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Lietuvos Teismas Šiauliuo
se nagrinėjo dr. Jono Šliu
po, amerikiečiams žinomu 
burnotojo kriminaliame teis
me bylą- Jis'buto kaltina- 

rmas už parašymą ir išleidi
mą herezijų pilną it šven
tuosius šmeižiančią knygą.

Teismas buvo prie uždari} 
durų. Šliupas nusiskundęs, 
kad teismas atmetęs jo 

/ 

kviestą ekspertą prof. A. 
Voldemarą.

Teismą sudarė: pirminin 
kas Einoris, nariai: p. Bort- 
kevičius ir p. Stanevičius; 
kaltintojas valstybės gynėjo 
padėjėjas Nutautas; sekre
torius Domeika, ekspertai 
kunigai Totoraitis ir Čes
nys.

Dr. Šliupas tur- būt tikė
josi laimėti, nes pradžioje

i
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gana* drąsiai ginėsi nuo kal
tės. ■ ■ •• >

Valstybės gynėjas prašė 
dr. Šliupą pripažinti kaltu 
ir nubausti. Teismas palai
kė gynėjo pusęrtr dr. Šliu
pą pripažino kaltu, ir nubau
dė vienu' mėnesiu paprasto 
arešto, sąlyginiai: jeigu me- 
tų bėgy neparašys panašaus 
turinio raštų. Be to, jo iš
leistą knygutę sunaikina ir 
uždeda jam teismo išlaidas 
ir apmokėti ekspertams po 

T 50 litų. x
\ l

Vadinasi Šiaulių apygar
dos teismas dr. J. Šliupui, 

.mūsii visuomenei žinomam 
burnotojui ir socialistų-ko- 
munistų. tėvui, uždėjo gerą 
apynasrį.

Mes nesidžiaugiame, kad▼ 
senį padėjo ant “probeiši- 
no,” bet apgailestaujame, 
kad jis ir Lietuvoje tebeser
ga fanatizmo ligą.

SUKAKTUVES

Ropkford, Ilk. — Spalių 
19 d. ,š. m. šios kolonijos lie
tuviai, vadovaujant Ą. L. R. 
K. Federacijai, , minėjo Vy
tauto Didžiojo 500 m. mir
ties sukaktuves.

Bažnyčia ir svetainė buvo 
išpuoštos tautinėmis spalvo
mis.

x

Paminėjimas prasidėjo
, š f 4

bažnyčioje, pamokslą pasa
kė kun. d r. K; Matulaitis iš 
Chicagos. Šv.* Mišias laikė 
kleb. kun. V. Kulikauskas. 
Laike mišių giedojo choras, 
p. J. Kailiukaičiui vadovau- 
jant. '
' 3:30 vai. po pietų prasidės 

jo programas šv. Petro ir 
Povilo svetainėje.

*Tas pats choras, kuris gie
dojo bažnyčioje, pradėjo 
programą Vytauto himnu?
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Kalbėjo kui 
tis, p. Thęnap 
riūs ir p. L. Šii 
go” redaktorių

Tarpuose da 
Trečią daigi 

gramo sudarė 
šokiai. . ‘

Prakalbomis 
žmonės buvo gj 

Sukaktuvini '•» ** d 
vakarėse pasoa 
to-’SnėdeHaiSI 
lietuviai nepal 
to. »

Sukatkuvėms 
sija susidėjo-iš 
S; Kaspučio, S 
Sliaųteraitės; J 
A. Rupšib; Kį 
sidėjo ir nuošil 
vosi. Valio Ro

■ *

GUBERNATORIUS ALLEN SŪDAI

v•

Matolai-, 
|8ta, redakto-; 
«utis.“Dyau-

|ąVochoras. 
BįUenos pro- 
jftoncertas ir
ragrr: / ‘

ifcS

fe koncertu

jųnėjimo iš- 
irto “Vytaa- 
■ISudys, kad 
^/Vytaę-

Bengti komį- 
Bių asmėnij: 
į Valiulio, J. 
Vileišio ir 
pęhąn pn- 
feiai darba- 
įd&rdiečiail 
B ¥ *
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M K. URBONAVIČIUS 
JAUNAMUOSE

/
LDS. organizacijos vadas 

kliu. K. Urbonavičius, kaip 
jau. buvo rašyta vietinėse ži
nutėse, buo pereito antradie
nio baigia, sveikti namuose, 
Norwoode; Gerb. -mūsų va
dui kojaądar nepritaisyta, 
bet jau neguli visą laiką. 
Kfįmbarv važihėja ratukais

• v ■ «

arba -kriukiais pasiremda- 
mas vaikščioja. Jau ir 
‘Darbininką” puošia^ savo 

turiningais straipsneliais ir 
eilėmis. \
• Šiaip, jei galėto vaikščio- 
N, jaučiasi gerai.
«• * ■= ■ ______________v

L.D. S. C1NTR0 VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS įvyks antradie
' •' •. * • .. .

ny, spalių 28 d. A m. “Darbiam-
7 S 

8»; Akgddaujama, kad pa
metu Ir žiu metų valdybos

nariai viri dalyvautų šiame svar-
•'....T' ’ .• . . 'y r » ♦ * ♦ > »
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MILITARS TARYBA PRIĖMĖ 
PROVTZIONALĮ PATVAR

KYMĄ

Sao Paulo, Brazilija, spa
lių 27 d. — Dr. Getolio Var
gas, Rio Grande de Sul re- 
voliucijonierių vadas sutin
ka užimti provizįonalįo pre
zidento vietą.

Provizionalė valdžia jau 
sudaryta visose 'valstijose.

Jau sudaryta pastovi mi
di tarė taryba ir laikinis mi- 
nisterių kabinetas. Pažy
mėtina, kad į kabinetą įėjo 
beveik visi karininkai. 

» Sudarius valdžią prasidė
jo naujas priešvaldiškas 
bruzdėjimas, bet šis neturės' 

• J
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pasisekimo, nes sudaro raųril 
donasis gaivalas, kuris ti^ 
moka griauti'. ■, ‘į^

Brazilijos revoliucija, kaijJ^ 
dabar paaiškėjo, kilo dėlto^ 
kad rinkimus laimėjo ^n<S| 
sies administracijos šalinių*- 
kai. Jau nuo seniai buvo ne^ 
pasitenkinimų, kad prezj^ 
dentu išrenkamas tai iš šiau>| 
rinių, tai iš pietinių valstijų* ■ 
Vadinasi kilo kova tarp va^j 
dų ir jie sukėlė revoliuciją^ 
Žinoma tas nepagerins dar*į 
bininkų būklės, o tik paten-į 
kins generolus. O gal darį^ 
kuris iš jų užsimanys bfi^| 
diktatorium ? Mat dabaiį 
diktatorių gadynė. -S

z ' '■ ■ ‘
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*.z«.KLAIPĖDOS VOKIEČIAI SKUNDŽIASI TAUTŲ
SĄJUNGAI

<• -įLį-j; J- - —-»;■» - - -r _

*‘V’ - j?— „

parlamentariniais demokra
tiniais principais;

2) kad gubernatorius ne
sikištų į Klaipėdos krašto 
autonominius reikalus, arba< 
kad jis Klaipėdos seimelio 
leidžiamiems įstatymams 
duotų motyvus dėl savo ve
to:

3) kad Lietuvos vyriausy
bė visais atžvilgiais gerbtų E. Kardintas O ’Connell. 
ir dabotų Klaipėdos krašto 
teisių neliečiamybę;

4) kad Lietuvos vyriau
sybė išmokėtų Klaipėdos 
kraštui prigul in čią - pa j amų 
dalį;

5) kad Lietuvos vyriausy
bė nuimtų karo stovį ir 
spaudos cenzūrą ir

6) kad būtų sustabdyti į- 
statvmai, kuriais praplečia
mos gubernatoriaus teisės.

* • y i--
/ »

I
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_1fiuvo 
gauta žinių, kad Klaipėdos 
krašto vokiečiai yra įteikę 
Genevoj Tautų sąjungos na
riams skundą prieš Lietuvos 
vyriausybę, kad pastaroji 
siaurinanti Klaipėdos kraš
to autonomiją (savivaldy
bę). Bet, kad šitoks skun
das būtų Tautų Sąjungos 
priimtas, reikia, kad jį nors 
viena valstybė' — Tautų Są
jungos narys —: palaikytų. 
Buvo manoma, kad tokiu 
būdu tas skundas ir paliks 
Tarvbos nariu rankose.

* ■ * *

Dabar gauta žinių, kad 
šitą Klaipėdos krašto vokie
čių skundą palaiko Vokieti
ja. Ji remia Klaipėdos vo
kiečių reikalavimus dėl to
kių dalykų:

Į) kad Klaipėdos krašto 
Vyriausybė būtų sudaroma

tis. komisija, kurios prieša
ky pastatytas iš pasaulinio 
karo metu pasižymėjęs ku
ro administratorius James 
J. Phelan. ’ -

Komisiją sudaro darbda
viai, bankieriai, darbo vadai 
ir žmonės pasižymėję labda
rybės ir socialiame veikime.

Į tą komisiją Įeina ir J*.

KUIPĖD01 KRAŠTO SEIMELIO RINKIMŲ 
7 DAVINIAI

7 ___
\ ■

Klaipėdos krašto rinkimai 
buvo triukšmingif \ Iš viso 
balsavo 15,022, o turėjo tei
sės balsuoti 16,738. Tokiu 
būdu balsuotojų, nuošimtį 
sudaro 80—85.- \ < •

Buvo viso 20 sąrašų.
Klaipėdos 4 * Lietuvos’ Ke

leivis” pagal esamus davi-
✓ nius, nors dar jie nėra galu

tini ir dar vyriausios rinki' 
mų komisijos nesuskaityti, 
paduoda šiaip i Landvirts-

/

/

X*.-

BRAZILIJOJ REVOUUGIJONERIAI PAĖMĖ V
. v v ’ •

z Preridentas Washingt<m Luiz Paimtas Nelaisvėn
1 r x r "

Sao Paulo, Brazilja.—Pe
reitą penktadienį, po pietų 
revoliucijonieriai paėmė 
Brazilijos sostinę Rio de Ja-

Pereitą sekmadienį, vaka- Komiteto.svari 
re, Bostone gub. Allen ini- bas ir .užduotis 
ciatyva ir. pasidarbavimu

-f Iš Bergen

t g*'

, įj i
•-

• i
padėtų ginklus ir eijtų pri^ 
taikos. . . _ - :

Provizionalę valdžią sudi>* 
rė gen. Tasso Fragoijo, 
gen Menna Barsto, 
Miguel Coųto. Pastaragif-^

Ši komisija kooperuos su 
Fe'deraliu komitetu, kurį pe
reitą savaitę sudarė prez. 
Hoover.

Taigi valdžia nuo žodžių 
eina prie- darbo. Galimas 
daiktas, kad prie gerų norų 
bedarbė bus sumažinta.

Bedarbiai turi parodyti 
■ daugiau gyvumo ir susipra

timo./
Lietuvių Darbininkų Są

jungos Centras, apskričiai ir 
kuopos bedarbiams padės 
surasti darbą arba išgauti 
iš valdžios sudaryto komite
to pašalpą. Lietuviai darbi-* 
ninkai pasirodykite organi- 

"jęuotais. Dėkitės į L. D. S.

praneša, kad Pranciškonų 
vienuolyne Buosmu, Olandi
joj, mirė Apaštalinis vika
ras Norvegijai, pirmasis į 
400. metų norvegas vyskupas 
OlafOffęrdahl.

1 Velionis' iš mažens buvo 
liuteronų tikėjimo, bet eida
mas 22 metus amžiaus prie
kinė katalikų tikėjimą ir 1891 
m. tapo įšventintas /į kuni
gus.

. i ■. .. . J"-
iiuvertė valdžią ir preziden
tą Washington Liiiz paėmė 
nelaisvėn, suruošė didžiau
sias džiaugsmo demonstraci
jas. Triukšmas visur kuodi- 
džiausias. Militarė revoliu- 
cijonierių valdžia Išleido 
proklamaciją atsišaukdama 
.į visus gyventojus ir seno
sios valdžios šalininkus, kad

Prieš paimant miestą 
de Janeiro gaujos simpati-?t 
zatorių puolė laikraščių re- 
dakeijas, kurios pritarė fe-J 
deraliai valdžiai ir jas su-Š! 
naikino. Kada revoliuefjo-4? 
nierių karinės jėgos paėmS^ 
miestą ir jų simpatizatoriaiį? 
buvo sudrausti ir visi gy-čj 
ventojai buvo apsaugoti.

. V *

chaftspartei 8-nis atstovus, 
Volkpartei 8 dtst., Gaspado- 
riškoji autonomijos partija 
ir mažažemių laukininkų 4 
atst., Socialdemokratai 4 at
stovus, Lietuvių Visuomenė 
1 ats., Darbo partija 1 atst.

Trūksta dar trijų atstovų. 
Greičiausia, kad teks lietu
vių priešams.

Visgi šiuose rinkimuose 
lietuviai laimėjo daugiau ne
gu 1927 m. /

KUO PASIBAIGĖ LIETUVOS REIKALAI TAUTŲ 
SįJUNGOS TARYBOJ ; '

■ * -

X »

įvykusiuose Genevoj Tau
tų Sąjungos Tarybos posė
džiuose buo paliesti du Lie
tuvą liečiantieji klausimai 

Vienas klausimas buvo iš
kilęs sąryšy su Lietuvos 
skundu dėl įvykstančių ‘ne
susipratimų su lenkais ad
ministracijos palinijy.

Šiuo klausimu Taryba pa
tvirtino pranešėjo pasiūly
mą išspręsti skunde nurody
tus ' gihČIjariiiis klausimus 
tiesioginėse derybose.A

Mūsų užsienių reikalų mi- 
nisteris, atsakydamas į tą 
pasiūlymą,'pasakė, kad Lie
tuva yra pasiruošusi laukti 
aiškių Lenkijos pasiūlymų. 
. Antras svarbesnis klausi
mas tai vadinamas tranziti
nio susisiekimo pM* Lietuvą

v *5 • ■ ’
7 * X —• y*

Lenkai šį klau-
X. .

klausimas.
simą nori išaiškinti ta pras- 
mteį kad būtų atidarvtas 
tiesioginis susisiekimas per 
Lietuvą, atidarant tuos ge
ležinkelius, kurie eina per

' • 4 ' I

okupuotą Vilniaus kraštą.
Šito klausimo Bvarstymas 

atidėtas ateinančiai Tautų 
Sąjungos Tarybos sesijai, 
kuri įvyks 1931 m. sausio 
mėnesį.

VtL 100 DARBININKŲ 
UŽMUŠTA VOKIETIJOJ

Saar^ruchen, Vokietija, 
spalių126 d. — Pereitą šeš
tadieny. Maybąch Colliery 
anglies kasyklose kilo eks- 
pliozija, ir kaip praneša, 
užmušta 100 darbininkų. 
Tai jau antra Vienos savai
tes metu baisi ekspliozija 
^Vokietijos anglies kasyklo
se. Tas parodo kokiame pa
vojuje yra Vokietijos dar
bininkai. T vieną savaitę už
mušta 362 darbininkai.

BAISI TRAUKINIO KATASTROFA IRŽEMĮS 
DREBĖJIMAS SOV. RUSIJOJE

Dauž žuvo, daugybė 
sužeistų

Iš čia pranešama, kad Ta
džikistane, rusų centralinėj 
Azijoj, buvęs smarkus že
mės drebėjimas. Drebėjimo 
centras buvęs arti Stalina- 
Jjado,^ 7 kaimai esą visiškai 
sunaikinti, o 10zdalinai. Pil
nų žuvusiųjų skaičių dar nė
ra, tačiau iki šiolei esą su
rasta 175 lavonai, o 300 su-

■ žeistųjų esą pergabenti j"liri 
Igonines. f ii

— ^4^0

Iš Berlyno taip pat pra* 
nešama apie geležinkelių kar 
tastrofą, kuri ištiko ^l&as-- 
kvoj. Greitasis traukiny!^ 
užvažiavęs ant paprasto ke
leivinio traukinio, prisi 
nančio prie geležinkelio 
tiės Maskvoj. Nukentėju8itį 
esą apie 300, kurių didesnio^ 
ji dalis esanti užmuštų. B.

♦ '“3
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SUSPROGDINTAS UKRAINIEČIŲ “CENTRO! 
BUTAS

>MANCIiKONAI PERKA KAL- 
‘ * NĄ, KUR PALAIDOTAI

MOZR
Laikraščių korespondentai 

.praneša, kad pranciškonų 
vienuoliai veda derybas dėl 
pirkimo Nebo kalno, kur y- 
ra tariamai palaidotas Moi- 
x<Ž. Jei dęlybos pavyks/kal- 
ne bus padaryta kasinėjimų.

sužeidė faNaktį iš spalių 2 į 3f d. į- 
vyko sprogimas Lvovo uk
rainiečių draugijoj “Cen- 
trosojuz.” Sprogimas buvo 
toks smarkus, kad visi lan
gai išbyrėjo. Durų rėmai 
apdaužyti. Smarkiai nuken-

Skeveldros ______ „
žmones. Sprogimo priežasty 
dar neišaiškinta. Vjeni laįfc; 
kraščiai kalba apie pajf 
tą atentatą, tuo tarpu 
aiškina, kad prekių st 
ly buvęs didelis N 
sprogstamos medžiagos, 
riai užsidegus, įvyko ąpfq| 
mas. E. .

r -z' /v v j

CUKRAUEjĮARRIKAg

.Cukraus fabrikui statyti 
ruošimosi da 
su smarkumu, 
pradėtas sta 
Išiais metais, 
jau turėsime s*fta> lietntižko 
cukraus. . . * \

’ z L ’’ '
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ibįG varomi vi-
u. f’abrika.s bus 

atytį Kaune dar 
s.> ii&rtetais 

r . - -X.,

z
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Iki šiolei beduinai atsieki- tėjo taip pat ir kaimyniniai 
to nėjo parduoti kalną, kadan- 
H-Agi jį laiko šventą. Ijb „ .' ♦

./ t * ’ y9 * * *
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namai Visos draugijos bute 
buvusios prekės sunaikintos.
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Obuogo Baterija
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nežinomos 
ė Baltraus 

erkeviėimis svnmas irva-
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^-AMNESTIJA TAURAGNE .
SUKILĖLIAMS

^ ^~aunas. Resp. prezidentas 
^4Sav'o aktu paleido iš kalėji- 

mo šiuos nuteistus, kurie ka- 
•ai elgėsi, Tauragės 

□limo dalyvius: J. Bružą. 
£huvo nuteistas kalėti 8 me- yš- ' - i
tos), Br. Gegugaitį (10 me 

^ytų)’,‘,J. Jimkų (12 metų). J. 
Įf.^&ųbauską (ligi gyvos gal- 
i lvos), J- Oką (12 m.)\ J. Ar- 
|ę miną (ligi g^’Vos galvos), J. 
| Gąlinaitį (pasmerktą mirti), 

Guzovijų (pasmerktą 
^įnirti), Al. Kylevą (12.m.), 

Vencelį (12 met.), J. Ži- 
Į 1$ gyvos galvas). į P. 
B ^Baltrušaitį (mirti nubaus- 

tą), R. Zvbertą (ligi gy^’os 
Į- galvos). J. Pinkų (20 metų), 
r’ Pr. Kuisį (mirties bausme), 
Rį’. Šilionį (20 metų), K. Žu- 

Asauską (mirfies bausme), V. 
y 'Banį ir Červinską (abu buvo 

pasmerkti mirti). N. Merk- 
| Sartį (15 metų). S. Sprainį 
fc(20metų).

? ' 'Numažinta bausmė tiems,•" ’ Z'
v -kurie elgėsi vidutiniškai, bū- ^r'r' •Šyį tent K. Rėksniui ligi 2 metų,

y

► ' Kaunas. Re suimtųjų Slie- 
; sofaičio ir Mylimo, policija, • ]l
padariusi kratąs suėmė dar 
tris voldemarininkus iš Tau- 
ragės^du Plungėj^ vieną Ša
kiuos ir vieną Vilkavišky. 
Pas juos, kratus metu ląsta 
kompromituojančios medžia
gos.

džiaugtis, bet kur tau! Javų 
kainos nupuolė. Emeri Ipau- 
Jesr augyti bekonams. >Mat 
ponai įtikinėjo žiųongs mjt taup^ NuoštoIių lOįOOO litų. 
Š4 bekonąį j^bąį pagęįduUr 
japii Anglijoje, nęs yra ge
resni už lenkų,, estų, latvių, 
olandų bekonus, ir kažkuo 
dauginus ir reguliariai Lon
donan pristatysime, tuo 
biangiau mokės. Gal Ang
lijoj- ir kyla 'mūsų bekonų 
kainos; bet ne pas mus. Kas 
kaltas ? Vieni kaltina ponus, 
kad suvadžiojo žmones, kiti 
kaltina. ‘ paistą ” ir kitus 
tarpininkus, kad tyčia regu
liariai nepristato, kad žmo
nės kainų nežinotų, o da ki
ti aiškina, kad dabar-Angli
joje nėra darbų,da šilta, tai 
anglai nebevalgg lašinių.

Kiti pasakoja, kad val- 
ižia siunčia ^poną , Lapėm 

bausmę sumažino ligi 50 pdstatyti didelį—

j didelį šaldytuvą., Kaip at 

 

- Įšaldys Londono orą, taifžmo
VYSKUPAJ, UŽSISTOJA UŽ

7S ATEITININKUS
. Kaunas. Vysk. Karosas ir valdžios ponaų. kad jranaL 
vysk. Staugaitis turėjo pas visokias partijas, kaip 
Prezidentą audjeneiją uždą-1va komunistų, socialistu, 
rytos ateitininkų organizaci-|kaudininkų, kr. demokratų, 
jos reikalu. Ta proga Pre-|*r katalikų.
zidentui vyskupai įteikė ir 
pareiškimą, Pareiškime vys
kupai Prezidentui įrodinė
ja, kad ateitininkų organi
zacija esanti nė politiškai vi
suomeninė, o grynai religi
nė — kultūrinė ir sudaranti 
dalį katalikiškos akcijos e- 
fcančios vyskupų globoje. ] \.

'. -z " ‘
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VOLDEMARAS PRIGERS

Pereitą sekmadienį pa-Į pai> kunigai protestuoja, gi- 
sklydo gandas žaibo greitu-|na katalikų teises ir konkor
datą, liet vargu ką gelbės, 
mat jie armijos neturi, kaip 
kadaisia vienas iŠ p. p. mi-: 
nisterių prasizaunijo. - .

lėta asmenų, priklausiusių 
slaptai vddemarihnikų or
ganizacijai ir veikusių prieš 
vyriausybę. Snimtųjų tarpe 
yra: Plungės ųotaras Myli
mas, buv. “Tautos Kelio” 
redaktorius A. Slięsoraįtis, 
3 voldemarininkai Tauragė
je, 2 Plungėje, 1 Šakiuose ir 
1 Vilkavišky. Pas suimtuo
sius - padarius kratą , rasta 
daug nusikalstamos medžia
gos.

Kičiui ligi 4 metų, A. Bajori- 
nui ir dar keliems.

< i Atmetė dėl blogo elge
sio šių sukilėlių prašy-

/ t - - —. •“ •

SUMAŽINO “MŪSV LAIKRA- 
ŠČIUI” PABAUDĄ .

Kaunas. Nubausto K, V.* C. 
organo- “Mūsų Laikraščio” 
redatkorius kun. M. Gilys 
buvo padavęs krašto apsau
gos ministeriui skundą, nįi- 
nisteris “M. Laikraščiui”^

ar 1 paros arešto.

9

? Šeduvos miestely, ^sudegė 
garipią)„ir, vėjinis Gabrįje- 
liauą Bavaro malūnas. Ma
lūnas buvo neapdraustas. 
Nuostolių gaisras padare 
75,000 litų. Gaisro priežas- 
is-nežinoma. į .
^ Tą'pačią dieną dėl neat-l 
sargumo buvo, užsidegęs re
montuojamas Chaimo Kau- 
derio namas. Bet gaisras už
gesinti pasisekė.
< Varėnos valsčiuj Marina
mos dvare sudegė f Kosto 
Rasokoeke gyv. namas. Ug- 
nis kilo dS-Hfetikifeio kami
no.

X^1J______T________J*___________________ X_2>X___________£;■

nes prastės bekonus valgyti 
| ir kainos pakils. Dabartinės 
valdžios ponai,, kad panai'

V

paimta

TTy»Wriai-KrikMonfe, 
žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parai* T. Vyi- 
niauska8. Vert* P. B------- —>40e.

Trumpi Skaityiailiąi—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo- atsitikimus.. 
Parai* J. Tarvydas---------- 45e.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parai*; Uosis-----45«.
r Didfiojo Kare Užrašai—su 
Pa^^R8 sM

Gerumas—aprašymas apie 
gerumą per T*vą Faberą-Fi- 
Upiną. Vert* Kun. P, L. ,, 15c

Tabakas—Nuodai — rūky
me keūksmas j pagal d-rą Ni- -; 
kolskį parengė S. Kaimietįs__15e 

Užkeikta Mergeli su Ban
da ir Barsdaskutis—apysaka 15c 

Kataliką Bažnyčia ir De- 
mtdcratianaa — Parai* kun.

i ko

Av;

||mus: K. Bartkevičiaus, M. 
|| Grondbergo, K. Mikalausko, 
Kr K. -Norvaišos. J. Rinkevi- By'-.T x

Čiaus,.Fr. NišmantO, Br. Ie- 
k| farausko, K. Jonušaičio, R.

Mikniaus. Al. Barkausko. A. 
pRimkąus.J. Kubilam** J. 
■?' Mačiulio. J. Flirtavo, J. Ru- 
8&Emilio. VI. Gailiaus. A. Lu-

kosiaus, St. Zakaro, J. Bart- 
||.rkaus, J. Šegždos, Voldemaro 
fy Nuoko ir Gust. Berkovo. 
ag? •

*- -

NAUJI VOLDEMARININKŲ 
SUĖMIMAI

Pasikėsinimo prieš pulk.
Rusteiką bylą baigiama pa- 

> ruošti teismui ir bus prade- 
Sfe-

, o užaugyti jau
nimą grynoj “tautiškoj1^ 
dvasioje ir sau šiltas gūžtas 
užtikrinti, ne-tik uždarinėja 
katalikų gimnazijas, bet da 
draudžia katalikiškas drau- 
gijas: Pavasarininkų, ateitie 
ninku, tretininkų, gyvojo 
Rožančiaus.ir 1.1; - Kąrabeb 
pykaį nespėja 
gaminti, tuoj visus žmo

nuteisti už ktupunizmą ir se
niau buvę įsitikinę komunis- 
tai, bet kalėjime pamatę vi
są bolševikišką demagogiją, 
padavė labai nuoširdžius 
prašymus pasigailėti.
1 Jiems bolševikų jačeikos 
kalėjime paskelbė boikotą ir 
M.ąus pradėjo biauriausiai 
niekinti, užgaulioti, jais ty
čiotis. J \

-4. ■ '•i.-'- ■ r
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išperka, sako, toliaus nebus 
valia pardavinėti. Vvsku-

Kų Niekrienaš Katalikas 1 
Turi Žinoti arba Mdk*tit~_ 10 

Maldų Rinkinėlis, balteis.. 
geliais -TTTr^“^1-7'5-1*25 
. Maldų Rinkinilis, juodais 

viršeliais __________ *175-1.25 <.
. Dr. Vinco Pietario Raštai. 
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00

Apie Apdraudę Parašė J.
8. Vasilw»aka8>^—.—— 5c. 

Moterystė ir ieimyna. Ver- 
t* J. Gerutis 'i '■__ —40c...

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišiai____________50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
auo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras.Parai* J- Baronas_50e 
* Patrimpo Laiškai. — Išleido 
®uh. A. Miliukas __ ii__ _60c.

RUSŲ MUKO EKSPORTAS PEB
KLAIPĖDA

Kaip esam pranešę, KUi 
pediečių miškų pramoninki 
delegacija su p. Galvanaus
ku pryšaky neseniai važia
vo Rusijon, Delegacijai pa
vykę susitarti su “Export- 
lies,” kuris pažadėjęs rusų 
miškų eksportuojamą' me 
džiagą nukreipti pęr Klaipė- 
dą^ Manoma, kad tas eks- 
portas per metus sieks 200,- Į 
000 festmeterių.

MfelVlO ——■ mm .y.

Žagarės valsčiuj, Rukuižų ymc Tarptautiniz Eucha- ' 
kaime sudegė Juozo Šliažo I ristini!, KOogre&as. : Paraš* 
kluonas, vertės 6000 litų. JisĮ^1111- ®u^ys> M, I. C.~__L50 
buvo neapdraustas.

' . ‘ ■ 1 _ --------o- r~

Kun. Krupavičius rugse-ĮGlapiros. Ivanovų 

 

jo 30 d. išvyko į Garliavą. Į Magnus Pąrvąlkietis
Kclion* Aplink Paaaųų per 

S0 dieną—Apie visas derybas 
be galo jdomfls nttotikiai ke- 
’iončs per įvairius kraštus. 
Paras* Julius Verne. Vertimas, 
•T. Balčikonio'____ ;------------$1 .<►

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai.: Paraš* Uosis -------- 75<’ e.. ’i. ■

Gegužes MSnuo — Kun. P.
žadeikia. Kaina „ ,,-^a-AA

Arifanetikoz Uždavinyna&__25r 
Vaiku Darbymečiui — Ein- 

Idnfite kaltosaiokslui--------50
į—vieno ’ 

raikėiio?Ve*t* Š. Rakauskas 15c 
.Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj - -------- ------L.--------- 15<

.n-. -r t o* < - L . . .7.

Žaidimų Vainikas—SavybSs 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Šutais* Matas Gri
gonis ------- -------------- - ------- 50<
. Laim* — (po*ma). Paraš* 
Vaitkus------- ------- ------- ----- 50<

Atsargiai su Ugnimi. Vert* 
iš lenkiško kun. K. Š............ 10c

T- f’ \;

? Mūsų Tiksimas—išaiškini- < 
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas—_50c . .-r . : "t ■

Lietuvos ženkkit — Išleido 
J. Šeškevičius ir. B-vė, Kau
nas — ... ;• ..r'-----------40c

Z Z ,Z ‘ ’ •' 1

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama* 

tei^ę .balsuoti į Lenki jos I Parašė Juozas V; Kovas JI—50e 
seimą, ir senatą. Į seimą tu
rės teisę balsuoti 106,897 as-l1^^^ 
mens, o į .senatą 71,174.

Apaštalystės Maldos Statu- 
tas. — Vert* Kun. P. Sauru- 
saitis ,------ -- ------ - ----------—25c.

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašylnas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 

i-.;. Išgnld*
.50

Jį palydėjo per 20 automo
bilių. studentų ateitininkų.

• *. * 4 j

btuvoje
gaičių audiniai gražiausi ne-

r
w įįį*

Mdl* (Poema). Parai* M. ‘ 
Gustaitis - _______15c,

Nauja Skaitymai Knyga — 
'Dalis II). Su paveikslais----- 75c. ■■

■ Vienuolin* Luomą. Vert* 
Kun. P, Saurusaitis 25c. -1

Vaikų Knygeli — su pa
veikslais - Sfl", ,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
$8. Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ■ - __ 25c

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
traud&s Verksmai. Sudarė ir 
įleido Kun. J. Koneeyičiųs.—10».
Moterystės Nesuardomyb*. j.
-esauskis. šv. Kas. D-jos ld- 
Įjnys, .Kaline.. ,r;. , -18a.

Sunkiausiais Laikais. Parai* . -
V Rucevičius -___ _ 40a.

tventas Gabrielius. Išleido 
’Svas Alfonsas Maria C. P—25a.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Šutais* K J. Skruody8__50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
•tie Manąs. Šutais* KuPra- 
>as_ :  —:----- -  ... 40e. -
Mūsų Dainiai. Paraše Ka-

vs Puida ..... _________ —50c. .
Anderseno Pasakos—su pa

galėliais ' _________ 20c
ridziulaitis_______________ 50a.
Q Keliones po Europą ir 

lriją. Paraše Pranai&ų Jule Jj50

Vienuolio Disputą su Rabi- 
itt. Vieno veiksmo juokai Su- =< 
ietųvino Vaidevutis—1----- -- 15e.

Nepaisytoja—keturių veiks
iu drama. Parašė kun. Pr. M. 7— 
oras. Kaina---------------------- 35e -jr ' • r - "

Giliukingas Vyras—2 aktų 
omedija; paraše S. Tarvy- * ' 
las______ ____—........... —__ 25»
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

iu komedija. Paraše Seirijų- 
aozukas —_ ' . j . :. 25a.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

Balius — komedijos po 1 ak t 

ą. Paraše Seirijų Juozukas—35ok-

Sniegas — Drama *4rių ak-- ._ 
ų. Verte Akelaitis ____ — 40e
Esumas—3-čia dalis dramos
Gims Tautos Genijus.” Pa- - 

aše Kun. L. Vaicekauskas—lOe
Žydų Karalius drama 4 

ktų, 5 pav. Verte J. M. Šir
dutes —______ r*. A....... . , 30Č
Via Geri---&jų veiksmų vais- t 

lelis^ paraše F. V. __ r. ■ lOs '
Patricija, arba nežinomoj 

tenkinę — 4 aktų drama. 
7erte Jonas Tarvydas_____ 10a. "

Mganymo Apsireišktaai — 
atėjimas ir gyvenimas ant žo- 
n*s Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis____ —------- 75c. )

-Dramos; 1) Gertaan*} 2) 
Pabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; paraše 
J. .Tarvydas___ __ —______ *5s.

»

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. ParaH Gineitis 15* "

Vašką Teatrai: dalu X: 1) < 
Pagalvi kų dąrai; 2) Jono 
laime; 3) k mano lak . C,
aą. Surinko 8., D. irN—15*.
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I>AR V 
Ptfwė«š;įšWti^ visam apskrity ir vaiva-

- privatinėms J diiod,betrg^lJh visoj vals-

sčius yra grynai lietuviškas) 
Pažymėtus audinius' dabar 
nusivežė Gardinan, kur šiij 
metų lapkričio mėnesį įvyks 
Balstogės vaivadijos audi- 
nių paroda. Jeigu svetimie
ji lietuvaičiu audinius taip 

, tai ar ne 
laikas būtų ir mums pa
tiems įvertint savo rankų 
darbus.

KIEK VILNIUS TURĖS 
BALSUOTOJŲ 

Veikiąs prie magistrato 
linkimų biuras jau pabaigė v 1 •. f w • • - milOfl AK • A^VxAXAIU<**

turinčius |cijos> Monolg&i ir Dialogai

kėti Laimėt iždah tos minis
terijos sąkaiton po 300 auk
sinų. TJž tuos pinigus mi- 
nistėrija žadanti davinėti 
privatinei^'mokykloms nu
rodymus, siinitiiiėti instruk
torius ir bendrai globoti jas 
lvgiai su valstvbes laikomo- auktšai vertina,- 0 ' - • : \ ' . .. . 
mis mokyklomis.

Šis pasiūlymas ir pažadai 
kalba už save. Išeiną, kad 
ligi šiol švietimo ministeri
ja mažai arba ir visai nesi
rūpino privatinių mokyklų 
gerinimu. Tai kdm ji ligi 
šiol buvo, gal galėtų pasa
kyti pačios privatinės mo
kyklos... “

Tąp
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*■- •<
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kvaftuUal. 
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“DABMNUnUS" moto MAkekti 
priespap smurto Ir niekinti alavai- ^^ūtza........ ................... ...

t
i
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»r. c
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U Ir audflbnriu ir 
ir špatą. “
^.1— -sveikatą 

žmonių, kurie atgavo

yra ten
tą gauti

''ta nagrinėti greičiausiai lap
kričio pabaigoj. Paskutinė
mis dienomis suimta dar ke-

k DARBININKO” AGENTAS
r*/

.\. Kas iš gerbiamųjų lietuviu norė- 
£užsirašyti laikrašti “Dąrbinin- 

feL’- malonėsite kreiptis prie ma- 
k fęs, o aš visuomet noriai patarnąu- 
|Įr iiu. Už savo darb^ jokio atlygini- 

nereikalauju. Laikraštis “Dar- 
bininkas’,’ išeina du kartu savaitė- 

Krįįjel Kam būtų perbrangu du kartu, 
gali užsirašyti vieną kartą sa- 

y. penktadienio’ numeri. 
t Visais spaudos reikalais kreipki- 

pas.
V. J.BLAVACKAS

Moti Street, Worcester, Mąss.

mu po visą Lietuvą, kad p. 
A. Voldemaras prigėrė Pla
telių ežere. Žmonės visaip 
manė, komentavo. Vieni sa
kė, dabar jau bus ramiau, 
kiti priešingai, kad kilo re- 
voliucija, treti kad lenkai 
užims Kauną. 'Bet rytojaus 
dieną pasirodė “Ryte” vi
sai kas kita. ' Ne p. Volde
maras prigėrė, l)et Kretin
goje pamišėlė motina prigir
dė kibiro savo kūdikį 3 me- 
tri vardu Voldemarą.

REIKALINGI AGENTAI
Paversk savo liuosą laiką į pini

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

UTKUAm^ IMPORTUtG 
COMPANY

818 E. 6th St, So. Borton, Mass. 
_______ —___ ____—?

f- .» - » . . įį ii

I&BRAUKE 88
Kaunas. “D.’* praneša, 

kad paskutiniame posėdy 
Tautininkų Kauno skyrius 
dėl įvairių priežasčių išbrau
kė iš partijos 88 narius.

KIEK SUGRĄŽINTA MUKŲ?
Pagal St. Seimo išleistų 

į - r ' r .
žemės reformos įstatymą, 
daugęjio dvarų, turėjusių 
daug miškų, tam tikri miš
ko plotai 'buvo nusavinai 
valstybės naudai. Bet da
bar, pakeitus žemės refor
mos įstatymą ir dar prieš 
pakeitimą, dvarininkams su
grąžinta iš viso 26169 has

• r v' J— . *

miškų. •’

M TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJU 
MIl&AtttGii

' •' *•’ ’’ •' ' ‘‘ • ' -• ’ ' i '
k JĮALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_____ |l-7$
I, MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais^— sg
£ MALDŲ MNKnttLIB, juodais vigeliais__________4L75

MALDŲ RINA1NBLI3, juodais viršeliai* r , |Į 
t^lĮltAS NAUJA8 AUKSO ALTORIUS, juodais ptu- 

‘ tais viršeliais _________ —_______ ' .50

rmus siuskite sekančiu Bdttftl:
J U--K-V t «• vv* W

DARBININKO" ADMOnSTfcAGPA 
Sovtb Noątaa, Mus.

Daugų valsčiuj, Paiievė- 
glio vienkiemy apdegė Jono 
Petruičio tvartas. Gaisrų pa-

- 1 t i • .

Marcinkonys, Gardino ap. 
Šio mėnesio .12 d. Marcin
konyse atvažiavę iš Gardi
no starostijos kažinkokie in
struktoriai suruošė valsčiaus '• _ \
audinių parodą su 'dovano
mis. Visas; beveik "dovanas 
laimėjo lietuvaitės (11) nuo 
20 zl. ligi §. Instruktorius 
savo talkoje abrėžė, kad 
Marcinkonių valsčiaus, mer-

• ■ <<-*•- .. * t. . »

Tėvynės likimas. Jog laimėjimai Ir ne
laimės, Jog sielvartai it bėdos Jtnna vi- 
giema, be abejojimo, mpl Joms taip 
pat - rnpi, kad TOvįniėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevaliu Ir ne
ribotą sauvaliavimą su švenSansfomls 
Įmonių teistais ir laisve. — Jąs norite, 
kad ir toli bodami, kad ir plačiąja mą- 
rtą atskirti, pažinti Tėvynės buri, koks 
jis tikrumoj Yra.— Sitais tisais at- 
fvgfiaiš Jtans labai yra pravartu i* 
siralytr '

"Darbiniiriau,”
nes ■ ’ **■' T ■ *....... ' _ __

•*DARBIb»EiKA«" ,-yra UkrteuOas| OaluM. TafAvOksa '
Ra dieavWėtt*te gyvenimo tesoą irĮpicHnyalV-U-Kifttmea^krf. 
laisvas , ĮkščionybM-. Lictevių kąlboa •.

”DAB»INDnU8" meto p
Apctriktaų 

Ussia k<ll« Ttvy | tikima*JT A
V visur lr .vteados

fu rejkaltf?''
A&" tari Ubai Įdomias 
rPSĖNAS." 
lAJV- yra dirbs te> i laiktaMs.AT redazoaji profeao*

.

y Ji f*»4 

itnW‘ kaStaoja 
tik 80 amritonilki;

’ r » Ą •

retruicio tvartas. Gaisrą pa- __ A1^__vjgr^
• ū> > • v TT • ŽT BLOGUMŲ KONSTIPAOtJOEsiseke užgesinti. Ugnis kilo v ,-JL- r; ” „•v : , . ?_ . _ Yrą pastebėtina, kaip, graliai Nuga-

iš tvarto krosnies dūmtrau
kio. , Tvartas buvo x neap
draustas.

- . ' . < 
. ■." *....... .. . '»■ r’.’ ■

GAL KAS NORITE DUOTI 
8KELBIMA

Į judamus pavailąlus, mano 
r • t pragr^man , /
Raina 11.00 žodis.' Tai kas norite, 
greitai parašykit kiek ko norite ir. 
prisiųskit kartu su money orderiu- 
kol dar gatavoju filmas. x

Yrą pastebėtina, kaip, greitai Nuga- 
Tone mtgau net atmklūt&us priepuo
liu* konstlpacijoB ir. iivalo kūną nuo1 
stairiukUsiŲ ntroUg, kaitų-už daugeli U- 

girnai, galvos a *— -------
lakatų aF ‘ 
mas nervų 
nusilpo tuin 
jnttttanag|t tntaEta..

= ’ Graudūs ŲetkfinaL Ver-

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

J Kristau* KrySttr: SteeijoiB, 
Graudūs Veriamai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių m*-

-------------25e
— 8u- 

_ ralevičius; 
be apdarų 75 centai, ju • 
Z—2j  ..........  *1.00

įesiams. Išleido kun. K. A. Va
gys /...'.7. —. ,,,

Danu Šteine**.
rinko Ifafi. M. Gavai
I ' _ 
darais

žmogui Ir Gyvulys. Para- 
š* kun. P. Bučyi’________ AOe

SomalizmM Ir Krikjčionyb*.. 
Prof. V. Jurgufio --r. — lOe.
< tydaa Gatavoji Parai* S.

.Kalnietis • - . nu

rm
• “J>A 
•aro * 

“D* 
n!ą te 

"DA

im o

trimo.

y Joao Knita' Bfita 1......... tLOO
Lietuvos Albumta. fiū pa

veikslais ir aprašymąjs——
Trumpa Apologetika arba 

Kat Tikėjimo Apgynimte Pa 
raš« kun. V.. ŽajanČauekae—SOe

“DARBININKAS
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- -^ 451 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

Šį skyrių ved* DEDA ANUPRAS
HmftlIHMHgJ

“L. A.”

*

•-

t

%

Y

>

“Tr“

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

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

VIce-Pirmininkas — J. Markelionis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

j __  Af. šefkis
256 E. Ninth St, Šo. Boston, Mass. 

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

7 Vinfirid St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrų 
i nedėldienj kiekvieno mėnesio Parapi- 
z jos salėj, 492 E. Seventh St, South 

Boston, Mass.

VAIKAI NEMYLĖS TĖVU
Prenumeratos kaina: metams $2.00, 

pusmečiui $1.00; . moksleiviams me
tų žurnalą savo besimokantiems val
kams. Tuo sutelksite jiems džiaugs- 
tams $1.00, pusmečiai 50c.

“Ateitis” {domi ir nemoksleiviama. 
jeigu jie nepasistengs Utonklėtl juo* 
Dievo baimėje, išlavinti juos ir Įduoti 
jiems ginklą prieš (vairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi jbnonlų prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nn- 
•tojlmaa. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besimokinančiai jannuome- 
rei. GerfstuHas bcrimoHsončio jatmt 
mo dmttflat ir 9ad<M Moto y*
ra ja« dvfdejHmts metų tote^tomas Jbe- 
talikit mok»Mr<ff mėneaiste žurnalas 
mo, d sau paleugTtnstte sunkią auklėji
mo naštą.

“ Ateiti*.’’
Tlvai Ir inotlfA, neęągatlėktte 10 It, 

metams (S lt paamsėtai Ir lėralyklte 
Adr. “Ateitis," Kaunas, Lairrts Al A 

........... ' J

imMunmuttMMMbft

a Diena.,

Gyvenime rasime daug“naudingu dalykų, lpirie gali 
jų atliekamas minutes sunaudoti. Nesiskūskime. Mo
line kiekvieną dalyką priimti su džiaugsmu, nežiūrint 
Risime patenkinti, ar ne išbandyihu.
Tūlą laiką atgal prie vienos giraitės atsitiko sekantis 
ykas. Klausykite.* y ,
“Ėjo per lauką pelė ir užtiko kiškį, kurs galvelę pa-, 
dęs ant lopelės, sėdėjo liūdnas, užsimąstęs.
“Kodėl toks liūdnas esi, zuikeli, pasakyk man kas tau 
” užklausė pelė.
“Kaip gi man nenubust, į ką aš panašus esu,” liūdnai 

■ė kiškis — “pirmutinės mano kojos visai trumpos, o 
škutinės perdaug ilgos ir vaikščiot aš negaliu kaip rei- 
i, o vis tik turiu šokinėti. ”
“Tai, zuikut, man regis, kad nepridera tau skųstis, nes 

os kojos tave gelbsti nuo šunų ir vilkų, kurie visados 
sinas ant'tavo gvvvbės.”
“Tegu ir taip, bet visgi aš pykstu pats ant savęs kaip 
t atsižiurau ant mano kojų.” - • <
Taip jiems besikalbant išlenda iš krūmų medžiotojas 

išbėga šuo. Medžiotojas šovė, bet nepataikė. Tada kiš- 
s bėgt, šuo vytis. Vijosi, vijosi šilo kiškį bet nepavijo.

Išsigelbėjęs nuo mirties atsisėdo zuikelis eglyne ir mąs- 
»: “Tai'kvailas aš buvau, kad ant ilgumo kojų skun- 
žiausi, jei ne jų ilgumas... po man būtų buvę.”

ĮPJf IR LIŪGAS
Lap& liūtą fcąip sutiko^ 
Vos iš bąimės gyvą liko; 
Baisiai dr^ba, visa kruta, 
Bė|a šlėptie8, kaip tik drūta.
S ? “

Antrą kartą jau jai liūtas, 
Neišrodė taipo drūtas; 
Į jį stačiai pažiūrėjo 
Ir jau suvis nedrebėjo.

■>' / ' / - 
Radus liūtą sykį trečią,

- Pasveikino jį kaip svečią

Jūsų '

T
i.

Drąsiai ji prie jo priėjo, 
Iki lioęo pašnekėjo..

’ “ ■ •' Z /Xx ■

Ir mes tankiai akis statom, 
Nežinomą kai pamatom, 
Bet, patyrę, ką jis gali, 
Metam baimę tuoj į šalį.

Kauno “V-bė”

31^ . i.' - j“ j 
niui Čiaudulys būsią, sveiką-

-Z
. -■ „t ■ .“ _ ą*•* -t- □*.-• ■-

. .t.'; '

* A Ąmakai (irgi . Afrikoje)
sako “Globėjaup pąžvelk į

■ • • manę!“ Kalebaro negrai sa-
/ ko: “Joli įhio tavęs!” prie

to daro judesius, lyg norėtų
t ką blogo atmesti į šalį.

*
> ’ ■ t Indai sako “Gyvenk,” į

ką nusičiaudėlis atsako “su
jumis.” Samsos salyno gv-
ventojai čiaudulį laiko blo-

• gųjų dvasių veiksmu, kurio
“i1' ’ blogas pasėkas galima paša-

Įinti tik užkalbėjimu/

-

1

MOTINA IR ‘SŪNUS
Pasakykie tu, mano mielasis vaikeli,_____
Kas gi sutvėrė tąip dąilai tą. viską 

p Kas toks paleido tą tyrą upelį, . - ~
Kas puošia taip puikiai tą mišką?, _ -

Iš kur gi tos plačios, banguojamos dirvos... 
Ką klojas geltonais lyg auksas javais.
Iš kur tos žaliuojančios, kvepiančios pievos, 
Ką žydi ir puošias visokiais žiedais?

Kas yra Tas?. . kas tokią turėtų galybę, 
Kurs dangti žvaigždutėmis taip išdabino?..

\ Kūdikis pirštą iškėlė aukštybėn, _
x Mat jau Sutvertoją vaikas pažino.

ATLYGINTAS TEISINGUMAS
Vieną kartą, kuomet Augustas-Vilius, Brunžvigo ku- 

nigaiktšis vaikštinėjo Venecijos miesto gatvėmis ir ste
bėjosi to miesto gražumu, priėjęs vaikutis—elgeta meldė 
jo išmaldos. . z

" Kunigaikštis atsakė neturįs smulkių pinigų.,
Tuomet vaikutis tarė: ‘ ‘ Duokite, kunigaikšti, stambių; 

aš nuėjęs išmainysiu.” • '
Kunigaikštis tuo labai nustebo ir juokiasi, ir kad nuo 

elgetos atsikračius, davė jam auksinį pinigą, manydamas, 
vaikutis-elgeta sau pasilaikys.

Ne ilgai trukus, vaikutis, išmainęs auksinį pinigą, at
nešė smulkių ir padavė kunigaikščiui.

Kunigaikščiui labai patiko to vaiko teisingumas. Kuni
gaikštis dovanojo jam visutf pinigus ir dar jį patį su sa
vim pasiėmė. - \

Kunigaikštis išauklėjo vaikutį ir padarė jį žymiu žmo
gumi.

r

*• į '
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XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS'

- . Parašė KUN. PROF. PR. BŲCIS, M. L C.
Labai įdomi knygaf Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prot P. Bučio, M.J. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš- ' 
tais viršeliais $1.60. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus riųa* 

~kitę sekančiu adresu:

“DARBININKO“ ADMINI8TRACUA. 
SN Wart Broadw*y, South Boston, Maas.

A-S
' ‘ " I

• - -

MIESTAS, KURIAME VYRU 
YRA 6 KARTUS DAUGIAU ' 

NEGU MOTERŲ
Kinijoj yra miestas Tai- 

Juanfu, kuriame iš 140,000 
gyventoją 120,000 yra vyrai 
įj- vos 20,000 moterų. Šis 
skirtumas yra kilęs dėl to, 
kad tėvai žudydavo moteriš
kos lyties kūdikius, neturė
dami vilties paruošti savo 
dukterims atatinkamą krai
tį..

Dėl tokios moterų, stokos 
tame mieste, tėvai, kurie tu
ri savo ąaiąuose; d.ukterų,. 
teikalauja užrijasrtiek pini
gų, kad mažai atsiranda vy
rą, kurie galėtų, tokias bran
gias žmonas įpirkti. Sąryšy 
su tuo., vietos valdžia išlei
džia įsakymą, kad per kele
tą mėnesių visos jaunos mer
ginos ištekėtų. Tėvams, ku
rie ateitv žudvs savo kūdi-•» •*
kius ir už suaugusias dukte
ris reikalus didelių pinigų, 
gresia sunkios bausmės.

KODfiL ŪKANOTAS IK 
LIETINGAS RUDUO

Po lietingos vasaros visai 
natūralu buvo laukti gražes
nio, t. y. šilto ir giedro ru
dens. Tačiau viltys, kaip ma
tome, nepasitvirtina. Labai

dažnai lyja gausingas lietus, 
atvėso oras ir ganą dažnos ū- 
kanos. Kodėl yra taip1? Klau
simas įdomus ne vien plačiai

■ f

visuomenei, bet ir metereolo- 
gams' Pasirodo, oro blogumo

4- * . >: v*■

priežastis sudaro siaurės le
dai, kurie labai toli yra nuo 
poliaus nuplaukę. Dideli le
dų kalnai ne tik saldo orą, 
bet ir šiltąją AtĮapto vandę- 

' n juo srovę. Orostdvesatvė- 
susį ir drėgmės pilną orą iš 
šiaurės sričių, varęyūūsų že
mynam; Dėl tos priežasties

\4r vėsų orą. Be^aįejo, 

vienam įdomu žinoti, kaip il
gai tokia būtis truks? Atsa
kymas ne per daug gali nu
džiuginti, ries žinovai nemato 
priežasties orui pągerėti. At
virkščiai, jie mano, kad si 
žiema būsianti gana šaltą. O 
tai dėl to, kad dabar su šiau
rės ledais panaši būtis kaip 
ir užpraeitą žienią, kada bu
vo labai dideli šalčiai. Tuo 
tarpu pačioj šiaurėj gana šil
ta, šilčiau, nei kaip paprastai 
būna. Tilc tos priežasties dė
ka pavyko šiemet rasti dvie
jų šiaurės ekspedicijų Andre 
ir'Franklino dalyvių lieka
nos, kurios' po sniegu ir le
dais išbuvo viena 30, kita 50 
metų. ~

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir negalės save jaužntoHų draugu 
vadinti, -kuris 1930 meteis neuž
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos žiedo, žurnalo

r. HATEITIES”
' ' k V r

Žurnalas eina sąsftivini&v po _64 
psl. kas mėnuo jau 40 mttą.'Jątne 
rasi gražią eilėraščių, bdšttistiltos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips* 
hių, iliustracijų—pižinri visų Lie
tuvos besimokančio jhvnifiio gyvo*

“Ateftii” visų pigiMstas Lieto, 
roję žurnalas. Už $B;00 $ gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 -pusi. 
"Gamtos Draugo” priedu. Punf 
— $1.00. Moksleivėms; meti 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

žolė trokšta rašot-4amU gaki- 
. . ...

tėvų

Mr.: ".«!«•,” CmMm, Ufe 
a ALA • r

JL.'

nori ir stiprinosi M 
liaįa, o žmogau* IW1 
ialieo—gimtinės, ę 

rinatd jos gyventai i ir Šhlterio.
k — . * * v •

\ . ---------------------------- ...

KAIP GILIAI GYVENA ŽUVYS 
JŪROSE

t , v
-Tyrinėjimais nustatyta, 

kad didžiausio  ̂gilumo pasie
kia jūra ties Filipinų salo- 
jms. Čia jūra yra 9,700 met
rų gilumo. Šitoj gilumoj jau 
nebegyvena jokios žuvys. 
Bendrai, jūrose .gyvena daug 
mažiau įvairių žuvų rūšių, 
kaip sausumos ežeruose ir 
upėse.. Jūrų žuvų priskaito- 
ma ne daugiau, kaip 1,000 
rūšių. Jų penkta dalis turi 
šviesos organus, kurie" nu
šviečia^ joms kelią bejibėse 
vandens erdvėse. Pusė Itii 
jūros žuvų rūšių gvvena ne

, . lie Bowen sc.gilau, kaip 2,000 metrų gi- Fin. Raštininkas 

luinoj. Juo giliau, juo smul- “
kesnės^žuvu rūšys gyvena. MSiika -“r z^'ikTs? 
4,000 ar' 5,000 metrų gilu
moj jau retai pasitaiko žu 
vų. ;

PO GLOBA MOTINOS BVft 
VALDYBA

Pirmininkė — Teklė Ašmensklenė. 1 
63 G St, So. Boston, Mass. 

vice-Pirmlnlnkė — F. Zaleckienė,
448 Cambridge St, Cambridge, Mo* 

Prot Raštininkė — Ona Siauriem*, 
443 E. 7-th St, So. Boston, Mass, 
Telephona South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė—Marijona Markoniutą 
664 E. Elghth St, So. Boston, M1M 

Iždininkė — Ona Staniullutė, . ; -iT
105 West 6-th St, So. Boston, Maaa< 

Tvarkdarė — Ona .MizgirdlenA 
1512 Columbia Rd., So. Boston, Maaa . 

Kasos Globėja — E. Janušonlenė, 
1426 Columbia Rd., 8o. Boston, MflMk 

Draugija savo susirinkimus laiko ka* 
antrą utarnlnką kiekvieno mėnesį 

- 7:30 vai. Vakare, pobažnytinėj avto 
tainėj.

Vtaals draugijos reikalais kreipki* 
pas protokolų raštininką. -

______________________________________

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINBS 
DR-JOS VALDYBA1. - i

Pirmininkas — Motiejus žloba,
36 Mt? Ida Rd^ Dorchester, Mass.

Teleįhone Columbia 5431 
Vlce-Pirmlnlnkas -* J. L. Petrarkas, 

24 Thomas Pk., So. Bostoh, Mass. 
Prot. Raštininkas — Jonas*Gllneckls, 

5 Thomas Park, So. Bostom Mass. 
Fin. Raštininkas — Matas šelkis, _ 

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

8S5 E. Boadway, So. Boston. Mass. 
Mąršalka — Jonas Zaikis,

7 WJnfield St, So. Boston, Maža 
Draugija laika susirinkimus kas trečlg 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 vai. 
po pietį}, Parapijos salėj, 492 E. 7th 
St, So. Boston, Mass.

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

- - 1930 M.
v.

Pirmininkas — Antanas Mncejfinns,' 
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa 

Vice-pirm. — Povilas žirolis,
554 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Protokolų Rašt. — Adolfas Navickas, 
274 Bolton St, So. Boston, Masa 

Finansų Rašt — Juozapas Vinkevlčiua, 
. 450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Kasierius. — Andrius Zalieckas,

702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikailionis,

906 'E. Broadvray, So. Boston, Masa 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė

nesinius susirinkimus kas antrą ne* 
dėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir Silver Stau, 
So. Boston, Masa, 1-mą valandą pc 
pietį;. Ateidami atsiveskite drauge 
naujų narių su savim prie'draugi jot 
pprašytL z

Tirščiausiai žmonių apgy- 
yenUyąlątybėyra Egiptas. 
Ten kiekviename kvadrati
niame kilometre gyve 404 
žmonės. Toliau "eina Angli
ja — 186; Japonija — 136: 
Italija — 132; Čekoslovaki
ja — 103; Austrija — 80; 
Lenkija — 71; Prancūzija 
— 74; Rumunija—60; Ju
goslavija— 53; Ispanija —-

* • * L
44; Lietuva — 41; Kinija 
41; Latvija — 29; Estija — 
23; Siamas — 19; Afganis
tanas' — 18; Turkija — 18; 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės —-15; Švedija — 13; 
Suomi j a —10; N orvėgi j a— 
9; Meksika — 8; Sovietai— 
7; Brazilija — 5; Argenti
na — 3.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas

- “PAVASARI
“Pavasaris*’ jaunuolį-lietuvį iš. 

auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu. _ .

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

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

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažųjų Globėjai ir 

Geradariai!

Išrašydinkite Jūsų 
brangiems 

vaikams

“SAULUTĘ!”

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. 
PAŠAtPINfiS URAUGIJOS ,“ 

* VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas, 

Vlce-Pirmlnlnkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. " 

Prot Raštininkas — V. Tamollunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.' ,t 

Fin. Raštininkas — D. Lingevlčius,"
62 Adams St, Dorchester, Mass. 

Kasierius — P. Kleponis,
266 Bolton St., So. Boston, Mass. t 

Tvarkdarls —^J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrg 
pirmadienį kiekvieno menesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

.

ŠVENTO PETRO IR PO 
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Plrinininkas—Juozas Jackevičius,
92 Saxvyer Avė., Doręhester, Mass. * 

Prot Raitininkas — Kazys Rusteika, y
446 E. 6th St, South Eoston, Mass. 

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

Iždininkas — Vincas Kališius, •
. 67-G Street South Boston, Mass. 
Tvarkdarls — Petras Geležinis,

14 Vinton St, South Boston, Mass. 
Draugijos susirinkimai būna kas pirmų J 

nedėldienl kiekvieno mėnesio ę vai. v 
po pietų, Parapijos salėj, 492 East * 
Seventh St, So. Boston, Mass.- j.-

-------------------------- ---------- ----------- r------
Lietuvą matysi skaitydamas Ka

talikų Veikimo Dmtro leidžiamą 
savaitraštį ‘

>‘MŪSyiAIKRA
/ • 

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje s 
ir visiems giminėms ir pažįsta-' 
miems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai. • • .

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

Adresas: Lietu 
vės Alėja 31 Nr. 
lis.”

Skaitykite
mokslo, blaivybės ir sveikatos 

laikraštį

“SARGYBĄ”“
i

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

Nepagailėkite vaikams džiaugs
mo’ir naudos!

“Saulute” eina du kartus per 
metams 12 lit., pusei metų 61 lt, 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
ir kitur metams 15 lit, pusei me- 
trims mėn. ? lt. 30 cent. Amerikoje 
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

“SARGYBĄ” skaitydamas, rasi Šiuos 
skyrius: 1) .Mokslo popo Hari žarijos ir 
visuomenės klausimų, 2) blaivybės, .8)' 
ūkto, 4) sveikatos, 5) gydytojopatari- \ 
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžvab 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
konomijtA gyvenimo), 8) priešatkolinls ‘ 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9)- 
Knygų pasaulis ir 10) Įvairenybės. x 

"SARGYBOJE” rago: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydunaa kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkans* 
kaltė, dr. A. Gylys, dr. jut. Raulinaitis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš* 
ka ir kiti.

1930 m. "SARGYBA” kaštuoja me
tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Už
sienyje 12 litų metams, pusei metų 8 
litai.

Metiniai skaitytojai gauna priedų 
"Laimės Kalendorių” ir loterijos bilie
te-

Skaitytojų skaičiui padidėjus iki 
10,000 loterija bus plečiama eJl pri
sirinks 20,000 skaitytojų, loterija bns 
padidinta tris kartua 
' Skubėkit užsisakyti “Sargybų," kad 
nepritruktų pirmųjų- numerių.

Adresas: Knnnas, Liaudies namai,'' 
“SARGYBOS" adm.

10 DIDŽIULIŲ TOMU 
(turinčių arti 5000 pusi.) 

ra ošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “ Židi
nį,* * didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade- 
miš±ojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys’* darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas,vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

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

Adresas: KAUNAS, Laisvės A-i *

KĄ. SAKOMA NU8IČIAUDB- 
JUSIAM <

Lietuviai sako “Į sveika
tą.” Lenkai irgi panašiai 
sako7“Na zdrowiė.” (Į svei
katą!). Vokiečiai sako “Gott 
hilf.”—Dieve padėk T Seno
vės romėnai sakydavo “Sal
ve” — Sveikas! Italai sako 
‘ ‘ Felicita ’ —Laimingai! Žy
dai sako “Tobinvehayim”— 
Gero gyvenimo!/Arabai sa
ko “Garbė Allachui!” Zulai 
(Afrikoje) nusičiaudėįę sa
ko “ 
zi b(očio dvasia) su mani
mi; atvyko pas majie. Pa- 
girsiu jį kuo greičiausiai, 
nes jis padarė, kad nusičiau- 
dėjau. Prie to prašo 'dvasios 
galvijų, sveikatos, žmonių 
Vaikui sako, “au l” Ligo-

įsoje) nusičiaudeie sa- 
Esu laimingas. Gdhlo-

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ^ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados.

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai lino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, tnrt akai- 
tytl Lietuvos Katalikų Veikimo Centre 
leidžiamą savaitrašti

.“Mtteų IAikražM”
Jj reikia užsisakyti sau Amerik 

visiems giminėms Ir pažįstamiem 
tavoje.1

“Masu TAlkraUtia" metams kaftm> 
ketar litai, ganei ntotų — de litai.

Latvijoj, Kstljoj Ir Vokietijoj kalas 
(a pati, o visur kltar atstony (taigi Ir . 
Amerikoj) — trigubai brangiau.

Adneaa:T4ettva,KauMakUk^aA- 
Wja 31 Nr.-Mur Ulkmątte.- x

/ ■ Y. . **'■-*■■

Įdomi kayga "talėjjmuose pas 
boHarikns.” Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pate pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kari
ai Kaa. P- Dogelis, Basilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, Ir 
nemaža—160 puslapių.
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. Forelgn yearly .......$5.00 Ui^eny metams .-...15.00 
*? Domestic once per week yearly..$2.00 Viena kart savaltSję metams.....$2.00

Forelgn once per week yearly.. ..$2J>0 Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$2J50 
įyį/ 7 D A R B I M 1 H K A 8” -

Vest Broadway / j;. Soožh Beatos, lfiti
Telepuonr South Boston OHO
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H:'?. Lietuvos valdžia nori į- 
į - vėsti naują spaudos įstaty- 

mą. Tuo tikslu Vidaus Mi- 
i.'i- nisteris Aras daug pastangų 

dėsiąs, kad tąjį sumanymą 
f 7 padarius kuopraktingieusiu 
x ir net atsiklausiąs. esamos 
į^spaudos atstovi! nuomonės. 
t^Girdi, dabar esant daug

kliūčių Įtinkamam spaudoj 
sutvarkymui dėl nesumanu- 
mo ir blogos valios esamo
sios spaudos atstovų. Dide- 
Įiausia kliūtis esanti toji, 
kad dabar/-Lietuvoj beveik 
nėra tikni laikraščių, tik 
partijų organai, kurių sma

giausias uždavinys esąs kib- 
i esamosios valdžios at-

■ - stovų blauzdas ir kritikuoti
/į . Juos už viską, . pradedant 
L- nuo vyriausybės nepasiseki: 
^Atsą-užsienių, reikalais. ireb&i-| Kaip matome, patarimas

ĮĮĮgmtFfc- jų asmeniniais' prasi- e-an' vidnTAnri^iitfsL rišr 
į žengimais. Vyriausybė, ži- 
■/'.noma, esanti priversta nors
■ retkarčiais reaguoti į tokius

puolikų žygius, na, ir išeina 
amžina suimt-e ir ginčai, kas 
labai kenkia lietuvių spau-

SPAUDOS SUTVARKY
MAS ' /

t

,'4' ’
£>- 
f\ T

’>. . .*

S.

klausti pačios spaudos atsto
vų nuomonės. Vadinasi, no
ri žinoti, kokie pančiai bus 
spauda patogiausi. z

Indomu taipgi, kad Ame
rikos tautininkai pataria 
Lietuvos vyriausybei nenu
sileistu ? Girdi, tasai įstaty
mas įrivalėtų būti “ener
gingai griežtas ir konkretus, 
kad partinė demagogija lik
tų visapusiai ir stipriai ap
ribota ir pažabota;.. Jei 
tie mūsų laikraštininkai ne
nori mokytis gentlemonišku- 
mo, kultūros—nereikia gai-

■ *7—i?; f-" .—: - - ’ .9

lėt parūpinti skaudžios rykš
tės, taip kaip gera motini 
nevalyvam vaikui!” ^“Vie
nybė, ” 'N&! 191); i Žingeidu, 
ar rykštė būtų skani tauti
ninkams.

X
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dd ir inftsų santykiai taria-’’ 
miėji Įaįmžjimai ir su kibą 
mūsų ^‘gera” kaimynu* bū
tent ku Vokietija. r į • 
- Jau paąirašant garsiąją 
prekybos sutartį su tuo'mū
sų “draugingu” kaimynu, 
mes nurodėme, kad toji su
tartis yra tik kiyžiuotiškos 
Vokietijos politikos diktatas 
Lietuvai. Pasiremdama tuo 
diktatu Vokietija lyg tas vo-. 
ras — kryžiuotis laiko apsu
pęs voratinkliais visą mūsų 
užsienių ir vidaus politikos 
gyvenimą ir čiulpia iš jo 
svarbiausius gyvybės syvus. 
Nebus.perdėjimo pasakyme, 
kad toji prekybos “sutartis” 
Lietuvai yra ne mažiąu ža
linga, negu Vokietijai Ver
salio sutartis, o tam tikru 
atžvilgiu net žalingesnė. Pa
vyzdžiui, Versalio .sutarties 
vykdymas ; priklauso įvai
rioms tarptautinėms situaci
joms, tuo tarpu vadinamos 
prekybos sutarties su Lietu
va vykdymas yra išimtinėj 
Vokietijos galioj, kurią Vo-. 
kietija, kaip matome, pikt- 
nhudoj a, peržengdama ėle- 
mentariškiausio padorumo 
ribas. Pakaks čia priminti, 
kad ir paskutinį Vokietijos 
vyriausybės parėdymą neįsi
leisti mūsų kiaulių. Kaip ži
nome, tas parėdymas įvyko 
ryšium su Vokietijos kelia
ma muins byla Genevoj. Na
bagės Lietuvos kiaulės čia 
turėjo prisidėti prie Vokie 
tijos užsienių politikos lai-

Zaunius pralaimėjo, ' nes 
Lietuvos kiaulės šį kartą bu-, 
vo ne jo, o Kūrei jaus pu
sėje. Iš to eina be kita ko ii 
toks įspėjimas, kad mūsų. 
kraštas pradėtii daugiau au-1 pamiršęs. Vadinasi, aišku, 
ginti žąsų, o ne kiaulių, nes kad būti geram užsienių po- 
yra žinoma, kad žąsys jau lįtikos vadovui nereikia pa
yra kartą išgelbėjusios vie- sitenkinti karinės prievolės 
ną valstybę nuo vandalų atlikimu Prūsų kariuome- 
puolimo, o tuo tarpu'kįau- nėję, bet dar reikia, šalia 
lės, kaip matyt, tokių puoli- tarptautinės teisės ir gyvu
mų atremti negali 
_ P. Zaunius išvažiuodamas
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JVOS KATĄ T T-J
A K ne-
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įprastai įdomia ir turihin- 
t * C •' *■ r.-'*** • Z
gą Ęasuaną ajiie bažnyčios 

paaiptinyog ir stųąeniųą.
/ . . įBazn£qp8 jįasiuaUiįiDe,

Jaurašome apie įvykusią siaukoti, ; jei yra reikalas^ rtnzny(.1(->ij y piki ynas plaukia 

..... .................. iš paties . Dievo suteikUį 

Bazjiyciai įgaliojimų nei nu

rodymų. iš Kito šono, Baž

nyčios pasiuntinybė savo pa

grindu ir tikslu turi žmogų.
. . į, . ,\*.t ,»*. '4- • - . - v,

jo prigimtąsias teises, jo 

tikslus. Šita, tad savo pa- 

siuntinyljės dalimi, t. y. te

nai, kur Bažnyčiai reikia 

veikti per žmogų ir žmogaus 

dėliai, Bažnyčia susiduria

. • 1 ■ ' ■ .- ? f 5 ..-.įf' -L* . j

Kaune studentų ateitininkų ^-paaukoti viską, kas mums 
konferenciją. Čia tik paduo- yra brangiausia,—pačią gy-

■ L.; . 5 r.. ą ■„ ___ . •________

sime ištraukas iš kalbų pa
sakytų konferencijoje.

Liet uvos ‘ ‘ Darbininkas ’ ’
rašo:

“Pagaliau išeina kalbėti 
kan. Dogelis., Jis kalbą 
trumpai,. kalba apie ateiti- 

apie a- 
veikimą 
laikais.

f

Ramina,: drąsina, nurodo, 
mokina. Konferencija. lydė7 _ ___
dama jo žodžius gn ausmin- tyt kita ko pa-
gu pritarimu, jam baigus w 1,-a^iiiriškasai jau- 
kalbėti, nusiteika viena mim nimfls privalas į kovą 

.4»Ye,zdos suse^jagyvate, (tarnauti-
kaų. Dogelis išsaugojo atei-l 
thiinkus nuo budrios riisų taip

ninkus moksleivius, 
teitininkų slaptą 
rusų priespaudos

vybę. .ši ptof. Kuraičio kal
bos mintis nepaprastai har
monizavo su konferencijos 
dalyvių pasiryžimo dvasia, 
dėl to ji buvo sutikta ir pri
imta su nuoširdžiausiu pri
tarimu.

. Į kovą su senąja
. gyvate!!

“Vienas iš tų aukštųjų 
dvasiškijos atstovų, sveikin
damas konferenciją; gražia

qua serpente! Turi būti kad 

’ '-1 • V- 1 _• J.L-Š_

žandarų sargybos, tas pats nupiešęs katalikiškos
TA 1* * 1L- J • 1 ** I X *1 rrnlhnn nf rvifi voi Ina _ .

kultūros pnesininkų veidą, 
kaip šie žodžiai. Senoji gy
vatė! Tąį gudraus kytraus 
melagio, apgaviko simbolis. 
Gyvatė* kuri viską žadėjo, o 
suviliojusį, vien nelaimes 
žmonijai užtraukė. Toji se
noji gyvatė yra aprėpusi 
šiandieną visa žmoniją ir 
kužda; jai visokius žadėji
mus. Ir vargas yra ir tam 
žmogui ir tai tautai, kurie 
tais kuždėjimais susižavi, 
jiems patiki Daug aitrių to
ji senoji gyvatė yra prida
riusi ir mūsų kraštui, o y- 
* ♦ > - ■» ■ 'x • •aiLvisuo-

Dogelio gelbės ateitininkiš- 
kąją moksleiviją ir toliau.
• “-Nepaprastai drąsinančiai 
prabilo į konferenciją atei
tininkų Federacijos vyr. 
dvasios Vadas, prof. Kurai
tis. Prof. Kuraitis, kaip 
dvasios vadas yra arti susi- 
gyvenęs , su ateitininkiška 
studentija. Jis yrą žinomas, 
kaip atsargus, _ bet. griežtas 
vadas. Dėl to jo žodžiams y- 
patingai. prisiklausė konfe
rencijos dalyviai, nes visi 
jautė, ka{d jo žodžiuose reiš
kiama. mintis, kuri įpareigo-
• "Š’-*' ~ :z • r •

s
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» RYGA.—Latvių atsargosA 
karių sąjungos taryba savo 
paskutiniam posėdy priėmė 
aštrią rezoliuciją prieš mote-

I ■ — .

ris valdininkes. Karo valdys 
boj iš vietų turi būti atleistos. 
visos moterys, o kitose val
dybose—tos, kurių šeimų iš
laikytojas uždirba ne mažiau' 
kaip 200 latų. ' Be to, atlei
džiami Jš valstybinės tarnyį 
bos tie vyrai ir moterys, ku
rie patys arba jų šeimų gal
vos turi nejudamą turtą. So- 

su valstybe. Jungiamuoju džiuose prie' tokio tūrio pri- 
Rnžriyčią ir valstybę veiks-1 skiriami ūkiai, kurie samdo 
niu yra įgimtosios žmogaus 
teisės. Valstybės valdžios 
uždavinys yra be kita ko tas 
prigimtąsias žmogaus teises 
saugoti. Ten, kur valstybės 
valdžia siekia tas teises pa
neigti arba suvaržyti, tenai 
Bažnyčia jokiu būdu negali 
pritarti valstybės valdžiai, o 
priešingai tas teises gina ir 
dėl jų kovoja. Šioje vietoje 
J. E. Vyskupas Reinys la
bai suprantamai išaiškina ir 
žinomąjį pasakymą: “kiek
viena valdžia iš Dievo!’* Vi
sų pirma jisai nurodė, kiek: 
daug tuo pasakymu pikt- 
naudojama. Pasak J. E. 
mintį, kiekviena valdžia yra 
iš JDievo, bet ne kiekviena 
vyriausybė yra iš Dievo. 
Dievas taip yra sutvarkęs 
žmonių- gyvenimo reikalus, 
kad be valdžios jie negalėtų 
nei gerai gyventi; nei kultū
ros kurti. Bet kaip toji val
džia turi būti vykdoma, tai j 
jau ne Dievo dalykas, o pa
čių žmonių reikalas. Kaip 
pasiklosi — taip išmiegosi. 
Dėl to neprotinga yra tvir
tinti, kad kiekviena vyriau
sybė iš Dievo. Žmogaus siela 
taip pat iš Dievo. Bet žmo
gaus dalykas yra ar toji jo 
siela bus išganyta, ar pra
keikta. Taip yra ir su vai- ir dabarties žmonės ir eida- 
džia. Dievas viską sutvarkė, mi į gyvenimą ir jam- vado- 
kad bevaldžios gyventi nega J raudami. ” . ‘

•
L. Šimučio referatas apie Vytautą

y L. Šimutis, “Draugo” Redaktorius, skaito įdomų re
feratą apie Vytautą Didijį. Referentas pažymi, kad jam 
per mažai laiko duota, kad bent šiek tiek plačiau nušvie- ‘ 
tus to mūsų tautos didvyrio darbus ir nuopelnus, koris 
taip aukštai Lietuvos garbę iškėlė. Bet vis dėl to jis pa
lietė: 1) Vytauto valdymo reikšmę Lietuvos santykiuose- 
su ordinais; 2) Jo vaidmenį Lietuvos santykiuose su Len
kija; 3) jo žygiai Lietuvos rybų išplėtime rytuose; 4) san
tykiai >su totoriais; Vytauto susirūpinimas ekonominiu 
Lietuvos gyvenimo vystymu; 5) santykiai su Jagaila ir 
kitais kunigaikščiais; 6- jo šeima ir istorinio vaidmens 
karekteristika. Ilgiau apsistota kalbant apie Vytautą 
k^ipo apie kataliką, nes Federacijos kongreso nuotaikai 
tas labiau atatiko. .rSi

Referentas kalbėdamas apie Vytauto pastangas sutvar. 
kyti katalikų ir pravoslavų santykius ir reikalus, tarp ki
tą dalykų, phsakė:

r‘Čia gal bus vietoje priminti Vytauto pastangas su
jungti rytu >r vakarų bažnyčias. .Jis tai darė* norSdUntas 
Kataliku Bažnyčiai gėrio ir vienybės savoje valjtybėįjr 
kurioje buvo daug prardslavų. Kadangi Vytautas btū 
katalikas ir visiems bajorams buvo duodamės pv 
jos, kurie buvo katalikais, tas sukėlė pravoslavų neg 
tenkinimą bei antagonizmą. Vytautas bandė tai atitąi 
ti, tačiau jiš nemėgino padidinti pravoslavų teises, bet 
Žinodamas tautos vienybės tikėjimo žvilgsniu svarbą, i 
1c rytu h '’akarij bažnyčių unijos klausimą. Tom tiki 
jis darė realių lygty- 1^18 m. Vytautas pasiuntė EM 
pravoslavų metropolitą Jurgi Cemblaką (Kijevo 
motr. Vytauto pastangomis nuo Maskvos buvo 
1415 m. Naugarduko) j visuotiną bažnyčion sinodą Ko^ 
staneijoje.- fįet tas buvo be4 pasekmių. Vytautas pravj 

į kąUlfkybės fin^kių neišsprendė, nors ta» | 
rą pradžią buvo padaręs. Dėl to dabar palinkėkime, k 

tuo atžviegiu Vytauta«» kadtai pądaiyn^^ 
Vyskupu Petras Bučys, kuris, kaip viri žfooue,

■ — - 
darbininkus, o miestuose — 
turtas, pranešąs 20,000 latų. 
vertę. Privačiuose prekybos 
ir pramonės įmonėse turi bū- 
'ti priimamas tam tikras nuo
šimtis nepriklausomybės ka
ro dalyvių. Svetimšalių val
stybės tarnyboj negali būtu

Įima. 0 kokii turi būti vy
riausybė — apie tai turime 
spręsti mes patys. Nurodęs 
Bažnyčios pasiuntinybės ver
smes ir išaiškinęs tos pasiun
tinybės prasmę, J. E. toliau 
nurodė, kokios yra studen
tijos paręigos Bažnytinės 
pasiuntinybės atžvilgiu.

“Laike J. E. V. Reinio 
paskaitos į konferenciją at
ėjo Prel. Dambrauskas. Ji
sai buvo visų' dalyvių iškil
mingai pasveikintas. Prel. 
Dambrauskas dėkodamas už 
Sveikinimus kalbėjo itaip

t. * ** ■’ ’<< *. ’ •. - ( spat apie ateitininkų moks- 
leivių uždarymą ir ragino 
ateitininkiją dėl to nenusi
minti, bet energingai ii- drą
siai tęsti savo darbą toliau.. 
Kiek vėliau konfer. atlankė 
ir prel. Mačiulis - Maironis. 
Jis reiškė didelio pasigerė
jimo ateitininkija ir be kita 
ko pasakė, kad ateitininkai 
turį būti ne vien ateities, be't'

? visai^ ąis-^į____
kiam uždaviniui. Jo kalbos mene^ Dėl to laikas skelbti 
nrnitis buvo aiški: nebusi- taiįyvafei kėvę, nusukti jai 

-įminti, nepaliauti kovoti, pa- sprandu. į kovą su senąja

gan; viduramžinis, bet: jis 

bereikalingas, nes Lietuvos 
vyriausybė rykštę jau moka 
vartoti ir vien tik rykštę, ir 
tai ne kaip gera motina, bet 
kaip žiauri pamotė. Cenzū
ra, pabauda, kalėjimas; pa
bauda, kalėjimas, cenzūra; 
kalėjimas, pabauda, cenzū
ra, — taip sukasi tas užbur
tas ratas iki skaudžiam nuo
bodumui. Matyt ir Lietuvos 
vyriausybei dėl tos rykštės 
pasidarė nuobodu ir sarma
ta, kad nori reformuoti 
spaudos įstatymus.

Jei jau būtinari turime 
duot patarimų, tai kodėl gi 
ne davus šitokį: kad Lietu- 
vos valdžia suteiktų/Spaudai 
pilną laisvę. Spauda gi tą 
įvertindama, pati rykštės 
pągelbos išmoks džentelmo- 
niškumo ir kultūros.

' K.

.1
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' - dos rimtumui ir neša žalos 
y krašto gerbūviui. Ir esamo

ji cenzūra mažai ką gelbsti, 
nes opozicija taip įgudo, kad 
savo puolimuose ir su cenzū
ra moka apsilenkti. Pavyz- 

^din, vieton sakvti: “mes 
- smerkiam ir protestuojam,” 

jie sako: “mes negalimme- 
į smerkti ir neprotestuoti.”

Na, ir daryk žmogus ką da- 
r; rąs. Tas opoziijos “staugi- 
r. mas” taip vyriausybei įsi- 

pyko, kad ji būtinai,pasirį- 
spaudą sutvarkyti. Tik 

g' įdomu, kad norėdama spau- 
da pažaboti, valdomoji tau- 
tininkų partija nori atsi-.

^ POLITIKA IR KIAULĖS

B&A> ■ 
B'v

jungos, iš Varšuvos ir iš 

fb Berlyno tebeplaukia į Lietu- 

fcfe, vą tos pačios naujienos, ku- 

Ėd rios pradedant 1927 metais 

Gruodžio 10 d. rezųliucija
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(Šis straipsnis Lietuvos 
cenzūros išbrauktas ir spau
doje netilpo. “ Darbinin
kas ”jį gavo cenzūros ne
pasiekiamu būdu. Rcd.)

Iš Genevos, iš Tautų Są

jungos,

i šiolei buvo v 

imėjimais ir kar- f

sutinkamos Kauno sto- 

^tyje su gėlais ir k^rių t^ 

Smtė balsais, dalyvaujant 

vistu aukštajai ponybei. Tie

5^
kas p. Zauniaus susirašinė

jimu su Zaleskių apie tiesio

gines derybas su Lenkija. 

Žodžiu, garsios pragaro ma

šinėlės, kurios buvo kaišio

jamos njj^ų&ienių. politi

kos vadovams.Sėimų laikais, 

paruošė kelią į Kauną ir Go- 

lovkai, ir Zaleskiui, ir jau 

rašo vizas Lenkijos komisa

rams zj Kauną važiuoti. Ar 

p. Zaleskiui taip pat ruošia

mas triumfalinįs priėmimas 

— mes nežinom. Pamatysi

me. f, . Ąt „
, r- -

ria

. i n
Tokie yra, trumpai ta- 

»' mūsų “faimĘjimAi” 

W i1 J?™. z. -■>

~ “ “7" į gyvate — eum antiąua ser-
i Genevą, matyti, tatai buvo Tuo obalsiu* ėjo vi

si konferencijos darbai, to 
obalsio mintimi apšviesti, 
konferencijos dalyviai skirs
tėsi- praktiškiems darbams 
dirbti.

J. E. Vyskupo Reinio 
paskaita

Rugsėjo pi 28 d. po pietų
lininkystės mokslus pažinti.

' 2V. V.
— - - - - • <«’<* ' ' .
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SKUNDAS GENEVGOE
reikalais, tai turėjo būti pa-

*

/r r Ą ' ’< i f. .r -Į

as” rašo v?
ipėdiečių vokietinin- 
rtijai - (Volksvvirts- 
ąrtei) dėl. įvairių 
Šių suskilus ir naujai 
ai partijai su įtakm- 
$t Lietuvos valstybei 
s būti norinčiais vo- 
priešaky susidarius, 

los vokiečių eilėse ir 
jos konsulate Klai- 
pasidarė panika. Jš- 

, ii- pe be pagrindo, 
ujoji Lietuvai lojali 
gali padaryti dide- 

mkurencijos prūsiš- 
ieytaeijos vokiečiams 
doje.. Tad kad ,įsigy- 
t kokį kozirį einant į 
us, Klaipėdos vokie
ti sumanė skųstis 
Sąjungai. Nącional- 

stams spfriant Cur- 
irėmė tą jų skundą ir, 
iu yra žinoma, laimė- 
ryboje, Tai, žinoma, 

vokietininkų ūpą 
idoje; jie jaučiasi ^a- 
ą daTyti; vietos Klai- 
gyventojai lieka do

zuoti, matydami sve- 
valstybėš kišimąsi į 

ros vidaus reikalus, 
žbli susidaro situacija, 
ros užsienio reikalų 
telis tariasi su Vokie- 
ministeriu kaip turi 

sudaryta direktoiūja, 
ui būti vyriausios rin- 
konūrijosjpįrminjnku, 
sudaromi rinkiku sąra- 
.laipėdos* krašte, Lietu- 
alyje. Nemanome, kad 
us nesuprastų, kad to- 
klausimų statymu ir jų 
j imu jis faktinai izei- 
Lietuvos prestižą, kad 
is savo žygiais Vokie- 
negali sukelti Lietuvos ✓ e •• 
•menėje geros nuotaikos 
etijos atžvilgiu. Dėl to 
tsiėmimas tų klausimų 
. S. Tarybos dienotvar- 
kuriais jis išgavo iš p.

2 v J ■ 

...... . ... 1 ■ 

Zauniaus visai ;kaa nargtdi 
negalima laikyti bet kokia 
nuolaida iš Vokietijos pu
sės. Yrą $ąvąinįe_supranta- 
ma, kad gavus tais Įgausi
mais visa kas norėta, nebe
buvo reikalo tais pat klausi
mais ir bekalbėti Taiyboje; 
būtų tik tuščias burnos au
šinimas. . .___ -

“Bet ne visi skunde iškel- t * . k # '
tieji klausimai yra atsiimti. 
Mūsų manymu, svarbiausie
ji klausimai liko dienotvar
kėje ir jais daA* teks Lietu
vai patirij nemaža, nemalo
numų sausio mėnesio sesijo
je. .Direktorijos rinkimų ko
misijos sudėtiės ir panašūs

- * . • * f ' ’ T ■**z L“

klausimai yra tam tikru at
žvilgiu antraeiliai, nes ir 
rinkimai ir direktorija yra 
ir gali būti labai trumpo lai-• - ' ■ • * •' * 
ko dalykai; kiti rinkimai, 
kita direktorija, gali būti ir 
greitai ir naujai daromi .

Likę klausimai: finansinės 
pašalpos, teismų. klausimai 
yra principinės reikšmės ir 
hūsų nenaudai kartą išspręs
ti gali ilgiems metams slo
gučiu slėgti visą kraštą. Ne 
be reikalo, ir Hąmbro savo 
raporte pažymėjo, kad šie 
klausimai vra itin svarbūs, 
kad jais tenka rimtai susi
rūpinti ir kad dėl to tam da
lykui esą reikia ir kiek lai
ko ir. ekspertų specialistų. 
Jei ir ekspertai ir Taryba 
yadoyaųsis 4ya^uU Mp 
dabar joje vi^patavo, 4tai 
nesunku atspėti kaip bus iš
spręsti ir tie principinio po
būdžio klausimai.

Nežiūrint kaip tie klausi
mai bus išspręsti, jau pada
ryta, ir tai grynai mūsų vi
daus reikalų klausimais, nu- 
sileidiipu Vokietijai. Vadi
nasi, nueita ne- abipusio 
kompromiso, bet rienašališ- 
ko' nusileidimo keliu. Kas 
žino ar tai geras yra meto- 
idas; jei susidariusiomis apy-

k bųVoJ jau is pą®pnĮjmonię^kur 
" kiįgi mus. ų^vydįr<W 

savaisL,. naminiais straipsnio nevykęs prisimi
nimas ir kaip.T. Sąjungoje

statytas visas 'skunde iškel- Juo operuoja galingieji silp
tų klausimų kompleksas ir.””4” ■-**-■‘~**" 
■viename jų darant nusileidi
mų laimėti šį tą kitų spren
dime. Nuėjus gi tuo keliu, 
kuriuo dabar yra mieita, tos 
galimybės nebėra; ’padary
tos dabar ~ nuolaidos turės 
jau iki sausio mčn.' būti į- 
vykdytos ii^sprendžiant li
kusius klausimus nebeturės 
įtakos:'' \ .. -

“Nemaloni yra ir anglų 
attsovo Daltono pastaba Ta
ryboje dėl procedūros ;• o pa
siūlymas kreiptis Haagos 
tribunolan jau dabar princi- 
pialiai nuomonei procedūros’ 
reikalu išgirsti arba taikin
ti T. Sąjungos pakto 11 §-ą 
yra

< J

pilnas pelitinių pasėkų.
'yV*

" . -*•- ■*- l?1?- i vY : 2

nu jųatžvilgiu. /.
“Vokietijos politika suda

lė Geuevoje ypatingai sun
kią situaciją Lietuvai. Tie
sa, .tai gal. tik tąsa .tos jos 
5 • . ’ . ' <9 i z t *

politikos, kuri pasireiškė ten 
pat. jau 1927 m. ir vėliau 
1928 m. Kaune (garsioji in
tervencija ^įnūsų ginče su 
lenkais). Bet tai nekeičia 
faktines padėties. Lietuvai 
yra būtinas reikalas rasti 
kelias iš tos izoliacijos, ku
rioje atsidūrė, jei nenorima 
užtrokšti “prietelingos” Vo- 
kigtijos glėbyje. Krašto kon
solidacija viduje ir tai kuo•. - • • • 
veikiausiai,'bei politinis su- 
siorientavimas tegali čia pa
dėti.”

f-

J ^‘L. Ž.” rašo:_

“Tautos gyvenime esti 
momentų, kai/, padarytoji 
skriauda nebegali būti kuk
liai slepiama, kai padaryto • 
sios klaidos išteisinimas bei 
taisymas virsta melu, opiai 
slegiančioj o tautos politinę 
mintį bei jos gerovę. Ne
lauktas, neteisėtas ir nesu
prantamas smūgis, Vokieti
joj mūsų ilgamečio “priete- 
Ho,‘” suduotas Lietuvai per 
T; S. Tarybos sesiją, verčia 
todėl susigriebtŲ atmesti vi- 
sakias ^įkvimeilėš diktuoja
mas priedangas bei pasitei
sinimus ir stačiai pažvelgti 
tikrenybei Į akis, atvirai 
kvalifikuojant šio mūsų dau
gely atvejų lemenčiojo nusi- 
leidimo pobūdį ir pasėkas.

“Klaipėdos kraštas yra 
integrale Lietuvos Respubli
kos dalis. Jis naudojasi Jam 
tikromis laisvėmis autono
mijos pamatais, kurie yra 
jam laiduoti Lietuvos susi
tarimu su didžiosiomis vai-

Amerikos Jungtinėse Val
stybėse yra 20.000 kino te
atrų, kurie visi' kartu per 
viena diena parduoda bilie
tų už 19,000,000 dolerių.

•/

astf. r»’»t

tarti w panHkšti tsavo nuo
monės dėl konvencijos vįęlL- 
dymo. Kilus ■ gi nuomonių 
skirtumams klausime T. S. 
Taiyboje besvarstant pride-; 
ra teisė . Hąagos Tribunoįo 
sprendimo atsiklausti. Žo
džiu, nei Vokietija, nei T. 
S. Taiyba, pagaliau nei pa
čios signatarinės valstybės 
neturi, einant konvencija, jo
kios teisės interventuoti 
Klaipėdos reikalais ir duoti

- Jau seniai vokiečiai no
rėjo pakeltimųitus 'Lietu

vos, taijp^pat kitų kraštų į- 
vežamam sviestui Vokieti- 
• * V • • X • •• ».

jon. Bet vis kliudė Suomi
jos—r Vokieti jos prekybos su
tartis, kurioje aiškiai buvo 
nustatytas sUomiij sviestui 
muitas, būtent, už 100 kilo
gramų sviesto 2714 vokiečių 
markės. O mūsų prekybos 

Lietuvai nurodymų dėti kon-^^^i® su. Vokieti jar kaip

stybėmis, drauge su . Lietu
va pasirašiusiomis Klaipė
dos konvenciją. < Vokietija 
šių valstybių eilėn neįeina. 
Ji nėra konvencijos garan
tu ir negali būti Lietuvos 
kontragentu Klaipėdos kraš
to reikaluose. Jokiu atveju 
negali daryti Lietuvai prie
kaištų dėl Konvencijos vyk
dymo arba Reikalauti iš jo
sios pasiteisinimo. Net, kai
po T. S. Tarybos na^ys,.ji 
tegali kreipti šio organo dė
mesį į tariamąjį konvedeijos 
sulaužymąU Bet tuomi jos 
vaidmuo "ir išsemiamas. 
Konvencija aiškių aiškiau
sia nustato (str. 17), kad 
nuomonių skirtumai dėl 
konvencijos vykdymo tegali 
būti tarp konvencijos daly
vių. Net T. S. Taiyba nėra 
konvencijos įgaliojama da
ryti jokių sprendimų. T. S. 
Tarybos forumas tėra, ei- 
nant konvencija, vien tik 
laisvoji tribūna, kurioje, 
konvenciją pasirašiusios val-

veneijos vykdymo, nes vie- 
nintėlih arbitras tėra Haagos 
tribunolas. Taip stovi daly
kai iiuo pat konvencijos įsi
galiojimo.,

“Mūsų delegacijos pirma
pradė nuodėmė via ta, kad
* * .f ■

ji įsileido į bet kurias tie
sioginės derybas su Vokieti
ja. Jos pareigą tebuvo griež
tai laikytis konvencijos; bū
tent, atsiradus' Vokietijos 
skundui T. S. Tarybos die
notvarkėje, svarstyti jį vie
šumoje ir, nuomonių skirtu
mams tarp jos. ir bet kurio 
konvencijos dalyvių skundo 
svarstymo eigoje kiltis, per
kelti jį arba laukti, kad jį 
perkeltų į Haagos Tribuno
lu

Kas gi atsitiko?
Lietuvos delegacija Sku

biai sutiko patenkinti visus 
/Klaipėdos junkerių norus. 
Be jokio reikalo ji pripaži
no urbi et orbi Vokietijos 
intervencijos teisę Klaipė
dos reikalais ir suteikė Klai
pėdos’ junkeriams privilegi
ją sauvaliauti. Jokiu būdu 
negalima leisti, kad vyriau
sybė savo autoritetu dengtų 
tą nusileidimą, kuris ilges
niam laikui atiduoda Klai
pėdos krašto politinį gyve
nimą junkerių terorui.”

ir kitų kraštų, buvo sudaly
ta vadinamo didžiausio pa
lankumo principu. Šito prin
cipo praktiškas veikimas 
pasireiškia tuo, kad ką duo 
di "vienai valstybei, pavyz
džiui, kokią nors lengvatą, 
tai ją turi duoti tuo pačiu 
ir visoms toms valstybėms, 
su kuriomis yra sudaryta 
didžiausio palankunio prin
cipu sutartys. Tokiu būdu 
pagal Suomijos prekybos 
sutartį su Vokietija Lietu
vos sviestui Vokietija nega
lėjo pakelti muito.

Bet paskutinės savaitės 
gautomis žiniomis, Suomijos 
vyriausybė nusileido ir pre
kybos sutartį su Vokietija 
pakeitę. Pagal pakeistą su
tartį, Suomija atsisako nuo 
Vokietijos sviesto ir sūrio 
muitų suvaržymo, bet gau-

na teisę kasmet į V 
išvežti . 50,(XX) ta

• * *••_.’«* 

tokiu muitu, kuris D
*■ • t •* • • * t .J* <

tų pabaigos turi b 
markių ir paskiau' 
markių J 00 kilgr. ag? 
Taip pat Suomija ? 
vežti į Vokietijų 2,50$ 
sūrio, pagal rūšis, t 
tais, įvairiais 'inuitą|ę<i 
kieti j a ūž tai Suomijai\ • A" 
lygindama iš savo ] 
mažina muitus fa 
8 iki 7^ vok. markių^įį 
yėms nuo 6 iki 5 vok,, 
kių. Taip pat buvo. sii 
leisti įvežti elnių mes 
ri iki šiol buvo draudė

Šiuo’ suomių—vokiečiu 
šita rimu vokiečiai įveik 
gai nenugalėtą kliūtį, 
ko šis susitarimas tik 
tvirtinti abiejų kraštų; 
mams. Kada tai 
nuo to laiko pradės ' 
tiek Lietuvos, tiek. į£: 
kraštų sviestui 
muitai. Už 100 kil 
sviesto turėsime mokėtu 
toj dabar esamo 66" 
to 120 litų. Dėl to, 
aišku, Lietuvos sviesto’ 
dar turės nukristi, 
riausybe nepalaikys 
kainų. - -

rato kalba kun. Pr. J. Navickas, reikšdamas mintį labiau 
kreipti dėmesio įgj’vps vietos reikalus: primena Federa
cijos Centro* Vadams labiau susirūpinti katalikškuoju vei
kimu—Federacija, vpae tinkamoj aukštumoj pastatyti se
kretoriatą.

Antra, iškelia mintį “Vvtieš”. laikraštį perkelti į 
Brdoklyn.ir naujo laikraščio šioje apylinkėjeme^teigti. Šis 
klausimas galutina? paverta išspręsti naujai valdybai.

kun.

pergyventi kfliifto ir kritimo etapus; Federacija 1918, JL9, 
20 metais kilo, 1927 buvo kritusi. Bet dabar prasidės riri-z 
tas organizacijos veikimas; Federacija šiandien įeina į

1 j j-i . a- j .. rimtas gyvenimo vėžins, neatsižvelgiant į tai. kad ir 4i-
, kada diktatūros jejo madoą. - Didžiausią klaidą pa- u.<- T. ,

• -i • _L-t_-x j<xFx • • delio entuziazmo neparodoma. ’ •
-Tii mucii tauto mi TMlnai tvocttti trot n z<l irto f skirta f tnd_ • * ■“»*“

X Mačiulis—Labiau dirbti mūsų išeivių tautiškumo 
it katalikiškumo atžvilgiu. Pageidauja, kad ‘‘Vytis” bu
lę Federacijos organas. ’/ z ' '.V

7 :p. R. KrušiD8kas-—Federacija buvo ašis apie kurią iš 
senų laikų sukosi visas liet. kat. veikimas. Mokyklų kteti- 
gūnas pirmiausia iškilo. Federacijos susiriuįūme 1906 m, 
icųh. Staniokyno iniciatyva.. x ' / *

-Lietuvos prisikėlimo laikais pamiršome save ir visa 
atidavėme tėvynei. Federacija pirmiausia informavo pa- 
ttūlį apie Lietuvą. Ji išaugino daug inteligentijos Lietu- 
vai; apie 80 mokslus einančių žmonių gavo iš Federacijoj 

jijąs bei pašalpas. Mūsų darbas įrasytin&s į liet 
os istoriją/ '

1 Kurt. P. Karalius—Išsklaidyti nesusipratimus vadų 
tafpe Federacijos atžvilgiu. Federacijai trūksta konkre- 
^ausveilpmo :kny gynę, skaityklų ir 1.1. Federacijos tel
kimą suskirstyti rajonai*.

. Kun. Ant. Šmulkštys—Federacijos uždavinys ateiti pas 
“Vjįčiią.,” d.fįdteSfinja yeifcją’ su vyfidjs drąn& 

Vyčiai.' labiau prisidėdami prie katalikiško veikimo^- kurs 
pastovias ir, lietuviškas šeimynas.

Sesija baigiama 12^vąl

abejo, turėjo mintyje Vytauto pradėtąjį darbą. Čia 
priminti, kad toji garbė ir mums priklauso, nes J. E. 

ūpas Petras yra buvęs Federacijos pirmininku ir yra 
rtinės Federacijos konstitucijos autorius.”

eferato pabaigoje dar štai ką priminė:

Gale norėčiau padaryti vieną pastabą apie tai, kad 
irint- didelių Vytauto nuopelnų Lietuvai, jisai padarė 
r skriaudą. Būtent, jis rfeišangino ir neišanklėjo tin- 
ft. sau įpėdinio, -taip kaip Kęstutis kad padarė/ Dėl to 
ųva, jam mirus, pradėjo smukti ir gafiau neprikišu-, 
fbės neteko. Bet čia gal ne jo buvo kaltė. Kaltos anų 
iįz.saly gos. Tai yramoms gyvų pamokinimu .šiais lai- 

rtų mūsų tauta, jei pilnai pasitikėtą diktatoriui (vie- 
1 ar kitam), visą tautos ir valstybės likimą j jo rankas 
estų,' o pamirštų kelti ir auklėti visų savo piliečių tau- 
ir valstybinę sąmonę, kad atsitikime.visa tauta kai 

ras galėtų stovėti tautos ir valstybės garbės ir nepri- 
tisomybės gynime, kad'mirus vienam kitam vadui ne
tiktų su Lietuva tas, kas atsitiko Vytautui minis. Tą 
■ią taisyklę galima taikinti ir prie mūsų, Amerikos Ifei 
ių gyvenimo. Apsižiūrėkime ir me»?kad mums mirus, 
tuvos išeivija neliktų be vadų. Kęlkime jos tautinę są- 
nę, auklėkime jai vadus. Kitaip įvyks skandi tragčdb 
su trečia visas mūsų tautos dalimi. Pagalvokime. Juk 
n mes čia šiandien ir esame suvažiavę.”. ~

Dėl Referato diskusijų nekilo; kun. Ant. Šmulkštys 
škia pasigęrčjjmo gražių referatu tampriai sujungtųjų 
baltiniais laikais. Posėdisbaigiamas 6:19 vai.: bendfa

C-j 

z“* •/

GARSIEJI PLATELIAI ■
mimai ir t. t. (nors 
bai pratkikavo šituos 
-dūH/ Red.). Vi 
maro žygių teisini 
paliekame spręsti pačia 
suomenei, kuri puikia: 
darbus pažįsta.

“ Pats p. Voldemaras' 
rodė ne per 
Mums pirmą kartą taip* 
teko jį matyti. Jo šv 
mums atrodė dirbtina, 
ja matėsi nusivylimo ja' 
nias. Jo nedidelę figūrą 
gė prastutelaičiai, gerais 
nešioti drabužiai. Veidas 
vo apšepęs retais gyvapb 
kiais. Apie kitus jo asmę 
nius minusus ir pliusus 
esame liekom peteli ilgi sp 
ti. Žinome tik jo darbus, 
litinėj srity, kurie objek 
viam istorikui, mūsų mat 
mu, jokiu būdu nepavyksią 
piešti šviesiomis spalvonHįf

.* ■?

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote* J 
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI”.© ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir; 
visą papasakos. , ' 

y “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen* 
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- 1 
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- • 
•aolio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky- 

. nai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) N*- j 
. mų Ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky

rius ir kiti. ?

Plateliai pagarsėjo tuo, 
tad. čia apgyvendintas p. 
Voldemaras, tautininkiybu- 
vęs vadas. Patys Plateliai y- 
ra paprastas miesčiukas, tū
lis gyventojų apie 600.

Lietuvos dienraščio ‘‘Ry
to”, korespondentai rašo:

“Iš mūsų ilgo pasikalbėji
mo, užtrukusio daugiau ne
gu pusantros valandos, ma
tėsi jo žodžiai: “Aš nelinkiu 
Lietuvai tokio režimo, kdks 
buvo prie manęs.” Tai bu
vo tik pirmųjų ledų pralau
žimas. Režimo vaisiai būtų 
pasirodę tik vėliau. Tikiu, 
kad jie būtų buvę gražūs ( ? 
Red.). Visur norėjau taiky
ti, lyginti, kad visur būtų so
lidarumas ir tvarka. Aš esu 
pedagogas ir visur elgiausi 
pedagogiškai ( ? Red.). Man 
nepatinka įstatymų laužy
mas, smurtas,. įvairūs ištrė-

SESIJA V.
2 vai. p. m.

Posėdi atidaro pirm. ktin. J. Švagždys. Eina sveikini
mai.

p. L. šimutis skelbia sumanymus.
Einant kun. N. Pakalnio sumanymu, kilusiu Kunigi) 

Vienybės susirinkime Nevrark, N. J. s. m. birželio mėrv. 
keisti Federacijos Konstituciją ir vėliau Brooklvn, N. Y. 
,šo. Jurgio par. salėje katalikiškų organizacijų atstovų su- 
šivaživime m. sumanymą patvirtinus, priimta kun. Ig. Al- 
bavičiads pasiūlymas padaryti konstitucijoj pataisas ir 
naująjį konst. projektą kun. A. Šmulkščio paruoštą pa
skelbti spaudoj.

Konstitucijos pataisos priimtos šios:
1. SKYRIUS II. Politika ir mes.
8 pf Prądedant sakinį “Tačiau” ir baigiant jį “medžia

giškai” visai išbraukti Čia kalbama apie Federacijos ir 
krikščionių demokratų partijos santykius. x
J 2-Organizacijos vardas, vieta ir tikslas.

p. 13:įrit$yti §1—katalikų akcijai vesti ir ją tvarkyt 
yra įkurta Federacija.

§ ^-Pilnas organizacijos vardas ...
§3—Ji yra Jungtinėse Amerikos Valst...
§4—Federacijos Globėjas...
3. SKYRIUS IV. Skyrių priedermės ir organizacija.
p. 16. Išbraukti sakinį—parapijos mokestis sulig išga

lės §§3, 5, ir 10.
- p. 17. Išbraukti sakiuį—gi iškilus nesusipratimui ape
liuojama į Centro Dvasios Vadą.

» 4. SKYRIUS Vilt'Fec^raeijos Taryba.
p. 27. Išbraukti §1, kuriuo Federacųos Tarybai sutei

kiamos aukščiausios teisės Federacijos atžvilgiu.
5, SKYRIUS IX. ................ ^ . . . .
p. 28. Išbraukti §2—parapijos tris atstovus. 

' ( 5. Jrąšyti atitinkamoj Vietoj naujų §q—
Federacija’t tiri Įgirbės narius renkamu 

ypatingą pasidarbavimą Federacijos nardai.
Girtas narys tūrįsprendžiamojo balso, visuose Fėde

s

%

*

J

a

i

• ’ I
renkamus kongreso tt

. _ 9^.

' f

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
4

ūda, kurmi vadovauja kun. H. Vaičiūnas.

z r IV SESIJA
U 1930. VIII. 20^10’ vąĮ.

Sesija pradedama mak^ — šrun. Ig. Albgvičius.
Kongreso prezidiumo pirm. kun. švagžūys toMau ’dar-< 

) tvarkai vykinti paveda vadovybę vice-pirm. J. Mačiu* 

ui. • * , * ■ '**
Kun. J. BsUcūiMhfėferataa~ K

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošt*
• viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas 

yra toks, kad po metų galima pasidaryti d 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus 

TA” pradės eiti r 
te-Šiūo~adve«u: 

TĖRp DIRVA”
te*MO

V 4'

UM W.H Strtet,
A . k' į r
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prieinamo:

Reikale Krei

Amerikoje metams 

Lietuvoje metams.

aadą: Rachmiel Krupat j 
U,' lzbiet Janušonytė Į 
ai, Mina Wainstain j Mon- 
Apolionija Noreikaitė į

Nuo malte . .
iki dldtteuaią langiniu

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, lapkr. 7, 7:30 -vai 
vakare, mokyklos kambary. Atei
site gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. . , Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įyyks 

penktadieny, lapkr. 7, 7:30 vai. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite vifi. Valdyba

X EASToN, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkr. 2 d.> tuoj- po sumos 
šy. Mykolo parapijos "svetainėj.

“DARBININKO” KAINA

GAUTAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

W0RCE8TER, MASS. ’
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkričio 9 d., 6 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St Visi nariai būtinai Atei
kite,* nes turime apsvatstyti^kele- 
tą svarbių, klausimu.' Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks ' lapkr. 16 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkr. 16 d., tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kimą.

OAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, lApkr. 9, 
tuoj po sumos, Lietuviu bažnyti
nėj svetainėj. *Visi nariai jnalonė- 
kite atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius. . Yajdyba

B ALTIMORE, MD.
Lapkričio 9 d., sekmadieny,'tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30Vkp. susi
rinkimas. Malonėkite ateit? visi.

\ Kviečia Valdyba

N. S. PHILADELPHIA PA. .
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, lapkr. 9, 
tuo jaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lenym St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti, ;• _ Valdyba

Amerikoje 'metams........
x • Pusei metų

Lietuvoje metams.........
Pusei metų

LOVELI*, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

sėkmadieny, lapkr. 9 d., x tuoj po 
sumos. Ateikite visi. .Gera_ proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos.

Valdyba 
' V -I

Lietuvos per Klaipėdą, rug- 
Š9, laivu Gripsholm, Swedish 
iean' Linijos atvyko šie lie
ti John Lukpetris į Cleve- 

0.; Julija Vaitkaitis į 
gfield, UI.; Simas Iremskis į 
York, N. Y.; Alfonsas Sku- 
i ir Elžbieta Skuturna į Chi- r —
m.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 4 d., šv. Roko svetainėje.' 
Visr nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

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

Yernand Jamin

iMių tiktetėllą 

kortų.
Mano kainos n tinkamo*

- WORCESTER,'MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkričio 2, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuo jaus po stirnos. 
.Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų. v

Kviečia Valdyba

LAWRENCK ST. Tel. 28231 LAWRF.NCE, MASS.

LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadieny, lapkričio 5 d., 7 vai. 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateitį ir 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti. Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. suąįrinkimaS' įvvk< 

lapkr. 9, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra sVarbių reikalų dėl kuopos nau
dos. ■

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
riu yra užsilikę mėnesinės duok
le LDS. 6 kp. rašt.

Vakare, 19 d. spalių, šv. Jurgio 
parapijos svetainėj įvyko gražus 
meno vakarėlis. Vaidinta du gra
žūs veikalėliai: “Jaunimas Lietu
voje’* ir “Tarp dilgėlių rožė.” Be 
jų, dar buvo lietuviški šokiai ir 
dainos, lietuvių ir anglų kalboje. 
Viską suėmus krūvon, atmetus 
kritiką, galima drąsiai pasakyti: 
išpildytojai to vakarėlio progra
mos, atliko savo uždavinius gerai. 
Tačiau ponią Isabellą Carles, tik
rą amerikonką, už jos nepaprastai 
gražų balselį ir dainavimą turime 
išreikšti jai padėką ir į ją taip pra
tarti:

“Dearest ladv, I tell true,
Voice of nightingale have you.„ 
For your beautifull voice-song, 
I shout: ‘You diva live long!..’ - 
With your voice, I beg you twice. 
Change our earth in paradise. 
Be our ųueen of the songs art,

• Sing songs of famous Mozart 
For you I build m my heart 
Temple likę for goddess Astart 
And altar of precious stone, 
Also I build for you throne, 
From that plaee you skali us

■. . X "lreign, -
Queen-goddess in your do main.”.

Tą vakarėlį ruošė — finansavo 
šv. Onos draugija,' o ruošė — la
vino vaidilas p-lės Adelė Smailiu* 
tė. Gi vedėju vakaro buvo gerb. 
Antanas Dzikas. Jis ir dainoms 
akompanavo. Be vaidilų, vaidilių, 
kurių buvo visa eilė, tai sunku 
juos būtų ir suminėti, tame vaką? 
rely daug pasidarbavo panelės Na
talija ir Antanina Mockeliūniutės. 
Girdėjau, kad iš to vakarėlio tu
rės šiek tiek pelno Ir parapija Šv. 
Jurgio. Tad garbė š?. Onos dr-jai, 
ruošėjai, vedėjui ir vaidintojams, 
r.. . J - ' ■ K. V.

gyvuoja mūsų klebonas ir 
i pp. Čizauskai!

į Mylinti dailę

dinavian American Liniją*, sek
madieny, spalių 12 d., atvyko'šie 
ietuviai: Milius Jonas, Jurehas 

jos. J., Misevičius Chester, Mise
vičius Eva į Chieago, III.; Satkie- 
nė Veronika ir Sltkus Adelė į 
Moomfield, N. J.; NorvidaMajy į 

Sugar Notch, Pa.; Kroli Julia ir 
Caroll Albertas į Hyde Park, 

Mass.; Sylaiko Antanas, Sofia Sv- 
aikienė, Henrykas Sylaiko, Kari 

Sylaiko į Philadelphia, Pa.; Jur
čiukonienė, Morta, į Clėveland, O. f 
Kačinskaitė Jadvyga į Elizabeth, 
N. J.; Radzevičienė Marijona, Ra
dzevičius Vincentas, Radzevičius 
Marion, Kapočius Samuel, Kosins- 
cas Wilhelm ir Kosinskienė Jad- 

yyga į Chieago, IU.; Degutis Fe
liksas ir Degutienė Koristaneija į 
Elizabeth, N. J.; Česlauskienė Ka
trė, Ceslauskas Eva, Česlauskiutė 
Anna į Brunswiek/N. J.; Dantie- 
nė Marijona, Pliuškus Juoz., Pliuš
kus Boleslavas į Indiana Harbor, 
Ind.; Stadolnik Agnės į Jersey Ci
ty, N. J.; Baltrušaitis Juozas ir 
Baltrušaitienė Ona Į Rockford, 
III.; Murauskas Antanas, Cleve- 
land^Ohio; Miniotas Feliksas į 
New Britain, Conn.; Daraskienė 
Pranė į Chieago, IK. ;-Rabinavičius 
B. ir Rabinavičienė Ela į Kanadą; 
Žukas Kazys į Brooklyn, N. Y.;, 
Muraška Mary į Eddystone, Pa.

Ė*p.J.$.
Spalių 5 d. š. m. Scandmavian 

Amerikos Linijos laivu “xOscar 
U” atvyko šie lietuviai: Mrs. Mil- 
das Mary į Chieago, Hl.; Mr. Bau- 
blis Anicetas į,Elizabeth, N. J.; 
Mrs. Aglis Emilija į Chieago, UI.; 
Mr. Dargužas Petras į Philadel
phia, Pa.; Mr. Moskeliūnas Natai 
į Philadelphia, Pa.; Miss Marchcu- 
lanas Julia į Pittsburgh, Pa.; Mr. 
Vasilauskas Jonas į Jackson. 
Mich.; Mrs. Szczuka Louise ir 
Miss Szczuka Anna į Boston, 
Mass.; Mr. Mikėnas Antanas į 
Sioux City, Iowa; Mrs. Baranaus
kienė Antanina ir Miss Baranaus
kaitė Elena į Newark, N. J.

v" . < . i’ ' ‘ ’Apvaikščiojome Lietuvos Di- ; 
džiojo Kunigaikžčio Vytauto jnbi- ■ 
liejaus 500 metu mirties sukaktu- 
ve^'Vardu Cambridge Lietuvių 
nuoširdžiai tariame ačiū už dideli 
pasišventimą mūsų tautai kaip tai 
Cambridgte Lietuvių Parap. Kle
bonui Kun, Praneiškui Juškaičiui, 
Federacijos šešioliktam skyriui ir 
parado visai komisijai. O ypač a- 
čiū Barborai Žilienei ir Onai Smil- 
gienei prisidėjusioms rengime pa
rado; per naktis siuvo papuošalus. 
Nuoširdžiai ačiū Nukryžiuoto Jė
zaus Seserims už didelį darbą pa- 
puoišant moksleivius mergaites ir 
l»erniukus. Tas žymiai pagražino 
paradą. \

Tariame didį ačiū vargoninkei 
panelei Onai Grybaitei ir visam 
chorui už gražų atstovavimą mūsų 
kolnijos Vytauto sukaktuvių pa
minėjime.

Ačiū p. Domininkui Zale/skui, 
parado maršalui,\už gražų parado 
vedimą.'

Taipgi didelį Įspūdį darė para
de maršavimas būrio panelių ne
šant Lietuvos vėliavą ir apsiren
gusios Lietuvos vėliavos spalva. 
Štai jos;. E. Plauskiutė, N. Ne- 
meikščiutė, EJ Jakučiutė, O. Ja- 
kučiutė, J. Navasinskiutė, L Ka- 
minskiutė, O. Gerdvainintė, P. 
Matulevičiūtė, M. Zablanskaitė, E. 
Lau^oniutė, F. Koklevičintė, O. 
Povilaičiutė, M. Kondratavičiutė, 
O. Lekavičiūtė, O. Mockevičiuje, 
A Bubliauskiutė; S. Kontrimiutė,

_

S. Korzenickaitė, M. Jakavičiutė, 
V. Žukauskaitė, B. Mažutaičiutė, 
Amelia X, J. Nemeikščratė, J. Be- 
niušiutė, O. Rutkauskaitė. ,

Taipgi ačiū šiom draugijom už 
dalyvavimą su vėKąyomis: šv. pa
nos Marijos Nekalto Pras. Mote
rų, §v. Stepono, šv. Jono, šv. Juo
zapo, visoms kuopoms ir pavie
niams.

—-f - ------------------- -------------------

SPAOSTBVt IR KALENDORIŲ DIRBTūVt
ATLIEKU n A IMlrbu SieMntas '

VISORIUS SKAUDOS KALENDORIUS
DARBUS f ' LMtnriftua,AiaerfkMlA
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PramonCma Ūr Anatema 
RpedaMaKalMte

JETROIT, MICH.
J

tą metų tam atgal, ši kolo- 
lvo įžymi savo veikime, gar
iu choru ir mūsų jaunimas 
apylinkėje buvo aktyviau- 
iet laikui bėgant veikimas 
i. Veikėjų energija išsisėmė 
•as pradėjo mažintis. Gal 
id didžiausia priežastis buvo

%

kad buvusieji vargoninkai 
žnai mainėsi. Iš tos priešas- 
unimas'tapo sudemoralizuo- 
įskųtiniam buvusiam vargo- 
i gerbiamam artistui J. Jan- 
asisekė sutraukti ir gražiai 
inizuoti mūsų chorą. Ir jau 
irgio parapijos choras buvo 
i pakilęs dailėje. Žmonės 
gėsi, kad choras gerai susi- 
ė ir jau kelis kartus viešai 
>dė. Choras dainavo net per 
io” ir tai su geriausiomis pa
jinis. Chorui susitvarkius, 
; tur būf pavydėjo kitos ko- 
•s, nes paviliojo visų mylimą 
rbiamą artistą p. J. Jankų, 
dabartiniu laiku veda šv. 

no parapijos chorą. Mūsij Į^o- 
i liūdi netekusi p. J. Jankaus, 
tarlė sako: “Nėra to blogo, 
teišeitų į gerą.” Tas pats at- 
p ir mūsų kolonijoj1. Aplei- 
>. Jankui, laimė pasuko mums 
iausius išeivijos artistus, bū- 
pp. Joną ir Marijoną Čižaus- 

kprie visems yra palčiai žino- 
Bkįpo artistai pilnoje prasmėje, 
m nedėlioję turėjome garbę 
srti .artistų tobulai išlavintus 
ns. , P-nia M. čižauskienė it 
angala Čiulbėjo savo maloniu 
įvejančiu balsu. Gi p. J. Ci- 

-savo griausmingu balsu, 
/grifai išpildė solo, lead žmo- 
ąegalėjo atsigerėti naujais ar- 
O-<-

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

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

Nepamirškite užsimokėti duok- 
lęs.^ X ' Valdyba 'A

PR0VIDĘNCE, B. L
LDS. 11 kp. mėnesinis susmuki

mas įvyks sekmadieny, lapkr. 16, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJ
- • f ** •

ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS ^DARBUS

LAtfRENCE, MASS.
LDS. 7ft kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 16 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

j; Valdyba

“DARBININKAS”,
EINA Dū KĄRTU NAVAITYJE. 

GALIMA U2SIRAŠNTL TIK .SAVAITINĮ

“DARBININKAS”
366 We»£vBroadway , South Boston, Mflss.

TeL So. Boston 0620 *
» • r < f

V . ' - '■ ■ . i 

ORANGE, MASS.
Mirė LDS. narė.

Spalitj 12 d. mirė Katrina Čepo- 
nienė, LDS. 4 kuopos narė. Lai
dotuvės įvyko spalių 14 d. š. m. 
iš Šv. Marijos bažnyčios. Daug 
žmonių dalyvavo jos laidotuvėse. 
Paliko dideliame nuliūdime savo 
vyrą A. Čeponį ir vaikus.

Velionė buvo pavyzdinga mote
ris. Priklausė prie katalikiškų 
draugijų ir kųopų. Nuo pat LDS. 
4 kp., Athol, Massu įsikūrimo ji bu
vo veikli narė. Ji rėmė LDS. ir au
komis.

’ " z •
Girdėjau, kad mirdama paliko 

auką Tėvų Marijonų Kolegijai ir 
Šv. Kazimiero dr-jai Lietuvoje. II- 

I sėkis ramybėje.
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KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO 

prašome kreiptis dėl visų informa 
djų “Darbininko” Administraci 
Jon.

urte Katalikai
išganyme. a

■" .v „ -j.
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mėnesio,

E- 
f* >

4

827 Tremoat St

iMk --^Sį. aj.

Loveli TMOA.
tora of-Amrrlea.

Ža,.%a4 apylinkėj Į lenjos
policija suėmė 7 klasės gun--Ias 7 . 
iferistą, dalyvavusį padegi-jvietuuus 

, pateliui. j,, gatesėikuš,

kluoti policininkų, ii“ buvo 
nušautas. ■ <

Tainapoly pas vaivadų į- 
vyko pasitarimas, kuriame

■W%
kadčta yra kal-

‘ tos vien'tik lenki} vyriausy-

ChJSeijoj kavą-
?-*3

- dar labiau įbauginti 
us. Ukrai- 
lartįjos išr

bes vartojamos priemonės 
ukrainiečių atžvilgiu. n

• -• w

I
i, r • ’

Twd»wwwUwni« n žirni ui žti

ukramitcius

Pasak laikraščio, padėtis 
rytą. Galiaijoj turinti sukel
ti Europos susidomėjimą ir

v t , . * • . . **

PARSIDUODft G u
Būna atdara ir. šventi 

Biznis geras. Savininkas t? 
užsiėmimą ir turi 
Yrą ir kambariai gyve 
da pigi, ^aviniuką galite 
5-tai vai. K. S. Rapolas, 38 
St., Cambridge, Mass. .7/ *^ 

i ■ L ' 7^ '' .............. , ■ ■
<• ’' ‘ ’ Įį

SOUTH BOSTONE-Turiu, 
duoti namą greitu laiku, mfl 
išvažiuoja į kitą miestą. Palie 
kiek rakandų. 10 kambarių na 
Dabar vartojamas kaipo*2 šei 
nų, sutvarkyta dėl trijų, 
elektra. Geroj padėty. Bušai 
šalį.važiuoja. Kaina žema, m# 
įnešimas. Rašykite D. A., 
366 Broadway. So. Boston, 

(S.-31)/y

rinkusiems. Sušuko visi Jkad Jokis 
darbuotojų. paskirstymas yra! tin-1 

Ramiausias. . . .
Antras šios organizacijos susi

rinkimas įvyks už dviejų savaičių 
t— lapjer. 6 d., 8 vai. vakare/Geis- 
tina, kad susirinktų netik- draugi
jų atstovai ir darbininkai, bet visi, 
kurie mėgia naujanybes. Norime 
padaryti artistiškas 4 krautuves, 
papuošti visą salę, padaryti visos 
organizuotos parapijos parengi
mu:

K-rteslys

52. Rudis tą šimtą jam padąvė, ir 
“Hq1 ^torius” pažymėjo ant bi- 
los., į ' • .'7

jafc Tėvas Petrauskas, bėgyje šio Pereitą savaitę Rudis nuėjo į 
pareikidavo troškimą City Hali užmokėti taksų balansą 

duoti visuose Amerikoje didžiuo- $270.52 ir. kaip nusiminė kada 
tiuose miestuose' dvasines mitijasj jam kolektorius pasakė, kad tak- 
žmonėins atšalusiems nuo Kristaus sų suma yra $421.26. > r’
įsteigtojo tikėjimo. Jų visur, sako 
gerb. Tėvas, yra. >O jų-sielos vie
nodai Dievui yra. brangios. Tėvas 
Petrauskas yra pareiškęs norą sjl*. 
grįžti So. Bostonan, paimti salę ir 
vienas ar su kitumisionieriu duoti 
misijas lietuviams nekatalikams 
arba atsiskyrusiems katalikams. 
Anglai <nuolaV turi “missions to 
non Catholica” Būtų gerai, kad įvyks §0 d/spalių š. m., parapijos 
So. BostoniečiaPpirmi patinaudo- šal|j, 492 E. 7-th St., 7:30 valan
dų Tėvo Petrausko uolumu sielų dą vakare. »

TĖVO P ____  ,
UOLUMAS _

Bejaikydaipąs §o. Bostone misi- 
tk Tėvaa Petraūsk

» •

, . valdžios teix>rą ir primena, kad rytų Galicija
smurtu.,- ■: ,,
. “BerJiner Tageblatt ” Var- 
šuvos korespondentas prane-

pa Sovietu Rusijos pasie
ny ir, kaip tai yra jau atsi
tikę su gudais,, ukrainiečiai

vyko pasitarimas, kuriame.ga apienepaken^iam4 pade- gali būti taip pat pastūmėti 
dalyvavo vietos ukrainiečių h į rytų Galicijoj. Laikraštis prie radikalaus judėjimo. E.
atstovai. Vaivada pareiškė, 
kad leninę yaldžia uždedan
ti atsakomybę Rytų Galici
jos ukrainiečiams inteligen
tams. už sabotažo organiza
vimu, nes inteligentija ne 
tik nesipriešinusi tam sabo
tažui, bet raginusi jaunimą 
prie jo prisidėti. Tito atve
ju, jėi sabotažas bus 'tęsia
mas, valdžia pritaikys fe* 
aštresnes priemones, -e , r 

x špatas” z jfranešaj - įąį 
Peremišlėj polįciją padhrč 
kratų ukrainiečių vyrų in
stitute ir rado-d&feį nelega
lios literatūros kiekį. -Pėre- 
mišlėš apskrity vėl padary
ta visa eilė suėmimū.

Iš ukrainieių šaltinių pra
nešama, kad lenkų valdžios 
žinios, Jog sidras ukrainię- 
ėiii militąrinos organizacijos 

. viršininTtas Holovinskis len
kti policijos buvo nušautas 
Lvove per mėginimą pabėg
tu gra pravfanyto&,: Holo- 

f™T8kis buvo 
ciūj vietoj, km^-tieseffe 
vo padarytas atentatas 

prieš lenkų geležinkęlį. Ma
siniai ukrainiečių suėmimai 
Galicijoj ir Valuinėj eina 
toliau. Dar niekad ukrai-

- • • . •: ;x. v.

niečiai nebuvo taip žiauriai 
persekiojami, kaip dabar. 
Suimtų skaičius siekia jau 
3.000. Visi kalėjimai jau 
perpildyti, todėl naujai su
imtieji siunčiami į kareivi
nes. Daugiau kaip pusė bu
vusių seimo narių ukrainie- 
čių suimta. Dabar gauta ži-

■* 4 4-

nių, kad areštuoti dar šie 
žinomi parlamentarai: pre
latas . senatorius Tatomir, 
inž. Maksimovieius ir mok.’ Pirma ligoninė naujo je že- 
Javorskis. Tarp suimtųjų’. mėje buvo katalikiška ligoni- 
yra daug ukrainiečių advo- ng Meksikos mieste įsteigta 
katu ir\ teisėjų, suWi.15ž4j^ f ,
be apeliacinio teismo ir ad-. Versaliūs, anatomijos tė-

* vokatii rūmų sutikimo. To-Įvas, buvo katalikas.
1 i au pranešam a, k kad pasku- j p irmutinė mokykla Ame-- 
tiniu laiku ukrainiskose sn- riko j e, buvo katalikiška nao- 
tyse pasikartoja provokaci- st. Augustine, Fla.
niai sabotažo aktaL. .JPątys 
lenkai siunčia proppkoto- 
rius, kurie daro pankeąni- 

kad-ienkai tur^į'pa

grindą wąsti batio^idmksias 
eksp^ieijasirdsin^Hvię-

vai MitDi^okatariife.<.r

'7 katiuomMitv ’’

Tik tada Rudis suprato, kad ji 
“kolektorius” apgavo. Tuoj apie 
tai pranešę policijai.- Apgavikas 
ieškomas. Pamoka kitiems, kad 
nepažįstamiems neduoti pinigų.

* • ’— . • ‘j*

.> "Y, . r. .

L. D. & PIRMOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

. __ __,_jas pasau
lyje, Raphačlis buvo katali
kas. v
Katalikai misi j orderiai pir

mutiniai pradėjo sėti kvie
čius Jungtinėse Valstijose 
Amerikoje. > " ■

Subjęnariuąišrado- Holland, 
airis vięnuotis.

Raudonojo Kryžiaus įstei
gėjas,; Kamilus Lellis, buvo 
katalikas. -• --

Pašteūr, Įžymiausias devy- 
nioĮiktpjo šimtmečio gamtos 
mokslininkas, buvo katali
kas. . .... r. • - .

Muller, garsiausias praei
tojo šimtmečio biologas, bu
vo katalikas.

, Karoto. Cayroll, 
kbj^pradėjo pirm^ gfetežin* 
kelį, jis buvo katalikas.

Verdi, garsiausias pasau
lyje muzikas, buvo katalikas.

Kopernikas, ‘ įžymiausias 
astronomas, buvo katalikų 
kunigas. . ‘

Pirmas Amerikos kanki
nys už krikščionių tikėjimą 
buvo "kunigas Padilla, 1542 
m. ; .

Ampere, išradėjas elektros 
unitų, buvo katalikas.

Fabre, garsiausias pasau
lyje gamtininkas, buvo kata
likas.

' . „ ^ . . . - C' - - . •

Jonas Bany, tėvas Amen- 
kos laivyno, buvo katalikas.

PRALEISTA A
Pereitame “Darbininko” nume

ry tilpo paveikslas Katedros, kur 
J. E. Kardinolas O’Connell kalba 
į lietuvius spalhi 12 d. š. m. Pa
raše praleista per klaidų Jėzuitų 
Seminarijos lietuvių klierikų pa
vardės, t. y.- P. Aukštikalnio ir 
J. Gasiūno. Mūsų korespondentas 
gerb.. seminaristų atsiprašo ir 
klaidą- atitaiso.

ANT RENOŪS
4 kambariai ant Vindsor SV 

ra visi įtaisymai. Renda $28. 
mėnesį. Kreipkitės:' 8 Ber 
St., Cambridge, Mass. t4 t 
8374. ■’' .(“

.Brangūs nariai-ės, kviečiame at
silankyti f šį susirinkimą,^ nes tu
rėsime. svarbių reikalų aptart mū
sų organizacijos naudai.' Taipgi, 
kurie užsilikę šu mokesčiais bus 
gera proga užsimokėti. > • .—2

Kviečia visus-as

, . _ —< 1. - . -J
Popiežius Gregorius XV 

davė pasauliui dabartinį ka
lendorių.

Pirmutinė knyga atspau- 
dinta naujoje žemėje, i. e. A- 
merikoje, buvo katalikų tikė
jimo katekizmas.

Madame Curie, radium iŠ- 
.radeja yrą katalikė.

Pirmas Amerikos kareivis, 
kuris žuvo pasauliniame ka
re, buvo katalikas, Tomas 
Enright, iš Pittsburg. Pa. 
į Maršalas Foch buvo kata
likas. ? 7

Routgeu, X-ray išradėjas, 
buvo katalikas.

Garsiausias pasaulyje ar- 
titektas, Bramante,’buvo ka- 
atikas. w

Didžiausias pasaulyje bu- 
jdmkas, yra šv. Petro bazili
ka, Ryme.

Voltą, garsusis elektrikos 
žinovas, buvo katalikas.

Pirma knygų spaustuvė A- 
merikoje buvo įsteigta kata- 
ikų kunigo White.

Pirmutinė knyga atspaus
dinta pasaulyje buvo Šven- 
:asis Raštas. y
Mizzofanti garsiausias kal

ių žinovas, buvo Katalikij 
Bažnyčios Kardinolas.

Gydytojas Jonas B. Mur- 
jhy, iš Chicago, III. pagarsė
jęs chirurgas, buvo katali
kas. - •

Kristoperas Kolumbas, A- 
merikos atradėjas, buvo ka
talikas; x

Tomas Lloyd, Amerikos 
4 £ shorthand ’ ’ išgalvotoj as, 
buvo katalikas. <

Pyidešimts penki milijo
nai katalikų šiandien yra iš
tikimi Amerikos piliečiai.

(Paimta iš “The Catholic 
Chureb Pamphlet. '

APSIVEDfi
P-lė B. Vaitkevičiūtėj So. Bosto- 

nietė ir p. Pranas čyžiųs, 65 
Austin Stų. NorvVood, Mass., tapo 
prie gražiai išpuošto , altoriaus.- 
vargonams grajihant amžinu maz
gu ąuri&Į, sekmadieny po pietų 1 
vaJL Celebrantu,'.buvo .kun. Vir7 
mauskis. Jaunavedžiai apsigyvens 
Norwoode. 7

■ ;J’• . r- - .
7-- - ’ 12_ŽL__

-V?’
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VADINA KULTŪROS
7 ' DAltĘŪ -

• ‘Tėvas Jakaiti& jašo iš Chicagos 
į Čambridge ir -Į So. Bostoaą di
džiuodamasis iš Bostono Vytauto 
jubiliejaus paminėjimo. v Gerbia-' 
mas darbuotojas ypatingai deda 
svarbą’ ant fą^^kad jutnliejuje 
dalyvavo kardinolas O’Connell’is. 
’ Tarp kitko' Tėtfas Jakaitis, So. 
Bostonan rašydamas, sako: “Svei
kinu Su gražiai išpildyta progra
ma. Ir. lietavtarjrkatalikal turi 
Aaug 7 tdltūringd
darbo pavarymu.” - 7 ;

Proksi

SMULKIOS ŽINUTĖS
Tėvas Petrauskas,. sekmadienio 

vakare, 5 vai.* išplaukė laivu į 
New Yorką? -ŪVeh -važiuoja Mt. j 
Čarmelin laikyti misijų- su Tėvu 
daktarų .Vaitkevičių. 7 ^’? -

Mūsų bažnyčioje Rožančius bus 
kalbamas _ir. .paĮaųninimas Šven
čiausiu duodamak kas vakaras šią 

. savaitę.

■ ■
Valdyba
* • A

UŽSIBAIGĖ MISIJOS .
- Sekmadieny 3 vai. po pietų Tė
vas Petrauskas, pagarsėjęs misio
nierius, pasakė-gražų ir turiningą 
pamokslą apie mūsų Karalių ant 
kryžiaus, ir mūsų Jam^rielanku- 
mą ir ištikimybę. Po to misionie
rius atnaujino žmonelių krikšto į- 
žadus. Toliau iškilmingai, prie iš
statyto švč. Sakramento atskaitė 
-jis žmonių pasiaukojimą Kristui- 
Karaliui. Po palaiminimu Šven
čiausiu misionierius davė popie
žiaus palaiminimą. Misionieriui a- 
sistavo diak. Jonas Skalandis ir 
diakonas Kaąys Jankus. Sekė žmo
nių sveikinimas krvžiaus,- Tuomi 
baigėsi vaikinų mišrių savaitė.

Kadangi buvo Kristaus Kara
liaus šventė, į užbaigą vaikinu mi
sijų leista visi žmonės. Užtat baž- 
nveia. buvo pilnutėlė žmonių ir jie* * x-» - *•
darė gi'ažn isDūdi nėr jokias trra- 
ž’as pamaldas. Gyrė juos ir ml- 
rionierius. Sakė kad.- jis’ So.
teną'statys- ddVVzdžin kitur važi- 
nėdamąs. Prisiminė-Tėvas ir sDa- j 
Ibi 12 d. pasekmes. Sake kad kar
dinolas padarė i ji tokio įspūdžio 
kad jis apie tai visur kalbas.

Per visas kefj'eres mišrias žmo
nių buvo pilna baživčia. Tai j>ar. 
be yra Tėvui Patranskui už t^.l-i 
-patraukianti ‘.iškalbiuommą. Jis 
dirbo, bet buvo pražios ir pasek
mės. Jis na+s dz'ancroc, Žmnnin 
eausin eiimn klausv+i namn^sln ir- 
prie Sakramentu.' Išvažiavo links
mas. Neužmirškime jo maldose

/ : Dalvv.----------- —;----- ,-----
Spauda yra viena stipriausių vi

suomenės. auklėjimo priemonių: ji 
barsto žmonių tarpe gyvybės ar 
mirties sėklas.—Prof. St. Saikaus

IŠDIRBINIŲ PARODA
. Kaip buvo garsinta, .ketvirta
dienio vakare spsirinko į pobažny- 
tinę^salę draugijų atstovai suda
ryti parapijos išdirbinių parodos 
vedimui organizaciją. Ponas Rai
nys ir '~kun. Virmąuskis aiškino 
kaip per gražią ir tvarkią išdirbi? 
nių parodą galima pamatyti visos 
kolonijos darbštumą, išmintingu
mą ir taupumą — vienu žodžiu, 
galima pamatyti visos parapijos 
kultūrą ir vėrtę« Aiškinta, kad 
parodon tinka visokie rankų išdir
biniai: mezginiai, nerimai, išsiuvi 
nėjiinai, piešiniai, raštai apie Vy
tautą,- raštai apie mūsų parapija' 
raškai apie Bostono Tercentenary. 
visokie meno ir. dailės padarai-pa- 
dai^ai.. Kai kuriems fi«r praneši- 
mai patiko ir rodėsi iš jų, kaip po
nas Jarošas sakė, daug.gerų gali
mybių. Išreikšta keletą ir pesi- 
mistiškiĮ minčių iš atžvilgio bedar
bių. B.et paaiškėjo, kad čia netiek 
bus dalykas rinkti parapijai pini
gų, kiek surasti milžiniškame Bos
tone lietuvišku rankų padarėliu ir 
jais pasididžiuoti. Akeedentaliai 
būsią paraniiai ir uždarbio, nes 
apart išdirbinių skolinimo ’bus jų 
ir paaukota pardavinėjimui para
pijos naudai.

• Išdirbinių parodos organizacijos 
pirmininku išrinktas ponas 'Rai
nys, pagelbininku išrinktas ponas 
Brazauskas, raštininkėms išrink
tos panelės. Račkauskaitė ir Ba- 
lutavičaitė. Visi kiti susirinkusie
ji liko nariais parapijos išdirbinių 
parodos organizacijos. Plačiai dis- 
kusuota apie stalų draugijoms pa
dalinimą. Buvo sakyta palikti su- 
sigrupavimą pačioms'draugijoms 
padaryti. Įnešta jaunimo- organi
zacijas .statyti prie vieno stalo, ki
tus išskirstyti kaip .kitaip. Soda- 
lietė panelė Naveržeskaitė įnešė 
leisti sodalictėms vienoms turėti 
stalą. Vytė panelė Mapstavičaitė 
taip pat reiškė norą, kad Vyčiai 
vieni turėtų stalą. Paskui grupuo
ta Vyčius, Sodalietcs, Marijos Vai- 
keliu$,ir chorus į vieną partiją, ki
ta partija grupavosi iš draugijų 
Amž. Rožančiaus. Blaivininkų, 
Pranciškonų ir Maldos Apaštala
vimo, trečia iš Moterų Sąjungos 
kp., LDS kp. ir LRKSA. kp, ket
virta iŠ pašalpinių-draugijų. Po
nia Sianriene dar įnešė, kad 1 sta
lą duoti parapijos merginoms, k’- 
fą vaikinams, trečią vyrams ir ket-

REIKALINGAS tinkamas 
ras, angliškai kalbantis, pri 
prie gasolino biznio su mažu 
falu. Darbas užtikrintas.^
nokit šu V. Padziūnas, 354 
land Aye., Kearny, N. J. (I

■■
-------------------; :-------------------'  

REIKALINGA moterių- 
• *------------------ J

mergina be vaikų prie.g
valgio, trys ypatos šeimynoj.^ 
džiu atsišaukti. W. Petkevičių 
Howard St., Reading, Mass. <į 
0078-W.

D R. M, V.
(KASPARAVTOTUS '

511 E. Broadvvay, So.
. ,0/ūo' Valandai?į —7

! &3K?i *&rr nuoBJki 8 vai
i sas uždarytas subatos vakartis 
į nedeldieiiiuis, taipgi seredomfėi 

12-tos dieną uždaryta* y 
Taipgi nuimti ir X-ra

ti

' (GaLINAC’SKaSI

414 Broadvzay, So. Boston
rėl. Su. Boston 23U0

Ofisas atdaras nuo 10 tfci d cil’. 
ryto, tino 1:30 Ifci 5:30 po 
uuo 6 Iki 9 vakare, šventa 

pagal susitarime
Pirmadieny ■ kųftigai . Švagždys, 

Juškaitis ir. Virmąuskis išvažiavo 
Worcesterin j 40-ties valandų at
laidus, pas kun. Vasį, .

• ’ *

Penktadieny yra vigilija prieš 
Visų Šventi; dieną —-prisilaiky
mas nevien nuo mėsos, bet ir nuo 
bile valgymo. Bus klausoma iš
pažintys 4 . vai. po pietų ir 7 vai. 
vakare. .Greičiausia, per šias šven-t 
tey Tėvas Mešlfe '; pagelbės mūsų 
klebonui.

; ' t..,'
* -‘-r •• - T

Šeštadieny -r- Visų Šventų die
noj,'klebonas sakė,' mūsos būsią 
valandomis 5, 7, 8 ir 9, vakare gi 
būsią pamaldos vai.

* *
Šiemet Uždūšinė šventė yra su 

visais, atlaidais perkeliama į pir
madienį. Sekmadienio vakare, už
tai, bus dvėji ft&parai.

■ Rep
————

APGAVIKAS I4GAV0 $100 Už
'•.t;^WWas\'\ r:

CAMBRIDGErMass.—Kick lan 
ko atgal pa*-4*raną Rudį, 186 
Washington StM atėjo nepažįsta
mas Žmogus rikiuodamas taksų 
kolektorių. Jįg 
dyti tafoif biią.
permatydamas parodė’ ir taksų ka ? 
lektorius pąžiflr5jęs išėjo. Ryt die- 
ną jikVėl atėjo fr-pridėjo pasako
ti Rudžiui, kad jo bitu būti 
ne $42126, bet $370.52. Rudis nu
džiugęs, kad jam sumažinama tok- 
sos. “Takąu kolektorius” pertob 

bUą" '

PARSIDUODA
arba išsirendavojo

So. Bostone 12 kambarių namas 
po 4 kambarius ant kiekvieno auk- 
ščio. Yra gasas. 84 Silver St., So. 
Boston, Mass. (S.-31)

r============
j Tel. So. Boston 26G0

LIETUVIS D ANT

kA. L KAPOČIŲ:
T?

251 Broadway, South
(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 
1:30—6 ir duo 6:30—9 
Šertomis nuo 9—112 vafc’ 
Subatomis nuo 9 Iki 6 rak./ 
dėiiomie nuo 
tarti).

Tel. Porter 3789

JOHNREPSHIS,
(REPŠYSM T

Lietuvis Gydytojas X

Ofiso Valandos: 2—4 tr'W 
881 Mass. Avė., arti 

\ Cambridge, Masa.
mnnmniHiniiimjimm

1600. - /r . ,
Seniausių universitetai A- 

merikoje yra katalikiškas u- 
niversitetas. šv. Morko, Li- 
Tna, Peru, kuris buvo įsteigs 
tas, 1551 m.

Amerika, gąyo vardų nuo 
Americus Vespucci, kuris 
buvo kųfcalikąs.,

Pirmas viešas knygynas 
Amerikoje buvo katalikų u- 
niveraitėte.

Jt-

I’askutinėmis dienomis len-

PASKIRTOS PENSUOS
Kaunas. Respublikos pre

zidentas paskyrė pensijas 
šiems asmenims:
> Ji), Mirusio lietuyių kal
bos tėvo Jono Jablonskio 
žmonai po 500 litu mėnesiui 
ligi gyvos galvos.

2) Buvusio teisingumo mi
nisterio Liūdo Noreikos na
šlei EI. Noreikenei apie 250 
litų kas mėnesis ligi gyvos 
galvos arba ligi ištekėjimo.

3) Liūdo Noreikos trims 
vaikams maždaug po 250 Ii-

Virtą’moterims. Šiokis prie statu 
- ; t.

i“BLUECOAL”

\' Prof. A. židanavičiaus -

MUZIKOS MOKYKLA
8MUIKA-PIANA8

.Lekcijos duodamo® privalai kaip 
mažiems taip ir Ruauguatems sulig 
programo Muziko* KonservatortJrj 

Pamokoa aiškinamo* lietuvio .• 
kalboje.

750 Cotambia Bd., Dorchester 
Tel Columbia 0176 *

parrfkalvo para 
Rudis nieko ne-

| Tti geriantis kįstasjr iv 
Irta anglis ką kada buvo 
Įneštas ant žsmėą paviršiaus. 
Ilgai , dega o mdsva spi 
Įpatikri^a jo. vartę. Duok 
Įsakymą Haidien. Tiktai 
Įtaletonuok

PATARNAVIMA8 DIENĄ
IR NAKTĮ

Pabaigą N. Y. anfrrralty 
lWką kolegiją; bnvę* 
llamlltnn t Ignnhtfj, N.

užmokėti

D. A, ZALETSKAS
gna J Ont Patlent Staff L

____ z \ • '*
8 b. Boston SiŪ® “ 

BATCfflOJO VHTTENHE 
A A V AVvr

>- G*ABonvs n BitSAucmoJa* ‘

877 ir 448 Cambridge Street
Cambridge, Mase.

Tatephone Uulvcralty 'B8S1-W.'

anry: prie-
Ldgnnin^;
tojo* 1



i

• *?> t .
5? j*-

<7 r-

i

/* t

- - - • •—k

■r-

< . »: $
f \ - .Jh

—f— ' >■.—

Fv’

V]

■’ h?
-c

A • e

T

Į "X

BROOKLYN, N. Y.
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Vytauto Komiteto susirin
kimas

Jpalių 30 d. pas kun. N. Pakal- 
įvyks Vytauto komiteto susirin- 
ias'8 vai. vakare. Šis susirinki- *
s tuo svarbus, kad galutinai su- 
janizuos apylinkėje Vilniaus 
duoti Sąjungą. Išrinkta komi- 
a šio klausimo projektą refe- 
>s.

/'

- Prasideda Triduum

Iš Chicagos Brooklynan atvyko 
n. Pius Karalius spalių 27 d. ir 
sistojo pas kun. S.- P. Remeiką, 
iralienės Angehj bažnyčioje Tri- 
um prasidės pėtnyčios vakare— 
aliii 31 d. su pamokslu. Tri- 
um tęsis tris dienas po kun.' P. 
iraliaus vadovybe.

^4 • žinutės

—- Kunigii Vienybės susirinki- 
as įvyko pėr keturiasdešimts va- 
ndų atlaidus šv. Jurgio parapi
ją— spaliii 27 d. Dalyvavo 14 
nnigų. 1 
-—- Vyskupas J. J. AVillinger su

riks Sutvirtinimo Sakramentą 
Aralienės Angehj bažnyčioje 
^lj4 26 d.

Kar. Angehj par. choras mo- 
inasi men. J. Žilevičiaus dainą 
‘Ežeras,” -kurią dainuos parapi
ja1 vakare — lapkr. 15 d. Trans- 
įgtration Hali.

Vienybininkai spalių 26 d. 
trcadia Hali turėjo-savo metinį 
ioncertą. Dalyvavo p-lė Katkaus- 
aitė, p-nia Strumskienė, p> Bute- 
įks ir k .

Ruduo virsta žiema. Subato- 
e'salta viesulą 50 mylių smarku
mo Jabai atšaldė orą. Saugokimės 
įdčių. Valdžia susirūpino varg 
įiis. Pradės'valgydinti biednuo- 

kuriuos raportuos policija. 
Spalių 15 d. kun. J. šešto- 

parapijonvs buvo, suruošę su.

šios patogiose valandose, kad vi
si turėtą progos'ją išklausyti.

— Brooklyno vyskupas užgyrė 
American Legion planą paliaubą 
dienai (Arjnistice Day). Lapkri
čio 11 d. 11 vai. ryte prie Borough 
Hali bus ceremonijos. Visos baž
nyčios 11—11:02 vai. skambinu 
varpais. Bažnyčiose bus laikomos 
pamaldos už žuvusius karo lauke.. 
Visas judėjimas mieste sustos'2 
minutes. PirkliaiSr šiaip piliečiai 
išstatys vėliavas.

— Spalių 12 d. J. M. vyskupas 
pašventino šv. Silvestro naują mo
kyklą — (Grant Avė. ir McKinley 
Avė., kampas). Šią mokyklą lan
ko ir nekuriu lietuvių vaikai. Mo
kykla yra'erdvi, graži ir moder
niška.

—- Pralotas Francis Oechsler 
buvęs Apreiškimo vikaras prie 
kun. N. Petkaus guli šv. Vincento 
ligoninėje po mažos operacijos.

VYTAUTO DIDŽIOJO PAMINĖJMAS 
ELIZABETH, N.1-

» « ■

» .. e «r
< »

v

t

Elizabethe mass-mitinge daly- 
vaujant'žymiems visuomenės vei
kėjams.,K. Krušinskui, Kl. Simo
naičiui, Dr. Vinikui, X. Strums- 
kiui, J. .Žilevičiui, Kl. Vaiciekaus- 
kui, kurie pasakė atatinkamas pra
kalbas Vytauto pagerbimo reika
lu, po kurių buvo išrinktas vyki
namasis Vytauto Komitetas I su
ruošimui didelio Vytauto apvaik- 
sčiojimo Eliz. centre miesto, kvie
čiant ir svetimtaučius iš šių asme
nų: pirm. Savickas, ir nariais 
Džiovelis, Rūzga, Matuza, Zakare
vičius, Udreckas. Mitinge dalyva
vo'šimtai žmonių įvairių pažiūrų 
ir pakraipų vienbalsiai priėmė se
kančią rezoliuciją^

1930 m. rugsėjo m. 30 d. susirin-
Už kelių savaičių jis apleis Hofy, kusi Eii^heth lietuvių kolonija 
Rosary parapiją ir persikels į St. “Laisvės” svetainėje skaitlingai, 
Andrev s, Flushing, L. I. parapp- -jgįiatisiusi pranešimų apie Vytau-
Rosary parapiją ir persikels j St.

ją'. Ligsiol pralotas ėjęs vyskupi- 
| jos kanclerio pareigas, nno tu pa-
reigų paliuosuotas.

t

f

BROOKLYN, N. Y.
• ■

Spalių 15 d. š. m. įvyko Motčrų 
Sąjungos 29 kp. susirinkimas. At
stovės išdavė raportą iš Federaei- 
jos veikimo.

Nutarė užprašyti šv. mišias pa
baigoj lapkričio mėn. ir visoms na- 
rems riti “in corpore” /prie šv. 
Komunijos. x

Teatro komisija išdavė raportą, 
kad vaidinimas įvyks lapkričio 8 
d., Apreiškimo P. Šv. parapijos 
svetainėje, 5th ir Havemeyer gat
vių. Veiksiąs gražus ir šioje ko
lonijoje dar nevaidintas..

t
M. S. kuopa turi kursus kartą į 

mėnesį. Susirinkusios , moterys ir

rBrooklyhiečių. *
Daug žmonių lanko Vytauto 

vę ir džiaugiasi naująja į- 
»iga. Spaustuvėje dirba p. Tu- 
įsonis ir p. J. Mačiulis. Krautu r**"

Tė atrodo labai švari, nedidoka, 
iet imponuojanti.

Karalienės Angelii parapijos 
tikietai parsiduoda pas 

toro narius, klebonijoje ir Vy
rate spaustuvėje. .
— Lapkričio 2 d. 3 ;30-val. p. p.
. James Pro-Cathedral bus šven- 

“Misijij Sekmadienis.” Bus 
ingi mišparai ir palaimini- 

laTšvenčiausiu. Dalyvaus Jo Ma- 
jnybė vysk. Thomas E. Molloy, S. 
!L D. Pamokslą sakys kun. J. M. 
fRpert. Šv. Jono seminarijos klie- 
į choras giedos mišparus.

Lajfkr. 10—16 dienomis A- 
įęrikoje bus švenčiama katalikų 
okyklų savaitė.

Sttbatoje Visų Šventės. Vi 
e bažnyčiose bus laikomos mi- 

--

merginas mokinasi namų rrfošos ir L 
kitokių darbelių. - Be to, būna tr P1”

v

paskaitų. • _

Spalių 22 d. įvyko šeimyniška 
vakarienė patikimui p. Bagdona
vičienės, kuri ką tik grįžo ž Lie
tuvos. Ji papasakojo daug įdomią 
žinių. Jai labai patiko Lietuva ir 
jei nebūtų buvę kliūčių, tai būtų 
pasilikusi ten gyventi.

P-nia Bagdanavičienė pavaišino 
sąjungietes iš Lietuvos atvežtu 
sūriu ir saldainėmis. . - • . J

Sąjungetės išsiskirstė patenkin
tos vakariene.

rIR NEW JE
j •- ■k* ’

A ... . ■’ s__________ »

Vyčius. Su Vyčiais ir ‘‘ Liberty1 — 

Boys”- kliubo nariais susinešti p&- 
vadama Zafeharevičiui ir Savickui, 
o su neatvykusiųjų dr-įų susirin- 
kiman pirmininkais pasimatyti s 
Ruzgai, Džioveliui ir Žilevičiui. *.

2) Plakatus reiktų pagaminti 
gražius, tuo reikalu pirm. Savic
kas pasiima surasti vietą kur bus 
galima tai atlikti ir sužinoti kiek 
tai kainuos.

3) Kleb. Simonaitis praneša kad 
reikėtų spaudon pridš 9 lapkr. kas 
diena straipsnius talpinti. Susirin
kimas randa tai labai svarbiu rei
kalu ir pavedą klebrSšftonaičiui 
pasimatyti su redaktoriais ir rei
kalui esant apmokėti dviem ben- 
dradrabiam iki $25.00. \

' 4) Budreekiui pavedama orga
nizuoti svečių priėmimo-sutikimo 
komitetą.

5) Beržąnskiui pavedama susi
žinoti su autobusų kompanija per
vežimui organizacijų narių į kon
certo vietą.

6) Pasilieka išrinkti komisija 
suradimui kokių nors galimybių 
gauti choro pavaišinimui laike, šo
kių alaus, vandenų, ledinės košės, 
dešrelių ir k.

7) Reikalinga išrinkti moterų 
komitetas laike šokių choristus 
vaišinti ir pagaminti visa kas rei
kalinga.

8) Pavedama klebr-Simonaičiui 
atspausdinti tikietus.

* / X

9) Susirinkimus nutarta pradė
ti punktualiai ir tęsti tik vieną va
landą. Sekantį susirinkimą kvies
ti spalių m. 16 d. čia pat.

■

■ _
Sekantį susirinkimą nutarta 

kviesti čia pat spaliij mėn. "6 d. 8 
vai. vakare.

x Protokolas Nr. 2

1930 m. spalių m. 6 d. kleb. Si- 
monaičo raštinėje įvyko eilinis su
sirinkimas Vytauto Komiteto. Su
sirinkime dalyvavo Kl. Simonai
tis, Džiovelis, Žilevičius, Matuza, 
Zakarevičius.
•V. - •

1) Svetainės reikale referuoja 
kleb. Simonaitis? Apžiūrėjęs drau
ge su p. Žilevičių nuodugniai, pa
sirodė Armijos •svetainė ‘dėl savo 
didumo nelabai patogi ir sekma
dienyje sunkiai gaunama. Visais 
žvilgsniais, nors‘lr ankštoka kiek, 
bet £000 .žmonių, gali talpinti, sce
noje'pristačius laiptus galima bus 
Sutalpinti 500 chorą, laiptų nerei
kės didinti, nes Vardo Jėzaus dr- 
ja tą dieną po pietų tūri toje sve
tainėje paruošimą ir laiptai bus jų 
pagaminti ir mes jais be mokesnio 
galėsime naudotis, o jei ir reiktų 
kiek primokėti, tai tik centus, tai 
svetainė “Eikš.*’ Visos^ienos už
imtos, liuosa tikO lapkričio, d ka
dangi 26 spalių yra pas kleb. Pa- 
aklnį 40 vai., atlaidai, choras ne
galės dalyvauti ir taip pat tą die-

j ‘‘Vienybė’*-‘ruošia koncertą

■ " 1

Y

■ S

X J J

V'• - ’
"‘įj.*’ L *

.................................................................................................... .....

’ Telephone: STAGG 0106

DR. RLADASK. VENCIUS
I DANTISTAS - 

. X-RAY x
Namą Telefonas: Michigan 4273

V AL AN.no S:

Nuo 9—12 15 ryto, 2—8 vak.- 
- - šventadieniai* eusitaru*

499 GRAND BTREET 
(kampas UnlonAve.) 

BROQKLYN,N. Y.

■

•tę?
-

* '
* W'‘-

t
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Telefonas: Stagg 9105 / >

DR. A. PETRIKĄ
(PZTKICK) 

LIETUVIS DENTISTAS

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

Gano Anestetiką 
VALANDOS: /

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

tik susitarus.

✓ . *

TeL Greenpoint 4428 x

DR. JOHN WALUK
k • • ■ /

i

VALANDOS:

8—10 A. M. 1—2 & 6—8 P. M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 NORTHSIXTH BTREET 
BBdOKLYN, N. Y.
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SKAITYTOJO BALSAI
Katalikai ir “Tautininkai”

Besirengiant švęsti Vytauto Di
džiojo 500 m. mirties sukaktuves 
kolonijose kilo klausimas ar lietu
viams katalikams verta kviesti ir ——.. - . 

laisvamanius prie bendro paminė
jimo ar rengti atskirai kaipo lietu
viai katalikai. Aš visuomet lai" 
kiaus, kad katalikai rengtų, o jei 
kas atris prisidėti priimti, bet da
ryti katalikų organizacijų arba 
katalikiškos visuomenės vardu.
\ . ..

New Yorkas pirmasis susiorga
nizavo neva bendrai katalikai su 
“tautininkais.” Iš spaudos mato
me, kad Bostonas ir Chicaga ėjo 
po A. L. R. K. Federacijos yėla- 
va. ' Ir matome štai ką:‘ Bostonas 
“subvtino” New Yorką.

New Yorke “tautininkų” prisi- 
, dėjimas tik susilpnino darbuotę. Į 

pabaigą “tautininkai” nebeišlaikę 
pabėgo.

Camege salėj ir Katedroj suda
rė minią katalikai. “Tautininkai” 
pasirodė nežymiai.

Tą milžinišką chorą irgi sudarė 
katalikiškas jaunimas. Chorų va
dai, buvo parapijų vargonininkai, 
išėmus viehą. Pastarasis pasirodė

NEW YORK CITY
* A*.

- Dailės ir Meno ratelis smarikai 
rengiasi prie pirmo koncerto, ku
ris Įvyks lapkričio 2 d. š. m'. Apr. 
P. Šv. parapijos saleje, Brooklyne.

Svarbiausias programos dalis iš- 
Apilčįys įžymūs dainininkai p. K. 
Hofmanas, tenoras, p. Tamošaitie
nė, soprano.

Be to, bus dainų ir smuikų so
lo ir duetų ir visas ratelio choras 
dainuos. ‘ _

Pažymėtina, kad šiame koncer
te bus pildoma vien sunkesni mu
zikos kuriniai.

Ateity ratelis rengs talentų pa
rodą. Bus įvairumo.

Visus kviečiame į koncertą.
Rengėjai

<

to nuopelnus Lietuvai ir įvertin
dama to savo Didvyrio milžiniš
kus nuopelnus lietuvių tautai, ku
rie dėka Vytautui net iki šiai die
nai plačiam pasaulyje yra žinomi; 
kadangi nieks to niekuomet nega^ 
lės užmiršti, nes Vytautas buvo 
galiūnas visoje Europoje ir visus 
Europos galiūnus ’vertė jį gerbti, 
su juo skaitytis ir jo įsakymus pil
dyti, todėl vienbalsiai nutarė savo 
kolonijoje jo asmenį pagerbti vi- ną 
somis išgalėmis kiek bus pajėgia- Brooklyne. “Opėretėš” choras da
ma Elizabetho lietuviams. Šalę to, įly vauja, irgi negalės pas mus at- 
susirinkimas rado reikalingu taip j vykti, tat patogiai viskas sueina 
paminėjimą suruošti, kad ne vien ant 9 lapkr. Pranešimas vienbal

siai priimtas. Prašyta galutinai 
paimti lapkr?m. 9 d. <

2) Tikietus randam reikalinga 
spauzdinti numeruotus ir angliš
kai, garbės-tiklėtams pavesti 3-4 
eiles. Peržiūrėta bilietų kainas; 
kiek nuodugniau šį reikalą ap
svarsčius apsistota galutinai ant 
sekančių kaifių^ūLSO, $L0G ir 50 
centų (paSkutii^nenumeruotos).

■ ■ ■ *>{ ■
3) Sekantį susirinkimą nutarta 

kviesti pakviečiant visų organiza
cijų pirmininkus, spalių mėn. 9 d.

f * ' 'y'

vakare parapijos svetainėje.

Protokdbta lTr. 3.
Spalių m. 9 d. parapijos svetai

nėje 4vyko eilinis Komiteto susi
rinkimas, dalyvauja sekanti na
riai: Klebonas Simonaitis, Savic
kas, Zaeharevieius, Budreckis, 
Matuza, Ruzgą ir Žilevičius; kvies
ti buvo visų organizacijų pirmi- 
ninkai-atstoVai, bet atsilankė tik 
sekantįs: Moterų Sąjungos — Ka
činskienė ir Baltramaitienė, Pilie
čių Kliubo — Savickas, Šv. Jurgio 
— Ruzgą, Šv. Juozapo — Zacha- 
revičius, Tretinipkų — Peckienė 
ir Bagočius, Parapijos choro — Ži
levičius ir Stašinsčas, Šv. Rožan
čiaus — Koniutienė, Vyčių — Ber- 
žanskis, Šv. Onos — Pauliukevi
čienę ir Lukšienė ir šv. Mikolo — 
Zabita; iš kviestųjų nedalyvavo: 
nuo šv. Petro ir Povvlo, “Lais
vės” B-vės,” Alumnų, Šv. Kazi
miero, Amžinojo Rožančiaus.

1) Kleb. Simonąitįs pranneša a- 
pie galutiną svetainės “Eikš'” pa
ėmimą lapkričio,-m. 9 d.; normali 
svetainės kaina $175, bet kadangi 
čia dalyvauja bažnyčia, tat užlei
do už $100; svambu jog toje sve
tainėje randasi^člideli vargonai,^ 
bus galima -panaudoti; pasirodė, 
kad Newarkas norėjo tą dieną 
ruošti, bet jiems išaiškinus vieti
nes aplinkybes ir kadangi jie ruo
šia sayo bažnyčioje, tad jie suti
ko mums -
darni patįs'sau 
d. Nutarta pakristi įžymius sve
čius, k. t: Lietutos Ministerį Ba
lutį, Vyskupą,' ĮJentralį Vytauto 
Komitetą (jie j^ymkviesti ir su
tiko dalyvauti) trdaiig kitų asme
nų. Su p. Balučin ir solistais pa. 
vėsta . ąusirašyti p. Žilevičiui. 
Tvarkos pridabotojais svetainėje 
pakviesti “Liberijy Boys” kliubo 
n Arina; svėtainiš ptfpuošimui

tik lietuviams jį pagerbti, bet ta 
proga su Vytautu ir Lietuva ar
čiau supažindinti svetimtaučius 
visokeriopai juos tuomi paminėji
mu užinteresuojant.

Protokolas Nr. 1
1930 m. spalių m. 4 d. Elizabeth 

Lietuvių parapijos svetainėje jvy-

t ■ —

i

*

Ą
- A

Rap.

NEWARK,N. J.
TeL Stagg 5043 Notary Pnblic

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamnotojas

734 Grand St., BrookTyn, N; Y.

Šioje kolonijoje laikraštis “Dar
bininkas” yra plačiai skaitomas. 
Jame telpa daug žinių iš šios apy- 
linkėa Galėtų, jų būti ^r daugiau. 
Korespondentai J*wake-up J ”

“Darbininkas” pardavinėjamas 
ir prie bažnyčios sekmadieniais. 
Klebonas iš sakyklos dažnai para
gina nusipirkti. (Ačiū jam. Red.).

Mokyklos

Jau visose mokyklose darbas ei
na tvarkiai. Lietuviij parapijos 
vakarinė mokykla irgi atsidarė, 
bet vaikučių; susirenka - neperdau- 
giausia. Klebonas bažnyčioje jau 
ne Išartą ragino-leisti vaikučius 
pasimokyti lietuvių kalbos, bet 
mamytės gal nenugirdo, o gal ne
įvertina kiek gero toji mokykla jų 
vaikučiams gali duoti ' Šiais Vy
tauto metais atsinaujinkime ir 
siųskime vaikučius į lietuvių mo
kyklą, kad jie išaugtų gerais lie
tuviais

Žiūrėkime, kad mūsų jaunimas 
priklausytų prie lietuvių katalikų 
organizacijų, kad jis skaitytų mū
sų spaudą. z

Parodykime jaunimui pavyzdį 
užsirašydami katalikiškus laikra
ščius “Darbininką,” “Draugą,” 
“Garsą,” “Vytį,” “Laivą,” “Mo
terų Dirvą,” o šluokime lauk lais
vamanių — nezaležninkų spaudą. 
Gėda ir nuodėmė lietuviui katali
kui skaityti ir remti nezaležninkų 
— bedievių laikraščius.

Pasisemkime sau stiprybės iš 
Vytauto Didžiojo ir lapkričio 9 d. 
š. m. kartu su choru iš 500 balsų 
sušukime:

“Lietuva, tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė. 
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.”

Vytauto Ainis

»

t

TeL Mltchell 2—0656.

■ '.T>
asmenų atsibuvusiam mitingi 
“Laisvės” svetainėje rugsėjo m. 
30 d. Vytauto paminėjimo reikale 
Elizabethe. Susirinkime dalyvavo 
šie išrinktieji asmenys: Džiovelis, 
Matuza, Zakarevičius, Ruzgą, Sa
vickas, Žilevičius ir kleb. Simonai
tis. . ' •

1) Susirinkusieji pasiskirstė pa
reigomis sekančiai:’ Pirm, —f Sa
vickas (jis mitinge pirmininku bu
vo nominuotas), viee-pirm. Džio
velis, iždininku — Matuza, Zaka
revičius, Ruzgą ir Budreckis na
riais ; sekretorių kooptuotas — Ži
levičius. -

2) Numatyta kad bus galima su 
pagelba draugijų sukelti nevien 
tik lietuvius, bet ir svetimtaučius 
kuo skaitlingiausia .atsilankyti, 
tat nutarta apžiūrėti ant 26 lapk. 
Ajrmijos svetainę, talpinančią a- 
pie 10,000 publikos ir yra gera 
rietą chorui 500 žm. sutalpinti. 
Taip pat reikia susipažinti ir su 
“Eikš” klubo svetaine, nes ji yra 
gražiai įrengta, nors ir ankštoka.

3) Bilietus numatyta pagaminti 
po 50c. o taipxpat ir garbės sve
čius pakviesti. Bilietų pagaminti 
tuo tarpu 2,000, plakatų — 100, 
kvieslių — 2,000. Po plakatu pasi
rašo “Komisija.”

Kleb. Simonaitis nurodė svarbu
mą vietinės Amerikos spaudos ir 
nurodė, kad reikia padaryti atą- 
tinkamus žygius į vietinių laikra
ščių redaktorius, kad jie talpintų 
periodines žinias apie mūsų veiki
mą, tuom pačiu aprašant kuo dau
giau lietuvių tautos asmenį supa- 
Žindihimui svetimtaučių; dabar 
papratę žiūrėti svetimtaučiai į 
mus kaipo į žmones kurie tik dirb
tuvėse sugeba dirbti, o tuo tarpu 
kokia lietuvių yra. kultūra ir 
kuoių lietuviai gali drąsiai pasi
didžiuoti prieš svetimtaučius, k. t. 
dainų grože, mflfiniiktt choru, so
listais ir tt jie nefino. Nors mūsų 
tauta mažą, bet turi savyje daug 
brangaus turto.

su pora tuzinų giedorią. ir tai jų 
didžiuma katalikai. Atimk juos, 
pasiliks “Opera” be sienų, namas 
be pamato. Bet į pabaigą ir-tie 
nusigando Katedros ir išvažiavo i 
kitą miestą.'

Tas parodė, kad “vienybė” ne
buvo pasekminga. Jeigu taip, tai 
kam buvo reikalinga juos ir prisi
imti. Mes katalikai ir be jų būtu
me apsėję. Mūsų jaunimas, mūsų 
chorvedžiai, mūsij dvasios vadai, o 
pas juos tuščias pagirų puodas. A- 
teity tegul jie sau į jį barabanija, 
o mes katalikai turime kartą antį 

e * •
visados pasakyti, kad į bendrą 
darbą su tinginiais įleisime.

Šį kartą visiems aiškiausiai mū
sų “tautininkai” pasirodė kiek 
jiems rūpi Vytauto jubilejaus pa
minėjimai.

Susidėdami su jais mes tik juos ■ 
stipriname ir duodame progą sa
vintis mūsų katalikų nuveiktus 
darbus. '

Tad mes katalikai palikime juos 
ramybėje ir tautines ir bažnytines 
šventes rengkime vieni. Jeigu kas 
ateitų prisidėti “welcome.” Mes 
turime jaunimą ir vadus ir su jais 
daug ką galime nuveikti.

New Jersey Rikžtė .
4B

VINCAS ADOMAITIS
GRABORIUS

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

Gyv. vita:-TeL Bergen 3—6331
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Brooklyn, N. Y.18MB. 91 Bt,

4 užleisti, pasilik' 
ičio mėn. 16

KLAŠČIAU8

CL1NT0N PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

Šokiams ir visokiems paslMnksmtnl- 
nlmams smagiausia vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti sale žiemos sezonui.

JONAS KLAMTUS, Sav., 
kamp. Maspeth ir Beita Ars. 

Maspeth, N. Y.

■u. M n .... ■■■ ■
TeL Nevtoam 4464

ANT. J. VAIANREJUS
e *• *- ' * ’

LAI8NTUOTAS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS
Apdrmida Vimte MtoM 

Notary £«»Kc

54-41 — 72-nd Strftt,
(4 Lesington Avė.) arti Graad St,
MA8PBTH, L. L, V. T.

TeL 2320 Greenpoint

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

— IR — 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Ten buvus

^VYTAUTO” 
SPAUSTUVĖ
1 VISUS SPAUDOS
DARBUS

Katalikų Spaustuvė 
ir.Krautuvė Apylinkėje

Parsiduoda: maldaknygės, ro- 
škaplieriai, medalikė- 

ai, kryžiai, stovylos ir k. Ga
ganti įvairaus turinio 

gą-
Prie SpuMĮtavie 

AaBnmao” agentūra 
ės lietuviai teužsisako 

K tepėrka “Darbifainką” per 
^Vytauto” spaustuvę. Priima- 
u visus “Darbininkui” ap- 

w, darbus bei užsaky-

AUTO” 8PAU8TUVB 
tad St., BrooHyn, N. T.

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką paveiksluotas

- Isflcražtis.
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats 
pirmas tam darbas — tai įprotis 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė’’’ leidžiama vai
kams Sviesti, dorinti"!* lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems Šiemet gražią dova> 
nėlęi ufeskyk jiems “žviigždu-

Šiemet gražią dovs- 

tę»” ktfati ktį mėnuo jiems duosi- 
domią skritymėlių, įvairią fiųfų, 
mįslių, galvosūkių. Bus įr Tau 
malonu,,- kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

Tik paąbndyk — mūsą nerūgosi. 
Juk vtaai taaža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

Kains Angelo Sargo Vaiką Są
jungos nsKams 3 liL, o visiems ki
tiems 4 Ift, metams. Užsienyje 8 
Htai metams 4 litai pusei metą.

Priedą duodama loterijos bilie- 
tat» " ‘

Adresas: “IvaigždOls” 
Adnisislneijaf UandiM
tsmil

TeL Stagg 0783 Notary Publlc

JOSEPH LEVANDA 
(Lėvandauskns) 

graborius 
107 Ųnkm Avė., Brooklyn, N. Y

BROOKLYNO IR APYUNK18
- UKTŪVIAM8

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

J. TUMABONO,


