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ATEITININKAMS VISUOMENĖ [fAGELBį EINA MOTERIS VADOVAVO 
APIPLĖŠIME Ir

J. ŠARKIS VĖL
- • KUMŠČIUOSIS

tinami už atsišaukimo į ka
talikišką visuomenę išleidi
mą. Tas atsišaukimas tilpo 
ir “Darbininke’’ (nr. 96). 
Ten stod.. ateitininkai pa
reiškia • savo paklusnumą 
Lietuvos Vyskupams ir kvie-

Kaunas. Suareštavus Kau
ne 6 studentus ateitininkus, 
pradėjo plaukti aukos Stod. 
.Ateitininkų Sąjungai, kad 
ji turėti]. iš ko savo drau
gams į kalėjimą maisto pri
statyti. Per dvi dienas
(gruodžio 3 ir 4) atėjo aukų čia katalikų visuomenę iš- 
pėr 1000 litų. Didesnes su
mas aukojo: Katalikų Vei-» 
kimo Centro Kauno Rajono 
Valdyba, Dr. St. Csoris, 
kan. Varnas, Dr. P. Karve
lis ir kiti.

Kriminalinės policijos vie
no skyriaus viršininkas yra 

Č pareiškęs, kad suareštuotie
ji stod. ateitininkai gali bū
ti patraukti įteismą. Jie kai-

.'Jc- • -__________________________-________________

tiesti pagalbos ranką val
džios uždarytai katalikų 
moksleivių organizacijai.

BERLYNO METALISTAMS 
SUMAŽINO ALGAS 

3PR0C.

DU VAIKINUKU ATVYKO MA
ŽU LATVELIU IŠ ESTIJOS 
Miami, Fla.—Du estonie-, 

čiu' vaikinuku, Ahto ir Keo 
Walter atvyko čia savo 26 
pėdų ilgio būriniu laiveliu 
iš Talino, Estijos. Jiedu pa
darė 5,000 mylių kelionę. Iš 
Talino jiedu išvyko lapkri
čio 3 d.

Chicago, m.—Pereitą sa
vaitę, kuomet mieste buvo 
didžiausias' judėjimas, įėjo 
į Civic Opera namus pore
lė ir priėję prie bilietų lan
gelio paprašė dviejų geriau- 
sių bilietų. Kada pardavėjas 
nusisuko paimti bilietus, 
moteris atkišus revolverį su
šuko: “Neieškok, bet ati
duok pinigus.” Pardavėjas 
nusigandęs atidavė $200.

T

trečiųjįi teismo sprendimas 
ypkiečių * metalo pramonės 

^ darbininku streike. Spren- 
įdimu numaforha tučtuojau . 
^sumažinti algas 3 proc. At
ariančių metų sausio 18 d. 
tas sumažinimas bus padi
dintas iki 8 proc. Sprendi
mas yra privalomas abiem 
šalim. \

Berlyne darbininkų tarpe 
jaučiama didelio^nepatenki
nimo dėl šito teismo sprendi
mo. Kraštutiniai elementai 
kai tina socialdemok ratines 
profesines sąjungas išdavus 
darbininkus. Pats socialde
mokratų organas “Vor- 
warts ’'. laiko sprendimą di- 

- dėlių smūgiu ne tik darbi
ninkams, bet ir visai algų 
arbitražo sistemai. Algų su
mažinimą laiku, kada reikia 
žūt būt padidinti visuome
nės perkamąją galią, laikraš
tis vadina ekonomine kvaily
be. Komunistai ir naciona
listai džiūgauja.

Šiaip spauda reiškia ntio- 
monės, kad šis sprendimas 
bus reikšmingas ir bendram 
judėjimui mažinti algas vi
sose pramonės šakose. Kai 
kur jaučiama baimės, kad 
darbininkų . riepasitenkini- 
mas neprivestų prie didelių 
politinių komplikacijų.

Anglų spauda sprendimą 

laiko labai svarbiu įvykiu. 

Pasak jos, tai yra įspėjimas 

anglų pramoninkams ir dar

bininkams, kad Vokietijos 

pramoninkai ir darbininkai 

skaitosi su faktais ir yra pa- 

^/siryžę gaminti prekes taip 

; .pigiai, kad jas galėtų par- 

duot pasaulio rinkose prieš 

bet kokią konkurenciją.

•. v. • įCt .• .
■

Berlynas. Jau paskelbtas

VULKANAS UŽMUŠĖ 90 JAVOS 
GYVENTOJŲ

Batavia, J ava. — Merapi, 
didžiulis vulkanas, kuris jau 
veikia per 80 metų, šiomis 
dienomis smarkiai susijudi
no ir balta karšta lava užlie
jo kaimelį.'A^ie 90 žmonių 
užmušta.

X

KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
KUNGAN

Shanghai, Kinija. — Ki
niečių spauda praneša, kad 
komunistai užėmė Kungan 
miestelį tarp Tsingshih ir 
Shasi. Militarės jėgos iš 
Hankow pasiųstos prieš ko
munistus ir tikisi miesteli 
atsiimti.

.r

I

U. 4

HOLANDIJOS EPISKOPATAS 
APIE SPORTĄ

Holandi jos vyskupai laiko
si dėsnio, kad ir sportas ka
talikams tori būti organi
zuojamas konfesiniais pa
grindais. Ir mūsų vyskupai 
nori, kad katalikams skau
tams būtų sudaryti atskiri 
konfesiniai būreliai su vys
kupų skiriamais dvasios va
dais ir sudarantys vieną vi
sumą, sųfederuotą su visa 
skautų organizacija.

STUDENTŲ RIAUŠĖSE UŽMUŠ- 
' TA VIENAS, SUŽEISTA 6

Havana. Kuba. -— Studen
tų su policija susikirtime 
užmušta vjenas studentas ir 
šeši sužeisti. Riaušės kilo 
dėlto, kad policija areštavo 
keletą jaunų studento už 
neužsimokėjimą už kelione 
geležinkeliu i Havaną.

Kaunas. Kriminalinė po
licija suareštavo* šešis stod. 
ateitininkus neva už platini
mą atsišaukimų į visuomenę 
dėl moksleivių ateitininkų 
uždarvmo. Suimti šie stu- 
dentai: Štaupas Jonas Do
maševičius Adolfas, Griške
vičius Stasvs, Baranauskas 
Jonas, Bauba Kazys ir La
bokas Juozas. Norėta areš
tuoti ir štud. Mockus Kazys, 
bet dėl ligos jis nesuimtas. 
Iš suimtųjų stūd. J. ^tau
pas yra Ateitininkų Fede
racijos generalinis sekreto
rius, o z stod* Ad. Domaševi
čius — uždarytos katalikų 
moksleivių" ateitininkų są
jungos pirminirikas.

TRAUKINIO PLĖŠIKAI 
PAGROBĖ $8187 ALGŲ

Birmingham, Ala.—Kuo
met ekspresinis traukinys 
No. 19 pradėjo atgal važiuo
ti, įšoko i’traukini du mas- 
kuoti plėšikai, ir pagrobė 
vežamus algoms $8,187, iš-

-t X 

šoko iš traukinio ir pabėgo, j

SEPTYNI BOLŠEVIKAI GAVO
PO 7 METUS KALĖJIMO

LATVIJOJ
Ryga.—Septyni komunis

tai gavo po septynis metus 
s. d. kalėjimo už pragaištin
gą priešvalstybinį veikimą. (Plėšimas buvęs taip gudriai 
Keturiolika kiti gavo nuo 
vienų iki keturių metų.

SILEZIJOS VADAS KORFANTY 
MIRĖ LENKŲ KALĖJIME
Varšuva, gruodžio 20. — 

Nepatikrintomis1 žiniomis 
pranešama, kad lenkų kalė
jime mirė Adelbertas Kot- 
fantv,., Pilsudslao ‘ didelis 

priešas ir Silezijos vadas. 

Jis buvo išrinktas į Silezijos 
ir Lenkijos seimus ir į se
natą. Prieš rinkimus kartu 
su kitais Pilsudskio priešais 
jis buvo suimtas ir pasodin
tas į Lietuviškos Brastos ka
lėjimą. Po rinkimų Korfan
ty buvo perkeltas į Varšu
vos kalėjimą, kur, sakoma, 
po žiaurių kankinimų jis ir 
mirė.

Taip Pilsudskio valdžia į 
pasaulį siunčia savo priešus, 
bet Lenkiją mylinčius žmo
nes.

•Nesenai New Yorko atle
tų komisija pasiuntė telegra
mą Šmelingui, kad jis per 
15-ka dienu turi duoti , atsa- __ 1 v
kyriią, ar jis sutinka apgin
ti pasaulio bokso čempiono 
vardą prieš Šarkį.—Smėlin
gas yra pareiškęs, kad. jis 
pilnai pasitiki /savo -mena- 
džeriu j. Jacobs, kuriam ir 
pavedęs tą reikalą sutvarky
ti. Ne paslaptis, kad Smė
lingas su savo menadžeriu 
nori pirma Striblingo ir 
Camėros kumštynių, kurių 
laimėtojas susitiktų su Šar
kiu, o šių kumštyniij laimė
tojas su Smėlingu boksuo- 
tusi.•• *

Tikimasi, kad Šarkio ir 
Smėlingo rungtynės ..duotų 
vieną milijoną dolerių paja
mų, iš kuriij Smėlingas 37^ 
jrocent. gautų. Bokso rung
tynių rengėjų komisija jau 
svarsto, kada Šarkio—Šme- 
ingo rungtynes surengti.

“Dailv Express” praneša, 
kad paskutiniu laiku perėjo 
i katalikų tikėjimą pagarsė
jęs anglų 26 metų amžiaus 
romanistas Ewelyn Waugh. 
gerėjimai į katalikų tikėji
mą yra ypatingai dažni ra
šytojų tarpe. Tarp perėju
siųjų yra tokie stambūs ra
šytojai, kaip: Compton 
Maekenzie, Sheila Kave- 
Smith Alfred Noves, G. K. 
Chesterton, Bellock. Maurice 
Baring, Evan Morgan ir ki
ti.

LENKŲ VOKIEČIŲ 
KOVA VARIO SLUOKSNIS

VĖL PASIRYŽO NUKAPOTI 
ALGAS

Brusselis, Belgija. — Dė
lei susidariusio krizio anglių 
kasyklose, darbdaviai vėl 
pasiryžo ir taip jau skur
džias mainierių algas nuka
poti.

25

sugalvotas, kad plėšikai 
traukiny nebuvę nė keturių 
minučių, taip greit apsidir- deHu pasipiktinimu prane- 
bo, sako Findlev, kurio glo
boje buvo pinigai.

Vokiečių laikraščiai su di-

ŽMONĖS NUSKENDO 
KARTU SU FINŲ 

LAIVU
Kopenhaga, gruodžio 20. 

—Finų laivas “Oberon” su

simušė su laivu “Arcturus” 

ir “Oberon” 

dintas kartu 

mis.

VENGRIJOJ PASMERKTI 
29 REVOLIUCIONIERIAI

Budapeštas, gruodžio 20. 
— Čia teismas nagrinėjo by
lą, kurioje 49 vengrai buvo 
kaltinami, kaip rengę suki
limą prieš vyriausybę. 12 
išteisinta, o 29 pasmerkti 
nuo 4 mėnesių iki 7% metų 
kalėjimo. Ferdinandas Weiss 
pripažintas sąmokslininkų 
vadu ir jam paskirta vy
riausia bausmė: septyni ir 
pusė metų kalėjimo.

liko nuskan-

su 25 žmonė-d natvijoj su 

0b0 bedarbių.

KIEK LATVIJOJ BEDARBIŲ
Latvijoj šiuo metu yra 8,-

.4
*
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Derybos kitaip ir neg 

jo pasibaigti. Kol-lenkai 

vo išdavikiškomis ranka 

Vilnių tebelaiko, negaili 

jokių taikos derybų. 
yra visos tautos nora&Š 

Nutarta vėl su-, vargas būtų tai vyriausj 

kuri tautos šventą nusi 

tymą paminti išdrįstų. | 
tuvos vyriausybė, nesi 

daug nusileidusi vokieči 

dėl Klaipėdos, per šias: 
n’bas garbingai laikėsi. ;

Berlynas, gruodžio 19.— 
Lietuvos ir Lenkijos delega
cijos, susitikusios Berlyne 
pereitą 'trečiadienį valstybės 
sienų ir susisiekimo klausi
mų svarstyti, išsiskyrė nesu
sitarusios.
sitikti Ženevoj, 1931 m. sau
sio 16 d. Lietuvos delega
cija griežtai atsisakė pripa
žinti Lietuvos-Lenkijos sie
nas, kurios susidarė po Vik 
niaus užgrobimo.

Akmolinskio apylinkėse, 
Kazakstane, surastas dide
lis vario sluoksnis.

ša vis naujų lenkų teroro A. 
Silezijoj pavyzdžių. Dabar 
pranešama, kad Golasovicų 
kaime, Plesno apskr. lapkr. 
21 d. buvusių lenkų sukilė
lių organizacijos būrys ap
supo vokiečių mokyklą ir ne
leido mokytojams ir moki
niams išeiti iš mokyklos. A- 
pie 5 vai. popiet lenkai pa
sitraukė, tačiau vakare vėl 
atėjo pas mokyklą. Vokie
čiai, iš savo pusės, matyda
mi lenkų būrį, pradėjo taip 
pat rinktis. Pamatę tai, len
kai puolė vokiečius. Prasi
dėjo arši kova. Per kovą bu
vo užmuštas vienas lenkų 

policijos valdininkas, kuris* 

be uniformos dalyvavo muš- 

tvnėse.
Z Z<

A»

y

ISPANIJOJ REVOLIUCIJA 
LIKVIDUOTA

♦ i
-V

ORGANIZUOTI DARBININKAI PASMERKĖ EDlSl 
Už NUKAPOJĘ ALGŲ

c
'■'v

• ■<;

Neu; York. — Thomas A. 
Edison savo darbininkams, 
West. Orange; N. J. dirbtu
vėse, nukapojo algas nuo 20 
iki 40 nuoš.

»

Organizuoti darbininkai

*5--’ •'-v

vadus,per savo unijos
reiškė griežtą protestą.;;

Be to, p. Edison buyoį 
vęs žodį prez. Hoovei 
kad jis šiais bedarbės me 
algų nekapos. ' ' ĮJį

• s;--— —... —.........

STALINAS PRIVERTĖ RYKOVį “ATSISTATY!

Mįtskva. — .Prisilaikant 
diktatoriaus Stalino reika
lavimo, Alexis I. Rykovas, 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkas atleistas nuo 
pareigų. Į tą vietą pasta
tytas Molotov.

Bykovas jau nuo senai bu
vo laikomas neištikimu par
tijoj. Pereitą pavasarį Ry
kovas įvykusiame partijos 
kongrese buvo priverstas 
pasiteisinti dėlei savo opozi- 
cijinio veikimo ir duoti pa
sižadėjimą ištikhnai tarnau
ti Stalinui. Bet Rykovas 
1 i pasižadėjimo'? neišlaikęs. 
Stalinas nutarė jį prašalin
ti iš užimamos vietos, kad 
turėjus liuosas. rankas savo 
diktatoriškame veikime.

• v

Bykovas yra žinomas?’ 
po gabus diplomatas?JB 

vo pirmas padėjėjas E 
nui< Jis dalyvavo deryl 

’ su alijantais ir Vokie 

Buvo tai didelis žmoguj 

nino diktatoriavimo * j 
stovėjo aukščiau ir už-Še 
ną. Stalinas sustiprėjęs j 
tijoje rado būtiną reu 
Bykovą prašalinti, nes 
gali ir jam pastoti"kelia

Taigi diktatoriai, f aš 

ar komunistų, visi. ir Y 

griebiasi vienodų prieini 

opoziciją nuslopinti, kad 

ilgėtu pasilaikyti vald 

viršūnėse. Kuomet virži 

pešasi, tai ženklas dikt 

ros silpnėjimo.

?*«*■

BANDITAI SUŠAUDĖ GAZOLINO STOTIES SAV 
NEW H AMPSHIRE VALSTIJOJ

Mad ridas, gruodžio 20. — 
Ispanijos • valdžia išleido 
pranešimą, kad įvykęs suki
limas prieš karalių likviduo
tas. Visas kraštas įvestas į 
normalę tvarką. Per revo- 

z 

liuciją. valdžios pranešimu, 
žuvo 75, o sužeista 187 žmo
nės. Vieną revoliucionieriš- 
ką laikraštį valdžia uždarė.

Karalius Alfonsas jaučią

sis gerai, o karalienė Vikto- 

' rija į rūmus sukvietė varg

šus ir jiems išdalino Kalė

doms šiltų drabužių. ,

Policija ieško dviejų merginų, 
kurios buvę arti žmogžu

dystės scenos

•Concord, N. H. — Perei
tą savaitę prie Daniel Webs- 
ter plento banditai užpuolė 
George Wolluns (Ar tik ne 
lietuvį ?), gazolino stoties sa
vininką, apiplėšimo tikslu. 
George Wolluns, 60 metų, 
banditams taip lengvai ne
pasidavė. Jis norėjo apsau
goti $2000. Bet veltui. Ban
ditai paleido du šūviu po to, 
kad kirčiais negalėjo Wol- 
luns nugalėti. Wolluns šū
viais nugalėtas. Klyksmas 
moters ir Wolluns sūnaus 
banditus išgąsdino ir jie pa
bėgo.

Policija dabar ieško dvie

jų merginų ir vieno vyro, 

kurie buvę prie žmogžudys-

—T—

A

tės scenos. Apie tai pc 

jai papasakojo WollurtS 

nUs, kad jis matęs dvi 1 

ginas ir 'vieną vyrą sė 

uždarame automobily 

Vermont valstijos regis 

sija. Policija tikisi band 

pagauti.
——————

PILSUDSKIS IŠVYI 
| UŽSIENI | 

Varšuva. — Maršalas 

sudski išvyko į Madeiii 

vo sveikatos pataisyti, 

tvt, kad, kruvinieji rink 
Lenkijoj jį pribaigei 

rinkimų dar blogiau, ;■ 

draugai Pilsudskio 't|į 
pasipiktino. »UžRi< 

da karikatūromis 

perstato kaipo žiai 

žmogų. Kitaip negu

»

* * ’ j!
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įalių 27 <£ Rozalimo mies
te ilgos jr sunkios ligos 
įvargintas pasimirė kun. 
įgys Stakelė. Jo vardas 
įdien mažai težinomas, 
re netolimoj praeity nie- 
l kitas neparodė tiek pa- 
šakoj imo, neiš vargo tiek 
igų, nepakėlė tokių ken- 
įtmų, kokius skaudus li- 
inas skyrė šitam nenuils*- 
ličiam mūsų tautos žadin
iui ir švietėjui.
Šio šimtmečio pradžioje, 
ii lietuviii spauda buvo dar 
drausta ir ėjo pats atkak- 
lusias mūsų tautos naiki- 
mas, kun. Stakelė persikė- 
į Vilniaus vyskupiją, pa

iręs tvirtus įžadus gelbėti 
fkstančią mūsų kalbą rytų 
ikraščiuose, žadinti tenyk- 
iių lietuvių sąmonę ir gin- 
• jų teišes. Augalotas, svei
ks, stipraus kūno ir dar 
ipresnės dvasios vyras, nu- 
pkęs į tą visų apleistą kraš-- 
I, greitai pasidaro rytų 
ietuvos apaštalu, drąsiu 
&tuvybes skleidėju ir knyg
eliu.
Visą savo uždarbį kųn. S. 

takelė išleidžia draudžia- 
ioms lietuvių maldakny-
- ' Z . •

&ns ir kitiems raštams 
įikti^Tuos raštus jis pats 
r platina, keliaudamas iš 
ęrapijos į parapiją, iš kai
to Į kaimą, iš grįčios į'grį- 
t^. Jį persekioja ir gaudo 
&sų valdžia, bet dar labiau 
įstsekioja lenkiškoji Vil
iaus kapitula, vyskupas 
Ifopas, Mikelkevičius ir kiti 
ažnyčios didžiūnai, užsimo- 
usieji per bažnyčią sulen- 
ihti Vilniaus krašto lietu
kus.
^Išaušta 1904 m. pavasaris, 
jįietuviams grąžinama spau-

Rusai mažiau tekreipia 
lėmesio į tą jiems pavojin
gą Žmogų, bet dėl to Vii- 
»aas kapitula dabar parodo 
?isą savo lenkiška rūstvbe 
a/*?'-'’* “ r

žiaurumą. Kun. Stakelė 
gąlįekamas l)e vietos. Tas, 

jo nenugąsdina. Jis 
oliau varo savo darbą. Vė- 

jam uždraudžiama mi
ns .laikyti, sakyti pamoks- 

klausyti išpažinties ir 
įStas tikybines kunigo pa- 
M|gas eiti. Parapijų klebo- 
įttįBš. uždraudžiama įsileisti 
■If klebonijas.
^Nuplyšusią kunigo sutana 
įsivilkęs, kiaurais batais, 
■&Knas ir suvargęs, jis el- 
■jtodamas eina per Vil- 
KL ■-_ ------- -— -----------

“O Hfc"

niaus ir ^touino kraštų kie- 

mus, skelbdamas JįeriĮyįĮ 

tauto? {prisikėlimą, gaivin

damas savo kalbos meilę ir 
A - - • „•

geresniųriaikų viltį.

Ilgą metų eilę tęsėsi ta ne

lygi kova. Pagaliau Vil
niaus kapitula pradėjo pra
šyti Žemaičių vyskupą, kad 
jis bažnytinės drausmes ke
liu atšauktų iš Vilnijos tą 
nenugalimą jų priešą. Vys
kupo atšauktas, kun. Stake- 
lė sugrįžo į Žemaičių vys- 

• kūpi ją jau be sveikatos ir 
čia jau nebegalėjo jokiu 
ryškesniu darbu pasireikšti. 
Palūžusi bekovojant jo švei- 
<ata jau negalėjo pasitaisy
ti ir a. a. kun. Stasys Sta-i 
kėlė, ilgą metų eilę sirgęs, 
nuėjo į kapus.

Kai gandas apie jo įnir
tį pasieks pavergtąjį Vil
niaus kraštą, daug gailių 
ašarų nuriedės vargingose 
tenykščių lietuvių bakūžėse 
ir iš visos širdies tenai bus 
jam sukalbėta “Amžina at
ilsi !?'

logija ir užsienio pasams ^r 

vizoms duoti taisyklėmis.

—n— ■■
NAUJENYBES UBTUVOJB

- -T

Kaunas. Laisvės Alėjoj y- 
įvesti policijai iššaukti 

automatai. Šiomis dienomis 
įvestas automatas, kuris už 
tam tikrą pinigą duoda gė
rimų ir užkandžių. Vadina
si, progresuojama. .

■> • - • ■

VANDUO NUNEŠE JURBARKO 
TILTĄ

Jurbarkas. Pakilęs Ne
muno vanduo nunešė Jur
barko pantonjnį tiltą. Taip
gi nunetša nuo daug sielių. 
Išnešiotus sielius dabar gau
do, kai kuriuos atranda net 
ties Smalininkais.

t

PAKIRKIAMAS EMIGRACIJOS 
ĮSTATYMAS

Kaunas. Emigracijos įsta
tymo pakeitimas numato, 
kod motervs. kurios neturi 
21 metų, norėdamos vienos, 
be vyrų, tėvų ar pilnamečių 
brolių globos (taip pat ir 
vyrai iki 17 metų) emigruo
ti, turi gauti specialų leidi
mą. Piliečių apsaugos d-tas 
tą reikalą taip sutvarkė, kad 
šiuos leidimus išduos vidaus 
reikalų m-jos bendrųjų rei
kalų. direktorius. Tokiam 
leidimui gauti reikės paduo
ti užsienio pasus ir vizas 
duodančiai įstaigai atitinka
mą prašymą, kur pažymėta 
prašytojos vardas ir pavar
dė, gyvenamoji vieta, gimi-j 
mo data, pas ką nori emi
gruoti, per kurį emigracijos 
biurą vyksta, ar turi laivo- 
kartę ir kas už ją sumokė
jo.

Be to, prie prašymo turės 
būti pridėtas tėvų, vyrų, pil
namečių brolių, seserų arba 
artimesnių giminių kvieti
mas, paliudytas Lietuvos 
konsulate. .

Šis emigracijos pakeitimo 
nuostatas ir jo vykdymo 
tvarka bus taikomas tik e- 
migrantams, t. y. Lietuvos 
piliečiams, kurie išsikelia 
visam laikui į užsienį. Jei 
vyksta mokytis, gydytis mi
nėtas nuostatas nebus taiko
mas ir jiems specialus leidi- **

Rusija yra numačiusi pirk
ti Klaipėdoj 30,000 tonų zu

merio, kurio pusė bus. išga
benta laivais ‘ ir traukiniais 

dar šiais metais. .Iki šiol ge
ležinkeliu iš Klaipėdpę į Ru

siją jąu išvežta apie 60.000 

tonų zuperio. 3
Be to, kaip girdėti, Sov. 

Rusija tariasi su Lindepau 
laivų statybos įmone, Klai
pėdoj , dėl kelių laivu 
statymo.

AUDRA IŠMĖTĖ Į KRANTĄ 
GINTARO

"Neseniai Klaipėdos pajū
ry, kaip žinoma, siautė 
smarki audra, kuri padarė 
daug nuostolių žvejams. Ta
čiau ta pati audra jiems y- 
ra suteikusi progos ir pasi
pelnyti. Jūros ' bangos : 
krantą išmetė daug gintaro, 
kurį žvejai surinko. Kai ku
riems pavyko surasti ginta-1 
ro gabalų, sveriančių per 
vieną\ svarą. Vien -Melhara- 
ges žvejai per vieną dieną 
surinko gintaro daugiau, 
kaip 3,000 litų.

pa-

j * 

' '.v 
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Stakliškių gyventojas L. 

Šmukleris praneSė policijai, 

kad penktam kilometre nuo 

KAuno jį važiuojant patiko 

3 vyrai, kurie pareikalavo 

atiduoti pinigus, bet tam pa

sisakius. kad pinigų neturiu 

vyrai puolė prie degtinės ir. 

atlupę dėžę, išsinešė kiek

vienas kiek tik galėjo pa

kelti. Iš viso paėmė 30 pus
bonkių. r?

MICKEVIČIAUS MIRTIM

Šiomis dienomis Vilniuj 

juvo iškilmingai paminėtos 

Adomo Mickevičiaus-75 me

tų mirties sukaktuvės. Ta 

proga buvo įmūrytos pa-

< VJBNTOJŲ
Nesenaį'Kąltinėnuos, Šven

čionių >apski*., lenkų, pasie

nio korpuso kareiviai suruo

šė parapijos salėj vakarėlį.

P. STATKUS IŠVYKO 
KLAIPĖDON

Kaunas. f ;:L. A.
’ ’ • ■: . ' *

Lietuvos banko direktorius 
p. Statkus atsistatydino iš 
savo vietos ir paskirtas vice
direktorium į L. b. Klaipė
dos skyrių. P. Statkus į pa
skyrimo vietą jau išvyko.

rašo:

PALENGVINIMAS 
AMERIKIEČIAMS 

•* . X
Ministerių kabinetas nu

tarė, kad lietuviams Ameri
kos piliečiams, kurie įsigyja 
Lietuvoj nekilnojamą turtą, 
leidiniai gyventi Lietuvoj iš
duodami tuoj neaprėžtam 
laikui ir jie atleidžiami nuo 
svetimšalių^, mokesčių.1

KRETINGOJ NAUJAS LAIKRA- 
ŠČIŲ KIOSKAS IR AUDROS 

PADARINIAI
Šiomis dienomis Kretin

goj prie turgavietes vieton 
seno, pastatytas naujas, di
delis ir gražus kioskas lai
kraščiams ir knygoms par
davinėti, kuris savo išvaiz
da tik pagražino 
aikštę.

Šio mėn. 13 ir 14 
tingoj buvo didelė

miesto

ATVYKO Į KAUNA ESTUOS 
PREKYBOS SUTARČIŲ

. VEDRJĄS.i.), i,,..
Lapkričio 25 d. atvyko į- 

Kauną Estijos užsienių rei
kalų ministerijos prekybos 
sutarčių skyriaus vedėjas p. 
R. Mickwitz.

LIETUVOS VYRIAUSYBES 
PROTESTAS

Kaunas. Nesenai Tilžės 
mieste vietinės šventės pro- 
jga miesto burmistras, kalbė- 
daams apie atimtas iš vokie
čių žemes, išvardijo tarp jų 
ir Klaipėdą. Taip pat spor
tinės Tilžės miesto organi
zacijos savo eisenoje nešė' 
plakatus su parašais, kad 
Klaipėda yra vokiečių kraš
tas.

Dėl šitų vokiečių nacijo- 
nalistų demonstracijų, Lie
tuvos atstovas Berlyne p. 
Sidzikauskas įteikė Vokieti
jos užsienių ministerijai 
Lietuvos vyriausybės protes
to notą.

ČEKOSLOVAKŲ DOVANA VY- 
TAUTO DIDŽIOJO UNI

VERSITETUI

Čekoslovakijos švietimo mi
nisterija. dovanojo Vytauto 
Didžiojo universiteto slavis
tikos seminariii.eekoslovakų 
literatūros knygų rinkinį.. .

LIETUVA ĮSIGIJO DAR VIENA 
LAIVA

Klaipėdos laikraštis “Me- 
meler Allgemeinė Zeitung”
praneša,“ kad Lietuvos vy- 
irausybė nupirkusi Danijo
je laivų, kuris paskirtas lie
tuviams žvejams audros me
tu jūro,je gelbėti. Laivas pa
vadintas “juraitė” ir sto
vėk Šventosios uoste.

HUSAI PERKASI KLAIPĖDOJ 
TRASŲ

Lapkričio mėn. 22 d. į 
Klaipėdos uostų atplaukė di 
delis Sov. Rusijos laivas 
“Tartak.” Iš Klaipėdos 
“Uhion^
2,600 tonų (tona=20 cent 

'*’•' t -U" ’*L' *;'*Ž

nagose, kuriuose Mickeri-1 Besilinksmmdunu tiek! pn- 

sigėrė, jog 'suplėšė salėj iš
kabintą “Vytį.” Gyvento
juos kilo didelis subruzdi
mas ir dar neprablaivėję 0- 
kupantų “riteriai” kitą die
ną anksti rytą nuvyko į 
Švenčionis ir iš ten parga
beno naują vytį.

d. Kre- 
audra, 

kuri padarė daug nuostolių 
k. t. išvertė keletą stulpų/ 
tvorų, dvaro. kelyj nuvers- 
ta keletą šimtmečių liepų, 
vienas medis išrautas su 
šaknimis virsdamas sulaužė 
storą mūrinę dvaro tvorą. 
Dirbtuvėse prie naujai sta
tomo gelžkelio, dėl elektros 
stulpų griovimų (vieton 
stulpų kai kur viela buvo 
prie medžių pritaisyta) dar
bas pertrauktas visai savai
tei.

KIAULIŲ TRANZITAS PER 
LIETUVĄ

Per Pegėgius geležinkeliu 
į Sov. Rusiją iš Vokietijos 
šiomis dienomis tranzitu per 
Lietuvą išvežta apie 20,000 
veislinių kiaulių. Lietuvos 
geležinkeliai už pervežimą 
uždirbo daugiau kaip 200,- 
000 litii. Netrukus prasidės 
avių tranzitas iš Vokietijos 
į Sov. Rusiją.

PLĖŠIKIŠKAS UŽPUOLIMAS 
TRAUKINIO

Lapkričio 28 d. Klaipėdos 
krašte Šelupės—Škraudžių 
siaurojo geležinkelio tarp- 
stoty nežinomi piktadariai 
išardė geležinkelio bėgius, 
nuo kurių nušoko traukinys. 
Apvirto tik garvežys. Puo
likai traukinį apšaudė, o kai 
į šūvius buvo atsakyta irgi 
šūviais — pabėgo. Užpuoli
kai buvo perkirtę ir telefo
no laidus. Įvykis stropiai se
kamas.

čius gyveno, būdamas Vil
niuj, o Vilniaus literatų bu
vo surengtas paminėjimo 
vakaras. Mickevičiaus mir
ties sukaktuvės buvo iškil
mingai paminėtos ir Nau- 
garde. Iškilmių dalyviai, su
sirinkę miesto teatre, tarp 
kitko, priėmė rezoliuciją, 
kurioj siūlo pradėti akciją 
iš privačių rankų išpirkti 
Mickevičių namą Naugarde, 
Svitezės ežerą ir Mažąją Pi
lį Naugarde, kurioj yra su
piltas Mickevičiaus kalnelis, oficialiai valdžios įregistruo

ti bedarbiai. Bendrai be
darbių priskaitoma į 5000. 
Mat, dauguma nelaiko rei
kalinga registruotis, nes dar
bo vis tiek per darbo biržą 
negauna, o kuomet koks ne
ramumas — bedarbiai tuoj 
išnaudojami kaipo komunis
tiškas gaivalas: prasideda 
kratos ir suėmimai.

BEDARBIŲ ARMIJA DIDĖJA

Bedarbių skaičius Vilniuj 
paskutiniuoju laiku pašoko 
iki 2,500 žmonių. Bet tai tik

Be to, rezoliucijoj siūloma 
surengti (įidelesi iškilmes 
1931 metų birželio mėn.- Jų 
metu Naugarde turėtų įvyk
ti keli visuotiniai lenkų su
važiavimai, turėtų būti ben
drai supiltas kalnas Micke
vičiaus garbei ir f. t.

TRŪKSTA PRIEGLAUDOS

Krekenavoj trūksta sene- 
liams p riegUiUd#s44dti~ mies
teliai jau šitai turi. Tuo tar
pu dėl tos priežasties tikrieji 
elgetos vargsta, skursta, o į- 
vairūs persimeteliai išnau
doja gailestingi; žmonių ge
rus norus.

t NUMIRĖ NUO DEGTINĖS
/

Kretingos apskrity kelv 
Kuliai—Tilvikai rastas ne
gyvas 50 metų vyras, Ant 
Kondrotas. Jis gyveno Ku
liu valsčiuj, Tilvikų kaime. 
Kondrotas buvo didelis gir
tuoklis ir mirė nuo degtinės.
Paieškau draugo Kazimiero Grčb- 

liauską, jis yra atkeliavęs iš Seot- 
land 1905 m. į New York valstiją. 
Labai turiu, svarbu reikalą. Kas 
žinot, maloniai meldžiu pranešt ar 
jis pats lai atsiliepia. Wm. Uga- 
naitis, 872 Winehester Are., New 
Haven, Ct ' - (G.-23)

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus dra

bužius prašau prie manęs kreiptis, nes 
aS reprezentuoju viena iš geriausia fir
ma. Dabar yra atėję sampellal žiemi
niu drabužiu ir gausite pigiai ir įerai. 
.TONAS JAROŠA, 225 L St-, So. Boston. 
Tel. S. B. 03&LW.

Gaujos okupantų
TERORO AUKbS Šiomis dienomis Vilniaus

Demarkacijos palinijy len- lietuvių studentų sąj unga iš- 
kai suėmė penkis lietuvius rinko savo naują valdybą. Į 
ūkininkus, kuriems primetė (ją pateko p. p. Martinėnas, 
paprastą kaltinimą — “šni- Mikalaitė, Umbrasas, Lai
pinę j imą” Lietuvos naudai, vys ir Kiaužlys. Šiais moks- 
Ūkininkai pasodinti Vii- \ lo metais sąjungoj yra 74 
niaus Lukiškių kalčjiman. lietuviar'šttidentaL - - . . -
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Naujausi. Lietuviški 
Rekordai Col u mbia 

10” 75c. JONAS B UTENAS, Baritonas, su Vargoną Akompan
—___ _____________ — ____ .

SUDAUŽĄ KRYMU
Rakandžių sodž. did. be-

• J *

dievis Š., eidamas girtas ke
liu sudaužė prie kelio sto
vintį kryžių.Buvo teismas. 
Šiaulių II nuov. taikos tei
sėjas nubaudė Š. 50 lt bau
da. :

PRANCŪZItKAS KNYGYNAS
BAUBE

.. Šiomis dienomis Kaune 
lietuvių prancūzų draugijos

fabriko jis paėmė ’ rūpesčiu atidarytas-prancū-

s mm AMT VANDENIO
Per Cherbomrg—6 Dienos 

Per Bremen
Dviem Greičiausia Plaukio

jančiais Laivais > ' .

Brenen ir &vopa 
Mažiau 8 Dienų j Lietuvą 
Taipgi Keliaukite Populiaria 

Ekspresiniu Laivu

COLUMBŪS
Arba Nuolatiniai kas Sa
vaitę Išplaukiančiais Gerai 
Žinomais Lloyd Ka jutiniais 

Laivui* . . . '
Informacijų Kreipkitės Pas 

Viatini AgenU *r 

IbrA (to* U»yi K. 68 Stato Bk, Bottan

16141F (Gul šiandienų
(Sveikas Jfzau Mažiausias

1G110F (šentoji Naktis—
(Pirma ir Antra Dalis.

16109F (Tyliąją Naktį 
(Rami Naktis 

1614-4 (Mergyte Jaunoji 
(MotuSaite Miela 

16179F (Saulė Leidžias
(Prirodino Seni žmonės — Kanstancija Menkeliuniutė, Soprano.

STASYS P AURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
10” 75c. Su Orkestros Akompan.

16183F (Po Močiutės Vartais 16171F Svajonė ir Meilė
16183F (Po Močiutės Vartais 16171F (Svajonė ir Meilė

(Visi Iš Vien (Sudiev Sesutės
161761' (Muzikantai Rėžkit Kazokų z

z (Atsimeni Tų Dienų.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MANIERIU ORKESTRĄ
FR. YOTKO, Leader 

16188F (Vyras Pijokėiis, Daina -
/' (Pusakykie Panaltėie, Daina

16177F (Našlio Pbika
(Maiio Polka

16170F (šiauųians Polka
(Jievutės Polka

Singing by A. šsiukevičius Marijona Urbas 

W0RCESTERI0 LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Albina Li«tuvninkaitė, Leader 

16178F (Panemunės Polka
(Karolina Polka 

16182F (šabas Gud—Polka 
(Lakštutė Polka 

16186F (“Vilkas—Pilkas,’’ Polka
(“Liudvikas,” Polka

PENNSYLVANUOS ANGLIAKASIAI
16180F (VKtyčfo Valcas

* (Ktbartų Polka
16162F (Gaspadlnė Anų Dienų 

(Zanavikas 
10187F (l’rusų Vlpoolimas 

(Valkelio Polka 
161&4E 4 Močiutės Mašarka

16O50F (Kalėdų Pasveikinimas. 
(Ei, Kalėdos! 

Trubadunj Kvartetas

Trubadūrų Kvartetas

Kanstancija Menkei iuniutė, Soprano 
Su Orkestrus Akompan.

Malianojaus Liet. Mainierių Orkestrą 
Incidentai Singing by A; Jankevičius 

16185F (Mergų Polka 
(Laukiu Tavęs

16165F (Dviejų žodžių. Polka 
(Lietuvos Kvietkos, Valcas 

16172 (Einik Polka
(Lietuvos Kareivėlių. Polka 

Jonas Dirvelis ir jo Orkestre

16163F (Butkiškių Polka 
(Storų Bobų—Polka 

Incid. Singing by Jurgis Arenskas

Orchestra wlth Incidentai Singing 
r . • ’ ■

Singing by A. šaukevičius
(Kariška Darna 

16156F (Ar Tau Sw!e 
z • - - - - (Keikia Bemeti z C ** ■*

dįS^COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI
PALINKSMINS JŪSŲ N AM A KIEK- N KIEKVIENA VALANDA ' .

Pas nūs galite gauti netik tuos rekordu*, kurie yra gnralnamt l»et vlmw, 
kėkte tik /re !Wvlų kalboje IMlrbtl. Kreipkite pa* mm,» jusite vteko, 
Reikalaudami katalogų. pričiupkite 2c. štampe. Maliau 6 Rekordų. per 
paatų nesiut>?an»e. ' \ 1 ♦
Mm priimame LfotavM Bonai nuo tų, kurio petka paa sus Baito 
ar Gnuaifoni, pritaame Btaia kaipo dali sikaztiii

«eo. msiuomssn wnt souto •" ■ ;.■ smntMaa

Urchestra *ith Incidentą! Singing
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fao 19H m. Suv. Valstijų Dar-

ętikų Biuras kas met ren- 
stftas apie organizuotų 
kų algas ir darbo valan- 
rrinėjimas darboaplinky- 
w 1 Amerikos darbininkų 
buvo aprašytas knygutė- 
i Statistikų Biuro. Net

-y* ''-

darbininkai
' '* • • • * >4

nois neklasifikuoti 
gauna $6.57 Į dieną ir rankų kasi
mas $1.01 už toną.

Indianoj ratos mainosi nuo $9.00 
iki $6.00.

-^'75 užsiėmimai aprašyti ir informa- 
rijos liečia suvirš 786,000 unijistų.

Šitįų darbininkų savaitinės va- 
:X>IąndO6 yra 44.8—nuo 43.1 vai. sta- 

tymo industrijoj, ir iki 48 vai.
.skalbyklose.

- . • • -
Vidutinės valandinės algų ratos 

' parinktose industrijose gegužės 
15 d. 1929 m. buvo:

*5 mūrininkų ......... $1.65
dailyūžių.......... . ... ....... - _$1.33^

•A* elevatorių statytojų......_$1.45
tepliorių ............. . .._$1.36
tinkuotojų ..........  $1.61
švinoriiį ir gazo pritai- 
kytofo.................... ......... -_-.-l.45

? * plieno darbininkų-.....L _$1.35
geležies darbininkų------$1.45
Satymo užsiėmimų darb. $1.35 
kepėjų___________ ___ _$0.97
vežflrų L______ ..-.......... -$0.73

LL šiferių......______.—.......$0.71
‘ akmens skaldytojų ----- $1.47
knygų apdarytojų....... .  ..$1.00
statytojų........... -..............._$1.12
elektrotypų-...................... _$1.26
Įitaižytojų...............  _$1.33
spaudintojų_____________ $0.83
knygų išleistuvių darb__ $1.04
uostų darbininkų.......... „.$0.86
skalbyklų darbininkų__$0.46

'.. Unijų ratos paprastai aukštes
nės didesniuose miestuose. Taip, 
kad kalviai gavo $1.50 Į valandą 
New Yorke, $1.12 Pittsburge, ir 
$0.82 Šeattle. Mašinistai statymo 
išdirbystėj gavo $1.50 Į valandą 
New .Yorke ir Chicagoj, $1.37 
Hansas City ir 90 centų Bostone.

.Unijų algos anglių kasyklose 
kolorado j, Illinois, • Indianoj ir

* Ohio paduotos. Valandas paski
ria sutartis su Ųnitęd, Ifinę ,Wprk._

of America —yra 8 valandos Į 
dieną neskaitant valgymo laiką. 
Kolorados ratos Į dieną yra nuo

• $7.13 mašinistams ir elektros dar
bininkams iki $5.08 ir $4.55 pa
prastiems darbininkams.

Illinois valstijoj lioduotojai (ka
syklose) gauna $10.07 Į dieną, jų 
pagelbininkai $7.50 Į dieną ir visi 
viduriniai darbininkai $5.95. U1R

čeverykų ir drabuži? 
darbininkai

j .

> Organizuoti čeverykų darbinin
kai paprastai dirba nuo štukų 
(piecework). Chicagoje algos di
desniems darbams yra $49 į savai-

ryfe peštelti 
fmį Muziejų ir vieStją skaityklą.

Ką gi Jūs, gerbiamieji šiauliš
kiai dėl to pasakytumėt! Jei Jūs 
tą naudingą darbą parausite pa* 
tys, tai susilauksite talkininkų ir 
iš kaimynų.

4. Paieškoma:
Sinkevičius, Pranas, kilęs ĮK A. 

Panemunės valse., Kauno apškr., 
Amerikon atvykęs 1905 metais xr 
iki 1912 m. gyvenęs 33 S. Grand 
St., Shcnandoah, Pa.

Platusas, Labas, alias Lduis 
IGUer, kilęs iš Šilalės^ Tauragės 
apskr., Amerikon atvykęs dar

r
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tę vyrams ir $28.00 Į savaitę mo-|Pri€® karį, gyvenęs Philadelphia,

terims.. Mažesniems darbams vy
rams $2^.00 ir moterims $21.00. 
New Yorke keliose šitose indus
trijose darbas taip sutvarkytas, 
kad kirpėjai, apdirbėjai ir. siuvė
jai gauna $1.25 į valandą ir stalų 
darbininkai $24 į savaitę.

Daugumas, 103,830 narių Amal- 
gamated AVorkers irgi dirba nuo 
štukų (pieeework). Chicagoje pa
prasta rata yra 95c. į vaalndą. 44 
valandų sayaitė kirpėjams reika
lauja $52.00; mašinistams $48.00 
ir prosytojams $50.00. Paprastos 
algos .“piece work” darbininko 
New Yorko šapoje mainosi nup 
$1.59 pritaikytojui iki $0.93 kaL 
nierių darbininko; guzikų skylių 
siuvėjas gauna 50 centų. Marški
nių siuvėjų algos irgi skirtingos, 
žymėtojai gauna $55.00; mašinų 
kirpėaji $43.00 kirpėjai $39.00; 
apdailintojai $35.00 ir taip toliau.

Savaitinė rata International La-
dies Garment Workers Unijos (su ( 
naryste iš apie $40,000) yra dėl 
Chicagos $52.00 kirpėjams, ir o-į _______ _ ____________
peratoriams, $47.50 apsiuvinėto- 
jams, $38^0 .kriaučiams, $27.00; m įr Long Is}and> N. y.
guzikų siuvėjams. Ratos beveik Paiegko sesu0 Michalina Pleikie-

Pa. ir užsiėmęs prekyba. Paieško 
sesuo Pešė-Leja Epšteinienė.

Janušiš) Jonas, Amerikon atvy
kęs 1914 metais,* gyvenęs 186 26th 
St, Brooklyn, Y. ir 220 6th St., 
Sc/'Bostoį, Mass.

' Šmkus, Vladas, kilęs iš Kėdai
nių apskr., bfene Josvainių valse., 
Amerikon atvykęs 1911 m. ir gjr- 
venęs .New Britain, Conn., turįs 
broli Leoną Šinkų, Detroit. Mieh.

Lukoševičius - Lucas, Edvardas, 
prieš 4 metus gyvenęs 1700 Ex- 
change Avė., E. St. Louis, III., ki
lęs iš Ramygalos valse., Panevėžio 
apskr. Paieško motina Jieva Lu
koševičienė. «p- -.

Vaiciekauskas, Vincas, kilęs iš 
Maldiškių kaimo, Joniškėlio vai., 
prieš 20 m. atvykęs Amerikon. Ra- 
ieško pusseserė Liudovičaitė.

Geibys, Juozas, kilęs iš Pilvis
kio valse., Amerikoje gyvenęs 3975 
Grand Avė. ir W. 119th St., Cleve- 
land, Ohio. Ieško duktė Adelė.

Sofija Servienė, Juozo Servo

vienodos New Yorke. Savaitės 
darbas susideda iš 40 valandų.

T - -ri
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Snieguotos ir šaltos Kalėdos atėjo;

Dejuoja ir skundžias Įšalusios pievos; 

Laukuose gėlėlės jau baltos žydėjo — 

Šių naktį jau gimsiąs pasaulyje Dievas.

' Atnešęs Jis džiaugsmą paguostus senelį, 

Raminsiąs varguolį, sušelpsiąs bedalį; 

Ramyliė žemėje gerosios jau valios — 
Garbina Gimusi jau žmonės ir šalvs.

Laukuose vis čeža įšalusios dienos, 
Papievūj kūkždasi sustyrę medeliai:
Jau skambina varpas, ir skuba kiekvienas, 
Užgimusį šiąnakt pasveikint Vaikelį...

Brolis Ant(Tna.s
- . (“šv. Pr. v-lts”) -
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KUNIGO KLEBONO JUOZO 
GRAJAUSKO LAIDOTUVES

; ■ 1 • •;UX' ' ~ \ .

nė.'
L Aleknevičiai, Jonas ir Vincas,

Aktoriai. įkilę iš Kudoliškių kaimo, Šunskų
Yra'apie 7,500 nariu Aetors jTalsč- 3o~

m -. ..... ; nas prieš 7 metus gyvenęs Verona,Eqmty draugijoje n* 345 nariai P . sesuo Magdalena Ve-
Hebrevv Actors unijoj. -American Pa-.f, ? . Magdalena \e
Federatiori of Musicians turi apie,.Hori^ienė. - j

4 Jučas-Jockus, Kastantas, gyve-
nęs 3022 w. 40th St., Chicago, BĮ. ją klebonas Adomaitis, Vei-45,000 narių.

/

*.V

Lapkričio 26 d. Seirijų Al. Andriulionis vietos pa- 
miestelis (Alytaus ap.) ma
tė labai didelį sujudimą. Į. 
laidotuves ą. a. kun. Juozo 
Grajausko susirinko nepa
prastai daug žmonių, netik 
Seirijų, bet ir apylinkės pa
rapijų. Vienų dvasiškių per

-

.30 su vysk. M. Reiniu prie
šakyje. Iš Kaimo atvyko 
kun. Vailokaitis, Dr. Jokan
tas su žmona ir diek. Račiū
nas iš Garliavos: dalyvavo 
pral. Laukaitis^ dek. kan. 
Vizgirda iš Naumiesčio, dek 
kan. V. Jurgila iš Metelių, 
Leipalingio dek. ’Sfvickas, 
kan. Valaitis iš Prienų, pral. 
Vaičiulis iš Jėzno,' kun. Dr. 
J. Starkus, Seinų "Žiburio” 
ginam direktorius,'Mirosla
vo klebonas J. Lelešius, A- 
lytaus klebonas Baltrušaitis, 
Santakos kleb. -Žigas^rLazdi-

vaasrininkų vardu, nes ve
lionis yra įkūręs savo para
pijoj kelias kuopas. Pager
biant velionį kelias valandas 
krautuvės buvę uždarytos. 
Žmonių buvę susiirokę lai- 
dotuvėsna tarp 8000—1,0000.

DĖL KO GENDA 
DANTYS?
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Actors Equity reikalauja 48.va- . pajegT-0 scsuo Marijona Švareienė. sieju kleb. -Katilius. Krišto- 
landij darbo savaitę. Chorus J parčiauskas, Pranas, kilęs iš-iūipUonasRpi+elait.isŠeš- 
Equity Association paskiria $30.00 kaimo, Linkuvos valse., tik xr •* ’ &i
j savaitę mažiausią algą New Yor- .§iaulh} apskr., 1921 metais gyve- itokll klebonas Vaišnora. Šla
ke ir $35.00 kuomet darbininkai ‘ 375 pjttsburgh ar Salsburg, vantų klebonas , Juodviršis,

Equity Association paskiria $30.00 '

k e ir $oo.W kuomet darbininkai įnęS 375 Pittsburgh ar Salsburg. 
važinėja kitur. Muzikantai gau- St, piy^outh, pa? Jo tėvų vardai 
na nuo $4.00 iki $8.00 už kiekvie-! Kaį-S k Emilija, turįs brolius 
ną perstatymą iš 3 valandų ilgio. Bali, Juozą ir Stasį ir seesris Kot- 

FLIS. pyną, Agotą, Stefaniją ir Oną.
2 -------------------------------—----- - -------- ; Masionis, Andrius, Jurgio sū-

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW YORK’E Z
* DDAMCčlilAC AID i133 17*th St-> Brookl-vn> N-Y-

inAllLulmAv Hlli 13 | Bučys, Domimkas, 1920 metais
_ ______ į gyvenęs 385 W. 4th St., So. Bos- 

: ton, Mass. ir Povilas Kiškis, jo gi- 
galima Įsigyti iš šios Įstaigos ke-, minaitis. Paieško Bronė Kiškytė. 
leiviams naudingos literatūros lie- • Grabauskas, Pranas, kilęs iš 
tuvių ir anglų kalbomis- | Eržvilko, Tauragės apskr., Ameri-

a) Liahuania — guiding facis. ^on atvykęs 1909 m.
for toųrists” — 80 puslapių: — _

b) ‘ ‘ Introdueing Lithuania
64 pusi.;

c) Naujas Lietuvos kelių žemė-:
lapis — kaina 20 centų; •

d) “Į Lietuvą!” —, 96 pusi. 
Knygutės yra.dailios ir su pa

veikslais. Jos bus norintiems bū
simiems keleiviam^ siuntinėjamos 
nemokamai, vien tik pristačius 
pašto ženklus ir suteikus mums 
adresą. . Lietuviškojo jaunimo 
draugijom^ pareikalavus, -siunti- 
nėsime nemokamai ir didesni kny
gučių skaitlių. Knygutes mielai 
siuntinėsime Į mokyklas, knygy
nus ir skaityklas 
te adresus.

Lietuvių jaunimas, yra kviečia
mas pasirūpinti, kad šios knygutės 
apie Lietuvą būtų .visų jiems ži
nomų klubų ir mokyklų knygy
nuose. . -

3. šiauliškiams žinotina.

Ypatingai tiems, kurie paeina iš 
į Šiaulių apskrities, Žinotina, kad 
j“Šiaulių Kratšotyros Draugija,” 
kurios adresas yra: Vilniaus g-vė 
241, Šiauliai, Lithuania,—yra pra- 

J dėjusi gražų darbą: padalyti šiau- 
' [liūs, tą svarbų senosios Žemaitijos 

didmiestį, ne tik gelžkelių ir in
dustrijos centru, bet ir kultūros 
centro. Mat, šiauliškiai'nenori 
nuo Kauno atsilikti: jie yra pasi

1. Vilniaus Komitetą žiniai .

Vilniaus Vadavimo Komitetu ir 
Komitetų su panašiais tikslais, vei
kiančių tarpe Amerikos lietuvių, 
yra keliolika. Bet tikro jų skai
čiaus nežinoma. Pastaruoju laiku 
Spaudoje yra pasirodę ypatingai 
svarbių raštų Įvairiomis kalbomis 
apie Vilniaus klausimą. Vilniaus 
Komitetams yra būtinas reikalas 
turėti bent vieną pamatini veika
lą apie Vilnių. Todėl šių Komite
tų' žiniai šiuomi yra pranešama^ 
kad ši Įstaiga stengsis parūpinti1 
jiems kalbamus raštus, kiek bus 
.galima, nemokamai, kaip tik ap7 
.turės pareikalavimus.

•X

2. Kelefriams-turist&ms svarbu, 
■t?. *
4 Sekančių 1931 metų turizmo lai- 
kotarpiui (sezonui) jau dabar yra

Į16 Beaver ar Liever St.. So. Bos- 
~ j ton. Mass. Paieško sesuo Pranė 

Maaitienė.
Ieškomieji arba apie juos ką 

nors žinantieji maloniai kviečiami 
i atsiliepti šiuo adresu; Consulate 
General of Lithuania, 15 Park 
Row. New York City. „

Lietuvos Gener. Konsulatas.

Gydytojai jau senai laužė 
sau galvas, kodėl dabar taip 
dažnai genda dantys jau 
jauname amžiuje.. Dažnai 
galima matyti vaikus su pū
vančiais sugedusiais danti
mis. Buvo manyta, kad dau
giausia dantys genda nuo 
shldžių arba turinčių daug 
skrobvlo (krakmolo) valgių. 
Mat, cukraus ir skrobvlo li
kučiai burboj 'tūgsta. virsta 
rūkštimi ir gadina dantis, 
taipogi labai blogai dantis 

j veikia, minkšti valgiai, kur 
nereikia kramtyti . Mat, kiek
vienas žmogaus kūno orga
nas jaučiasi ir maitinasi ge
rai, jei jis dirba. Jei kuris 
organas nedirba, jis menkė
ja. Taipogi dantys genda ir 
nuo to, kad žmonės valgyda-

v « ,i ,
į ; v ___-______________ ' ■ f
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AR TOLI M1OTUS?
Mėnulis rievisuomet vieno

dai nutolęs nuo žemės. Tas 
nuotolis svyruoja nuo 357 
tūkstančių iki 407 tūkst. ki
lometrų. Tačiąu bendrai sa
koma, kad mėnulis nuo že
mės vra už 384.400 kilomet- 
rų.

Bet ką tai reiškia tas skai
čius? Kad tai suprastume, 
palyginkim ^tų nuotolį su 

lengviau mums apčiuopia
mais dydžiais, 
eitų kasdien po 30 kilomet
rų, tai Į mėnulį tektų eiti 35 
metus. Traukinys, važiuoda
mas po GO km. Į-valandą pa
siektu mėnulį per 266 die
nas. Orlaivis, lėkdamas po 
200 klm. i valandą, nulėktų 
į mėnuli per 80 dienų. Vis
gi toloka!

Mėnulis už žeme mažesnis 
49 kartus. Ant jo paviršiaus 
yra tik sniegas, ledas ir pli
kos uolos. Jokios gyvybės 
nė ženklo. Mėnulis 
aplink žemę ir kartu su 
me lekia aplink saulę.

e<M.

DlbELE KLAIDA

Nesenai Bulgarijoj atsiti
ko nuotikis panašus į pasa
ką. Viename nedideliape 
sodžiuje gyveno labai graži 
panelė. Apie šią gąražuolę 
sukosi ne tik viso sodžiaus 
vyrai, bet. ir visos apylinkės, 
kas tik ją pažino. Vienas ne
spėtu as vyruląls užsimanė 
gražuolę vesti, bet motina už 
jo neleido savo dukters. Ne
turėdamas kitokios išeities, 
įsimylėjęs jaunuolis, suma-

Jej žmogus

sukasi.
že-

J

į jvgį

nė gražiąją panaitę p 

ti:_ Pasirinkęs kelis d 

draugus, truputį dėl 

išsigėrė ir nutraukė,.

Apie vidurnaktį tyliai 

sifreldė prie jos namifc tjįfl 

įsilaužė į vidų, mergaiįl 

'kambarin, užėmė bumą; Igp 

nerėkti)., šokų lauk, sėdo 

yežima ir nuvažiavo. Keb 

jisai mane pasigrožėti myli 

mosios veideliu. Atsargia 

nurišo skepetą ir ką jis p£ 

matė. Vietoj jaunutės 

kaip rožė mergaitės, jis; iš 
vvdo senę apie 80 metų,!J 
Tiktai tada jis pamatė,, kai 

vieton. savo mylimosios 
grobė seną uošvę. Nesitveri 
darni pykčiu “grobikai” pa? 

liko ją pakely. Uošvė gerai* 

pažinusi savo “žentą” pada^ 

vė i teismą. Bulgarijos teisy 

mas dabar turės gerokai gal 
vas palaužyti kol sugalvį 

šiems žiopliams tinkamą 
bausmes.

9
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VORAI KURIE GAUpO 
SMAUGLIUS IR GYVATAS

Tarp esamu voru-
gaudo muses ir vabalus -yrii

■ "F** 
dar vorai, kurie gaudo ž<K 
vis. paukščius, smauglius^ 
gyvates. Apie tai be gamtį| 
ninku mažai kas žino.

• • vVorai gaudantieji žuvis i® 
maitindamiesi gyvena 
ragua’oj. Vidurinėj Ameri^ 
ko-]- -3

Vorai kurie suėda smaugi 
liūs ir gyvates gyvena Je^ 
voj... . • ■ . ..

Si

Vorai kurie suėda pai 
ščius ir jįj kiaušinius t 

na Pietį) Amerikoj.
t

DRAUGIJŲ VALDYBŲ - 
ADRESAI

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. 1 ŠV. KAZIMIERO R. K. DW< 
PAŠALPINfiS DRAUGIJOS | 

VALDYBA
Pinnminkąs — V. T. Savickas,

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

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mnss.
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas.

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

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

2G6 Boltori" St., So. Boston, Mass.
Tvarkdaris — .T. Leščinskas,

141 Boven S t, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antra 

pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St.. So. Boston. Mass.

VALDYB08 ADRESAI
■ '.'f5®

Plrmininkiis — J. Grubinzkas, 
24 Prescott St, Readville, Mase. 

Vice-Pirmininkas — J. Marfceilonis, 
140 Bowen S t, So. Boston, Mam, ’ 

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

Fin. Raštininkas — M. šelkis, Via 
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. J 

Kasierins — F. Grendelis,
57 Gatės St, So. Boston, Mass. į 

Maršalka — J. Zaikis, L
7 Winfield St, So. Bhston, Mass. įj 

Draugija laiko snsiriDkimus kas antšą^ 
nedėldienj kiekvieno mėnesio Parajfe] 
jos salėj. 492 E. Seventh St. SosrtM- 
Boston. Mass. ,-^S

-Ai

Ūdrijos klebonas Brundza,- 
Šventažerio klebonas Zdan- 
čius, Kučiūnų klebonas Ka
tilius. Kapčiamiesčio klebo
nas Zdančius ir kiti.

Nuo ankstaus ryto prie! mi mažai kramto. . 
keleto altorių buvo laikomos! Tačiau pastaruoju laiku 
be per stojimo- gedulingos ištirta, kad dantys daugiau- 
pamaldos. Galiausiai vysk, šia genda, jei žmogus gauna 
Reinys laikė gedulingas mi
šias, po kurių karstas išneš
tas šventorium ir čia pasta
tomas prie rūsio/kur buvo 
laidojamas amžinos atmin
ties klebonas.

Čia prel. Laukaitis pasa
kė labai gražų pamokslą a- 
pie velioni ir ragino visus 
dėti aukų pastatyti a. a. kun. 
J. Grajauskui paminklą. Po 
jo vysk. M. Reinys prabyla 
reikšminga kalba, - primin
damas velionies nuopelnus 
Bažnyčiai ir visuomenei. 
Karstas dedamas į rūsį. Da
bar kalba p. K. Berulis, 
“Ryto” redakcijos atstovas, 
pažymėdamas,- kad velionis 
nepasitenkino altorium, sa-

per mažai vitamino, pažen- 
klinto'raide D. Buvo daryta 
bandymų su žiurkėmis. Joms 
buvo duodama maistas, ku
riame nebuvo šito vitamino. 
Po neilgo laiko jų dantys 
pradėjo gesti ir pūti. Buvo 
darojni bandymai dar su šu
nimis. Ir čia pasirodė tas 
pats. Vitaminas D randasi 
šituose valgiuose: Daugiau
sia piene, taipogi žirniuose, 
ypač jaunuose, pupelėse, bul
vėse. apelsinuose, obuoliuo 
se, grūšėse, avietėse, vynuo
gėse. Užtat mėsoj ir gyvu
lių riebaluose šito vitamino 
visiškai nėra.

Vitaminas D yra labai rei
kalingas ir nervams. Ištir
ta, kad žmonės, negaudami 
vitamino D, darosi labai ner
vingi-. Bet vis dėlto, tiesiogi
nė dantų gedimo priežastis 
yra rūkštys, kurios susidaro

ŠVENTO PETRO BR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas—Juozas JackevRJteir 
92 Sawyer Avė., Dorchester,

Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika, 
446 E. 6th St, Sonth Boston, MtaĄj 

Fin. Raštininkas — Juozas Gnzevičtaa,' 
27 Tampa St, Mattapan, Mass.

Iždininkas — Vincas Kališius, , .,-į 
67 G Street. South Boston, Mass 

Tvarkdaris — Petras Geležinis, 
14 Vfnton St., South Boston, Ma 

Draugijos susirinkimai huną kas pt 
nedfldienj kiekvieno mėnesio 2. 
po pietų. Parapijos salėj. 402 
Seventh St. So. Boston. Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-J0> 
PO GLOBA MOTINOS SVd

VALDYBA
Pirmininke — Teklė AšmeoSkienė,

63 G St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkė — F. Zaleckienė,

448 Cambridge 8t, Cambridge, Mam 
Prot. Raštininkė — Ona 8ianrfenė,

443 E. 7-th St, So. Boston, Maaa. 
Telephone Sonth Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė—Marijona Markonlnta
664 E. Elgbth St, So. Boston, Maaa 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 VVest 6-tb St, So. Boston, Mana 

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

Kasos Globėja — E. JanuSonienė, 
^1426 Columbia Rd., So. Boston, Maaa 

Draugija savo susi rinkimas laiko krt 
antrą utarnfnką kiekvieno mėnesio 

- 7:3O vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raštininke.

ŠV. JONO EV. BL. PAiALPINia 
DRUJOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žioboų
36 Mt. Ida R<L, Dorchester, Mase. 

Telepbone Columbia 5481 
Vice-Pirmininkas — J, L Petrauskas,

24 Thomas Pk., So. Boston, Maaa 
Prot Raštininkas — Jonai GHnactia,

5 Thomas Park, So. Boston, Ma» 
Fin. Raštininkas — Matas taikia,

250 E. Ninth St, So. Boston, Maaa 
Iždininkas — Andriejus Nsudttuiun,

885 E. Boadway, So. Boston. Maaa. 
Maršalka — Jonu Zalkta,

7 VVInflekl St. So. Boston, Maaa. 
Draugija laiko auatrinMrtui kaa treflą

nedMdlan] kiekvieno ateoato. S vai 
po platu, Parakta taKi R 7th 
m., so. “ “ “

MOTERYS VOKIETIJOS 
REICHSTAGE

♦

1928 m. Vokietijos reichs
tage buvo 31 moteris, o šiais 
metais jų skaičius pašoko iki 
39. “Deutcher Reichstag” 
pasakoja, kad 16 motėm v- 
ra socialistų frakcijoj, 12— 
komunistų, 3 — nacionalis
tų, 4 — centro; krikščionių kykla ir klausykla, bet ikū- 

j socialistų, valstybės, lįaudies 
j bei bavarų liaudies partijos 
turi po 1 moterį. Iš Šių visų 
moterų 11 yra baigę aukš
tuosius mokslus ir 6 turi 
daktaro laipsnį.

D L. K. KEISTUČIO 
VALDYBOS ADRESAI 

1930 M.

tik nurodvki-

Plrmininkas — Antanas Macajaa
450 K. Seventh St, So. Boatoa. 

Vfce-plnn. — Povilas tlrotla,
554 E. Fifth St, So. Boatoa. ■ 

Protokole Ro*t — AdoU
274 Bolton St, So, B01

Fina—į Raže — Jmaapa
450 B. Sov—th St, 80. 

Karteri— — Andrį— ta
702 B. Ftfth St, So, B 

Maršalka — K—tarter—
906 K. Broaėsray.

D—tja D.UK.1 
nertai— •

8vetaM3
•o. Beatai
BM9. Ata 
«”**■*< —u—y v.

Pianų tokių pigių tik už
$60.00. Už (60.00 gan įri-
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“Žiemą mes visi mirsime 
badu!” Taip rašo iš Rusijos 

Ukrainoj kuri prieš karą 

maitino pusę Europos.

rė Seinuose laikraštį *‘Spin

dulys” ir per kitus katali

kų laikraščius švietė ir vei

kė visuomenę, taip pat ak

tingai prisidėjo visuomeni- burnoj nuo saldžių ar skro-

niamė darbe. Kalbėtojas byląis turtingų valgių liku- 

paskutinį žodį taręs “Pava- čių. Tiktai stiprūs dantys 

tsario” sąjungos Centro vai-'mažiau Šitoms rūkštims pa- 

dybos ir stud. ateitininkų siduoda. O dantų stiprumas 

dzūkų “Dainavą” draugijos pareina daugiausia nuo vita- 

vardu. Paskutinis kalba p.‘mino D. “Nature/’London.



dabar daug galinges-
<•

ramybės ir męįlės

J. B. L

i j.

-L.

■

■ f

itijose mažesni ū- 
ŪKiai arti miestų

.. • —

—. j* į

|vyks sekmadieny, 18 d. sausio, 
1931 m., 1-mą vai. po pietų, šv. ’? 
Juozapo parapijos salėj, 17 Con- _■-_ 
gress Avė., Waterbury, Conn. i. 
Kviečiame visas LDS. Conn. aps
krities Jcuopas dalyvaut šiame su- / 
važiavime, prisiunčiant skaitlingai 
delegatų ir naudingi! sumanymų 
mūsų brangios organizacijos gero, 
vei. Atminkime, kad tik vieynbėje *'?. 
— galybė. Pasižymėkite laiką ir 
vietą būsimo suvažiavimo.

B. Mičiūniene, Apsk. Rašt.

' ūnder *** Act of M»rch & iw<r . -
^099taneefor auditas at spcdal rate of postage provided for in Section UOS 

Act Of October 8,1917, authorized on July 12, 1918” . ,
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|^UWCB8CBIPTK)N KATES: PRENUMERATOS KAINA:
BRMtlc ywly . .$4.00 Amerikoje metams ........ J... .$4.00

yearly................  .'.$5,00 Užsieny metams  ...................  .$5.00
ttfc once per week yearly. .$2.00 Vien* kart savaitėje metams........ $2.00
tn once per week yearly... .$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$2.50 

“ DARBININKAS”
f366.West Broadway < South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
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EVA GALINGAS, BET 
BEJĖGIS

/v

“Trimitas” į 
.--------------------- ---------------į:

ŽIBALO VERSMES V
ČEKOSLOVAKIJOJ

• įs? *
Prieš kurį laiką buvo pra-« 

gręžta žemė Hodonine ir su- ų 
rasta turtinga žibalo versmė. .j

Hodonine jau seniai yra
V .• > •I”

išgaunama žibalo, tačiau lig 
šiol jo produkcija per dieną 
siekė ne daugiau 3—5 vago- 
nu. Prieš savaitę buvo pra- < 
gręžta giliau ir 446 metrų 
gilumoj surasta nauja sro
vė, kuri duoda kasdien 25— 
30 vagonų žibalo. Be toJSj 
Konstatuota, km naujai 
■L -n ** '1 **** ’ *■''' • *

tikrame gyvulių tvarte nau
jas kūdikis pasaulio šviesą iš
vydo. Ir tas kūdikis, buvo 
nuo senų amiių tautų lauk
tas, Dievo pažadėtas. Jam 
gimti geresnės vietos nebuvo, 
kaip tik paprastas tvartas. 
Ir taip Jėzui, tik ką gimu
siam Kūdikėliui, minkštą 
linguojantį lopšelį pavadavo 
ėdžios, iš kurių gyvuliai šie
ną pešioja ir gromuliuoja. 
Ir pirmieji, Jėzų pagarbino 
ne žmonės, bet gyvuliai, žmo
nių vergai.

Kaip rašytojai sako, Jė
zus ne be reikalo tvarte gi 
mė. Ar pasaulis nėra kar 
tais tvartas? Ar pasaulis ne 
panašus į tikrą tvartą, ka 
žmonės visomis keturiomis 
neriasi į įvairiausių purvu 
gilumas, pražūtingų džiaugs
mų ieškodami?

Ypatingai anuo laiku pa- 
z 

saulis tikras tvartas buvo. 
Tik pažiūrėkime, kas Kris
taus gimimo laikais tautas 
valdė. Juk iš valdovų gali
me spręsti ir apie jų valdo
mas tautas.

Galingosios Romos impe
rijos ciesorium buvo Augus
tas. Kol pasiekė valdovo sos< 
to, jis savo visus žymiuosius 
priešus žiauriausiai išžudė. 
Vienam savo' valdininkui, 
nuteistam mirti, prieš jo 
mirtį pats Augustas savo 
rankomis akis išlupo. Kai 
nuteistieji mirti prašydavo 
pasigailėjimo, jis atsakyda
vo, kad juos varnos palaidos. 
Baigęs žudynes, jis užsiėmė 
svetimoteriavimu ir didžiau
siu paleistuvavimu.

Judėjos, kurios šalyje ir 
Jėzus gimė, karalius Erodas, 
Augusto tarnas, dar didesnis 
išsigimėlis buvo. Jis buvo iš
daviko sūnus. Karaliaus sos
tą pasiekė, išplėšdamas jį iš 
tikrųjų valdovų, kurių visą 
giminę Išnaikino. Pirmąją 
žmoną nužudė. Nužudė ir jos 
brolius ir jos nelaimingą se
nutę motiną. Net savo tjk- 
rus du sūnus įsakė pasmaug
ti. Jau mirties lovoje gulė
damas ir trečią sūnų pa 
smaugti įsakė. Jis buvo ir 
niekšas ir didelis bailys. Iš
girdęs kad Jėzus gimė, lie
pė išžudyti Betlejuje visus 
kūdikius. Liejosi kraujas, 
nekalti! vaikelių galvos buvo 
atplėštos nuo mylinčių mo
tinų krūtinių. * ' '

Bet tas baisusis Erodas ir 
gyvenimu baisiai baigė. Jo 
kūnas, dar jam gyvam esant, 
pradėjo pūti; jį balsios kir
mėlės ėdė. Ir jis mirė, bjau
riausių ligų suspaustas.

Ir pati žydų tauta labai 
žia\iri buvo.' Užėmę priešų 
miestą, tų laikų žydų karei
viai išžudydavo visus sene
lius, moteris ir vaikus Mer-* ■ / 
gaitės buvo imamos į vergiją 
ir baisausiai išniekinamos. 
Tai darydavo ir kitos tautos 

ir graikai ir

Cenzo biuras ką tik išdavė in
formacijas apie ūkius’ Įvairiose ša
lies dalyse.' Skaitlinės parodo aiš
kų mažėjimą per paskutinius de
šimts metų iš 2.3 nuoš. Gal suma
žėjimo priežastis yra sujungimas 
mažesnių ūkių ir apleidimas kitų.4 

Cenzas rodo, kad yra tik 6,297,- 
B77 ūkiai Jungt. Valstijose, tai 
150.466 ūkiais mažiau negu 1920 
m.

Mažiausias sumažėjimas pasiro
dė Naujos Anglijos valstijose. 
New TIampshire nuo 1920 m. nete
ko 29.5 nuoš. savo ūkių; Massa- 
ehusetts 23.5 nuoš.; Connecticut 
24.8 nuoš.; Rhode Island 13.9 
nuoš.; Maine 21.2 nuoš. ir Ver- 
mont 10.1 nuoš. Iš vidurinių At- 
lantiko valstijų, New Jcrsey nete
ko 17.2 nuoš., Pennsylvania 1.2 
nuoš. ir Nevv York 15.2 nuoš. Bet 
vaakrjnėse ir pietinėse valstijose 
ūkių skaitlius didėjo.

Yra aišku, kad žemdirbystė mai
nosi. New England valstijose pri
žiūrėtojai raportuoja, kad ūkiai 
apleisti jų distriktuose, savininkai 
rado, kad neužshuoka ilgiau laiky
ti. Ypatingai Maryland, Virgini
joj ir kitose vaisi 
kiai jungiasi Ū 
išnaikinti, nes jie parduoti “lotų 
savininkams, kurie stato namus 
miestų gyventojams.

’ Pilnas cenzas parodo, kad yra 
daug mažų ūkių. 1920 m. 83.5 
nuoš. visų Amerikos ūkių turėjo 
nuo 50 iki 174 akrus. Tik 4.5 nuoš. 
turėjo mažiau 10 akrų, ir 1 nuoš. 
apie 1,000 akrų ir daugiau.

Informacijos kasi ink svetimtau- 
dėl skurdo ir rie- £ių Ūkininkui ir jų ūkių nepaduo

davo strėlas su laiškais per 
olandų sieną, kur jas paim
davo Olandijoj buvę agen
tai. Mat, lankas, leidžiant 
strėlą, nesukelia jokio gar
so, taip kad naktį sargyba 
negalėdavo nieko pastebėti.

Senovės Graikijoj ir Ro- 
iinoj buvo gerai sutvarkytas 
žinių perdavimas. Kokio di
delio tobulumo jis buvo pa
siekęs, rodo tai, kad žinios 
Romos imperijoj per vieną 
naktį nueidavo tiek tolumo, 
kiek paprastu būdu per mė
nesį laiko. Kapri sala, ku
rioj gyveno imperatorius 
Tiberijus, buvo sujungta su 
Roma panašiu, “bevieliu” 
telegrafu, taip kad Tiberijus 
kasdien gaudavo praneši
mus/kas darosi Ronioj. Ir 
būgnų kalba buvo irgi nau
dojama žinioms perdavinėti, 
nors kiek tikslesnių žinių iš 
Romos laikų nėra. Bet už
tat būgnų “telegrafas” lig 
šiol yra-gerai išsilaikęs Af
rikoj, tarp negrų padermių. 
Tos paslaptingos būgnų kal
bos nei vienam europiečiui 
nepavyks išmokti. O nuosta
bių faktų yrą kiek nori. 
Štai, kaįtą vienas negrų bure

-Prezidentas savo pareiški- 
me sako, kad mūsų šalis — 

% jungtinės Amerikos Valsti
jos

/ nė ir turtingesnė negu kada 
gįrnors savo istorijoj. Gražus 
l^tai pareiškimas ir džiuginan- 

tis tiems, kurie stovi prie tos 
^ galingos ir turtingos Ameri- 
.^įos valdžios, ir tiems, kurie 

valdo ne kaip valdininkai,
Ii5S:<*z f
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kaip patys vokiečiai, 
tos pusės ir vokiečiams 
nai pasisekdavo. Taip antai, 
kai rusai žygiavo į 
Prūsus, vokiečiams pavyko 
lengvai išifruoti rusų vado
vybės slaptus įsakymus ir 
tuo būdu gerai orientuotis 
rusų kariuomenės judėjime. 
Tai leido vokiečiams su ma
žomis, palyginti, jėgomis su
naikinti karo pradžioj ge
riausius rusų korpusus. 
Prancūzai karo paskelbimo 
dieną iškrėtė vokiečiams 
tikrą šposą. Būtent, kai iš 
Berlyno buvo pasiųsta vo
kiečių atstovui Paryžiuj ši
fruota telegrama, kurioj bu
vo įsakoma įteikti Prancū
zams karo paskelbimą, tai 
prancūzai tyčiomis taip su
painiojo telegramos šifrą, 
kad atstovas, ją gavęs, jokiu 
būdu negalėjo suprasti jos 
tikslaus turinio. Tik pasi
kalbėjęs su Austrijos pa
siuntiniu, jis suprato, ką'jis 
turi daryti...

Žvalgyba, sekimas ir slap
tas žinių perdavinėjimas, y- 
pač karo metu, yra žinomas 
pačiais seniausiais laikais. 
Jau graikų istorikas Hero- 
dotas ir karo rašytojas stra
tegas Aerieas, (IV a. prieš 
Kristaus gimimą), paduoda 
daugiau kaip 40 būdų slap
toms žinioms perdavinėti. 
Vienas iš tų būdų — rašytų 
žinių perdavimas, apvynio- 
iant laiški) strėlas ar mėto
mus kalavijus, buvo ypač 
mėgiamas. Taip pat žinių 
perdavimas signalais nuo 
aukštų kalnų, būgnais buvo 
irgi išsiplatinęs.

Vienas garsaus romėnų 
kai'o vado Julijaus Cezario 
papirktas galias įmetė Ceza
rio laišką į Oktavijaus Cice
ro stovyklą, kurį Į?uvo,apsu
pę galiai Belgijoj. Laiškas, 
kuriuo buvo pranešama, kad 
jis nepasiduotų ir laikytųsi, 
lies Cezaris eina jam padė
tį, buvo rašytas graikų kal
ba, kurios, Cezario nuomo- 
nne, gailai tikrai negalėjo 
suprasti. Ir pasaulinio karo 
metu dar buvo plačiai nau
dojamasi šiuo būdu žinioms 
^erdąnaėtįu ‘ ‘
irkt naĮlif Į i

negrų sodžiuj fcsgtų ekspė- 
dicijos vadui, kad vakar va
kare į Kartumo miestą (2000 
kilometrų tolumo!) atvykęs 
laivas, iš kurio išlipę du bal
ti karininkai, kurie vyksta 
ieškoti ekspedicijos. Pa
klaustas burtininkas, kuriuo 
būdu jis tai patyrė, atsakė, 
kad jis pats nakties metu 
nuvykęs į ten ir sugrįžęs at
gal. Toji žinia buvo perduo
ta būgnais per vieną naktį 
per 2000 kilometrų! Ir pasi
rodė visiškai teisingą. Po 
šešių savaičių tie du kari
ninkai rado ekspediciją. Jie 
atvyko Kartuman tą pat va
karą, kaip burtininkas sa
kė.
Nematomas rašalas žinioms 

perdavinėti yra taip pat se
niai žinomas, nors Didžiojo 
karo metu buvo žymiai pa
tobulintas. Senovės romėnų 
poetas Ovidijus meilės laiš
kams rašyti pataria naudo
tis pienu. Tą pat būdą var
tojo, sėdėdamas kalėjime 
Petrapily, bolševizmo tėvas 
Leninas. Gaudamas lytais 
pieno ar arbatos, jis iš. duo
nos minkštimo pasidaryda
vo “rašalinį,” kurią tuojau 
prarydavo su rašalu, kai tik 
prie durį) ateidavo sargas. 
“Šiandien aš,vėl prarijau 
penkias rašalines” — rašė 
jis vienam laiške savo žmo
nai. Taip pat jis gaunamų 
skaityti knygų paraštes iš
rašydavo pieno raštais, ku
riuos vėliau jo laisvi drau
gai išskaitydavo. •

Siunčiamuose viešu keliu 
laiškuose dažnai yra varto
jami sutarti ženklai, žodžiai, 
pavadinimai Romoj ir Atė
nuose tai buvo plačiai var
tojama. Anglų karininkai 
ir agentai dažnai rašydavo 
savo slaptus pranešimus lo
tynų raidėmis, bet hindosta- 
nų kalbos tarmėmis, kurios, 
aišku, z vokiečių karininkai 
nesuprasdavo ir laikydavo 
tokį pranešimą, kaip šifrą.

Iš įvairių sutartų anks
čiau būdų žinioms perdavi
nėti, galima duoti kelis pa-* 
vyzdžius. Vienas prancūzų 
šnipas, apsigyvenęs Šveica
rijoj, kaipo pamaldus vie
nuolis, ir įsteigė bendrabutį. 
Vienam laiške jis praneša, 
kad du auklėtinius jis ma
nąs gauti iš Miuncheno, ki
tus du iš Ulmo ir Augsbur
go. “Aukl^iniai buvo visai 
nekalto pobūdžio, būtent, 
“auklėtinis” reiškė nei dau- 
giau nei mažiau, kaip tik 
kariuomenės korpusą. Bet 
jau pačioj karo pradžioj, 
kai karo žinybos paėmė į 
savo kontrolę paštą ir tele
grafą, liko nepaprastai sun
ku perdavinėti sutartais po
sakiais žinias, .nes įgudusi 
kontrolė greitai atkreipda
vo dėmesį. Todėl buvo pe
reita prie pranešimų šifra
vimo, tikintis, kad priešinin
kas nepajėgs turinio iššif
ruoti.

Kiekviena kariaujančioji 
šalis tui’ėjo įsiruošusi di
džiulius skyrius, kurių svar
biausias uždavinys buvo iš- 

tas per radio

t kaip turintieji užtektinai
■ pinigų valdyti ją netiesiogi- 

1U būdu, vadinasi, savo tur
būt kontroliuoti šalies likimą. 
gĮfefką gi apie tuos, kurie toj 
^galingoj ir turtingoj Ameri- 
įįkoj nieko negali ir. neturi, 
ęjiet iki tokio laipsnio, kad 
^pristinga maisto ir reikalin- 
^pausių drabužių? Toj šžfly, 

šalia milijonų mirštama 
^badu, tur būt kas nors ne- 
| tvarkoj, kad tokiems santy- 
7 kiams leista išsidirbti. Tad, 
^gi neperkoks čia džiaugsmas 
^4r nėra kuom labai pasigir
sti. Čia verčiau reikia su pa- 
kAižemįnimu muštis krūtinėn, 
gįkad prie tokio krizio prieita 
? ir kad valdomoji Republiko- 

partija, prižadėjusi 1928 
t/in/rinkimuose, kad kiekvie- 
N nas darbininkas turės vištą 
^į^tode ir automobilių tvarte, 
fyie tik neištesėjo savo pasiža- 
p4ėjimuose,‘ bet privedė prie 
jokios finansinės panikos ir 

tokio nedarbo, kokio dar nė- 
?^ra buvę Amerikos - istorijoj, 
sį Taigi, iš vienos pusės, Ame- 
i rika dabar taip galinga ir 
^tortinga kaip niekad savo is- 
^rijoj, iš kitos gi ji taip pat 
pavargusi ir bejėgė kaip 
^(niekad savo istorijoj. Vadi- 
gašasi, vieniems čia jau 'per- 
^Įlaug gerai, kitiems perdaug

Kodėl tas viskas? Atsa- 
r tymas trumpas: nėra meilės, 
gįBes turintieji perdaug gaili- 
^iį-tiems vargšams Lozoriams 

trupinėlio numesti nuo sa- 
stalo; nėra teisingumo, 

gmtie turtai juk uždirbti ne 
|įWltarankių turtuolių, bet 
R|fi®kaituotų darbininkų, ku- 

už savo pasišventimą ir 
ĮžĮfeitisą iifc pavalgyti žmonis- 

neturi; ir nėra nė pa- 
OtMČiausio sveiko proto, nes 

wweBdami žmones prie dės- 
i

■m, , milijonieriai savo 
užsispyrimu ir pasi-

If1* ■

Amerika, girdi, galinga 
kaip niekados savo istorijoj. 
Ar gi? Mums atrodo, kad ji 
bejėgė. Negali net nusikra
tyti prohibicijos, į kurią taip 
neatsargiai ir nesąmoningai, 
įsivėlė. Negali nusikratyti 
nedarbo, kurs jai daro ir ža
los ir sarmatos kitų valsty
bių akyse. Milijonierių ego
izmas ir trumparegystė taip 
įsivyravo, kad vąldžia jų 
prašyte prašo daryt ką nors, 
kad pašalinti! tą nedarbo 
šmėklą, bet neturi į juos jo-, 
kios įtakos. Vienas milijo
nierius sako: kas man rūpi? 
Kitas jam atsako: o kas 
man? Ir taip sukasi tolyn 
tas užburtas ratas. Prezideri- 
tas išgarbina Amerikos tur
tą-ir galybę, bet pats via be
jėgis: negali nė jos turto tin
kamai sutvarkyti, nė savo į- 
taka nedarbo pašalinti.

K.

Ūkių Skaitlius Jungt. 
Valstijose Mažėja

Tai,toks tuometinis pasau
lis buvo. Ir tokiu metu į tą 
baisų purvyną iš Dangaus 
nužengė Išganytojas ir Dai-, 
lidės šeimoje apsistojo. Jis 
paniekino ištvirkusių valdo
vų rūmus, ištyžusių pąrizie- 
jų bei mokslo žinovų šeimas. 
Jis pasirinko sau motina ne
kaltą Mergelę Mariją, o Glo
bėju — dailidę Juozapą.

. <-■ . *.

Ir iki 30 metų amžiaus Jė
zus buvo Dailidė.- Jis daili
dės darbą dirbo taip, kaip vi
si geri dailidės. Iš paprasto 
medžio padarydavo gražų 
stalą, gerą lovą. Jis darbo 
nebijojo. Visą laiką tik su 
iarbininkais sueidavo. Tik 
-ieną kartą, dar 12-kos metų 
ūdamas, buvo patekęs į 
nokslo vyru susirinkimą, ų

Dailidės amatas Jėzų daug 
ko išmokė. Jis įprato iš vi
siškai menkos prastos me
džiagos gražius daiktus pa
daryti. Iš Jo obliaus byrė
jusios skiedros dažnai Jam 
priminė tikrąjį darbą—ob
liuoti žmonių gyvenimo iš
krypimus,^ r

Darbo žmonėms tik džiaug
tis tenka, kad Jėzus taip dar
bą išaukštino. Jis aiškiai pa
rodė, kad tik darbo žmonių 
širdyse tikroji < gyvybė yra, 
kad tik darbo žmonės ištvir- 
kusį pasaulį išgelbėti gali. Ir 
Savoapaštalus iš tikrų dar- 
bininkų skaičiaus išsirinko. 
Nazareto Dailidės paliktieji 
12 darbininkų milžiniškus 
darbus nuveikė. Jie beveiki 
visi ne paprasta mirtimi mi
rė. Jie mirė už Tiesą nuo, 
ištyžėlių, tinginių ir apakė-'dyti. 
lių kruvinų rankų.

? I įia jįi'ĮHl.~į»l’l įįįj

Krikščionys darbininkai ir 
siekia tos ramybės, piaaautio 
taikos- Bet reikia notėti to
kios ramybės, ktirią mėšle ir 
teisybė lydi- ' '

Pasaulis iki šiol daug ko 
mėgino. Mėgino mokslą, įsta
tymus, turtus, jėgas, džiaugs
mą ir daugelį kitų . dalykų. 
Bet ar esame patenkinti pa
saulio dabartine tvarka?

Kai gerai įsižiūri į visas 
valstybes, į tautas, į jų tvar
ką, tai, rodosi, ten viską ran
di. Bet vis dėlto ten vieno 
dalyko nerandi. Niekur pla
čiu maštabu nerandi — Mei
lės. Jei žmonės turėtų mei
le, slt būtų įvykę didieji ka
rai, tos žmonių didžiosios 
skerdynės.. Jei meilė pasau
ly viešpatautų, ar reikętų 
prieš brolį stoti ir žiauriai 
kovoti. Ar būtų tada pasau
ly tie baisūs nedarbo metai. 
Juk didieji milijonieriai, jėi 
bent kiek žmonijos meilę tu
rėtų, galėtų visi susitarti ir 
įsteigti tokius viešuosius 
darbus, kur žmonės bent pa
doriam pragyvenimui galėtų 
užsidirbti. .

Be Kristaus mažai kas pa
darė meilės mėginimą. Ka
lėdos 
šventė.Tad pamėginkime su
kurti meilės liepsną nors 
mažuose rateliuose. Jei dar
bininkų vislose šeimynose 
meilės aplinkuma susidarys, 
tai jos spinduliuojanti šilu
ma prasiskverbs ir į didesnę 
aplinkumą. Gal ir turtuolių 
širdys bent kiek suminkštės.. 
Jei visas pasaulis pamažu 

jineilės juosta apsijuostų, tik
rai gyvenimas kitoks būtų. O 
to nori Kristus, tad padeki
me Jam Meilę pasauly įvvk-

SLAPTAS žINiy PERDAVINĖJIMAS SENIAU 
IR DABAR

rius, kuriuose dirbo žmonės, 
pasižymėdami šioj srity ne
paprastais gabumais. Iš iš
ėjusių. po karo tų skyrių, ar
ba biurų, darbo aprašymų 
matyt, kad darbas tenai bu
vo gerai sutvarkytas, kad 
per 24 valandas anglai galė
davę iššifruoti lig 2000 slap
tų telegramų-riet tada, kai 
vokiečiai kasdien keitę šifro 
raktų. ■ •'

Anglai vokiečių slaptų te-
'»

-V'

v-z A. t, v _

legramų išifravimo atžvil
giu, buvo daug laimingesni, 
nes į jų rankas dar prieš ka
rų buvo pakliuvęs vokiečių 
slaptojo šifro raktas, o Di
džiojo karo metu rusai, pa
skandinę vokiečių kreiserį 
“Magdeburgą,” sučiupo ir 
slaptąjį šifrą, kurį tuojau 
perdavė anglams. Todėl 
jūrų kautynes ties 
ku anglai lygiai taip pat ge
rai skaitė

. z
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Kalėdos tai Kristaus giini- 
nio Šventė. Ši šventė kiek
viename žmęguje. sužadina 
prakilnius jausmus. Kiek
vienas Kalėdų dienoje, tarsi, 
atsinaujinai

Mums blaivininkams ši 
šventė labai brangi. Ji pri
duoda mums daugiau pajėgų

■ ** "'T & + .

varyti Jėzaus pradėtą dar
bą. Jėzus ateidamas į šį pa
saulį atnešė žmonėms ramy- 
bę. Daugelis ieško ramybės

• . ■ — 'y
per girtybę.; Deja, jos jie

. .* ■ ••
neatranda. Tikrą ramybę tik 
blaivas žmogus tegal turėti 
bei atrasti. Pasirūpinkime, 
gražiai mandagiai elgdamie
si, bent po vieną šeimą pri
kalbinti blaivai Kalėdas 
švęsti. Ypatingai tokią šei-. 
mą, kuri visados, pirmiau 
Kalėdas praleisdavo girtuok- 
lybėje. Jeį taip padarysime, 
gimęs Kūdikėlis mums vi
siems laimins ir suteiks savo 
ramybę.

K. F. J.

SENOVĖS LIETUVIŲ 
-v- ŠEIMA

* < ?'. i .;*:. • - ✓ • *' —————— x- • *. ; * , - f _ • ••
” ** » ‘ ’ < - - **■

/^ '" Pirmutinis dalykas, kurį Ligi jie nėra pasišalinę (ve- 
/ jaučiame .smingant į akį po dę; mirę) iš . po tėvo globos.
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Šiam pastarajam mirus geis- 
daina ii kuo veiMkupdai ana- 
fiįe pasaulyją regėti, senovės 
įietuyė moteris pąti Žąįįpa į 
šventą ugnį ir deginazt Va- 
dinaši, meilės didybė pasie
kia aukščiausią laipsnį, ku
rį ji gali bendrai pasiekti. 
Meilė savo gimtojo krašto 
žmogui dąr, kita kryptimi 
'T ’ , • • • . $ '

reiškiasi. Tekėti už .gudo, 
n • '' ' < r •

lenko ar vokiečio anų laikų 
Lietuvos moteris laiko di
džiausia gėda. “Atkakliai 
kalnėnė ar žemaitė nors mo
lio Motiejų kalnėną ar že
maitį gavusi,” sako mūsų is
torininkas, “tuomi vien sa
ve džiugino tardama: “Et 
koks toks, bent pačių par- 
gults,' nesvetims.” Ji sau
goja namų,aukuro skaistybę 
šeimoje ir padorumą. “Nei 
plikų alkūnių adaros cacinės 
večiui negailino,plaukų kak
toje neraito, marškinių išei
ginių plačios rankovės, ties 
delnais ir antį visados sege
le susegtas laikė, mergvaikių 
pakalusais tarp jų neatsi- 
klausi. *). Moters skaistybės 
ir padorumo kultas Lietuvos 
senovėje AUžima’ vieną' žy-

.k . ’• r.. -2'

miausių vietų. “Būtų vai
nikėlis klestėjo, kurio kitų 
kartų kalnėnė ir žemaitė ne- 
būtų mainiusi ne rien į auk
so rūmus (palocįus),' bet ir 
l turtus viso pasaulio. ” Mer
gaitės ir nuotakos pvnė ka- 
sas ir ant galvos rūtų vai- 
nikus sagstė. Rūtų vainikė- 
is nekaltybės simbolis. Se

novės lietuvaičių jis už vis 
daugiausia buvo gerbiamas 
ir mylimas. Paskutinė vedy- 
)ų ceremonija buvo jo nuse- 

gimas. _ Žynys, ištaręs žo
džius: “Lai.. būna visados 
judum meilė stangi, stipri 
ir tvirta, ėjo jaunajai nu
segti vainiką. Jisai jai kir
po kasas, dėjo ant galvos 
nuometą, ėmė vainiką, kurį 
oačiau jaunoji nešiojo ant 
nuometo iki sūnų pagim- 
dant. Didžiausias vargas ir 
nelaimė šeimai, jeigu mer
gaitė savo vainikėlį suteptų. 
Tą nelaimę numanydamos 
pelėdos z naktimis šaukia: 
“Ką vystysi, ką vystysi? 
mergos vaiką, mergos vaiką, 
tuomi vystysi, kuomi vysty
si? liepos lapu, liepos la-, 
>u.” Skaistybės gerbimas < 
mvo privalomas tiek mete-1 
kėjuąiai mergaitei, tiek iš
ėjusiai už vyro moteriai.Tai 
liudija vedybų apeigos ir iš
tekėjusių gyvenimas. Vedy- 
bu metu be kito ko jaunajai 
mvo sakoma: “Smailumas

* r

ir lielio leidimas yra visų di
džiausia yda moterų, todėl 
ant viso turi užsimerkusi 
būti**), kas iau nepridera 
ir žodžiais maloniais kaip 
medumi saldžiais turi visa
dos kalbėti, nesgi visų di
džiausias pasiėmimas kiek
vienos žmonos yra saugoti 
namuose ūgnj ir viežlybumą 
užlaikyti.” Tpo tarpu žy
nys prie kiekvienų durų bė-
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Trakų ežere tamsiai mėlynos bangos
Prieš spindinčią .saulę, kaip aukso liepsnelės, 
Su gaudžiančiu vėju iš padugnių kelias 
Ir Čįuoždamos rangos.

Pakrantėmis nendrės, kaip jaunos skalbėjos, 
Liniuoja ir judančiu vandeniu taškos. ‘ '
Trakai ir Birutė jų laisvei ne kažkas: 
Joms saulė ir vėjas.

Pilis išsisiėkus dangun pasileidžia.
Ant žemės tarp medžių rėplioja gyvūnai. 
Kasdien čia Birutė svajoja ir būna, 
Ir Vytautas žaidžia. /

“Dievai ir dievuliai, iš jūsų galybės 
“Tėvų plati žemė stiprėja ir veisia.
“Tegrįžta Kęstutis, kaip grįžo kadaise, 
“Iš karo baisvbės. ” ' ~ - - - -
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Bgvtą nųmbffla. BnUrbrodų bir- 
. ža. “UniversaliniB magMinM.’’ 

' Kietoms atributų skųliuunoji 
. Dina.

Meą žinoibe Berlyną pra
šmatnų, stebimės aukštąis jo 
namais, nuostabiomis pasi
linksminimo vietomis, ištai
gingomis kavinėmis su tele
fonais prie kiekvieno stale
lio.

Tokį mes Berlyną pažįs
tame, girdime ir stebimės. 
Bet niekas mums nėra pasa
kojęs apie Berlyno prie- 
miesčių gyvenimą. Kelių 

' kilometrą atstume nuo 
triukšmingo Vesteno, yra 
vos apšviesti Nordenas ir 
Ostenas — Berlyno dalys. 
Tai skurdo viešpatystė.

Aplink sustojusį prie ko
kio namo automobilį susi
renka minia žmonių ir žiū-, 
ri į mašiną, kaip į stebuklą 
iš kito pasaulio. Dėl to, kad 
automobilis čia retas svečias.

Šioj Berlyno daly retas 
skaičiuoja markėmis, bet 
pfenigiais, mėsą valgo tik 
sekmadieniais, o į riekę duo
nos, užteptos margarinu 
sviesto vietoj ir uždėtos svo- 
gūnainės dešros griežinė
liais, žiūrima kaip į nepasie
kiamai brangii ir gardų vai- 
gi- ,

Taip aprašo Berlyną už
sienių laikraščių korespon
dentai, išlandę jo visus už-’ 
kampius, suradę tokių įdo
mybių, apie kurias pats 
Berlyno centras nieko neži
no.

Štai Berlyno šiaurinė da
lis. Aleksandro aikštės ra
jono siaura gatvelė. 'Mažy
tė karčiamėlė^— “knaipė,” 
kokių čia daug. Prie stalų 
darbininkai, bedarbiai, pro
stitutės. Nedidelėj patal
poj nepaprastas klegesys, 
keiksmai, ginčai. Į karčia- 
mą po vieną renkasi elge
tos. Kaip šešėliai jie slan
kioja pasieniais ir dingsta 
už durų kambario gale. Te
nai — “Berlyno butorbrodi- 
nė birža.” Į ją gali įeiti tik 
profesijonalai elgetos.

Gerai per dieną pasipelnę 
elgetos atneša čia parduoti 
išmelstus buterbrodus, kla
siškuosius Berlyno “Štul- 
len.” Tie, kuriems pasipel
nyti nevyko, yra buterbrodų 
pirkėjai. Biržos kursas ne
pastovus. Šaltomis dieno
mis jis kyla, šiltomis—krin
ta.

Biržoj sausos duonos šmo
telis kaštuoja 2 pfenigiu, 
“štulle” su marmeladu — 
1 t)f.,įSU likerine dešra — 6 
pfen., su paprasta dešra —j 
“ktiakvurst” — 8 pf., o su 
šveicariškuoju sūriu — 12 
pf.

Kiek tolėliau yra Berlyno 
profesijonalų elgetų “uni
versalinis magazinas.’’ Po
grindy dega žiburys ir ma
gazinus uždarius. Laiptais 
leidžiasi į požemį nudriskę 
žmonės, pokais ir maišais 

Pogrindžio savinin- 
jijmALt. rimtijl

Rėjas: senų rūbų, avaly 
sįgarų, sigarų nuorūkų^
pirosų nuorūkų, senų 
tuvii ir peilių, sąšlavynJM| 
rastų apikaklių, kakloryšHL 
virtuvės įrankių. Bet jis 
pardavėjas. Elgetos čia U® 
tik parduoda, bet ko reikmę 
jr nusiperka.

Prekyba eina be ilgų kai 
bų.- Nesusipratimams kilioj 
viena ar kita pusė grąsiržfeį 
pakviesianti policiją, bfl^ 
grąsinimų nevykdo: 
niems ir kitiems policijos 
sikišimas nepageidaujamas./

Pačioj Dancigerstrass$ 
pradžioj -yra didelis pilkaįj 
namas. Kasdien, apie 9 valįĮ 
lyto, to namo kieme didžiau/ 
sias judėjimas. Viso Beriju 
no elgetos čia susirenka sko$ 
linti jiems reikalingas elge^ i,, ' a- 
tarimo priemones. Nuomoj 
mokesti už nuomojamus^ 
daiktus jie turi sumokėti ųž, 
visą dieną iš anksto. Bet gaf| 
Įima ir “abonoutis 
niam laikui. Tada galimįg 
mokėti pigesnę nuomą.

Išnuomuojamieji daiktai 
paskirstyti į 3 kategorija^ 
Pirmojoj kategorijoj—šaO 
mankos. Ne kiekvienas el*| 
getą teįstengia ją išnuomoji 
ti: už 2 savaites reikia mįffl 
keti 10 markių nuomos., \||

Į antrąją kategoriją įeiriį| 
gyvi • padarai: senas akla® 
šuo Nero, jau 10 metų 
nantis elgetų šunies parisi 
'gas, beždžionė Lulu, papfig 
gos traukiančios popierėliuĮl 
su ateities spėjimais.

Trečioji kategorija — la2*j 
dos, ramsčiai, armonikos^ 
lentelės su parašais: “stt-J 
šelpkite aklą,” “padėkit^ 
invalidui” ir t. t. Trečiofe 
kategorijos daiktų čia di 
giausia, ir dažniausiai 
reikalaujama.

Kas vakaras elgetos 
nuomotus daiktus grąžu 
Šarmankos, o jų yra a] 
40, armonikos, kriukiai i 
statomi tvarkingai. į eil^l 
Senasis Nero' gauna 88rtj 
vakarienę ir lenda į kertę 
miegoti, beždžionė Lulu grife 
dama į narvą, papūgos, tuįĘ 
domos i savo vietas. Viši* 'f • Jrl
minga iki rvtojaus.

,-3i
Katalikas, kuris galėdMMB 

remia katalikiškos spaudo, Mfefl 
teisės vadintis geru BažnyHfl* w| 
ku’—Vyskupas Ketteler.

____________________
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Birutė nutilo ir įsmeigė žvilgsnį 
J tolimą, tolimą mėlyną dangų, 

' O saulė, prakirtus pro ąžuolą langą, 
Palaimina žingsnį.

Iš rūmų, lyg saulės kaitrūs išvyliotas, 
Išbėgo drąsus šviesiaplaukis Vytukas: 
Jam bangos po kojų iš ežero brukos,

. Ir putos smėliuotos...
' .• ■' " Y -• ■ ' ■ •

“—Vaikeli, mažyti vaikei, neparpulki, — 
“Kalbėjo Birutė, — nelėk nesustojęs! 
“Čia pliuškančios bangos apsems tavo kojas. 
“Taip daro tik mulkiai!

„ “— Vaikeli, kai būsi tu vyras, kaip reikia, 
“Pražilę bajorai lydės tavo žygį 
“Ir pagarboj lenksis prieš kunigą: didį, — 
“Tuoj būsi toks veikiai!”

Narsuolis Vytukas neklausė ir blaškėsi 
Krante neramiai prie vandens atsistojo, 
O žaidžiančios bangos į kunigą tvojo 
Ir veidą aptaškė.

”— Mamyte, -— jis taria, — tas man nepatinka... 
“Kai tėtis sugrįš, aš jam ežerą skilsiu...
“Jei ežeras pyks, aš ilgiau čia nebūsiu... 
“Kam pult šeimininką?. . ”—

t' ■*•

. ^ ■ ' Pirmutinis dalykas, kurį Ligi jie nėra pasišalinę (ve- 
jaučiame smingant į akį po dęj mirę) iš po tėvo globos, 
Lietuvos senovę besidairant, Fe yra įrankiai jo xalios. Ir 

suaugę jie neturi savarari- 
Jidšlpimo. Kitaip atrodo da
lykai senovės lietuvio šeimo
je. Z ' ../-F

■ ’ Vyras, tiesa, yra šeimos 
galva, gaspadorius. Vyro 
galva didesnė. Ji yra labiau 
vertinama už moters galvą. 
Juk dar šiandien yra sako
ma: ožka ne gyvulys, mer
ga ne šeimyna. Tačiau jau 
pats vardas rodo kuo jinai 
yra šeimoje. Sakoma “žmo
na,” nes ji, anot S. Daukan
to, yisą “žmonystę,” visą 
namų rėdą veda. Balso sva
rumo atžvilgiu šeimoje ji i 
nėra beteisis valdinys, prie
šingai — savarankiška bū- 
lybė. Ji nenori nusileisti vy
rui, visur ir visame ji siekia 
neatsilikti nuo jo. Lepumo 
ji neapkenčia ne mažiau ne
gu vyriškiai. “Tankiai nuti- . 
ko, rašo S. Daukantas, jog 
negalinti žmona, bedirbda
ma pievoje sugriūvi^ pailsė
jusi tenai ant ežes ar pra
dalgėje, pati namon glėbyje 
kūdikėlį parnešė ir jaunu 
karšinčium namiškius pra
džiugino.” Kitaip sakant 
“moteriškosios vyrais būti, 
o vyrai dar už vyrus dides
niais tapti norėjo/’ Moters 
pavyzdys darbštumo, ištver
mės, atsidavusi savo šeimai 
visa savo siela ir širdimi. *

Senovės lietuvių žmoiia ne 
,tik namų reikalais rūpina
si. Ji yra lygiateisis šeimos 
narys.. Dėl to"ji- eina šalia 
vyro ir tada, kada tasai yra 
trimito pašaukiamas atlikti 
kilnią tėvynės gynėjo prie
volę. Rūsčią dieiię, kada ne
prieteliai užplūsta 'Tėvynę, 
senovės Lietuvą moters dro
žia į karą' lygiai su .vyrais. 
Ji yra jų padėjėjas paveji*- 
giaumafe gyvenu -

x. yra nepaprastai gilus musų 
F bočių pamėgimas laisvės;

■ “Liuosybę savo,” sako “Bū-
Daukantas, jie “per

■ \ ■ /•’ V Y ’
£ vio m vi n t o it* trnrf/yihr 117. 111-vis mylėjo ir godojo, už ku

rią visos pasaulės auksą ne
būtų ėmę; atkakliai vergy- 
bos neapkentė ir už velnių 
darbą turėjo, tardami: vėl- 
nlas tau, sako, tevergauja, ne 
žmogus, o tiems, kurie tarė 
jiems vergauti ir kentėti, vi-
sados vienokį atsaką davė, 
tardami1: lig saulė patekės, 
mums rasa akis išės. ” Lais
vė senovės žemaičiui ir aukš
taičiui buvo vyriausias įsta
tymas. Tuitai, lobis, kitos 
pasaulio gėrybės, palyginus 
su laisvės gėriu, buvo, jam 
antraeilis dalykas. Turtų jis 
lengvai galėjo lengvai atsiža- 

•- dėti, o laisvę visada didžiau
siu atkaklumu gynė, nes ją 
visų labiausiai godojo ir ger
bė. Laisvės pagrindu buvo 
paremta ir jo šeimos buitis.

‘./Būtent:
Jeigu senovės romėnų šei- 

i Linoje vyras turėjo laisvas 
rankas: lygiai žmoną, lygiai 

.:vaikus jisai galėjo net nužu- 
dyti, į nelaisvę parduoti, 

/ stabmeldžio lietuvio šeimoje 
>5* žydėjo meilė ir laisvės pa- 

? mėgimas. Čia senovės lietu
vio šeima griežtai skiriasi 

S nuo senovės graikų ir rome-
r nų šeimos. Senovės romėnas 

-i*/; savo žmonai buvo globėjas, 
gj-i Be jo žinios vieno žingsnio

ji negalėjo • dąryti. Jos tei- 
tsės.yta paneigiamos. Vyras 

šeimbje yra nelyginant visa- 
. galis karalius absoliutinėje 

monąrcfiijoje. Tu<> tai^ū jo 
moteris klusnus, beteisis yal- 

/C Ji neturi balso nei

va (s t y b € s dalyktio-

si
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Birutei gražu, kad valdovas jaunulis 
Jau veržias į laisvę iš vetgiško lygio. 
Tą dieną iš tolimo lemiančio žygio 
Sugrįžo Kęstutis.. .

Kariai ir vadovai, pilin susikraustę, 
Dėkoja dievams už laimingą grįžimą.
Valdovas su Vydautu darė Sprendimą, 
Kaip ežerą bausti. -
' (“Trimitas”)
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Uždek Savo Adresą Ant Visų
Pašto Siuntinių

Visi pašto siuntiniai privalo tu- 
>rėti siuntėjo adresą, jeigu pagei-. 
daujama, kad pakietas ar laiškas 
nepasiekęs vietos būtų atgal sugrą-

rė iš saujos grūdus ant jau
nosios galvos sakydamas: 
“Dievai tave laimins visame 
gyvenime, jei seksi jų įsaky
mus ir tauriai vilksi savo ū- 
kį.” Moters našlės bevaikės, 
-mirus jų vyrams, galėjo tap
ti kunigienės su ta sąlyga, 
jeigu ‘ laikysis “čystatos,” 
kaipo “visų pirmiausio” į- 
statymo, kurio peržengimas 
buvo mirtimi baudžiamas. 
Šitaip atrodo senovės moters 
būklė bei jos padėjimas lie
tuvių šeimoje, jos gyveni
mas su vyru. Svarbu dabar 
pažymėti vaiki) buiseną šei
nio ją o’tĮip pat senovėj be
tų vių pažiūras į vedybas. 
Tačiau apie tai kitą kaiTačiau apie tat

V

žintas ir nenneitų į Dead Letter 
Offisą AVashington, D. C.

Patyrimas rodo, kad labai dide
lis nuošimtis pašto siuntinių berei
kalingai pasiekia Dead Letter ofi
sų. Apie 20,000.000 laiškų ir 450,- 
000 pakietų kas met pasiekia šitą 
vietą tik todėl, kad siuntėjai savo 
adresus neuždeda ant voko. Kuo
met visos pastangos pasiekti rašy
tojus išsibaigia, ajjie 80 nuoš. tų 
laiškų sudeginama, kaip be ver
tės. Kaslink pakietų kitaip pa
sielgiamą, kuomet juos negalima 
sugrąžinti siuntėjams, parduoda
ma viešame išpardavinėjime ir 
kiek surenkama pinigų, pasiunčia
ma Pašto Departamentui.

Departamentas sako, kad vien- 
tik Kalėdų kortelės įmonėms kai
nuoja net $325,000 kas met.

Fiskališkais metais 1929 m. apie 
269,869 daiktų parduota, atnešant 
Departamentui apie $81,000. 1928 
m. 254,348 daiktų parduota ir at- 
nešėapie $95,000. .

1929 m. apie 23,000,000 “miru
sių” 1

nešė apie $95,000. -
t

ų gauta, ir 19,125,000.t T

kiiakvurst”

.TVL KM ___ V

10 DIDŽIULIŲ
(turiaštą arti 1000 

rttošia kiekvieno lietuvio M 
to biblioteką kurie Aai4 
nj,” didžiausiu nSuerinį M 
ros, mokslo, visuomenei ir j 
milkojo gyvenimo žunaO 
pat jo leidimo pndfiois. jfi 
dinys” darai kaskart F 
ir tiesiog būtų ned< 
gu kuria inteligentą 
rios protaĮjos jb 1 
begyventi), jo nepėt
neskaityti) bent ne 1
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VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

' —turėjo net 3 sykius išeiti ir pa-' 
[kartoti. Vienas iš mokytoją semi-

| ~ wr

įspūdingą ir grau-1sinkiausią gi dalį solo gabiausiai

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, sausio 2, 7:30 vai. 
vak., Lineoln Svetainėj, 26 Lincolri 
St. Ateikite visi. Valdyba

WATERBURY, CONN.
Gruod. 28 d., 1 vai. po pietą Į- 

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

. < * ' *

Komitetas

Koncertas 
dą vakare. Tuojaus tXko girdėti 
kalbantis publikoje, kad būtą bu
vus ilgžaus programa, nebūtą atsi
bodę, nes buvo įvairi ir turtinga.

i. Dėklė-
■■ ■■■

j • /
LDS. .108 kuopa gruodžio 28 d. 
irai. vak. vaidins gražų veikalą 
taros Sargas.” Veikalas labai 
IŽUS; bus juoko ir verksmo.Vai- 
Jtojai geriausi. Kviečiame visus 
giankyti tą vakarą į Aušros 

par. salę ir maloniai pra
sti laiką. Gauto pelno pusė ski
nta parapijai.gp’ 
f

LAWRENCE, MASS
Klausimas—sunkus darbas

Gruodžio 13 d. šv. Pranciškaus 
arapija turėjo Advento išpažintį, 
m. kleb. P. M. Juras nuvažiavo 
iiowell’į, o iš ten atvyko kun. P. 
Iškauskas, kuris klausė išpažin- 
į; per tris valandas.

Šv. Vardo Dr-jos žinutės

Gruodžio 14 d. per pirmas mi- 
ts buvo labai malonu žiūrėt, kaip i 
si susirinkę ėjo prie šv. Komu- 
jos. Prieš mišias penki nauji na- 
ii priimti į šv. Vardo dr-ją. Per 
šas Mišias visa draugija vienu 
ilsu giedojo šventas giesmes.

-Po Mišią įvyko susirinkimas. Po' 
airių dalyką svarstymo, išrinkta 
mja valdyba: pirm. B. Greska, 
ee-pirm. J. Ulanavieius, rašt. K. 
enčius, ižd. S. Čeikauskas.

Paveikslai* • -
Per nedėlinę mokyklą stovintie- 
■p&veikslai rodomi su pamokini- 
VS. C. Klimašauskas ir J. Ula- 
rričius rodo paveikslus, o kun. 
M. Juras išaiškina juos. Šiois 

šutruotos pamokos yra visiems 
sudingos ir rodomos kiekvieną 
fataadięnį.

Virtuvė

Kiekvieno ketvergo vakarą šios 
erapijos moterys ir merginos su
laka bažnytinėj salėj ir ten mo
steri virti ir kepti valgius. Joms 
Bovauja p. M. Kraueiuniukė ir 
į J. Paplauskienė.

Muzika
i-

; Pranciškaus parapija per 
ias turės labai gražias vidur
ines Mišias. Šv. Cecilijos cho- 
jiedos Mišias po vadovyste di
liaus, R. Sault. Su giedojimu 

& sutaikinta gražus orkestras.

Diedukas ateina
✓ 

dedą dienai yra suruošta pui- 
rograma nedėldienio mokyk- 

ĮĮ^aikučiams. Kalėdą diedukas 
atneš po dovanėlę.- Bus 

ėdrią pamarginimą, giesmią, juo, 
tjprie parengtos eglelės. Moky
tę komisija, kuri rengia šią pro- 
ramą yra: pp. B. Zolubiutė, S. 
tanauskaitė, M. Bujys, J. Pinas 
įS. Zapėnas.

Prakalbos

^Gruodžio 14 d. 7 vai. vak. baž- 
salėj įvyko prakalbos apie 

KŠ|.- Vakaro vedėjas p. K. 
InČius pakvietė kleboną kun. P. 
gphirą pakalbėt. Kun. Juras da- 

lukcijos kalbą ir išreiškė 
albą reikalingumą. Kal- 

buvo kun. Švagždys ir 
L Strakauskas. Kun. Strakaus- 
| Loveli’io klebonas, pSpasa- 
rkpie geros ir blogos spaudos 

ją padėjimą. Pažymėjo, 
Ptadievią spauda laikosi kata- 
H&iigais, tad reikia susiprasti 
BŠtm tam galą padaryti. Vi- 
■Į patarė užsisakyti vietinį lai- 
■į*'Darbininkas.

|h£ švagždys, Brbckton
■įįii 50 mylią tolumo, kalbėjo 
■MRldos reikšmę. Spauda nu-. 
Kir pastato sostus. Ji temdo 
l'Mfofečia- protą. Pažymėjo 
K*ieiktm$ Lietuvos nepri- 
JMybei atgauti Ir dabar rei- 
Etalfo Spaudos apaštalą.

'I klausėsi gausingas

NEW HAVEN, CONN.
Lapkrieo 27. d. vietos lietuviai 

iškilmingai minėjo Vytauto Didž. 
500 m. sukaktuves. Nors šiuom 
tarpu siaučia bedarbė, bet žmonią 
skaitlingai prisirinko į-šį paminė
jimą.

Trečią valandą prasidėjo kon
certas. Programo vedėjas A. Alks
ninis trumpoje savo kalboje ntA 
piešė šio parengimo tikslą ir pa
kvietė skaitlingą šv. Kazimiero 
parapijos chorą sudainuoti Lietu
vos himną. Dainuoja duetą p-16 
M. Šimoliuniūtė ir p. M. Van De 
Mark “Lietuva brangi šalelė,” 
Vanagaičio.' Akompanavo vargo
nininkas p. Reynolds. Sudainuo 
ja labai gražiai ir jausmingai." Po 
to sekė ją duetas “Kur banguo
ja Nemunęlis,” Vanagaičio. Kalba 
prof. A. Sennas. kuris nesenai at
vyko iš Lietuvos. Jis daugiausia 
kalbėjo apie Įietuvią kalbą ir jos 
svarbą. Kvietė visus tėvelius mo
kinti vaikučius gražios lietuviu 
kalbos. Solo dainuoja p. A. Vo- 
kietaitienė “Oi greičiau, grei
čiau,” Šimkaus. Toliau sudainuo
ja “Laivinė,” M. Petrausko. Čia 
reikia pažymėti, kad p.- Vokietai- 
tienė turi stiprų soprano balsą ir 
artistiškais nudavimais gražiai 
puošė savo daineles. * Solo dainuo
ja p-lė M. Šimoliuniutė “Visuo
met širdis surakinta,” Aleksio ir 
‘ ‘ Mergužė! ė bran gi, ’ 'Šimkaus. 
Abidvi dainelės gerai užpildytos. 

Kalba gerb. P. Žadeikls, Lietuvos 
generalis konsulas iš Nevr Yorko. 
Savo kalboje gražiai nupiešė Vy
tautą, kaipo tautos vadą ir Įj°s 
išaukštintoją; priminė jo nuveik
tus darbus tėvynei. Po to buvo 
dvieją aktij vaiku baletas iš “Jo
nuko sapnas,” kurį dirigavo A 
Žiūrys; akompąnavo p. O. Balsiū- 
t|. Baletas labai pavyko. Dekla
muoja E. Šlikas, “-Traką Pilis.” 
Dainuoja J. Rumskas, “Palvys.” 
Labai daug gardaus juoko suteikė 
publikai savo dainele. Solo išpil- 
iė “Saulelė tekėjo” Petrausko ir 
“Senas bernas „Vanagaičio jau
nas dainininkas Al g. Alksninis. 
Šis dainininkas savo nudavimais 
ir aiškia tarme darė gražaus įspū
džio publikoje. “Leiskit į tėvynę” 
ir “Plaukė Nemunėlis” sudainavo 
J. Lukoševičius, akompanavo Al. 
Lukoševičiūtė.’ Choras sudainuo
ja kelias liaudies dainas, kurią 
vardij neteko sužinoti. Smuiką so
lo- “Merrv Widow Waltz” ir dar 
kitus kelis klasiškus dalykus iš
pildė Petras Daukša. Matyti kad 
kiekvieną kartą jaunasis smuiki
ninkas daro pažangą pirmyn.Taip- 
gi armonika solo “ Sharpshooters 
Mareh” išpildė p. Daukša. Publi
ka tiek pamėgo šį solo, kad net ke
lis kartus kvietė atkartoti. Solo, 
“Kaitink šviesi saulutė” Petraus
ko ir “Margarita,” arija iš Faus
to, dainuoja A. Vokietaitienė; a- 
kompanavo Mr. Burdett. P. Vo
kietaitienė, kaip- visada, taip ir šį 
kartą savo gražiu balsu linksmino 
publiką. Choras sudainuoja “Star 
Spangled Banner.”

SaitakM

Tuojaus po koncerto prasidėjo 
šokiai, kurie tęsės lig vėlumo. Pu
blikos į šokius prisirinko labai 
'daug. Visi smagiai laiką pralei
do.

Šis paminėjimas pavyko gerai 
surengti nes jame dirbo visi ir 
dėjo pastangas, kad būtą geros 
pasekmės. Komisijoje darbavosi 
garbės pirmininkas kun. V. P, 
Karkauskas, pirm. A. Alksninis, 
pagelbininkas M. Bcnevičius, rašt. 
M. Jokubaitė, ižd. V. Norkūnas, 
iždo globėjai; M. Vokietaitis ir J. 
Masiliūnas. Kadangi šios koloni
jos komitetas buvo bendras visą

nas.
gražiai ilgu 
mas kun. dr. 
mavo gabiai ir jausmingai p. J.
Miedinienė. Dvigubas kvartetas 
(M. Širvaitienė, B. Petkienė, A 
Bundzaitė, M. Stankienė, J. Valiu
kas, J. Grigaliauskas, J. Kulikaus
kas ir A. Stankus, labai gerai išpil
dė dainą ^Vilnius” A Vanagai
čio. Gražiai kalbėjo kun. V. Mise
vičius, kun. dr. A. Hanniek, moky
tojas seminarijoj. Taipgi kalbėjo 
adv. Jefferson. “Misterija,” vaidi
nimas, išėjo mistiškai Vaidino pati 
poetė O. Pucėtaitė ir S. Bukšaitė. 
Pastaroji gražiai dainavo laike 
vaidinimo.

los
jami Šv. Kazimiero seselėms, sta
tys labai įspūdingą veikalą4‘Bet- 
lėjaus Katelė. ” Veikalas vaizduo
ja Kristaus jpmimof v argingą vie
tą; bus statomas 26 d. gruodžio 7 
vai vakare šv, Kazimiero parapi
jos salėje. Pelnas skiriamas para
pijai. Bus įvairią pamarginimą. 
Veikale dalyvaus Angelą choras, 
susidedantis iš mokyklos vaiku
čiu. Muzikai vadovaus varg. Juo
zas Žemaitis. Gera proga tėve
liams pamatyti savo vaikučius 
taip gražiai išlavintus iir pasigro
žėti minėtu veikalu.
\ Reporteris

C. BfcOOKLYN, N. Y
Gruodžio 28 <1/tuoj po sumos į 

vyks LDS. 10 kuopos suririnkimas. : 
Kviečiame gausiai sueitį, nes tari
me keletą svarbią sumanymą.^ At
siveskite ir savo draugus (eą) pri
rašyti Valdyba

. i.,*

LDS. 2 susirinkimas 
sausio 6, d., Sy. Roko svetainėje. 
Viri nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Vaidyba;

Artistė M. Čižauskienė parode 
Įietuvią, tai malonu pažymėti, kadį tikrą savo gabumą ir artistiškumą 
šio paminėjimo, darbas buvo pa--dainavime. Čia ji žavėtinai išpildė 
triotiškai vykdomas. -Garbė vi- ’ keletą dainą Įietuvią ir anglą kal- 
siems, kurie prisidėjo prie, šio su- boję. Ji taip užhipnotizavo pubH- 
rengimo ir kurie jame dalyvayo. I ką, kad nepaleido jos nuo estrados

Pumpurėlis - • - " ° ' - ’ -
į kartoti. Vienas iš mokytoją semi- 
Inarijos, žinovas,muzikos, pasakė, 
į kad art. M. čižauskienė yra pilna 
( solistė didžiausią operą ir tikra 

artistė dainavime ir muzikos sri
tyje. Milžiniškas vietinis choras, 
po vadovyste muz. J.^Čižausko, 
dainavo be galo gražiai Kas gir
dėjo, tas .pasakė ir pripažino, kad 
tik po-jo vadovyste choras taip 
gražiai ir jausmingai gali išpildy
ti programą. Sunki ištrauka iš o- 
peros apvainikavo konceytį' Čia j (a M ,p Zawkas vi.
tart,o solo grafe rolg J. Valiukas. d M pasjryžo SIĮrasti p0

naująiharį. ,
. - ' . r'-‘ ’ <• Z. F. A.

' -r .f'' ’ ‘T ' ' '

DETROIT,MIGH. j
___  X"

Vytauto mirties sukaktuvių pami
nėjimas pavyko

Gruodžio 14 d. Šv. Jurgio para
pijoje iškilmė Vytauto L. D. K 
500 metą mirties paminėjimas pa
vyko kuo -puikiausia. Sumą cele- 
bravo kun. K. Valaitis. Jam asis
tavo du kunigai profesoriai semi
narijos ir klebonas kun. J. Či- 
žauskas. “ 
dingą pamokslą pasakė iškalbin- ’ aį|jįo Įietuvią lakštingala artistė 
gas kun. Dr. J. Navickas, direkto-j M čižauskienė. * : 
rius Lietuvių Bergaiičią Kolegijos 
Chicagoje. Skaitlingas choras ga
lingai ir žavėtinai giedojo šv. mi
šias. Ilgą “Offertorium” duetą 
"“Justus ut paima” išpildė taip 
kad negali būti geriau artistai Či
žauskai. Vargonais pritarė klebo
nas .

4-tą vai. po piet parapijos sve
tainė tapo prigrūsta. ŠV. Petro pa
rapijos choras po vadovyste muz.

-7 ■'
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CAMBRIDGE, MASS.
Blaivininką kuopos ęusiririkimas 

įvyko gruodžio 14 d. bažnytinė/ 
salėj; susirinkimas gausingas. 
Kuopos atstovai: kun. P. Juškai
tės, M. Gedžienė, Kavolienė, B. Ja
kutis ir A. Zaveckas išdavė rapor
tus apie buvusi^ blaivininką^eimo 
darbuotę. Raportai ir seimo nuta
rimai priimti ir pasiryžta visa tai 
pykdyti. Narią ūpas geras. Nu
tarta suruošti blaivininku savaitę, 
platinti katalikišką spaudą, o y- 
pač savo organą. “Darbininką,” 
surengti vakarą parapijos ir blai
vininką naudai. Į komisiją išrink.

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

mas įvyks sekmadieny, gruod. 28, 
lval. po pietą, bažnytinėj svetai
nėj, 339' Green St. Kviečiame na- 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba
v '. . --------------------------------------------------- ■

feAYTON, OBIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, gruod. 28 d., bažhy- 
tinėj svetainėj tuoj po sumai

Kuopos rašt. Z. Gudelis

EUZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieny, sausio 7 d., 7 vai. 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira-' 
Syti. Valdyba

/■

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 4, Aušros Vartą pa
rapijas salėj, tuojaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, . nes 
turime sv.arbią reikalą. _

* Kviečia Valdyba

Dėkingi esame kun. V. Misevi
čiui, jo parapijai ,jr chorui už da
lyvavimą iškilmėse.,

Valio, muzikai čižauskai 1 Valio 
choras! < , ■

r ' t * • \ ■

Garbė kun.J. Čižauskui ir ko-, 
misijai už surengimą tokią neap
sakomai gražią: iškilmią! Lai gy
vuoja šv. Jurgio parapija'.

* -N Kep.

- • . '■* • ■ r-

TIK KĄ Iš LIETUVOS
Geriausi Lietuvos saldainiai yra Rū

tos Fabriko. Dabar tą'saldainių gauna
ma nuolatai ir todėl jos yra šviežios ir 
gardžios. ' " . '

Kas dar, nesat ją ragavę, tai užsisa- 
kykit Išbandymui "Įvairią rūšių siun- 
člamaVJėžė už §1.00.

.Perkant po daugiau didelė nuolaida.
Siūlome krantuvninkams, draugijoms 

parapijoms, agentams.
Su užsakymais kreipkitės adresu: 

‘ RŪTOS” ATSTOVYBE 
3251 S. Union Ave., Chicago, UI. 

f” ■ ■ '

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

' KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ '

“DARBININKAS
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA:

Amerikoje metams .....
Pusei metų

Lietuvoje metams..........
Pusei metų

s

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

t

■<

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams.

Kaina':
?>

♦

.. .$2.00
y. .$2.50

“DARBININKO” SPA USTUVĖJE 
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

■ ■ z ■ ■ ■ 
Reikale Kreipkitės Pas

366 Vest Broadway V South Boston, Mass.
TeL So. Boston

Kurie yra gimę Amerike, 
gali įvažiuoti. Taipogi pilie
tis vyras gali paimti į Ame
riką savo moterį ir vaikus. 
Šios šalies pilietis gali atimti 
tėvus į Ameriką, arba tėvas 
savo sūnūs ir dukteris. Kad 
greičiau atvažiuotų ir gerai z 
dokumentus sutvarkytų ir

Kviečia Valdyta būtų keleiviai siunčiami ant 
didžiųjų laivų^per United
Statės Liniją, tai kreipk: tės 
pas patyrusį agentą.

PETRĄ BARTKEVIČIŲ
678 No. Main St., Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
LbS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gruodžio 26, 6j80 va
kare, Karalienės Angelą parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esat6 
skolingi Nepamirškite ir naują 
narią atsivesti prirašyti prie mūsą 
brangios organizacijos.

NASHUA, N- fc
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sausio 4, tuoj po pas 
kutinią mišią, pobažnytinėj sve^ 
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
Yra keletą svarbią sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

- Valdyba 
SAINT CLAIR, PA

. LDS; 107 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sausio 4, tuo j po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naują narią atsivesti prirašyti

Valdyba

EASTON, PA
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 4 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit" visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

PHILADELPHLA, PA
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, sausio' 2, 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba
--- ---- - -

Skaitykite ir platinkite mėnesinį 
mokslo, blaivybes ir sveikatas 

laikraštį

“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šluos 
skyrius: 1) Mokslo popnliarizadjos ir 
VsuomenSs klausimi], 2) blaivybės, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mu, 6) advokato patarimą, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
konomijos gyvenimo), 8) prieSalkolihis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygą pasaulis ir 10) įvairenybės.

“SARGYBOJE” ražo: vysk.Si. Rei
nys, prof.. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus- 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaitis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš
ka ir kiti.

1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me
tams tik 6 litai, pusei metą 3 litai Už
sienyje 12 litą metams, pusei metą 6 
litai.

Metiniai skaitytojai gauna priedą 
“Laiinės Kalendorlą” ir loterijos bilie
tą. '

Skaitytoją skaičiui padidėjus iki 
10,000 loterija bus plečiama. eJI pri
sirinks 20.000 skaitytoją, loterija bus 
padidinta tris kartus.

Skubėkit užsisakyti “Sargybą,” kad 
nepritruktą pirmąją numerių.

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” adm.

DOVANŲ ŠVENTĖMS

VAIKAI NEMYLĖS TĖVy
Prenumeratos kaina: metams 32.00, 

pusmečiui 31.00; moksleiviams me
tą žurnalą savo besimokantiems vak. 
karna. Tuo sutelksite jiems džiaugs
imas <1.00, pusmečiui 50c.
, “Ateitis” Įdomi ir Bemoksleiviams. 
Jeigu jie nepasistengs išauklėti juos 
Dfeto baimėje. Išlavinti juos Ir Įduoti
jiems ginklą prieš Įvairias gyvenimo , 
pavojus. Pavojingiausi žmontą prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- • 
stojimas. . Ypačiai daug pavoją yra 
miestuose besimokinančiai jaufluome- 
r-eL Geriatuiat beiimokinančio jauni-

M

iš
LIETUVOS

Lictuvoa mergaitei jea 
nno 1911 m. išdirba “Bi
rut?*” fabrike gardžią sal-; 
darnią.

Tie ją saldainiai boro 
apdovanoti Miaia aokao, ’ 
dviem sidabro ir vienu 
bromo medaliais jvairioae 
Europon parodoae ui ją 
genimu.

Tą vaMamią Lietirvoa 
mrrgait?, atriunt? nuima 
į Ameriką.

IB
mo draugai ir vadai mokyklos mole y- 
ra jau dvidešimts metų leidžiamas ka
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas ■ i 
mo,to«au palengvinsite sunkią auklėji- i i 
mo naštą.

“Ateitu.”
?’ TCvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt 
metams (S lt pusmečiui Ir Išrašykite | 

Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL k

Ją pilim* CT'rti gružių kiekvienoj!- r»~ >
rcmfjt lietuvių knratnvFje po pmuintro dolerio ui 

ddute; arba Woaa #- 
hrtm ui C 30 J«i via- 
to> negalite jf.ntį (1j 
priaiąalcite pinhrn* ir 
saki ai n i a. iw« paniro
me Tamstai pa-tu.

SPAUSTUVE IR KALENDORIŲ DIRBTUVE
Išdirbu Sieninius 

KALENDORIUS 
Lietuviškus, Amerlkonil- 

ktM ir Importuotus. 
Lietiniu; nmgKSo 
Pramoaėma ir AgentUM 

SpedaMs Kainos.

*

ATLIEKU
VISOKIUS SPAUDOS .

DARBUS , i 
Nuo inaifamtą tiktetfitą 
Iki diditauią langinių 

kortą. f 
Mano kainos sutinkamos

LAVRĘNCK, MASS.
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GRIEŠ GERIAUSIA BROCKTON’O ORCHESTRA

jie turi milijonus. O

Durnių RaPIGIAU NEGU ANGLIAI

kaip šis

Parduodame gerą, švie-

SMULKIOS ŽINUTĖS
Penktudienio vakare po Šv. Va

landai Labdarybės Draugija lai
kė ekstra susirinkimą, kuriame 
detaliai svarstė bedarbių, šelpimą 
ir nutarė atlankyti 20 šeimynų su 
pašalpa.

I J. P. JAKŠTAS f

Sekmadieni sekmadieninė mo 
kykla paleista porai savaičių ato
stogų. '

Antradienį 3 vai. po pietų vai
kų generole išpažintis, vakare — 
suaugusių žmonių. Bus daug sve
čių kunigų.

Išegzaminuojo akis 
prisljtrltf 
kreivas akla .atįtfe- 
slnu Ir ambūjonift- 

akyse sugrąžinu-gvie-

šeštądienį ir sekmadienį labai 
daug žmonių ėjb prie Sakramentų. 
Tėvas Mešlis S. J. minėtose dieno
se padėjo klebonui klausyti išpa
žinčių.' Jis sekmadienį laikė dve
jas mišias ir sakė tris pamokslus.

Rengia
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINE DRADGIIA

$ HANLEY OIL COMPANY
*»WlfTBEOAD W A Y • 80UTHB08T0R

. TĖVAS JAKAITIS PASIŽADA 
DALYVAUTI FEDERACIJOS 

PARENGIME
Kun. J. J. Jakaitis į Federaci

jos pakvietimą dalyvauti vasario 
'IK cL iškilmėse. įąrgįskč laSkū su
tikimą. Be to, pareiškė norą da
lyvauti ir N. A. Katalikų Seimely.

žią nlėsą, vaisius, daržo- * 
ves ir kitokius valgomus $ 

daiktus. £

POMZI BUS DEPORTUOTAS
Gharies Ponzi, kuris anais lai

kais pagarsėjo pašto ženklų trans
akcijoj, pralaimėjo kovą imigraci
jos departmente. Jis atsėdėjęs sun
kiųjų darbų valstijos kalėjime 
teisino skirtą laiką bus deportuo
tas į Italiją kaipo moraliai nusi
kaltęs asmuo. Ponzi po tokio imi
gracijos komiaijonieriauę sprendi
mo parašė komisijonieriui laišką, 
kad jo krizninalį prasikaltimą ne
galima vadinti ir moraliu prasikal
timu. Moraliai jis nesąs prasikal
tęs. Komisijonierius jam atsakė 
neigiamai. ' .L.

Sekmadienio vakare baigėsi pa
rapijos išdirbinių paroda. Spren
dėjai (pp. K. Šidlauskas. V. Gru- 
dzinskas. ponios Kiburienė ir-Siau- 
riene ir panelė Neveržeekaitė) pa
skirstė laimėtojams dovanas. Pie
šėjai p. Kazimieras Virmauskis 
gavo pirmą premiją, p. Žukauskai
tė antrą. Iš mezgėjų p. Kaspara
vičienė laimėjo dovaną. Skulptorių 
pirmą pagyrimą gavo Schmidt, 
arttrą — J. Beleckas. Už krautu
vių papuošimą moterys gavo pir
mą pagyrimą, merginos — antrą. 
Kapitalo daugiausia uždirbo val
gių stalas, o po jo — saldainių 
skyrius. Vienas žmogus premijoms 
aukojo $25.00.

Kviečia visus KOMITETĄ

18-TAS METINIS B ALIUS
* * . z

' Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugija, 
Cambridge, Mass. rengia puikų imlių 
Naujų Metų dienoj (New l'ear’s Day) 
ketverge, Sausio-January 1, 1931‘m., 
Cyprus Hali, 40 Prospect St., Cam
bridge, Mass. Prasidės 4 vai. po pietų, 
tęsis iki 12 valandai nakties. -

' . v—i
Lietuvos Dukterų'ir Sūnų Dr-ja vi

sados surengia gražius balius ir visi 
būna patenkinti, šių meti; balius bus 
pirmutinis, viskas parengta gražiai. 
Bus skaniausių valgių ir gerhnų. Bus 
garsi, visiems žinoma, Bruno orkestrą. 
Grieš angliškus ir lietuviškus šokius, 
šiame baliuje turėsit geriausią progą 
gražiai pasilinksminti. Todėl, nepraleis
kite progos, atsilankykite visi I įžan
ga: vyrams 50c.,.moterims 40c.

Kviečia Lietuvon Dukterų ir Sūnų 
OK-JOS KOMITETAS 

‘ •<

Važiuojant į balių iš kitų miestų. 15- 
lipkit ant Centrai skvėro, čia netoli sve
tainė. '

PASARGA: Metinis L. Dukterų ir 
Šoną Dr-jos susirinkimas įvyks sere- 
dos vakare, Sausio-January T, 1931, 40 
Prospect St., Cambridge, Mass. Nauji 
nariai bus priimami už pusę įstojimo 
mokestfes. r •» ,

pitali^tųą. "Ne^į iy rimti vysku
pai susirinkę Cattolic Uhžversitete 
Wąąhįngtoųe lapkr. 12 d. griežtai 
kritikio Amerikos darbdavius. 
Štai keli jų oficiališki išsireiški
mai.

- '' ' ' T' ■ ‘
Kad žmonės badautų dėl stokos, 

tai būtų kitas dalykas. Bet dabar 
yra perteklius. Dabar žmogus 
žmogų priverčia badauti.' Žmogus 
su savo drtimu nekrikščioniškai el
giasi.

Bedarbė tai yra Šių amžių tra
gedija. Bedarbė neįvyko,-kad mū
sų protaujantieji inteligentai ne
mokėjo jos išvengti — negalime 
teisintis nemoksiu. Priežastis be
darbės yra tik kai kurių afnonių 
.bloga valia. / t

, Žemiausias teisybės reikalavi- 
rias yra tai dubti darbininkams 
tokią algą, iš kurios jie galėtų tin- . 
karnai pragyventi.

Šioj šaly, turint tiek daug in-! 
dustrialinių turtų, gali darbinin-] 
kams mokėti tokias algas, kad jie 
nebadautų ir vargo nejaustų; tu
rėtų net ir daugiau duoti dėl pa
togumų. Ar tai būtų peržengimas 
teisybės teisių, kad darbininkai tu
rėtų patogumus?

Nebūtų bedarbės ir .bado,. jei 
darbininkai gautų tinkamas algas.

Plunksna.

'tos, gerbūvio (prosperity) skelbė- m fanatikai taip rėkauja prieš ka- 
ijktAjįtijįripąžįsta, kad jo- valstybei”*—*— %xt- —■*-s-------—1—
^ pwąj^'k^4M*minkai “ne- 
mirtų badu ir W šalčių. ’ ’ 

^‘Gerai, kad b*nt dabar atsidarė 
Prezidento akys. Pirmiau nematė 
to viso — užsimerkęs vien tik kal
bėjo, kad biznis eina gerai

Išrinko komisiją, kuri rūpintųsi 
bedarbiais. Bet jei ta komisija 
tik sėdės prie stalo ir tik kalbės, 
taį bedarbių būvio nepagerins. Bū
tų gerai, kad toji komisija bedar
bės klausimą pagrindiniai išspręs
tų, kad ateity jau ji nebepasikar
totų. Kad toji komisija atvirai pa
sakytų visiems Amerikos pilie
čiams kas kaltas, kad darbininkai 
yra bado ir skurdo prispausti ir 
kokių priemonių turėtų jie grieb
tis, kad tą skurdą ir vargą praša
lintų.-

Profesorius. Teisingai sako Wis- 
consin’o JUnivėršiteto prof. Glen 
Frank: “Ši ekonominė depresija 
yra nepateisinama ir nedovanoti
na.”

Tik pagalvokite — Jungtinėse 
Valstijose yra didžiausių gamtos 
turtų, yra sąžiningų darbininkų, 
o Hoover’is pamatė būtinai reika
lą tuos darbininkus ginti nuo šal
čio ir bado. Neįtikėtina!

Jei nesurasime kaltininkų ir su 
jais neapsidirbsime, tai mes būsi
te kaip vergai, kurie valgo ar ba- 

luja, sulig šių dienų industria- 
ių ponų valios.

looverio komisija turėtų pri- 
■sti tuos ponus duoti darbinin- 
ms ir darbo ir tinkamas algas, 
kurios žmogus galėtų gerai pra- 
■venti.
Nėra darbo? Fabrikantai turėtų 

surasti darbininkams darbo.
Bet nebus pelno iš tokio darbo? 

Tegul ir fabrikantai praleidžia 
truputį savo pertekliaus ar pelno, 
kuri su darbipją^.ygj^iba pasi
darė. Jiems ?len^viad ne ’pelno 
depresijos metu laikyti darbinin
kus prie darbo, negu darbininkams 
būti be darbo.

Dabar jie uždarė dirbtuves. Be
pigu jiems 
tas neturtingas darbininkas — už 
tai, kad industrijos vadai nenori 
panešti depresijos naštą — lieka 
be darbo ir badu miršta.

:Darbdaviai negali pasiteisinti— 
jų kaltė .

poBtifikatesir. mišias atnašaus ’ automobilių registruotojas, 
E. Kardinolas O’Conneil.. Lai- Teisėjui Stone atėmė automobilio 
mišių giedos šv. Jono semina- registraciją 24 vai. už pastatymą 

os choras. Visas giesmes per- automobilio tris kartus draudžia- 
os per radio iš soties WNAC. moJe vietoje. Mat sulig įstatymų 

_________ ■ poz trijų kartų prasikaltęs šaukia- 
■ ? , mas pas registruotoją pasiteisinti.

-OSTONO - L1ETU V IK BOKSI- Teisėjas Stone nuėjęs pas Parkerį 
Hub^žlAS SUPLIEKĖ neišsiteisino ir liko nubaustas at-

KALIFORNllsTĮ ėmimu registracijos 24 vaL

Nėra šiukšlių, Pelenų arba 
Bėdos .

Galima pritaisyti prie dabartinio 
Šildytuvo.

Galima jų matyti pas

JAUNIMO SUSIRINKIMAS Ūkėsų Draugijos susirinki
L. Vyčių 17-tos Algirdo kuopos įvykęs gruodžio 21 d., išrinko ; 

prįešmetinis susirinkimas įvyks ją valdybą, kurion pateko'dm 
gruodžio 28 d. 2 :30 vaL po pietų, ma sandariečių. Pirmininku išr 
parapijos salėje, 492 E. Seventh tas B. Kontrimas. '
St., So. Boston. Visi nariai prašo- _ .
mi gausingai atsiląnkyfi, nes susi- r- , ■ . ——
rinkimas labai svarbus. ’ Tel. So. Boston 0823

GERBIAMIEJI:— <
Kviečiame visus koskaitlingiausia atsilankyti ir pas 

linksminti ant šio puikaus baliaus. Bus visokių užkai 
džių ir gėrimų. Grieš gera orkestrą visokius šokius. U: 
tikrinam kad atėję nesigailėsite ir praleisite laikų lipte 
mat

Taipgi primename kad mūsų draugija paskelbė imu 
jų narių vajų. į Nauji .nariui nuo 16 iki 21 m. priman 
draugi j on be įstojimo mokešties, gi nuo 21 iki 40 mėtų, f 
pusę įstojimo. Norintieji baliuje galės išpildyti narysti 
aplikacijas.

.V:
&M.V30 (
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po Šv. Kalėdų sekmadienį, gruodžio 28 diena, 

P?- pietų, įvyksta Elizabetho lietuvių katalikų Šv. 

Ęįtro ir Pauliaus parapijos salėje, 219 Ripley PL, Rytinių 

Valstijų lietuviu katalikų mėtinis seimelis-suvažiavimas.

Šuvažiaviman yra kviečiamos visos lietuvių katalikų 

waugijos,Auopos, klubai ir skyriai. Kiekvienas jų tini 
Basę siųsti po 3 atstovus. Ypač kreipiama domė į bažnyti- 

draugijas, kad jos neparhirštų pasiųsti savo atstovus-es 

bėgimą seimelį. Kiekvienas atstovas-dėlegatas turi turėti 

wšavo draugijos liūdymą. 
fe Svarstomi bus šie dalykai:—

1) Būsimos 1931 m. Lietuvių Dienos klausimas. -

2) Spaudos Reikalai.

3) Spaudos Savaitės surengimai.

4) Katalikų akcija./

5) Jaunimo reikalai ir kiti..

B; Bus taipgi pora referatų: “Spaudos reikalu” ir “Ka- 

įalikų akcija/” Referuos tuos klausimus tam gerar prisi

košę tų šakų žinovai. Bus dar ir daugiau svarbių dalykų 

Skelta tame seimely. ‘ "

g; Taipgi Rytinių valstijų lietuvių katalikų draugijų, 

1, klubų ar skyrių yra šventa priedermė dalyvauti ta- 

^oe seimely — prisiųsti savo atstovus gruodžio 28 d. į Eli- 

sabeth, N. J. x

‘ - T)idž. N. Y. Fed. Apskr. Sekr.

iii"'

jr.*-7'
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Paminėjimai.
Gruodžio 31 d. šv. Silvestro die

noje kun. S. P. Remeika minės sa
vo vardines.

Sausio 1 d. 1931 J. P. Mačiulis 
minės savo vieni} mėtų moterystė
je . sukaktuves. Įvyks pokylis, į 
kuri sukviesta daug garbingu sve
čiu.

Sugrįžo.
Gruodžio 15 d. iš Lietuvos sugrį

žo p-lė Antopina Remeikaitė. Bu
vo žinių apie susituokimus, bet ji 
grįžo dar panelė ne ponia. Laiki
nai apsistojo pas savo giminaitį 
kun. S. P. Remeiką.

Kalėdų šventėje.

Kalėdose Mišios visose bažny
čiose bus laikomos vidurnakty, t. 
y., 12 vaL ir kitoms patogioms va
landoms. Karalienės Angelų baž
nyčioje mišios bus laikomos vidur
naktį, 8, 8:30, 9, 9:30 ir 11 vai.

Žinutės

— Gruodžio 19 d. buvo šaukia
mas Vytauto D. Komiteto susirin
kimas kun. N. Pakalnio bute.

— Brooklyno klierikai bus pa
leisti Kalėdų atostogoms Kalėdų 
dieną.

— Brooklyno kunigų konferen
cija įvyko gruodžio 16 ir 18 dieno- 

• * Kmis. '
/— Per Kalėdų atostogas (dvi 

savaiti) nebus mokyklos Karalie
nės Angelų par.

— Sunkiai serga Marijona Stro- 
gytė.

— Kalėdojimas parapijose pra
sidės tuoj po Kalėdų.

A

fe BROOKLYN’O LIETUVIŠKAS PALONUS 
fe. SALDAINIŲ KRAUTUVĖ

Lietuvi, Lietuve, jūs jaunikaičiai ir panelės, ku- 

J rie mylite saldainius-kendes, kurie perkate jas vie- 

fe ni kitiems Kalėdų Šventei ar šiaip jau dovanoms, į 

L- kodėl jums neateiti pas mane, kur galima pasirink- 

Įfcti visokios rūšies saldainių-kendžių. Argi negeriau 

p jas pirkti pas savąjį—lietuvį. negu pas žydą ? Esu 

k tikras, kad pas mane gausite ir pigiau ir geresnius 
fe saldainius. Persitikrinkite!

gfe Turiu taipgi Kalėdų Eglaitei visokių žibučių 
K dideliatfsiame pasirinkime. Tikiu, kad broliai lie- 

tuviai atėję pas mane, neapsigaus, nes turės pro- 

F/gos pasirinkti tokius daiktus, kokie jų širdžiai pa- 

tinka. Taigi nepamirškite, kad aš gyvenu:

E/ z 495 GRAND STR., BROOKLYN, N. Y. 
My; • - . .

Visiems mano bizny gerb. rėmėjams linkiu Links- 
E; Sv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų. 
Ekv-- ‘ ' Juozas Ginkus
■SS?*' ■ \

X .

• — Vaikelio Jėzaus Dr. bedar
biams vakarienės tikietai neparsi- 
duoda sparčiai-. Nejaugi neprijau- 
Čiama bedarbiams.

— Gruodžio 19 d. įvyko LDS. 
12 kp. susirinkimas.

— Gruodžio 23 d. įvyko Apreiš
kimo par. mokyklos Kalėdų dova
nų dalinimas.

— Parvyko stud. K. Masaitis 
Kalėdų atostogoms iš šv. Bonaven
tūros kolegijos.

— Visos draugijos siųs delega
tus gruodžio 28 d. į Elizabeth, N. 
J. lfor įvyks Katalikų Konferen
cija. z ■

t- Brooklyno bažnyčiose Kalė
dų kolekta voaikų našlaitnamių 
užlaikymui.
1 — Kun. Theodore King, šv. 
Marijos bažnyčios, Bensonhurst, 
klebonas mirė gruodžio 17 d. Pa
laidotas gruodžio 20 d. Kalvari
jos kapuose.- <
" — Registracija j Brooklyno 
vyskupijos High Schools bus sau
sio 5; 6 ir 7 dienomis.

z ■ ■ ■■ ■

LRKSA. 134 kp. balius
L. R. K. S. A. 134 kuopa rengia 

balių sausio 31 dieną. Bus Kara
lienės Angelų parap. salėje, So. 
4-th ir Roebling St., Brooklyne.

Šis balius-šokiai yra rengiamas
• V

tikslu leidimo laimei 10 dol. auksu. 
Laimėjimo knygutės pardavinėja
mos jau nuo praeitos vasaros. Kuo
pos nutarta, kad kiekvienas narys 
turi vieną knygutę pasiimti ir ją 
parduoti.

Kuopos valdyba lieka ta pati ir 
kitiems metams. Būtent: V. Dau
baras, pirm., St. Lukoševičius, fin. 
rast., Ę. Eidukaitis, prot. rast., P. 
Montvila, ižd.

Sekantis susirinkimas bus sau
sio 4 d., kuriame kiekvienas na
rys, po bausme už neatsilankymą 
25c., turi dalyvauti. Bus pasiųsta 
kiekvienam nariui atvirukai.

: ~ p;'i -r: ? : z-.Rap,
•-:' i
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ELIZABETH, N. J.
Pereitą saavitę čia davė rekolek

cijas kun. Pijus Karalius. Žmo
nių kasdien rinkosi apsčiai. Gra
žūs pamokslai buvo sakomi rytais 
ir vakarai. "Didelis skaičius ėjo 
prie^Sakramentų. Svečiai kunigai 
klausė išpažintis.
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NEW YORK CITY
Sauso nieks neklauso.■ •

Vietinis Vytauto. Komitetas šiais 
metais vartojo parapijos svetainę 
susirinkimams ir vakarams-pami- 
nėjimams. Berods 3 kartus varto
jo viešiems parengimams, bet at
lyginimo klebonas nereikalavo, ir 
jie nė nepasiūlė. Kada paskutini 
paminėjimą norėta suruošti šo
kiais, ir klebonui atsisakius duoti 
dėl prirūkimo ir salės priteršimo 
bei girtų pasielgimo (neminint, 
kad komitetas jokio atlyginimo 
nesiūlė), tada komitetas drįsta vie
šai pasakyti, kad klebonas neduo
da dėl pelno paskyrimo Lietuvai. 
Nedėkingumas yra skaudesnis už 
šmeižimą. Kokia privilegija pasi
teisina komitetas reikalaujant sa
lės vartojimą veltui ir negaunant 
salės dėl gerai žinomų priežasčių 
ir spaudoje padaryti iš piršto iš
laužtą užmetimą. Kodėl parapija 
.komitetui turi duoti veltui salę, e- 
lektrą, šilumą ir patogumus? Jei 
klebonas būtų priešingas pelno 
skyrimui Lietuvai, jiš būtų reika
lavęs atlyginimo ir to pelno nė 
nebūtų likę. Liet. Legijonas gau
na salę veltui. Draugijos susirin-

BROOKLYNO IR APYLINKES 
LIETUVIAMS

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

J. TUMA8ONIS, 1
*-1858 R 91 8L, Brooklyn, N. Y.

' •į’- • . v A . «... • -i

MŪSŲ KONCERTŲ PASIKLAU-
SIUS

. \
Baigiant Vytauto Didžiojo me- ristai dirba su. energija, su di

lus su visais jų paminėjimais, iškil. 
mėmis, koncertais gal ne vienam 
būtų gera išgirsti vienas kitas žo
dis apie, tuos didžiulius parengi
mus mūsų Tautos didybės Kūrėjui 
paminėti.

Kadangi, kaip pirmiau sakiau, 
kad tur būthėra_kito žmogaus, ku
ris būtų tiek pasidarbavęs mūsų 
dainų labui, kaip gerb. koiųpo^. J. 
Žilevičius, tai į'jį kreipiausi, pra
šydamas pareikšt savo nuomonę 
bendrai dėl visų koncertų, kuriuo
se jam teko dalyvauti, ką jis malo
niai sutiko padaryti, papasakoda
mas ne tik iš savb praeiti} metų 
darbuotės, bet ir paliesdamas vie
ną kitą dalykėlį ir iš ateities pla
nų.- Taigi,' ištisai naudodamasis 
jo mintimis, galiu pratęst ši savo 
trumpą straipsnelį.

Wilkes-Barre prof. J. Žilevičiui 
aiškiausiai tebestovįs atminty, ka
me nesenai teko dayvaufi. Ypa
tingai linksma matyti, kaip cho-

A
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Tęteghone: STAGG .0706
r
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džiausiu noru. Vieta parinkta vie
ną iš geriausių kino salių, labai 
graži ir didelė, tik scena pernaša. 
Mat, ne tam tikslui štatyts. Dėlto 
choristų balsai negali pasklisti tin
kamai, trūksta atbalsio, nėra re
zonanso, nežiūrint, kad choristai iš 
širdies geriausių rezultatų pasiek
ti nori. Bet, bendrai, dainos pa
sisekė geriau, negu gerai.

Šiaip Wyoming klonio lietuviai 
gerai gyvuoja. Vargonininkai ne 
tolį vienas kito gyvena ir gerai 
sutartinai dirba. Paskutiniu laiku 
atvykęs p. Bačiulis’ Miko Petraus- 

dar labiauko moki

A-

DR. BLADASK.VENCIUS
DANTISTAS 

'■i X—EAY
Namu Telefonas: Mlchigan'4273

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PSTBICK)

LIETUVIS DANTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, K. Y.

X-Spindulių Diagnosa 
Gezo Anestetiką . «

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

tik susitarus.

i

2

VALANDOS^. .1

Nuo' 9—12 1S lyto,
SveniaMenMt ttstUartt^ - 1 

GMHD TOnBfS 
(kampas Uolos Ifl

BROOKLYN, N. Y. I

Tel. Greenpoint 4428 •

DR. JOHN WALUK

m
'JD

'Zv

-
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I 
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VALANDOS:
8—10 A. M. 1—2 & 0-8 P. M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

181 NORTH 8EETH STREET 
BROOKLYN, N. Y.

jų muzika Pittstone
lietuviai turi tokius vargonus, kad 
tiesiog stebėtina.

Žmonės ypatingai nuoširdūs, su^ 
kuriais tik tekę susidurti. Dauge
lis gerokai pasiturinčių. P. Stepo
naitis, Vaišnys, hotelio savinin
kas, labai nuoširdžiai svečius pri
ima. Moliušis R. K. S. A. iždinin-

kas tiesiog stebėtinai tvarkingai 
.knygas veda. Bet negalima sumi- 
įnėt visų, kurie su noru remia savo 
tautiečių rūkalus.

Elizab. Choro Rep.

Gaujas mokymo
BUDAS

kimams vartoja salę veltui. Ne
taurios draugijos pačios duoda iš 
parengimų nominalę kainą. Bet 
komitetas ne tik. nemok ėjo už salę 
bet prižiūrėtojui už išlavimą nė 
kvoterio neišmetė. Klebonui rūpi 
švara irtvarką pobažnytinėje sve
tainėje. Kada jis nusistatęs jau 
visiems lygiai trukdyti turėti vie
šus šokius pobažnytinėje svetainė
je, neišskiriant nė Vytauto Komi
teto, jis savo kompetencijoj žiūri 
buto rimtumą užlaikyti ir dorovę. 
Poneliai bizniškai . ei gkitės, bus 
bizniška kalba 7-. nerašykit žodį 
nuomuotiįkada veltui norėjote.

Šis incidentas dar kartą parodo, 
kad veltui teikiama malonė neįkai- 
nuojama. į

Dėl kunigu

r •gų diskredi^vimąs ir p. Kaspero 

ighbrancija. Kolonijos skiria pel
ną nužiūrint didžiAusią naudą lie
tuvybei. Jei kunigai tiek dirba, 
pasišvenčia ir parapijos turtą var
toja Vytautė D. paminėjimams, 
jie turi teisę ir pareigą prižiūrėti, 
kad -pelnas ėitų naudingiems tiks
lams. Lietuvai paskyrimas dar 
nėra būtirtai/naudingiausias.

i •*-
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NENARK, N, J,
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atgauti, nors jis viešai susirinkime 
prisipažino kaltu ir žadėjo atiduo
ti. Mano nuomone, tą žmogeli rei
kėtų pasodyti į kalėjimą pasitai
syti, nes jis ir daugiaus žmonelių 
yrą nuskriaudęs.

Moters sąjungietės, gruodžio 14 
d. parapijos salėje surengė card 
party. Žmonių buvo mažai.

Šv. Jurgio dr-ja rengia vakarą 
vasario 1 d. 1931, “žmogžudžiai” 
C. Brooklyno dramos ratelis vaL 
dins “žmogžudžiai.”

16 Vasario šventė Netvarke bus 
apvaikščiota vasario 22 dieną 7:30 
vai. vakare.

P. Vileikis užrašinėja “Darbi
ninką. Jam prigelbsti J. Sereika. 
Patartina tais žmonėmis pasitikė
ti.

•»
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J. B.

Viešas Susirinkimas Vasario 16 d. 
Paminėti r

Newarkiečiai lietuviai jau per 
praeitus 12 metų įyairiais parengi
mais yra minėję Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo dieną, Va
sario 16. Sekmadienyje, gruodžio 
7 d., Lietuvių Šv. Jurgio Dr-jos 
salėje buvo sušauktas viešas visų 
lietuvių susirinkimas ir tapo nu
tarta, kad vasario 16 d. bąj 13 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjimą surengti vasario 22 d. su

Šis miestas kadaise darbais pagar- į atitinkama programa bei kalbo- 
sėjęs buvo, bet dabar ir čia prastai mis. Iš parengimo gautas pelnas 
su darbais. Fordas iš Kearney, N.; nutarta pasiųsti Vilniaus Vadavi- 
J. išsigabeno į Ege Water, tai kai 
kurie darbininkai buvo persikėlę 
tenai gyventi Bet už kelių savai
čių atleido nuo darbo apie 1300 
darbininkų, o kitose dirbtuvėse 
kol kas na už pinigus darbo nega
lima gauti Merginos ant pleisų 
darbo gauna, nors ir už mažą at
lyginimą.

Newarko vienos dr-jos kasierius 
A. M. susuko' virš $1,500. Knygų 
tikrinimo komisija kasos knygos 
nepareikalavo griežtai parodyt, tai 
jis per du metu pinigus ir išaikvo- 
jo. Kiek man žinoma, tas žmogus 
jau su stuba yra prie bankroto, 
tad draugijai pinigus sunku bus

mo Komitetui
' Visais parengimo reikalais rū
pintis' yra išrinktas komitetas: 'J. 
Kralikauskas pirm., A. Šiugžda 
vice-pirm., S, F. Gudas ižd., A. S. 
Trečiokas sekrėt., J. Sereika sek. 
padėj. ir kun. Ig. Kelmelis, garbės 
pirmininku. Varg. A. Stanšauskas 
programos komisijos pirmininkas.

Komitetas prašo, "lietuviai New- 
arke vasario 22 d. nieko nerengtų, 
o visi lietuviai yra maloniai kvie
čiami dalyvauti vasario 22 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjimo 
parengime, apie kurio programą 
komitetas praneš vėliau.

A. S. Trečiokas, Sekretorius

Nemokslumo Tautiškas Komite
tas Vidaus, Sekretoriaus Wlibur, 
su prezidento Hoover’io užtvirtini
mu paskirtas gruodžio mėn. 1929

.-m.,'pilnai tyrinėjo naujus būdus 
išnaikinti nemokslumą. Valdišką 
knygutė mokytojoms, ką tik išleis
ta, ir yra pirmos pasekmės to ty
rinėjimo. Dabar dalinama moky
tojoms, kad jos galėtų geriau ko- 
votisu nemokslumu, visose šalies 

dalyse.

Stebėtina, pirma lekcija.
Beveik kiekvienas nemokytas 

žmogus įsitikinęs, kad jis negali 
išmokti skaityti ir rašyti. Ir dėl 
to nusistatymo yra sunkiausias da
lykas juos prikalbinti lankyti mo- 
kyklą.^

, Nauja knygutė išdėsto pirmos 
I mokalef valandos instrukcijas, df.
»ik perskaitęs tą, bemokslis pats 
supras, kad jis gali mokytis. Už 
vienos valandos jis gali pasirašyti 
savo vardą, tai ištikro nuveikimas, 
kuris paprastai reikalauja sun
kiausi!} pastangų. Bet naujas bū
das yra lengvas ir buvo iškastas 
Kentuekv valstijos vakarinėse mo
kyklose. Bile augęs vyras ir mo
teris lengvai išmoksta mechaniš
kus darbus. Žmogui paduoda su
geriamos popieros (blotter) arba 
vaško, ant kurių užrašyta kelios 
kopijos raidžių. Žmogus, paėmęs 
popierą arba šmotą vaško, seka 
raides. Visų pirmiausia jis tik su 
pirštu kelis kartus seka, vėliaus tą 
patį rašo su paišeliu ant popieros.

Paprastas žmogus į 30 minutų 
gali išsimokyti, kaip parašyti savo 
vardą, vartojant šitą sistemą. Lie
kamą pusvalandį jis mokinasi, 
kaip skaityti jpaprastą skaitymo 
lekciją iš knygos, kurią ėmė mėne
sius ir mėnesius pagaminti.

Kuomet jis ateina į mokyklą 8 
valandą vakare, jis negali rašyti 
nė vienos raidės ir kaip atskirti 
vieną žodį nuo kito. Bet 9 valan
dą jau jis gali pasirašyti savo var
dą ir paskaityti paprastą knygos 
puslapį.

Kuomet jis pats įsitikina, kad 
gali mokytis, tai jau sunku ji su
laikyti nuo mokyklos. Kursas ei
na toliau, lengvais žingsniais išdės
tytas, yra nuo 24 iki 30 valandų 
lekcijos, per tą laiką jis išsimoki
na rašyti lengvus laiškus ir pa
skaityti žinias laikraštyje ir leng
vai gali rokuoti ir laikyti savo ro- 
kundas. Po tam gali ilgiau mo
kintis.

Knygutę pagamino Dr. William 
S. Gray, Chieagos Universiteto na
rys. Julias Rosewald fondas pa
skyrė pinigus vesti tyrinėjimus ir, 
tyrinėjimai buvo po priežiūra Dr 
Charlets S. Mann.
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TeV Stagg 5043 ■ TWca.vs Pubi

M. h RAILAS INO.
BIELIAUSKAS

Graboriusir Balzamuoto jas

t J... Į

2^6656

VINCAS ADOMAITIS
GRABORIUS

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

Gyv. vita: Tel. Bergen 3—6331

Tel. 2320 Greenpoint

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

— IR —
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN, k Y.

X

Tel. Stagg 0783 Notary Publlc

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.
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UZ PUSĘ KAINOS!
Naujausios mados: Dining Room, Bedroom, Living Room 

ir Kitchen Setai. Karpetos, įvairių išdirbinių Lempos, Pečiai 
ir kiti reikalingi dalykai modemiškam namų įrengimui. Nie
kad pirmiau tokio didelio pasirinkimo ir tokios nuolaidos 
nebuvo. Duodame ir ant lengviausių išmokėjimo sąlygų. Pa
sinaudokite šia nepaprasta proga. Kreipkitės į lietuvišką 
įstaigą A

MACYS BROS FURNITURž CO. 
198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(Tarpe Bedford & Driggs Avės.) 
Telefonuokite: Greenpoint 2872.

Prekės pristatomos ir į tolimesnes kolonijas. 
Krautuvė atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vaL vakaro. 
Šventadieniais—susitarus.
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KLAŽČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams. 

Šokiams ir visokiems pasilinksmini* 
nimams smagiausia vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonui.

JONAS KLASČIUS, 8av„ 
kamp. Mazpeth ir Betts Avė. 

Maspeth, N; Y. t
.’hj

Tel. Newtown 4464

ANT. J. VALANTIEMS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
Apdmuda Vfeace SofcoM 

Notary Pnblio
54-41 — 72-nd Street, 

(4 Leztngton Avė.) arti Grand St, 
MASPETH, L. L, N. Y.
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