savo 
didvyrius. . /

Buvęs
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egimai vis plečiasi. Daug ukrainiečių suimta.

KONCERTUOS
Teko sužinoti, kad lapkričio 16 

’d. įvyks Philadelphijos Civic Ope
ros dainininko Rapolo Juškos ir 
Lietuvos Operos dainininkės Onos 
Katkauskaitės koncertas Munici- 
pal svetainėje.

♦ o •

■Ketvirtadieny ir penktadieny 4 
vai. po pietį} ir 7 vai. vakare at
silankys svečių kunigų padėti 
dausyti išpažinčių. Po pietų galės 
eiti išpažinties 
klausoma vien 
tys.

visi. Vakare bus 
merginų išpažin-

Rep. • ♦

REIKALINGI AGENTAI
Paversk savo liuosą laiką į pini

gus. Alums reikia darbščių agen
tų kurie liuosu laiku padėtų mums 
platinti Lietuvos prekes Ameriko
je. Atlyginimas geras. Parašyk 
mums ir mes prisiusime visas in
formacijas. . < . . A

LZTHUANIAN IMPOBTING
COMPANY

818 E. ftth St, So. Boston, Mass.
"z■■

TeL So. Boston 3590 -♦

A. 0. ŠALN A-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
C<MtNELI/UNIVERSĖrY8UA.B.
G.WASBINGTONUNir.suIXB.

4 ‘ Darbininko:V Name -
1 (UtiTOlnbot)

8M toto Bortm
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Daugelis žmonių pasakoja, kad 
jie kelias naktis ausyse girdėję 
atbalsius gražiai katedroje sugie
dotos giesmės ‘‘Pulkim ant ke
lių.” Ir patsai kardinolas gėrėjosi 
tąja giesme. Jis gyrė ir ragino 
lietuvius kunigus, kad visa bažny
čia nuolat giedotų.

Kįla žmonių širdyse didis žin
geidumas — kas ir kuomet besu- 
dainuos taip širdingai ir galingai 
“Mes be Vilniaus nenurimsim” 
kaip kad sudainuota 7 chorų, 
Symphotiy salėje, spalių 12,193C? 
O tas pianas, o tie vargonai! o tie 
7 trauksmingi chorai! Galėjo ir 
mūrus sugriauti!

- • • •
Panelė Stanislava Lensberkaitė, 

gera sodalietė ir choristė, staiga 
apsirgo. -Spalių 14.d.-ji nuvežta 
miesto ligoninėn.
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CAMBRIDGE, Mass. —■ Spalių rutę, kitos vaidelitft.es. Mokyklos 

12, visa Naujoji Anglija minėjo L. 
D. K. Vytauto 500 metii mirties su
kaktuves ir Vilniaus atvadavimo 
šventę. Programas buvo platus. 
Ryte šv. Mišios buvo aukojamos 
už žuvusius Lietuvos kareivius. 
Pamokslas irgi progai buvo pritai
kintas. Viską atliko vietos klebo
nas. Per šv. Mišias labai daug ėjo 
prie šv. Komunijos. Visų širdys ki
lo prie Visagalio padėkoti Jam už 
tikėjimą kuris Lietuvon tapo įves
tas pęr Vytautą, ir maldavo Dievo 
pagelbos atgauti Vilnių — Lietu
vos sostinę.

Po pietų apie pirmą va landą* pra
sidėjo paroda. Paroda susidėjo iš 
visų Bostono apylinkės kolonijų. 
Vienas centras pradžios parodos 
buvo South Boston, o kitas Cam
bridge. Apie South Bostoną gal 
kas kitas parašys. Čia paduosiu 
tik apie Cambridge, Brighton ir a- 
pylinkę.
* Prie lietuviu bažnyčios susigru
pavo visi Cambridge, Brighton ir 
apylinkės lietuviai Parapijos mo- 

, kyklos vaikučiai, seserų mokytojų 
buvo labai gražiai papuošti. Vie
nas reprezentavo Vytautą, kitas 
Dėdę Šamą. Mergaitės viena—Bb

s

Rep.
>

PARSIDU8BA
j ASHMONT—r9 kambarių vienos 
šeimynos namas. Vm įtaisymai ir 
garažras. 60 Kdvrin-St.,5 Doręhes- 
ter. ' (S.-17),

4

K*piT«rM DABIOT ’

Lietuvos kariuomenės aviato
rius Kapitonas Darius atskrido 
Bostonan iš Toronto, Kanados. Jis 
pribuvo Bostonan trečiadienyje ir 
mano čia išbūti porą dienų. Iš 
Bpstono jisai skris į New Y orką 
penktadienyje.

Kapitpnps Darius dabar tarnau
ja viepam turtuoliui, kuris turi 
nuosavą ąepoplaną ir skraidyda
mas, mokinasi jįjį valdyti. Kapi
tonas Darius yra jo mokytojas.

'Savo liuosu Taiku Kapitonas Da
rius "aplankė savo draugus is Lie
tuvos kariuomenės, aviatorius 8.‘ 
Sabą ir Vyr. Leitenantą L, Sčnes- 
nolevičių.

vaikai bei mergaitės buvo pareng-1 
ti Amerikos, Lietuvos ir šv. Tėvol 
vėliavų spalvomis. Darė begalo! 
gražų įspūdį. Višos Cambridge | 
draugijos dalyvavo gražiai pasi- { 
puošusios parodoje.’

Brightono lietuviai prigulėdami I 
prie Cambridge lietuvių parapijos, I 
irgi neatsiliko parodoje. Visos! 
Brightono . draugijos gražiai pa-1 
sirodė. BrightonieČiai turėjo dul 
gražiai papuoštus flotus. Vie-| 
nas perstatė pagonišką Lietuvą, I 
antras krikščionišką. Tie du flotai I 
visą parodą papuošė. Garbė Brigh- Į 
toniečiams kuris sugebėjo taip gra-1 
žiai pasipuošti ir dalyvauti taip j 
skaitlingai parodoje. * I

Paroda prasidėjus nuo lietuvių] 
bažnyčios ėjo geriausiomis Cam-| 
bridge gatvėmis į šv. Kryžiaus Ka^ 1 
tedrą Boston. Pakelyje susitiko 
South Boston ir apylinkės lietu
vius. Katedroje pamaldos prasidė
jo 4 valandą po .pietų. Sujungti 
korai vadovaujant komp. p. J. Ži-1 
levičiui labai įspūdingai giedojo 
“Pulkim ant kelių,” “Šventaą 
Dieve” ir “Jfarijį Marija.” Ne
vienam ašaros riedėjo per veidus 
klausantis tikrai lietuviškai jaus
mingai didelį korą giedąnt. Lietu- 
yių "kaltoje.pampkslą tai progai 
tinkantį, gražiai pasakė kun. F. 
Juškaitis, Šve. P. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos Cam- 
bridge klebonas. Tuojau po jo, Jo 
Eminencija Bostoųo Kardinolas

CAMBRIDGE, MARK

Parapijos balius pavyko

Spalių 13 d. įvyko parapijos me
tinis balius. Žmonių atvyko daug. 
Apie į vai vakare prasidėjo pro
gramas, kuris susidėjo iš kalbų ir 

į dainų. Kalbėjo kum J. švagždys 
iš Montello, kdn. Valantiejus iš 
Waterbury, Conn. ir vietos klebo
nas kun. Juškaitis. Po kalbų baž-. 
nytinis choras po vadovyste varg. 
Onos Grybaitės sudainavo keturias 
dainas. Tuomi baigėsi programas 
ir prasidėjo šokiai.

Prie rengimo šio baliaus prisidė- 
I jo šį sykį ir daug pasidarbavo pa
rapijos jaunimas. Jaunas Kazimie
ras Bingelis, buvo baliaus gaspa- 
dorius, jo padėjėjas A. Potember- 
gas. • Gaspadinės pasirūpino val
gius pačios suaukauti arba iš kitų 
aukas gauti. Už tai joms klebonas 
begalo yra dėkingas. Pelno nuo 
šio baliaus atliks apie 200 dolerių.

Buvęs

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus dra

bužius prašau prie manęs kreiptis, nes 
aš reprezentuoju vieną iš geriausiu fir
mų. Dabar yra atėję sampeliai žiemi
niu drabužiu ir gausite pigiai ir gerai. 
JONAS .TAROŠA, 225 L SL, So. Boston. 
Tel. S. B. 0394-W.

Rytų. Galięij^j ir Valui- 
uėj paskutinėmis dienomis 
lenkų dvarjj, pacįegknų skai
čius ^ymiaj padidėjo. Vie
nam kaime buvo adegta 50 
lenkų namų. Pasiųsta daug 
policijos ir daug ukrainiečių 
suąrestuota. E. *

: ? ■ • ’ * ■ ■v t
Teroro Aktai Lvove

Teroras Rytų Galicijoj 
kasdien didėja. Praėjusių 
naktį ukrainiečių pradžios 
mokykloj Lvove sprogo bom
ba, kuri sunaikino tris mo
kyklos klases. Visuose gre
timuose namuose išbyrėjo 
langai. Bomba buvo padėta 
mokyklos direktoriaus spin- 
toj. Policija spėja, kad uk
rainiečių teroristai slėpdavo 
mokykloj sprogstamą me
džiagų. Suimta daug asme
nų. Naktį iš’ šeštadienio į 
sekmadienį Tarnopolio vai
vadijoj padalyta 12 padegi
mų. Nuolat kaitoj asi gais
rai ir kitose vaivadijose. Pa
sitaiko „ ir susišaudymų 
policija.

Suiminėjimai ir Kratos 
Krokuvoj

‘ ‘ Gazeta W arszawska ’ ’ pra
neša, kad šiomis dienomis 
Krokuvos socialistų tarpe 
padaryta kratų. Rastos dvi 
rankinės -granatos, vienas 
šautuvas ir daug revolverių. 
Suimti du asmenys. Be to, 
Krokuvoj suimtas senato
rius Koziekis.

Tas pats laikraštis prane
ša, kad-Vilniuj suimtas bpv. , 
jo redaktorius Dzlobek. Jis 
atliko Vilniuj patikrinamuo
sius kariškus pratimus, kaip 
atsargos vyr. leitenantas, ir 
buvo suimtas po kelių va
landų išėjus jam iš kareivi
nių. E.

Laukai Ėmėsi Smarkių Priemonių 
Prieš Ukrainiečius /

Lenkų policija vėl ėmėsi 
smarkių . priemonių prieš 
ukrainiečių organizacijas. 
Vakar buvo suimta visa eilė • 
ukrainiečių politikų; jų tar
pe esąs suimtas taip pat nau
jai susektos slaptos ukrai-

~ ■■ .K* ... 4*

ni^ečių. kariškos orgainzą. 
jos vadas. Taip pa£ sulinį 
ukrąiniečių ^ekonominės be 
d rovės pirmininkas. E: '

&

VARGONININKAS 1
Ką tik sugrįžęs iš Lietuvos, 

ieškau vietos už vargoninką prie^ 
K. Katalikų Bažnyčios. Esu pato 
ręs geras muzikas. Reikalaujantį^ 
gerb. klebonai rašykite sekančiaiid 
Holy Cross Rectory, 16 N. CbRaga^ 
St., Schenectady, N. Y. (S.-17X j

• 7"-" ■
Tel. Kenmore 1445

DR. J. LANDŽIUS į 
(SEYMOUR) Jį

536 C0MM0NWEALTH AVĖ. 
BOSTON, MASS. į 

", ' ’• 7 ‘ v.i?
Ofiso valandos: nuo 2-4"ir 7-8;
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PIGIAI PARSIDUODA
‘ 2-jų šeimynų namas po 6-6 

kambarius. Visi įtaisymai. Yra 
vaisinių medžių, du mediniai ga
ražai ir vištininkal. Taipgi par
siduoda geras pianas. Kas nori
te gyventi gražioje apylinkėje 
ir kvėpuoti tyru oru, kreipki
tės" 44 Wood Avė., Mattapan, 
Mass. (S--21

1

Prof. A. Zdanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
8MUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

759 Cotambia Bi, Dorchester 
'TeL Columbis 0176

4

< ■ • z -®z .* -i < ,
■ Tai geriMaii Ketvirto 
■na aaįįtl> .H l“d* w«. 
In^TdMa o malm .

H • a n n a ■

■ttfttoa wm

f .

? z
So.Bo»t<Th 8408 >

L
.'<■ >-,> • -» J

y,.-*-’

•• Jį

f ■ .v,
t

K. JANKUNAVIČIUS 
Kotta&MnlCM KrfamMm 

Motąriikua Ir vyriokus drabnius 
Movų, valau, pnmo, pėrdirijtt lr 

■ -apdaj^’Futrupertaisemir 
673 Eigbth1 Et?South Borton 

n •' IkUphonė tfa BMt<m <71$ 
Fii; u'.........  ■ ri ’ U

PER DU METU 
iĮNOKĖTI

PLLMBING ir HEATING

POWERS MEHEGAN CO., 
500Broadway *

TėL 8. B. '4699--Milton 6211'-- •. z
f

D0RCHE8TEB CLOTHINa
SHOP

f .
Visokius drabužio# siuvu, valau lr 
pertaisau. Pa&rąh pagal utakr- 
mo. Putras pertalsom irjtyalom. 
Ką mieste reikia motati 3^.0(L fla 
.tųt Oa^gamnt*>j^
mas, nea tam tikra# mažina# turiu. 
-J? MANSDI VALŪLtS.

t i r? yr
1854 DORCHESTER AVĖ.

TeL Celumbla 3240

-1

I
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PATARNAVIMAS DIENA* 
1B NAKTĮ .

D,A, ZALĘTSKĄS
GbaIobivs ib Busamuctojab

^7 ir 08 CfanbTidge Btreet 
Cambridge, Mto.'

Telefone Unlverrity 8831-W.

I

Tel. So. Boston 0823 - /ifii
LIETUVIS DANTISTAS J

DR. M. V. CASPERl
(KASPARAVIČIUS

511 E. Broadway, So. Boston | 
Ofiso Valandos.' '' -

/Nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Ikih 1 
5 Lr nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl« U 
sas uždarytas subatos vakarai*^? ■ 
nedSIdienlals, taipgi seredomlanHO | 

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

r~' ■ ■ M
- ------------ ----------------- - -------- '

■
1 —.......................

, J4

'J ' ■ v' ■ . ,
Lietuvis Dantistas

OR. S. A. GALVARISKI
(GALINAl’SKAS)

' 414 Broadway, So. Boston i '
Tei. So. Boston 2300 , '• V

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 va*.' 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30

£

ryto, nuo 1:30 iki 5:3U p®^ 
puo« iki 0 vakare, švenfc.

pagal susitarimą S
T

Tel. So. Boston 2660 -
* - •

LIETUVIS DANTISTAS

A. L, KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo J 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak_ Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti). <7

- . ■ ■, ............ ,, ■■■■■■• u
_____________ "j:-

Tel. S. B. 2805-B."
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Išegzaminuoju akis J 
priskiriu akinius | 
kreivas akis atitle-| 
sinu Ir ambiijonUt-l

koše (aklose) akyse sugrąžinuSriė-{ 
są tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D? 
447 Broadway, South Boaton Į

Tel. Porter 3789 (:
MIJOHN REPSHIS, M. a,

(REPŠYS) " ??

I
S
I

i

tfa-

I
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Lietuvis Gydytojas

Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—0 
881 Mass. Aven arti Centrai 84. 

a Cambridge, Mare. >

v r

’ ' ''■ r "
Pabaigęs N. Y. unlveraity mdS 
IUŽ< kolegiją; buvęs gydytoju 
Hamllton LtgonlnAJ, N. Y.; chlr 
gaa | Out-Patlent Staff Low«nio 
gontas#. Daktaras Miesto DiU 
sary; sujungtas prie St. Jm 

.UgooJpės; Medikai tikas egnvh 
tojas d?l Metrępolltan ufa 

rifeli YMCA. A. tt m
tėra of America. Valandos: Aa 
Ketv, Mtad. 10 Iki 12 ryte, * 
Y—g rak, 8ekma<»l«ny 10
327 Trerfont Bt Patarime* ifl

vaidelitft.es
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BROOKLYN, N. Y.
Vakaras pavyko

Lietuvos Vyčių 41-mos kuopos 
vakaras, susidedąs iš vaidinimų 
ir šokių, įvyko spalių d., 1930 m. 
Pan. Šv. Apreiškimo parapijos sa
lėje. Kadangi pamaldos bažnyčio
je užsitęsė labai ilgai, taigi vaidi
nimai neprasidėjo kaip buvo skelb
ta, bet valanda vėliau. Parengi
mas pasisekė pusėtinai. Nors trum
pai tebuvo garsinama apie šį' pa
rengimą, bet žmonių prisirinko 
virš pusantro šimto/ daugumoj 
jaunimas. •- z

-Vaidinimai susidėjo įš dvięjų 
komedijų “Blaivininkas ir Gir
tuoklė” ir “Pašėlęs Dantis.”

Veikėjais pirmame buvo: “Gir
tuokle” — Ant. Buziutė, “Blai
vininkas” — V. Juška. Antrame 
gi, veikėjais buvo: Dantistas — 
A. Mažeika, Žioplienė — M. Pa
plauskaitė ir Pašalietis — A. Gri-

. ■*• i

APŽVALGA
■'♦r - • ■ .

nėms papuošta ir p-lė Kat
kauskaitė —r “Dukružėlė.” 
Abiejų dainavimas per radio 
buvo girdėti labai aiškiai ir 
gražiai. Buvo kuomi pasidi
džiuoti klausant mūsų artis
tų dainavimo.

1:45 vai. kalba iš Wash- 
ington, D. C. p. Kelley per- 
statydamas Lietuvos minis- 
terį Amerikai“ p. B. K. Ba
lutį, kuris anglų kalįia trum
pai, aiškiai supažindina 
klausytojus su Lietuva, jos 
geografine padėtimi, kilmes, 
ekonomija. Primena Vytau
tu ir okupuotą Vilnių. Kiek 
apsistoja kalbos kilmę aiš
kindamas. Užbaigoje lietu
viškai pasveildna lietuvius. 
Kalba buvo perduota per ke
letą desėtkų stočių visoj A- 
merikoj.

Kalba nors trumpa, Bet 
labai turininga. Patartina 
mūsų laikraščiams ištisai an
glų kalboje talpinti. Reikia 
padėkoti p. Balučiui už pri
pažinimą Amerikos lietuvių 
didelę paramą tėvynei, kas 
dažnai Lietuvoje užmiršta
ma. z

Pono Balučio kalbos kopi
ją visi gali veltui gauti krei- ' 
piantis į Educational Eoim- j 
dation, 47 Montgomery St.,l 

: J

Boston, Mass.
----------- —r—

^VVTAVTO^SPARS-
rA-T TUV-E ... X. v ... ■

Ehselenei ja Bronius K. Balutis bu#

fe ■-*

H GRAŽIAI ŠVĘSTA

Spalių 5 d. buvo didele 
šventė New Yorko apylin- 
|£je. Šv. Patricijaus katė

si buvo lietuvių perpildy- 
suvirs 5000 pagerbė 

| Vytautą Didįjį. Didžiulis 
^lietuvių choras giedojo lietu- 
5 viskas giesmes. Kun. N. Pa- 
| kalnis pasakė turiningą ir 
lUyentei pritaikintą pamoks
imą. Jo kalba lietė Vytautą D.

Jkaipo Lietuvos valdovą ka- 
Ftaliką, tikėjimo skleidėją ir 
įpalaikytoją. Vytautas D.

bandė sulaikyti kryžiuočių, 
^plūdimą skleidžiant katali- 
C kybę; vėliaus Popiežiaus pa- 
įkalba ir parėdymu Pąkovo 

.Naugarduko provincijose 
| Vytautas buvo generalis vi- 
| karas in temporalibus ir 
r bendrai jis bandė Įkurti Lie- 
^ tuvoje bažnytinę provinciją.

ką galutinai atsiekė tik a. a. 
[arcivvsk. J. Matulevičius. 
|: Vytautas D. pastatė Lietuvo
je 30 bažnyčių ir jis daugiau 
g tikėjimui pasitarnavo nė Jo- 

Į W~ 'Į4 f Kun. N. Pakalnio pamoks
las padarė didelį įspūdį klau- 
^eytojuose. ' Daugelis mažai 
^ką žinojo apie Vytautą, V- 
|pač kaipo Bažnyčios apašta- 

vienam džiaugsmo ir 
^•pasididžiavimo ašaros riedė- 

- per skruostus. Ne veltui 
tuvių sueita, taip iš- 
ai prisiruoštai

•Lavelle pagyrė lietuvius už 
tokį susipratimą ir mokė ji- 

|iną tautos galiūnus pagerbti, 
ventė baigėsi palaiminimu

Šv. Sakramentu.
Susirinkę laukėme Jo Ern. 

Kardinolo ir troškome jo ke
letą žodžių išgirsti. Dėl ne
atidėliojamų pareigų Jo E- 
minenci.ja neatsilankė. Tarp 
garbingų svečių buvo miesto 

joras gerb. James J.
Walker, Lietuvos Generalis 
Konsulas Pulk. P. Žadeikis, 

Vinikas, Dr. B. 'Ven- 
ir k. Pamaldose dalv- 

1 *

^vavo visi apylinkės lietuviai

t

LIETUVIAI PERPILDĖ 
KATEDRĄ ,

' ; . ■'i

kart šioje katedroje Dievas lietu
viškai pagarbintas.

Prelatas Ląvellę pasveikino gau
siai susirinku8iuą lietuvius. Vė
liais kun. N. Pakalnis pasakė pa
mokslą apie. Vytautą kaipo kata
liką. Kun. X Balkūnas buvo be- 
ruošiąs pamokslą tai dienai bet 
dėlei šalčio susilaikė.

Ceremonijų laike kun. J. šešto
kas įteikė' prelatui ir per jį 'kar
dinolui Lietuviu dovaną — po 
knygą,— “Lietuvos Kryžiai.”

Pabaigoje buvo giedota-“Libe- 
ra” už Vytautą, D. ir duotas pa-

r

>
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Suvirs 5000 pagerbė Vytautą
> Didįjį. - \

Spalių 5 d. šv. Patricijaus Ka
tedra buvo pilna lietuvių. Visos 
3,500 sėdynės prikimštos sėdin
čių ir būriai stovėjo prie didžiųjų 
durų ir šonuose prie didžiojo al
toriaus. Didysis choras 'viso 500 
giedorių stovėjo kaip siena pri^ 
šoninio altoriaus. 5:15 vai. p. p. 
išsirikiavę vietiniai kunigai: N. 
Pakalnis, S. P. Remeika, J. Simo
naitis, Ig. Kelmelis, A. Milukas, 
J. Šeštokas, J. Balkūnas, J. Alek- 
sūnas, P. Lekesis, Tėvas Brigma- 
nas su kitu kunigu iš Saldžiau- laiminimas Švč. Sakramentu, 
sios Širdies Kongregacijos-pradė
jo procesiją iš zokristijos. Ofici- 
javo prel. Lavelle asistuojant ku
nigams: K Paulioniui ir Vaške
liui (iš Waterbury, Conn.) ir vie
nam iš katedros vikarų.

Katedros choras ąusidedąs iš 
20 profesijonalų giedorių vado
vaujant prof. Yon giedojo loty
niškas giesmes: Ecce Sacerdos, Li- 
bera, Veni Creator ir k. Parapijų 
chorai giedojo lietuviškas gies
mes: Pulkim ant kelių, Švėntas- 
Šventas, Marija, Marija, Garbin
kime ir k. Chorams vadovavo 
komp. Žilevičius. Katedros choras 
puikiau giedojo, bet užgiedojus 
mūsų giesmes lietuviškai, ašaras 
vos galima buvo sulaikyti. Pirmu

s

Visas įspūdis buvo kilnus. Iš vi
sų apylinkės rengtų parengimų šis 
buvo puikiausias ir gausingiau
sias. RreL Lavelle stebėjosi tokiu 
gausingu atsilankymu. Ir w tiesa, galius. Visi pusėtinai gerai savo 
pažvelgus į tokią minią nenoromis 
kilo miųtis,^“ Dieve, mūsų lietu-' 
viai -dar myli savo kraštą, kalbą, 
žmones ir Tave!” Svetjmtaučiai 
stebėjosi pamatę tiek lietuvių; ne
manė, kad dar tiek-, esama-New 
Yorke. Tik gaila, mūsų profesijo- 
nalai -r-, neva “susipratėliai,”
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Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(rimUK)

LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
Diagnoca 

Gazo Anestetiką t 
VALANDOS: 

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

tik susitarus.

TeL .GreeUpolnt 4428

M. JOiiN WALUK
VALANDOS:

8—rlO A. M. 1—2 & 6—8 P. M.
• f p

Sekmadieniais pagal susitarimą 

161 NORTH 8IZTB STREET
7 BBOOKLYNį N. Y. \
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NEWARK, N. J.
' Nuoširdi padėka šv. Cecilijos

' chorui
Nuoširdžiai tariu ačiū šv. CecL 

lijos chorui už taip gražų ir iškil
mingą vakarėlio surengimą rugsė
jo 27 d., mano pagerbimui už ke: 
lėtos metų darbavimąsi, chore šio
je kolonijoje. Taipgi ačiū visiems,

roles atliko.
Toliau sekė koncertinė dalis.

Dainavo panelės E. Ramoškaitė, r-
M. Paplauskaitė, A. Buziutė ir '
Ad.Bnz.utt Jų dainos taip pu- kaljfe Uike TaktrienSs areiskž

ngra “susipratėliai,” ne> 
Minate minioje (išskyrus keletą). 
Nematyti buvo ir nekuriu “ uitra-. 
tautininkų...” Katalikai dėkinga 
ponui konsului Žadeikių! už atsi
lankymą.

t/- X. X
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BLlSSViLLE, L. I.
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Lietuvių Draugijos
Čia lietuvių- gyvena neperdaug,Į 

-bet gana gražiai ir sutikime gy-- 
vena. Turi LRKSA. kuopą ir Šv.J 
Petro dr-ją. ■ ' 1 ■ ,
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Lietuvių biznierių irgi yra. Jų> 
tarpe geriausiai laikosi p. J. Chu-- 
pas. Jis turi gana didelę valgomų 
daiktų (grocery ir meat market) 
krautuvę ir, sakosi, turįs daug vi- 
šokių tautų kostumerių—lankyto
jų. Nestebėtina, nes tai yra labat\ 
malonus ir linksmaus būdo žmo- 7 
gus. Patartina lietuviams jį visa- 
kuom remti. _ . . 5 ••
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' Tai tiek šiuom kartu.
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blikai patiko, kad jos turėjo po * 
kelis kartus dainuoti Prof. Vis
minas joms akompanavo pianu.

Vėliau gi sekė šokiai, kurie su
sidėjo iš pusiau amerikoniškų ir 
lietuviškų šokių. Visu tuo publika 
buvo labai patenkinta. Vyčiai 
reiškia gilos padėkos visiems at
silankiusiems ir tiems kurie pasi
darbavo šio vakaro parengime.

Be viršuj minėtų aktorių, komi
sija yra dėkinga šiems vyčiams: 
Stagninkaitėms Onai ir Marytei, 
G. Matusevičiui, M. Juškaitei, J. 
Januškaitei ir ypatingai prof. A 
Visminui, kuris buvo šio viso pa
rengimo vedėjas.

Rengimo Komisija

gražių minčių ir už dovanėlę. A- 
čiū užmanytojams šio surengimo, 
pritarėjams ir. darbuotojams. Y-’ 
pač ačiū chorui ir . klebonui. Man 
šis vakaras bus ilgai atmintyje.

A. Stanšauskas

EUZABETH, N, J.
>

Šios kolonijos lietuviai smar
kiai rengiasi prie apvaikščiojimo 
D. L.’ K. Vytauto 500 m. mirties 
sukaktuvių. Lietuvių „bendrovės 
svetainėj, rugsėjo 30 d., įvyko ma
sinis susirinkimas. Buvo net 4 kal
bėtojai ; kun. L. Vaičekauskas, K. 
Krušinskas, Dr. .Vinikas ir X. 
Strumskis. Visi kalbėtojai gana 
plačiai nušvietė Šio apvaikščioja
mo svarbą. Buvo sušaukta visų 
draugijų* atstovai ir išrinkta ko
mitetas, 'kuris'jau darbą pradėjo. 
Mano pasamdyti didėlę svetainę. 
Profesorius j. Žilevičius pasiryžęs 
sudaryti chorą iš 500 dainininkių 
Vakaro vedėju buvo kleb. J. Si
monaitis. ' '

J. . • .. ,-r, -
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Brooklyne plačiai žinomas J. 
Žemaitis -kaipo smuiko ir piano 
mokytojas, pradėjo studijuoti var- 
goninkaviirią pas profesorių J. Ži
levičių. : .'

- ______________________ *
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trys slaugės įjrrarsčs). Jos trys 
kartu dirbo iaętųvoš ligoninėse ir 
čia kartu tarnauja ligoninėse. Fir-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvos Ambasadorius 

“kūmuose”
Spalitį 19 d. š. m. sekmadienyje 

šv. Jurgio bažnyčioje apie 12:15 
vai. p. p. kun. N. Pakalnis asis
tuojant kun. J. Balkūnui ir kun. 
P. Lekešiui, krikštys Dr BTado 
Venciaus dukrelę — 'Audfą, Jo

mos dvi tariiavo Lietuvoje kaipo 
slaugės 1918 metuose karo ligoni
nėje Marijampolėje, bet už tai Ne
priklausomybe medalio negavo.

Tą dieną Leviathan laivu grįžo 
kun. Matukais St. Claire, Pa., 
klebonas, //i ?

TeL Stagg'5043 Notary Publlc

M. P. BALLAS INC.
BIELIAUSKAS ‘ 

Graborfus ir Balsamuotojaš' 

734 Grand.St’., Brooklyn, N. Y.
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Suvalkietis
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■ ■-

T
r

<

>

i

r

■-»

v v

, Meilė’4 
’ (kome-

==^^==a^== 
Ta. jKttgMii 2—0656 -

VINCAS ADOM
GRABORIU8

195 Adams St., Nevark, N. 3.
Netoli New York Avė.

Gyv. vita: Tel. Bergen 3—6831
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PER RADIO 
sekmadie- 

e 1:30 vai. — 2 vai. po 
tą Columbia Broadcast- 

Jg radio tinklas perdavė lie
tuvišką valandą. Valandą 

ėjo New York’e iš 
įjVABC stoties J. Babra
vičius giedodamas Lietuvos 

ą, vėliaus “Karvelėli.” 
.Lietuvos operos dainininkė 
p-lė Katkauskaitė dainuoja 

^‘Mano Rožė.” Babravičius
■ dainuoja “Naktis svajo-

-----------------------------

į? Spalių. 12 d.

KLAMIAUB

CUNTON PARKAS
‘' 2.x» x • t

Piknikams, baliams, koncertams. 
Ir visokiems pasllinksmlnl- 
smagiatMla vieta Brook-

Msspethe. Jau laikas ufsisa- 
Zlemos sezonui.

AB KURČIUS, Sav., 
Mupeth ir Betų Are. 
Mupeth, N.Y.
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Jau katalikų spaustuvė at
sidarė ir pavadinta “Vytau
to” spaustuvė. Ši spaustuvė 
tik užuomazga katalikiško 
centro apylinkėje. Prie 
spaustuvės bus devocionalu 
krautuvė,.kame lietuviai ka
talikai galės pirkinėt i s baž
nytinių dalykų. Čia rasis ir 
lietuviškų knygų, gaidų, plo
kštelių. Su spaustuve atsi
daro ir generalė “Darbinin
ko” agentūra. Katalikai tu- 
rės progos ne tik “Darbinin
ką” užsiprenumeruoti ar 
pirkti, bet ir visus kitus ka
talikiškus laikraščius pirkti 
ar užsisakyti kaip Lietuvos 
taip Amerikos. Žodžiu, bus 
tai katalikiška spaustuvė — 
krautuvė. Vėliau bus ir lai
vakorčių agentūra ir ben
drai lietuvių informacijų 
biuras.

Spaustuvę Įsteigė ir ves 
spaudos komisija. Komisija 
užėmė sunkų ir atsakomingą 
darbą. Visi katalikai priva
lo jai padėti ir remti. Ar ko
misija išleis laikraštį ? Prie 
to einama. Komisija pilnai 
Įsitikinusi laikraščio galimu
mu ir būtinumu. Jos nuo
mone apylinkė susilauks 
tvirto katalikų akcijos reiš
kėjo. Kebus tai politinis ar 
“bepartyvis” laikraštis, bei; 
lietuvybės skleidėjas ir kata
likybės skiepintojas.

Sveikiname šią jauną į- 
staigą. Kiekvienas lietuvis 
džiaugias padaugėjimu dar 
vienu tautiniu punktu554 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

krikštatėvis, ,ponia Šalnienė (adv. 
Shallna žmona, Boston; Mass.) 

krikštamotė, dalyvaujant apeigose 
Amerikos Charge d’affaire Esto- 
nijai ponui ir poniai Carlson.

Ponus Vencius brooklyniečiai 
.šia proga sveikina ir linki dukre
lei augti ir stiprėti.

Demonstracija prieš piktžo
džiavimą

Spalių 19 d. Brooklyno vysku
pijoje Įvyksta Holv, Name Rally. 
Šv. Vardo draugija ant viso Long 
Island salos turės paradus-demon- 
stracijas išreikšti pasipiktinimą 
prieš piktžodžiavimą. Dalyvaus 
parade virš, 30,000 vyrų. Vysku
pystė padalinta į 32 distriktu; 
kiekvienas distriktas suburs Šv. 
Vardo kuopas ir paroduos su vė
liavomis ir ‘karūnomis. Paradai 
distriktuose užsibaigs bažnyčiose 
su pamokslu ir palaiminimu "Švč. 
Sakramentu. Kiekvienais metais 
gražiai demonstracijoj pasirodo 
Apreiškimo ir Šv. Jurgio parapi- 

Šiemet (taipgi ruošiasi su 
'benais dalyvauti

Vakaru - >
Lapkričio 15 ^d. š. m. Karalienės 

Angelų par. choras ruošia vakarą 
Transfiguration Hali, kampas 
Marey Avė. it Hooper St. 'Bus 
perstatoma: ‘ ‘ Kerštinga, 
(tragedija), “PirelyboA” 
dija), “Mediniai Kareiviai” (ba
letas), “Žydas” (monologas), 
“Ubagai Gudruoliai” (komedija). 
Be to dainuos didžiulis choras; 
J. Žilevičiaus dainą “Ežeras” 
gražiai sudainuos.

Tikietai pardavinėjami kleboni
joje, pas choro narius ir “Vytau
to” spaustuvėje.

Grįžo iš Lietuvos
Spalių 13 d. Leviathan laivu 

grįžo iš Lietuvos Katarioa Balkū- 
naitė (kun. J. Balkūno sesutė), 
Emalių^ Ramanauskaitė ir Katu
tė Adomaitytė - GinkienJ, visos 
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Karalienės’ Angelų parapijinės 
draugijos: Rožančiaus, Apaštalys
tės Maldos, Tfetininkų ir Vaike- 
lio Jėzaus turėjo savo metinį su
sirinkimą. ' Prisirašė daugiau na
rių prie Rožančiaus draugijos. Mi
nėtos draugijos^ laiko savo susirin
kimus tik kas trečią mėnesį.

Vaikelio Jėzaus draugija paau
kojo praeito. Federacijos pikniko 
savo dalį pelno naujai katalikų 
spaustuvei.

Draugijos advente ruoš “Dar
bininkui” vajų ir naujai spaustu
vei kokį parengimą.

Federacijos susirinkimas

Šv. Jurgio salėje spalių 19 d. 
m. vakare įvyksta Federacijosv s.

Apskrities mėnesinis susirinkimas. 
Visos draugijos prigulinčios ir ne
prigulinčios prie Federacijos kvie- 
čamos savo atstovus arba valdy
bas 'prisiųsti. Nejuokais bandoma 
suorganizuoti visas katalikiškas 
pajėgas Brooklyne ir New Yorke. 
. • - - ' » -

Atsidarė spaustuve
“Vytauto "spaustuvė, 554 Grand 

St. jau pradėjo savo darbus. Prie 
spaustuvės tuoj bus pardavinėja
mi bažnytiniai dalykėliai’ kaip, 
knygos, medalikėliai, škaplieriai, 
rožančiai, abrozai, stovylos ir k. 
Ten bus galima užsisakyti ar nu
sipirkti visi Amerikos lietuvių ka
talikų laikraščiai ir daugelis Lie
tuvos. Žodžiu, turėsime katalikiš
ką krautuvę..
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BROOKLYN,X, Y.
Raportas Moterų Sąjungos 

’• 24-tos kuopos.
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

24-tos kuopos susirinkimas įvyko 
spalių 6 d. Susirinkimą atidarė 
malda pirmininkė ponia Saurusai- 
tienė, Ponia Dumblienė ir ponia 
Radževičienė išdavė raportą iš ap
skričio suvažiavimo, kuris įvyko 
Linden, N. J. Iš raporto sužinota, 
kad kitas apskričio suvažiavimas 
įvyks sausio mėnesio antrą sek
madienį, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, Roebling St. ir So. 
4th. Tuo laiku pripuola mūsij 
24tos kuopos sukaktuvės. Taigi 
nutarta rengti vakarienę. Nutar
ta rengti Holoween Party, para
pijos svetainėj spalių-25, 1,30 m. 
Sąjungietės gali atsivesti savo' 
draugus.

Panelė Starkiutė išrinkta nueiti 
į Federacijos susirinkimą.

K Račauskiutė, prot rast.

SUSIRINKIMAS
Didžiojo New. Yorko Federaci

jos Apskrities mėnesinis mitingas 
bus spalių 19 d. Šv. Jurgio par. 
salėje, Centrai Brooklyne, (207 
York St.). Prasidės 7 vai. vakare.__ ,

Visos kuopos ir draugijos pra
šomos prisiųsti savo atstovus. Y- 
pač prašomos dalyvauti Liet. Vy- 
čių kuopos,. Mot. Sąjungos kuopos 
ir parapijų chorai. Jeigu jie ats
tovų dar nėra išrinkę, prašomos 
jų valdybos būtinai nepamiršti mi
nimos dienos, atsilankyti j susi
rinkimą. Praošmi taipgi dalyvau
ti ir vietos katalikų veikėjai

>ed. Apsk. Valdyba

Tel. Ž320. Greenpofnt
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JOSEPH GARSZVA
GRABORIUŠ

j ■ — IB —
BALSAMUOTOJAS
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231 BEDFORD AVENUE 
j BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 0783 Notary Publlc

JOSEPH LEVANDA 
(Levandausku) 

GRAB0RIU8
107 Union Aven Brooklyn, N.Y.

ANT. J. VALAMTIEJUS 
c • >

LAISNIUOTA8 GRABORIU8 
IB BAL8AMU0T0JAS
ApMuote V4mm MbOM 
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EUZABETH, N. J.
Šios draugijos prisideda prie 

apvaikščiojimo D; L. K. Vytauto 
500 metų mirties sukaktuvių: Tre
tininkai, Moterų Sąjungos kp., Pi
liečių Kliubas, ^v. Mykolo, šv. 

Jurgio ir šv. Petro ir Povilo drau- j. 
gijos, Laisvės Bendrovė, šv. Ro-j 
žančiaus dr-ja. Vyčių kp„ Jaunų ’ 
vyrų.dr-ja, Statymo Bendrovė, šv. 
Kazimiero ir Amžinooj Rožančiaus 
dr-jos. ' \

“VYTAUTO”
SPAUSTUVE

f

ATLIEKA VISUS SPAUDOS 
DARBUS*

Vienintflė Katalikų Spaustuvė 
ir Krautuvė Apylinkėje

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

Prie SpavstivSa 
“DARBOINKO” AGENTŪRA / -

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

“VYTAUTO” 8PAV8TUV1 
554 Grand St., Brooklyn, N, T.

BROOKLYNO ZB APTUNKU 
LIETUVIAMS

Z . t

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

J. TUMA80NI8, ;
1356 E. 91 St, Brooklyn, N. T


