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Brigijo* k*t*lik& motery# d«r-

mvo tlidelj dšhugmn*.

COOUDGE NENOn BOTI
NBBKASKOJ DU MILIJONAI

KIAULIŲ.

Tliauo JHHM9 ŠVITIMAM

i

DARBO.
Kinijos miesto Hangkong šv.

Juoaapo kataliką kolegijoje per

krikšto tuojau jie priėmė ir Su
tvirtinimo Sakramentą.

4

MKTIKtTA MDHHB.

Kataliką rndio valandą dabar

moteriškė.žeista 12 policininkų.
žąsis paganyti ir niir&

maldaknyges

*(

Kata*:

f jo į katalikybę 42 kiną jaunuo
liai (15—25 metą amžiaus). Po

. Thomas Bowycr Campbell da
bar rengiasi į kataliką kunigus.

Bonaventūras M. Pauliu 
kas,..O, P., L C. D.

rūgs. 30—Apskai
čiuojama, kad kiekvienas 
italas, apskritai imant, išge
na per metus po 100 kvor
tų vyno.

Šiaulių apekr.— 
Rugsėjo 8 d. rastas laukė 
negyvas Gudaičių kaimo gy
ventojas P. Grinius, 68 me-

Tampico, Meksika; rūgs. 
30 d, -

Tolimojoje Abisinijoje, kur šie
met panaikinto vergija, krikščio
nybei tarpininkaujant, imperato- 
riusdeido kataliką mmjonieriams 

> steigti mokyklas.

PASINAUDOKI? NUPIGINTA MALDAKNYGĘ KAįNA 
TIK K4 GAVOM! SIUNTINI NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

bfatakė* Popiežiau* pageidavimą 
i?lrirdo ir šią vasarą pmiunp* 
1600 atstovių. Ja* Popiežių* la*

. . ■ — ... -

DabarA^publikonai ir de- tų amžiaus. Rytų jis buvo 
mokratai turi po 214 atstu- visai sveikas, išginė laukan 
tų kongrese, < žąsis paganyti ir miifc

LABAI BUKINAMA KAINA

MALDŲ RINKINĖLIS*

i^oo žmoHiy baus

St. Lmite, Mo.* atidaryti nauji 
mažesniosios seminarijos rūmai 
kaštavę $1,500,000.

lAa ■ u m-

o ; i veikė 71 prieš 0. Žaidime labiau-2 darbininkai

h
I Al. Weston ir

Chkagos Sv- Vardo jaunąją 
skyrių* turi 14,500 jaunuolių, Ši 
draugija yra drauge ir kataliką 
jaunimo bendros organixacijo« 
nariu.

visi Šie S buvo stambūs episkop*- 
lą vadai.

IMed Itajh metus Popiežių* 
Plūs XI priėmė 2000 katalikų vy
rų darbininkų, atvxku*ių M Bri- 
gijoa. Popiežių*, Žinodama*, kad 
Belgija* motery* darbininkė* yra 
irgi gerti aų*iorgini*avu*i<m, p*7 
kvieti ir moteris atmlankyti.

Protėatantų cphkopalų žymu* 
dvaalški* Thoma# Bowyer Camp- 
Ik‘11 perėjo į katalikybę. Vatika
ne jte buvo priimta# rngpiuėio 5 
dieną. Jo perėjimui i kataliko* 
pagelbėjo buvusio episkopalų ku
nigo, irgi perėjusio į Katalikų 
Bažnyčią, parašyti veikalai.

Šiafe metai* K eptekopnlų dva
rininką 6 perėjo j katalikybę. Ir

r DAg
J F AMMfflKOe LIBTUVTŲ K C Ų SĄJUNGOS OK3ANAS

MUM, MA TA*

L. D. ». CtaPro Vridytau

Kaunan, nigs. 13.—Sulig 
įvairių Žinių pranėšimai* 
MiaiŠkejo, kad dar šį rudenį 

Vyriausias Tribunolas svar
stys didelę bylų, kurioje bus 
kaltinamas Voldemaras dėl 
neatsiskaitymo iš danų kro
nų.

Teismų sudarysią tribuno
lo pimriniiikas Krikščiukai
tis, teisėjai Brazaitis ir 
StatkeviČius, Kaltins proku
roro padėjėjas M. Kavolis.

Anglijos kataliką vadovas kar- 
, dinolaa Bourne paskutiniuoju lai- 

’ ku susirūpinę* įteigė aukštesnius 
tikybos kursus pasauliečiam*. 
Kurmi pradės veikti spalių mė
nesį. Paskaitos bu# vakarais ir 
jas skaitys aukštesnieji dvasinin
kai. - ’

Lincoln, Neb„ rūgs. 30.— 
Valstijos taksų komiaijonie- 
rius pranešė, kad šiuo laiku 
Nebraskoje yra 2 milijonai 
kiaulių, kurių vertė siekian
ti $17,237^885.

Amerikos kataliką dukterą or- 
ganfcaeijo* Nevr Jeriey rajon** 
savo susirinkime nutarė prašyti 
kongreso išleisti įstatymą* kad 
mokyklų mokytojai, prieš pradė
dami eiti savo pereigas, Urėtą 
priimti priesaiką;

bar japonai Mukdeną ir vfoą MtndŽtariją ta

prataro.
W(Mnįjtonf ru^k 30. — 

Buvęs prezidentas Calvin 
Coolidge viešai pareiškė, ne
sutiksiąs kandidatuoti J pre
zidentus ir patarė republi- 
konams kitais mdtais vėl no
minuoti dabartinį preziden
tų Hoover.

Sužinoję apie Coolidge

‘ ' i- -t Im> apsidžiaugė, nes jie <?AIC«S^ špatai l.-Tūta» Hoover^ lnik(> TOnku kaa- 
Thomas Hapvood labai didatu 
rejo nors kartų atsisėsti į Į ’ ' ’ -■ . / »■
teisėjo kėdę- Jani pasisekė MviMOLOT OKAI AViLMA, 
tai Atsiekti praeitų nųktį, Į ^om4 . rugs. 30.—Italijos

įlindo l ^^o|diktatorius Benito Mųssoli- 
kamba^ ir atjiisedo į vieno I £ aiįjmį draugai atvyku 
tėwjo kėdę. . I šiam iš NetvYorko profe*
• Sėdynė buvo labai patogi, ^ Charles w 
bet staiga kaz kas suposke |g|jaw pp^nešė, kad Musstjli- 
jo. Hayuood išsigando » yra geras Švilpikas ir tu
ko pro lau^a zemen iš ?0L.į nmzikališkas ausis* 
pėdų aukštumos* į __ _______

Nelaimingasis nugabentas I d*kA LIBTUVIAMS, PIRK 
į ligoninę tuojau pasimirė. I MARQUKTTB LABOJO

Moa|

Bedarbių fl
įfrų 1 d« *-— 
K Miririnko

prie AnglS Sįmriamento

rūmų ii* šūg|t prašydami

darbo. P<>™ MĮpsupo mi-
nin ir, U h«fl 

į vo. ’ 9
Vžrnghj

Bųšim^ta-

PEIOBMM

TFaterUrg/ Conn. rogjs. 
M —Rūgėjo 29 d, 3$t> 
vai po pietų pas kun. J,’ Va
lantieji Waterbury įvyko 
Rytų Kunigiu Vienybes pro- 
vfrieijoB posėdis. Dalyvavo 
kunigai nariai: *T. Valantie- 
jti«j »J. KRzImiKknM, J. Kri- 
paa, J, Ambotas, <T, Jan- 
kamdms, V, Karkauskas, M, 
Pankus, X l^dolskfat Jjjį 
Pąttloni^ X Aleksynas, N. 
Pakalnis, X Balkilnas, Ig, 
Kelmelis, X KiinonaitisJ X 
Kinta* S. Vembrė, A. Bru
žas, M. 8., M, Cibulskis, M.

ir B. M. Pauliukas, O, P,
Tarp svarbiausių reikalų 

buvo kalbeįn apie Vytauto 
spaustuvę, Federacijų, Bv. 
Tėvui užiiojautos parašų 
rinkimą ir laimimo Konfe
deracijų. “Darbininko” rei
kalai taipgi buvo paliesti. 
Kum X Balkiuias perskaitė 
Jaunimo Komisijos pri
ruoštų projektų apie Jauni
mo sukonc^itravimų į di
džiulę konfederacija, Susi
rinkusieji plačiai projektų 
apsvarstė ir grąžino komisi
jai labiau? jį apdiibti ir pa
teikti būsimam susirinki* 
muk Projektas provincijos 
priimtas, tilps “Darlunin- 
ke.^ Aiam^aiuirink^ jme

Valdžioj agentai ap
silankė pas* katalikų kuni
gus ir pranešė jiems, kad jie 
nustotų ėję kunigo parei
gas, nes toje apylinkėje pa
gal “įstatymus” tegalį būti 
tik 12 kunigų.

, ____ | mumį žarnnrą
BOLICUA ĄAUDO 8TBH- I South Bostono Knight* of Co- 

inunT* jlumbus skyrius vardu Pere Mar-
qa I T^tte turi tvirčiausi visoj Nau- 

^tęy«>h Šasi., ngs,ao^- Angli.o. prote9i0BlliĮ 
Policija buvo uždraudusi koftąfe tymą. Praeitą sekmadienį 
400 streikuojantiems ang- Į minėtas tymas turėjo 
liakasiams demonstruoti kesono žaidimą su Paterson pros

miesto gatvėmis, betdarbi- |fr *««■<TeW ttteota P,rke, Bo- 
nirikai nepaklausė. Kilo su-|1,,“?*’^cte ^*quette »veJiuB iin- 

perduoda 50 radio stočių. Ypa* ; * isjr pmiKymejo ne tuviai,, ra
tingai ji perduodama Amerikos nusgųti, 10 sužeistų ir su _ I jy atletai Tony PJanski

pietinėje dalyje. . žeista 12 policininkų. Al. Weston ir Wlis.

V&U BALIŲ KATALIKAI P AI
viKimrtS! w .

KAINA 9

Tmbtt gira steko tomgmrio rii I
tei metą Itetavią Uvtri prtešjo k«Uti yo *wtfam jaagw MM 
petitinfe MjnfttoiHcmybi*, «*0kM valdžios. O jak lįg 
>«vo didrii fc giObn- vriMyM, Imt dil jo* vadą aitfntamiK 
nm vatotyM ir rim UMoo mviMovamu.

DMg vargo prtešjo iškonttti, daug nriaimią pfcHštb 
paaukoti, kol vii, ners dalM atgauta tieturi* tautos i
myb*. Brt ViMh»y U gimdoj! Gtadimtao pUU Ltafcvo*
ir štandk* tan#* lenką priespaudą. VflrirtHains teks gel dnr 4 
1* metą vilkti okupantą jungą, daugelte mrtą mtimtema vm 
jnmtimąįą ntikalnsginti- kri vi^aptinkyblnu suridiju*,LMM 
luttaai ateilaitvim iš lenką nevaMo* ir Gedimino kalne sd|M 
Ltetnvo* vštfev*.

Lietuva nebfttą atgavus neprik]au*omyWs, jei Ifetavią tai 
bttą buvus tautiniai lurtptaturt. Tiktai tautiniai s*ripr«t*rt| 
tai pavyko iškeroti nors dalinai tauto* neprikkutamylią.

UJą ne vien įvarintakai, bet ir šiaip kaimiečiai nešino Įtiktas JU 
ta* lietuviai, gudai ar lenkai.

Vilnijai atgauti nepriktauaomybą visą pirma rrtkaliaga, lfl

Vilnija «p«Hki atkovoti dlKo, kad teari kriaute* yt*

ką pavargtoj Ltetuvos daly kuugrričtau lietuviai tautiniai tartį 
tų. Kuomet Vflntečtei tautiniai Mtepras, joki svetimoji jėga 1
jšgs ją išlaikyti. Taigi, brangti broliai, t seratis Amerika* 1 
patilkime vilntočhms ją kovoje, Nartmldma ją kutttrine* 
tavo aukomis.

Lai nesiranda nei mrt^aurto* lietuvių kolonijos, kuri
i~ \ ■■

kaip brangu yra Hti laisviem* ir kaip sunku pavilgti—m

«▼ ? aukomis.

tą spriią 94e* dieno*. SpaMą 9-tą dieną nu* tarime ta*

Utims vilnteNams, na* spalių 9 A tukink* tas iHtetae* s 
kaip Vilnius Ūko žeUgovskio pagrobtai.

Jau vfcnudika matą, kaip vilnte&ii vrtka kuką sunką
Padikim* jiem*, nori mate aukite, neri šodtifa’kfta p*f 
jute.

Fadtradjo* įkyriai neapdlriikfau. fp&ą 9*ta jau Ma 
MiUtno rrtkaln padarą! Teartą bm padaryta, kad M 
vintoji tinkamai paminėti ir bent doteri-kitą riktelimi MnMrtC 
dttanlai, Iii daugiauria Lietuvai p««idaxbarot, vūnteM I 
mm...

ANGLIJO* PAB1AMKNT AB 
TAIKINAI PALKSTAS.

'Londonan, spalių 1.—Mi- 
nisteris pirmininkas Mac- 
Donald pranešę tautos at
stovams, kad parlamentas 
paleidžiamas iki spalių-Oct. 
7 d.. Per šias kelias dienas 
Anglijos tautine vyriausy
bę išspręs, ar skelbti rinki- 
mųsį ar dirbti su esamu par
lamentu (kongresu), .

ft*g- ■ItlMMMRlM MBA U* i MISI 1 BL OEEIIESIJOS MAŽINA 
aro*sJAičiy,

Afrikos vienos puslauki
nes tauteles vyriausia valdy* 
tojas Niapu dėl depresijos 
buvo priverstas sumažinti 
savo turimų žmonių skaičių.

Iki šiolei Jis turėjo 
žmonų, dabar pasiliko sau 
“tik” 300,

D1MUKKATAI VALDYS 
KONGKBU. '

Senolio, 3lo., rūgs. 30 d,*-* 
Demokratų viltis turėti 
daugumų sekančiame kong- 
w teveik turi pagrindų. 
Missouri valstijoje nauju 
kongresmanu išrinktas de
mokratas Robert D, John- 
šori*

Chąrlestoun, Navy Yard 
nutarė šių žiemų pastatyti 
naujų laivų naikintojų, kuris 
kainuos $2,000,(XX).Manoma, 

kad prie laivo statymo gaus 
darbe 1,500 darbininkų, ku
rie dirbs per visų žiemų?

Mtattejo* B

Nen' York, N<- K — 
York’e išeinąs Įniki 
“The Sun” rugsėjo 
save pirmame puslapyj 
duoda tokių Žinutę :

Kazimer Grazeics, '
yis, geležies darbininkti*/ 
metų amžiaus ir srifd 
kaip jautis atėjo Šumij 
4 vai, po pietų į bloMU 
gerai išrodančios «ted| 
(nursės) Betty Vanguiriį 
metų amžiaus, kambarfrj 
abu buvo seni draugai,...

“Bėki J
kalavo įsikarščiavę* geld 

darbininkas, •;
“Negalima,” fttsakč įi

• “Gerai, tad tu su jfi! 
asmeniu daugiau 
si!” *į"

Tai ištaręs darbinį 
išsitraukė kišeninį pott 
dure panelei 5rnnguiM 
šiai į kaklų. Jos 
sujudino visų namų ir m 
triukšmų kaimynysteįt; 
bėgus žmonėms, Gwl 
imliko merginų* IR® 
ant grindų ir pradėjo t 
laiįrtam Žemyn i gn 
vijotu jiolicininkna J 
Sbcchy. kurs turėjo 
nušilti, kol bėgli

Nelaimingoji w 
gabenta i ligoninę, 
patrikta lurmoji 
Jus Mete mta T

talpintai j kaMjhnų 
ktaultaniautaeb

£.H (bw> #.M)

mat Įvyki Rpallų-Odober 15 dte*

mil|||l|iUW^lH»ll<HHIIIIMIĮ|.llHlil|h|HiwWWIlWW<<WmWWWW*WWWMI^

Knygutės laimi tinkame*, dovanos vaikučiam* prie pir
mo# Komunijos ir kitoms iškilmėm*.

Juadate paprartri* apdarai* .75 (buw *t.W) 
Baltai* oririloido apdarai* -90 (ten* UJO) 

* Imant didumų *kti#ą< titaribtat Irtą UtateMą.

Pirminiai** Kugm X VMmM 
MtlaiaM MttijiM WUgs

“D Al 1ININKAB”

' ITALAI (NAIKIAI Gnu

NfflUOSANG^ 
VYČIAMS -N ■ WrWNnWwwMF ■

| Lirinvo* Vyčių Naujo* Anglijo* 
(Aptkritie* pumuetinte ąuvašiėri* 
ma* jryk* Rpallą-Oriober 25 dk* 
ną, *ekm*difn|, Iv. Petro pompi- 
|e* kvetrinėje, 49t K 3mntk R, 
Atoutli ŪMtou, Mas*. Vyčių kuo- 

jįf* malonloHe pridurti atstovu* 
mrbą emiriakimą, ne* bu*

avarrtoM** nauja# planas paremti 
L. V. etni^ą Ir daug ką nauja.



irttaa***»tatawi*
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rĮ
?

įinid* Iš Uetuvdll*?*’“11W*t
ET v^jmW»UJi<»u<»s u*
rT’ tOTj.iTT -.-rrM :"t“7 .. rAfaftttiliMJhfc I

ntMuu inakr IW *&OV&l kori# MjR «*• 
faHoIBAbaro}*>“*• .«*«*■

mbb Dmotkio nažvsadi'tiL Įisidayktos nĮOtoytoj|Wi w 
T^a į ■>{liki** »ihm■ * įgytam aKmuman. Kaatmt^fc , , ĮraipipiUMi pwe*a*y*eBl . . • « «* !«** iKartuvių kalno* emnštoi®^ todnelto ihut^ rw|t 

k UtencK-Debeikių yjei-p^P1“ »eno™ra» W*» 
P.minlrlM trikampio n,u» d»»Wu» m moilniaH 
lio. kiekrienaM fane •“«* W«rt>i aw*»«M

- P*nA»«, « '*fcjfcl±?t±LTS5*L 
B. Ne tiek pęminkiau Į tr^n*J^**i* ~t*'***’ “T; 'T 

___ . įtiek i<> d.rb.. 8tad’^tw W*Wfa*» Ipnmdia to 

Jtį. topoliai ittimM «"« i*?xiriu

mu teita, ateHmno-
__jmi to niekam ndtt. tap* «> neto «rt« bfthj ar* 
t Be darbo, ątaldSjimo d8™»w- . i

•marki arkhavi^ių gauja.] 
R-r aavdtę pavagiama i»Į ]

tebat imirflpt m 
tuiapraudė patys w ark J ia-j 
vagiai* kovoti. I

a ■_ -- ; * • • 1

Saikia
Vilniaus- Trakip] 

Lydos ir Gardino in^pekto- 
tatai neleido* šiais mokatej 
metai* veikti Stoma ilgę būt 
tol gerai veikusioms wByto?- 
draugijos lietuvižkoml mo-

Mg tentjrtojų pUM ke- > ' ’ L
« 200 kilw. kėlių ir Sk| MatuUnpoią

ph motete randa čtajs apifa; —Bteg»^o«d. yietqi 
n. Bedirbdamas sutaupo Įkapinžąe buvo laldojaraa^l 
įmingu sum pinigų H vargonininko kūtora 

gavo draugams,Įdėjus ant karato žemę pilti;
► ir baigia pmnmWHw nustebimui pgaigųdi?

Minimo iškilmių ĮnivOtaukųnta'B:taęoĮta^a«ta 
gražios. Dalyvavojdo bta įkritaioe aerioainb 

teta svečių ir gausus viętaĮt^ kuri ir ištraukta. J. į į 
j^^iųm^Taproga jpuJ ■

Matytojams išraikytai
UMlĮta ir pagirtas jų ųu*Į UAra^L ’ 
tapymas. Tokį gražų dataį Pabiri Biržų. tųtokr. * 

ĮMtaę jaunuoliai yra vieH-i Rilg8ėj0 5 d. užėjęs tam 
Ite «Hnirikų Bftnta Pr. ^Įdebenys sugraud^ ir tranki 

tento, St GuŠins, ir K.Į Pasvaliečių kaimo Ūkinink< 
dfitu^ dū 16 ir vienas 17|Bejų Cetvergo gyvepųmuo

| sius narnos. Pro dūmiraūk 
Į žaibas įšoko į namus ir uį 
Įdeg? visų viduj.,, ^uo^mo«

*mwTl»kų aapKkr,, Sphuo^ 
Jlruakiniiikubae Lydo^ 

apekr, Mentvnoae, Sendub- 
parfclfadae; Ka^toee-- 

Gandino apskr. * • ■
Taiįgi včl ukdarytoe 8 nw>

prMBSM KOMI

M*

PIRKITE DABAR

! i

t.

.1*

ritaii KMfTMM. Parai!
ktm, Pr.JBuČy*, M, I. 0<,....,4AQ

Darbininko" Katalogas
n r I- ■ / n. i.S Į . M

Malta Ktektolti*. balui* 
ritalta-----------

Maldų BtaHrtlii, jaodato 
vlridtoi* ----------- -41T5-1JB

ta Vįaea Mriarie tatai
latorijo* apysaka. Du tomai 11.00

Matayrtl fr tatayra Fie- 
tl d< Ctomti* .... .. .. 40*.

taranų per

too kenktos a*; »«d d-n Nv ' 
to/doM taatatataA fl YmtaaU/U 1Kft ta*tata< ta* i.. aittae
* rt»- tttotafe.'

da to EartokužraK* apytaka Ife.

%MiM ĄililiRlfĮį* .. ’. .■'. ■? .■ ,■ r Į 
Aasitatoiiii Mrism Mata*. 

: IM —' Verti Ktm. P, Smcto- 
mM —     —--.!

«tw Įtartu goti! Parair
ttegyreji taria* ieną, va* 
dus, oras, ParaH į. tartart—Ita 
JMteH Irtltat,-W*idę»

Kalt A/Milhita >■-... • ■.... MM,
IMU (Poėmi), Parai! M.

Gustaiti* - .
Mavja Skaltpnto Kiyga— 

(palto 1|). 8a panlio!ala_,7ta
VMaaalial Dtate, Verti 

Krtu P. Saururtiti* ... ...SSo.
•.Taftų. Kay|ril — ati f&.

ilikalai* ..... ............ . .aa^

W Kun* J. F. Jonaiti* (Ka- , 
Mfona*) ..:...* •/ ; _.. tff

Pamaldų Vadovill*, gUdjM 
kratote Veriamai. Sudari to 
igįrido Knn, J. KouMričin*^J[0«»
Ifoferyrti* Munardamybl. J, 

UMtMkK Ar, Km. D-joa ld- 
dihya, Kauna-------- ------ ;------10a.
s KmMltoga Laiktia ParaU 
L

OvantM Gabrieliui, Išleido 
Wvm aifon»M Maria C. P._S6a*

BglfljM Mokymo Metaft- 
ira Bntatoi K. J. SkroodyiuJOa 
i XaMdta Mažudtani KlaUl » 
Pria Manta. Sutatoi Kupra- 
•m— ___________ 40a,

Ktot BaMt ParaM Ka- 
:#». PnM* « —j—--- ----Opa.

Anderaano PaiakM—«a pa- 
•fltrittiaia . ......... '....T.įOa,
Vndiitdaltia .L,—... -—m..—fiOa, 
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NUOTRUPOSAR KATALIKAI KUL
TŪRINGI?

(Dagai kum KJ.8eott 8J.)

Vienas Žymu* Jėzuitas 
New York’o mieste, baigda
mas mvo pastaba* apie atsi
vertimo sunkumu* Protes
tantą eilėse, šitaip yra išsi
taręs: “Viena iš didžiausią 
kliūčių Protestantą atsiver
timui Amerikoje yra savo
tiška* dievinimas jąją pačią 
gyvenimo stovio; būtent, 
aukšto mokslo, paveldėtų 
tradicijų ir.pan., kurie ver
ste verčia juo* Žemai įver
tinti kitus,*ir bendrai* santy
kiauti vien tik su “savai
siais.”

Daug m galvoję* apie Šią 
mintį. Ne kartą teko matyti 
jo* liūdnų ir“ jaudinančių 
posekmiip Gerai prisimenu 
vieką aristokratišką ir iš-

. mokslintą poną Bostone, ku
ris buvo mane aplankęs, su 
tikslu protestuoti man, kaį 
jo sūnus, atsivertę* į katali
kus, tuo “begėdišku” žygiu 
yra sugėdinęs jo šeimą. Bai
siai supykę* tarp kit ko yra 
sakęs: “Ar Jūs manot, kad 
mano virėja ir “šoferis” ta
ri tiesą, o aš klysta? Ar ma*

* no sūnau* tikėjimas turi bū
ti darbininkų ir tarnaičių 
tikėjimu, o ne kultūringų ir 
apšviestą žmonių tikėji
mu,”

Tie jo žodžiai puikiai aN 
vaizduoja jo luomo Žmonių 
daugumo nusistatymą. Kar- 
taig toji mintis net ir katali
kus veda į pagundą, nes, iŠ 
riešą, išrodo keistoka, kad 
“bankieriai,” pirkliai, žy
mūs advokatai ir gydytojai 
galėtų klysti tikėjimo at
žvilgiu, o jų tarnai ir kiti 
Žemesniojo rango žmoneliai 
džiaugtųsi tikruoju tikėji
mu!

Todėl supykusiam tėvui
* ramiai atsakiau: “Gerbia

masai Tamsta, aš pilnai su
prantu ir atjaučiu Jūsų 
sunkią padėtį, vienok’ pra
šyčiau Tamstos išklausyti 
kitą šito dalyko pusę.” Tai
gi, trumpai sakiau jam, pa
rodžiusiam palankumo iš-

ginti mano išaiškinimą: 
“Jeigu Tamsta nukeliautu- 
mėt į Prancūziją ar Belgiją, 
ar tai j Ispaniją, vienu Žo
džiu, į kitas Europos valsty
bes, greit patirtumčt, kad 
kuo ne visi didieji protai ir 
viso* didžiosios dvasios pri
pažįsta kataliką tikėjimą. 
Ištiktąją, jeigu Jūs toli at
gal sugrįžtum^ istorijoje, 
rastumėt, kad Jūsą ^protū- 
viai buvo katalikai. Oxfor
das ir Cambridgžas kadaise 
žydėjo kaipo katalikiški 
Universitetai. Anglijos ka
raliai buvo katalikai garbin
gose jos praeities dieriose. 
Anglijo* aukščiauiiejijmn&i 
džiaugdavosi savo kataliką 
tikėjimu. Apskritai kalbant, 
Europos civilizacija buvo 
didžia dalinu katalikiška. 
Europos menas beveik išim
tinai Žavėjo visus savo kata
likiška dvasia. Užplūdus 
barbarams, senos Romėną 
kultūros įstaigos sugriūvo. 
Tame nelaimią tvarte kat. 
Bažnyčia pirmoji stojo ginti 
civilizacijos pamatus, kol, 
pagaliau, jo* įtaka aušvelnir 
no ją šiurkštą būdą ir išmo
kė juos ramiu darini taisytis 
geresnį gyvenimą.

Tiesa, katalikai, bendrai 
imant, žemiau stovi negu 
protestantai kultūros atžvil
giu kai kuriose Amerikos 
dalyse. Šios kataliką būkles 
priežastis .glūdi tame, kad 
kultūrai reikalingą, daug lai
svo laiko ir, lengvo gyveni
mo. Siaurame ir sunkiame 
darbininko gyvenime nei lai
ko nei progos nėra Sitam 
dvasiniui ir protiniui išsi
vystymui, kuriuo pasižymi 
apšviesta, jautri, išlavinta 
siela. Ir atsižiūrint i tai* 
kad .didžiumoje katalikai 
buvo priversti nepalankiose 
sąlygose sunkiai prakaituoti 
pragyvenimui, taip, kad iki 
šiol nė svajoti negalėjo apie 
gilą proto, jausmą it aukštą 
garbes principą išsilavini
mą. Didžiausiąja dalimi, jie

Jaom jfckagstai*

Užuomaršos Paliepiai

Jie net užmiršt* kad visa

r*M w 
▼sd*

atvyko Amerikon protestan
tams laikant savo rankose 
ne tik žemę, bet ir fabriku* 
bankus ir bendrai visą pra
monę. Atėję čion neturtingi, 
be įtakos ir Be mokslo (ka* 
ties* buvo jiem* užginta 
jąją gimtinėje), jie dėl tos 
priežastie* tapo paprastais 
darbininkais ir tarnai*

Atsiminkime, kad tai lai
vo ne turtuoliai ir kultūrin
gi Žmonės, kurie atplaukė i 
mūsą Šalį/ bet neturtingi ir 
persekioti. Sunki ją padėtis 
gimtinėje privertė juos ieš
koti čionai* geresnių sąlygij, 
dėl to, kad jto buvo ištikimi 
savo tikėjimui. Verčiau Žū
tų jiems visa’ją nuosavybė, 
negu, kad išsižadėtų savo ti
kėjimo! Apsigyvehdainišia
me krašte, žinoma, jie tapo 
virėjomi* tarpais, * papras* 

jtais darbininkai* Tačiau, 
jųjų garbei tebūna visą pri
pažinta, jog joki kita tauta 
pasaulio istorijoje n5m taip|Mugojw ir «&dkiue Vhj 
sparčiai pirmyn nužengusi perversmingu laikų, po Ro- 
kulturoH ifeiryriyme, kaip Ilwe galybe* risiSko sttiri- 
Sitie ateiviai iŠ Europos ka- mo, arba kurių katalikai ga- 
talikišką kraštą! -

Šie pirmieji bemoksliai 
ateiviai visko atsižadėjo, 
kad tik jų vaikai galėtų įsi
gyti mokslą: o Šiandien tie 
patys vaikai pasižymi savo 
nepaprastais gabumais visų 
profesijų srityse. Mūsų kra
ite nėra kitos Žmonių kla
ses, turinčios tiek daug auk
što mokslo įstaigą ir priva- 
tiškaį išlaikomų vidurinių 
mokyklų, kaip gabūs ainiai 
tą ateivių, kurie atvyko į 
šią šalį, turėdami vien tik 
tvirtą pasiryžimą it gilą ti
kėjimą.

Vienai, antrai kartai pra
ėjus, nekatalikams nebus 
galima prikišti katalikams 
piliečiams, kad jie nemokiu- 
ti ir nekultūringi. Tiesą pa
sakius, iki paskutiniąją lai
ką katalikai, kaipo klase, 
kai kuriose Amerikos daly
se, bendrai buvo juoda
darbiai. Tačiau mūsą aris
tokratiški (poniški) ir kul
tūringi kritikai praeityje 
nebuvo geresnėje* padėtyje. 
Teneužmiršta jie to fakto. 
Jie vienok tuo prasikalsta.

ttiroje, mene, architektūroje, 
yra toji po^l kultūra,, kurią 
katalikų rftfcyčia yra ap-

liūnai sukūri gyvo tikėji
mo amžiais.

Tačiau tokio* išvados yra 
tik asmeninis atsikirtimas, 
nevisai tinkamas argumen
tas. Minėjau jį tik tam, kad 
turšime žinoti, kad katali
kiška kultūra nereikalaują 
jokio kito ^pasiteisinimo, 
kaip tik beMižkas praeities 
įvykių nupatakojima* Visą, 
kas “ Dūduojantieji” kultū
ros turį žmonės Šiais laikais 
primeta katalikams, buvo 
kultūringą Romėnų užmeti- 
nljimas Apaštalams. Žodį 
“nuduoddntMft” tyčia var-

žmogus yra džentelma- 
nas.- o dŠeutelmanas nie
kuomet neužgaus kito, nei 
nedarys menkesniam ne
smagumą, pažeminančiais 
palyginimai*^

Be abejo, “kultūringi” 
Romėnai parodė Kristaus 
Evangelijos skelbėjams vien

jie, kilnieji Romėnai, galė
tą klysti, o šitie Mmtečim 
turėtą tięeą f Vienok Šitie 
kaimiečiai neklydo, kaip

mes visi jau žinom. Krikš
čionybė rodo į ją neklaidin
gumą. Karalius Erodą* ty jo 
išdidūs pakalikai didžiausiu 
paniekinimu išjuokė Kriitą 
ir tampė Jį kaip kvailį Je
ruzalės gatvėmis* Tašiau 
Kristus buvo pati Tiesą, o ; 
Erodas ne tik klydo, bet 
vo gyvenimu parodė visam 
pasauliui biaurau* ištvirkt 
mo pavyzdį. Kristus ne tam 
atėjo, ka< suteiktą mum* 
žemiškosios garbės, laikino 
pasisekimo, turtų ir šio pa
saulio kultūros, bet Tiese* 
kuri padaro mus Dievo vai
kais, jeigu tik mes sulig Tie- 
laeutvarkom mūsą gyveni
mą.

Kristus atėjo mums su
teikti amžinąjį gyvenimą, ir 
dalį savo paties garbingojo 
gyvenimo.. Mes viri, ne tik 
kultūringi, bet ir nemokytu 
netik turtingi, bet ir netur
tingi, esame Jo mylimi. Die
vas pripažįsta tik vieną po
niją (aristokratiją), ir toji 
yra doros ponija* Raštą Ži
novai ir parudę jai džiaugėsi 
savo kilniu stoviu, Kristui 
tebegyvenant Izraėlio žemė
je, o Jis prilygino juos prie 
pabaltintą, karsti;. “Taip ir 
jūs iŠ viršaus, tiesa, rodotė* 
žmonėms teisūs, viduje gi 
pilni esaty veidmainystės ir 
nedorumo/’

Kultūra yra labai geisti
na, tačiau, jeigu ji panieki
na širdies skaistybę ir ge
ros valios žmones, dėl to, 
kad jie neturi sukrauto tur
to, arba dėl stokos kultū
ros... tai yra pilnai peiktinas 
civilizacijos papuošalo* 
Kristus mylėjo vargšus... ne- 
turtingus. Ji* pranašavo, 
jog varguolią visuomet bu* 
rasta Jojo Bažnyčioje. Pa
niekinti Kataliką Bažnyčią 
dėl jos beturčią vaiką yra 
tas pats, kaip paniekinti pa- 
čiąTiesą. Erodas ir Nero- 
naa buvo htrtuoliai.Krįstus 
buvo vargšas. Erodas it Pe
ronas buvogalingi.' Kristus 
buvo silpnas. Erodas ir Ne- 
rodąs klydo. Kristus turėjo 
amžinąją tiesą, nes Kristuz 
buvo pati Tiesa. . ‘ ’

Jo Bažnyčia yra apdova-

100 metą atgal už laišką 
persiuntimą mokėjo nešta- 
tėjai, bet gavėjai. Laiškai 
neturėjo būti apklijuojami 
jokiais pašto ženklais (tam
pomi*).

Pašto ženklams • atsirasti 
pagelbėjo Viena įsimylėjusi 
porelė*

1832 metą vasarą Angli
jos viename viešbutyje apsi
gyvenę* pirkly* pastebėjo, 
kad viešbučio tarnaitė labai 
dažnai raito laiškus savo 
meilužiui ir labai dažnai 
gauna atsakymus. Jam buvo 
nesuprantama, iš kur ji gali 
užsimokėti laiškanešiui už

Besigilindamas į tai, pirk
lys pastebėjo, kad įsimylėju- 
šieji daro ženklus konverto 
kampe. Jie laišką nepriima, 
atsisakydami iietūrį kuo už
mokėti, bet iš konverto Žen- 
įią sužino,, kas jiems reika
linga* , • •

Tada jam atėjo mintis, 
kad laiškai būtą apmokami 
popieriniais Ženkleliais ir 
kad jie būtą lipinami kpn- 
verto kampe. Iš to ir atsira 
do pašto ženklai, kurią 100 
metą sukaktum minėsime 
kitą metą vasarą.

Ar verta ttpaf .

Daugelis yra to* nuomok 
nės, kad ilgai miegoti yra

notk ta pačia tiesa, nes Kri
stus taip prižadėjo^ Jo Baž
nyčia yra kataliką Bkžnyl 
Čia. Me*i*tebėkim pasaulio 
nusistatymu prieš , Jo Baž
nyčią, kadangi Jis pats buvo 
pasaulid nekenčiamas. Todėl 
nepridera mums laukti ge
resnio likimo, negu Jis turė
jo. Rimtai tik stenkimės lik
ti ištikimais mūsą Vado se
kėjais. Per dažnai, deją, ne
krikščioniškasis pasielgimas 
greičiau atstumia mūsą ne- 
katalikus tautiečiu* negu 
neturtas arba kultūros sto

iką. ‘Kaiąa*

labai sveika, ir todėl 
kiekvienos progos ir mh 
Taip bet nėra. Nors, 
nuo miego tiesioginiai n* 
sirgsi, tačiau į sveikatą jji 
neina* Sulig žinovą a 
čiavimu, Žmogui pilnat*į 
tenka, kad jis per 24 vai 
das 7 valandas pamiega. 
šešias valandas pmnb 
žmogus jautiesi laimi gri 
IŠ praeities’ Inos matri 
kad žmones didelių protą I 
bai mažai temiegojo*

Pavyzdžiui, vokiečių kg 
liūs Frederichas D 
niekada ilgiau taną 
kaip tiktai keturias vj 
das, o tačiau išgyveno ; 
metus*

Ispanijos karaliusFU 
lis Ketvirtasis bet Auri# 
karalius Leopoldas Pirų 
sU niekad daugiau J 
valandą nemiegojo, o Mg 
susilaukė ilgo amžiau*

Galiausiai, garsusis Ni® 
leonas niekad daugiau’ 
rią valandų nemiegojo. Iii 
ko nesant išbūdavo ji* 
tris dienas be miego, 
jis galėjo miegoti, k 
jis tiktai panorėjo, kad 
valandėlę laiko turėjo, 
gu buvo valandėlė laikū; 
jis laiko didžiausio / 
nulipdavo nuo arklio ir 
pat ant žemės guldavo iri 
Žiūrint kanuolią tre 
iŠ sykio užmigdavo. 1F 
matytį, kaip jis savo 
turėjo savo, valioje.

Kiti gi tvirtina, kad i 
amžiaus žmonės turi 

ąervus, todėl jie 
galinga dauginu miegoti^

- Saulė spirgina, net akys vartosi.
Tai kalnan užlekiu, tai vėl pakalnėn leidžiuos 

Taip smagiai lekiu, kad plento akmenukai lyg 
spirgai keptuvėj čirška.

Staiga priekinio rMo guma smarkiai pliaukšteri 
ir pasijuntu stipriai trankomas. Sustabdęs grei-

- tai motorą, nulipu nuo motorciklo. Randu sutru
kusią gumą.

Reikia susilopyti. Klijų, gumos turiu, tačiau 
dar trūksta žirklią ir vandens.

* Apsižvalgiau. Aplinkui nematyti nieko. Svy
ruoja tingiai miško medžiai, kaž ką šnabžda pu
šys* Retkarčiais pro medžią šakas pralekia koks 
nors paukšti* daugiau nieko.

Stūmiu sunkią 14 P* H. mašiną ir nuolat žval
gaus bene pamatysįn ką nors. - Prakaitas sunkinsi, 
lyg spaudžiamos varškės išrūgo* pro drobinį mai- 
nelį* f

Daugiau negu kilometrą nusistūmęs, pastebėjau 
nedidelį piemenuką beganantį irią karves paplen
tėj. Nudžiungu* Manęs užkalbintas piemenukas 
nupasakojo, kad netoliese gyvena miško sargas, 
eigai i s. Pnsiąlau jam puslitį, kad nuvestą. Jis ku
rį laiką abejoja. Jo veide aš aiškiai matau didelį fk'epurę. 
norą gnuti pusę lito ir baimę palikti vienas pačias 
kArve* ‘Tariau pusličio troškimas nugali pareigą 
ir ji* sutinka.

~dbltai va!—parodo ranka piemenukas ir žiūri

manį akis* . i
Ir istikniju, pro medžią tarpus pastebiu tria- 

bas. Josjnedideleš, gerokai suvargusio*
—Tai Čia ponas gausit visko. Aš toliau nebeisiu* 

reikia skubėti atgal, karvės vienos pačios paliko— 
ir vėl žiūri man į akis. *

; Aš suprantu tą žvilgsnį. Greitai išinąi iš kišenės 
kelius variokus. Ją būta kone .visas litą* Paduo- 
du juos piemenukui.

Piemenuko akys prie antakių atsilošė iš džiaug
smo, matyt jis suprato, daugiau negu Žadėtą sumą 
gavęs. . ; ' . .

—Kasčia gyvena, kaip vadinasi t
—Nagi eigulis, Bučinskas Jurgi* Jo* Šiandien 

nėra namie, išvažiavo į miestą, mudu su Aniuia 
vienučiu palikom.

—O kas ta Aniutaf
—Duktė mano Šeimininko, — skubiai atsakė ir 

dar skubiau priduri. — Autai io ji pati.
Nieko nebelaukdamas jis nunėrė į mišką tiesiog 

per tankumynus, tur būt žinojo trumpesnį kelią.
Daržo ežia pamačiau einančią mergaitę. Iš toto 

nespėjau pagauti jos veido ypatingumą^ tačiau 
manyje išsyk susidarė nuomonė, kad ji no papras
ta mergaitė* Vėliau tas pasitvirtino.

įėjus man kieman, jj sustojo ir pridėjusi prie 
kakt m ranką ėmė žiūrėti*

-~Labą dieną, — pasveikinau, kilsterėdama*

no kalbos kaip tai nepaprastai, sustingu*  Aš paste
bėjau, kaip nuolat keitėsi jos vėido spalvos.« At
remtas į mane žvilgsny* nė trupučio nesiderino su 
mano reikalu. .

Aš pasijutau labai nejaukiai. Lyg vejamas*
—Gerai... Bus galima. Prašau palaukti, aš tuo

jau atnešiu, kas reikalinga.
Motorciklą parėmiau į sieną. Nusiėmęs kepu

rę, šluosčiau prakaitą.
Netrukus mergaitė atnešė man žirkles, peilį, 

plaktuką ir vandeniui dubenį. Dubenį paėmusi, ji 
nuėjo prie šulinio pripilti vandens.

M lydėjau ją Žvilgsniu. Gražios, basos kojos bu
vo lygiai taip pat nudegusios, kaip ir kaklas su 
reidu. TiefUi, veidas buvo truputį Šviesesnės spal
vos, tačiau labai mažai tesiskyrė.

Kai lopiau gumą, ji stovėjo Čia pat. Dirbdama*, 
jaučiau stiprų jos Žvilgsnį* Ši situacija pradėjo 
tampyti mano nervus. Aš pradėjau karščiuotis, 
darbą* nebesisekė. Aš pamečiau pats save. Mano 
minty* susipynė, susimaišė ir jeigu manęs tuo 
metu būtą kas paklausę*, kiek yra du kart du, aš 
nebūčiau sugebėję* atsakyti. Galą gale kas keis-, 
šiauria, kad jokiu būdu negalėjau suprasti kas 
čtaposidarč. \

Staiga mano atminties tiršto* migio* truputį 
prasiskiedė ir vo* vos pastebimai pasirodė škm 
mergaitės veidas. Kur aš ją mačiau! Kada aš ją 
buvau susitikęs?

Jokiu būdu negalėjau atsiminti. Kebu* kartu* 
rodėsi, kad sunarstyta prisiminimų grandis štai 
jau, jau nuyra prierrikiamo tikslo, tanan vH vis
ką* atitrūkdavo, subyrėdavo.

"SAiiunfi"
“SauIoU” eina du kartas 

mtaeeĮ 16 puti, didelio fomiria
■pabotu riricliu. Xth* Ueta 
metame 12 IH.» puiri metą * 
Latvijoje* Eetijoje, Voki* 
it kitur metime 15 lit., put< 
tąSH. *
trfmi m&L ? It 30 eent. Ant

Adretaa: Jatteima “8* 
Adminktrarijai

Galųgale aš nusprendžiau tik pasijuokti M« 
vę*. Juk visa tai tuščias reikalas, tą mergaHį 
galėjau įsistebėti ir šiaip sau kur nors eidi 
pro Žalį ar kitu būdu. Juk aš esu buvę* kone 
viename Lietuvos kampe, tiek Ąiug žmonių i 
daug su jais bendravęs*

Gumą sulopęs, pasijutau esąs alkana*
Mergaite buvo nuėjusi ravėti daržo. Pi 

prie jo* ir paprašiau ko nors užkąsti. Ji pm 
man sviesto, sūrio, pusbaltes duono*

—Daugiau, ponas, neturime nieko. Prie uS 
Jžio dar galiu užvirinti arbato* Jeigu 
toks užkandis, prašau.

Ir vėl tas pats žvilgsnis, tas pats nejaukusių 
so skambesy*

Aš pasakiau jai esąs labai nudžiuginta* 
tenkintas panašiu užkandžiu*

—Tai prašau užeiti ridinu
Kambary* į kurį įėjau, savo sutvarkymu 

baldais pasirodė toli pranešąs popmstii, 
šviestų kaimiečių triobą. Nedidelis stalas buvo a 
dengtas balta staltiese, prie jo trys tamsiai 
nine sjMlva dažyto* kėde* Kone tokkm pat «n 
vo* lova Uždengta namine turtingo rašto an 
d* fcampe apvalus staliukas taip jmt apd 
Ton buvo pastatytas gražiai išmargintas f! 
*u imerktomi« gelėmi* Gn4n gulėjo gitą 
rišta plačiu, Žaliu kaspinu. Tapetais išlipytai 
no* paįvairinto* keliolika mažesnio ar dicfc 
dydžio paveikslai*

—Aš tuoj vi*ką paruošiu. Prašau {miaukti,- 
pranyko duiyae.
? AtriMdau. Mane vėl apnyko to*

; x

Aš pamačiau, kaip staigiai ji perriimainė, lyg 
susvyravo ir keistai skambančiu Nilsu atšaki:

Pradėjau paaukoti savo reikalą. Ji klawM ma-
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:. KATALIKŲ UHĮVERSL
S = TETAS LIETUVOJE

\ • Kai kas įsiskaitęs šį ant-' 
kferivį paimiiys, kad Lietuvoj 
k ąhi įsikūrė katalikų uniyep- 
[ ritatas. Toli-gražu dar ne, 
/ bet žadą kųrita bent kilo 
j rimtas guimuiymas tai pada- 
! lyti. Ir stebėtina, kad tam;
I ąąnmnymtti kilti dąug prisi-
*:4ftjo. taisyainaniąl* Na, ciajga visuomet roųda galimu^ 
: taį. jau kurijom, bet ištiesųĮino prasiveržti ir bėgti piy- 
į W yra* Turėdami teologi»i|myn dąr didomiu gmaikų- 
; fakultetų Kauno univeršite-įmu. Laisyąnmųtai šia neąp*..

te, katalikai M kas dar ųę- kiškaitė su katalikų griežtų 
rjįvo nianę steigti savo imk ’ A J 
^ffiatteto* mat, šalis netųr- 

, laikai sunkūs, ūkinin- 
apkrauti mokesčiais, in- 
entai katalikai daugiau- 
be yietij, vos tik gali

įip taip išsimaitinti, — jš 
, fcr Čia paimsi lėšų katalikų 
SBiversitetūį kurtį? Bet štai 
tikėtai laisvamaniai atėjo 
Jiems pageltam, pęigianju 

žinoma,-

JZZAUS GULIU!
tygtoji — B*. Tpr®- 

O, kuria, Snnti įvyj^to

n» p^|aripii*į)i naujų 
irepĄte. Keli metai atgal

režimo, gale* greitu taiku 
įvykdyti tokį sunkų suma
nymų? Bet kur yra tikro 
noro, ten paprastai auran- 
dama priemonių tam mįii 
įvykdyti. Užspęsta upės Vg-

pąnaikių' 
teologi joe-fikwofij<» 

jBflraltetų. Tai padarę, ji# 
įągrįvertė katalikus suspiesti 
raro pajėgas vieningan pasi 

Įjffjiman, kad vienu gigan- 
mku užsimojimu galėtų įs- 
igįgti savąjį universitetą.

; įas visiškai logipgą. Kaip 
‘Teisingai pastebi “Brau- 
• gas,” katalikiška šalis pri- 

virio turėti katalikišką uni- 
'yrrsitetų, tiktai klausimas, 
f J&ip katalikai, pažaboti vi- 
’ šokiais drakoniškais įąutį*

nusistatymu ir, persekioda
mi katalikų veikimą, pada
re neišvengiamu trumpare
gių politiku klaidą: norėjo 
nuslopinti tikybinius tautos 
reikalus prievartos kelių. 
Norėjo užgesinti tikėjimo 
ugnį su keliai vandens kibi
rais. Tas neįmanoma. Jei 
permažai vandens pįlsM u|- 
nį, tai ji smarkiu H* •* ■ *T *

fttp«pwia» obluipn. 
JĮ Ijr< UfeUų priei- 
juupi tįglai^ dvMJftiir 
IfjjlfSiipnii^ojp ide«lo tr<A-

iMianj, įr. Te- 
nrt m ftw P«Sitt FfM 
kaip ir j»ji ir
toaioe, iugijo aukSčiauaįęto-

IaW}i sunp* ioy» 
priįi įjp piM^ulip pwhW» 
V įoiilĮ vipnĮ|qM« gyvenimu. 
.Ii—^Stiww Gi51e»Į Jjęt tf*

ĮjeĮ iįlaijtyii jt^kfjp strtpipe 
įarivĮpjeB, UJp^ingpĮi ir 
grįpitpa pneiiftppa jr iitrer- 
įpftu ®įs, Jęurįe pipa Ja#*- 
čjmpifcoaioB fc^ulyl|S» kplfai, 

kMf i°We ta- 
pjjpja, kiek re|Jc kanĮryl?te, 
puaHrflJtim0- ifeįfed?-
įiipo, pW»lWW suįM?8 >¥>- 
\M, kad BQt» kiek ipeioe tp- 
^Jy|>ė8 jĮtaitaj. fl !Woji 
Jppe(6 pasįplęg R»W* i**P- 
lyijš* UiBęni» W 
kad ne tik įsigijo dąjjgjj, bjjt 
gavo vipžp BažnySįęp pripa
žinimą, kad j? taita 
biįti tapo 9 
pripadnmHM* l«ta 
įta}wtas*‘

Ifiioltfįdu JįzajM OSje^
"taip kpgyp gyyg- 

taP kai» tanui i j<* 
n^itav, lij*wn» iypwk>

ąti prie 
f patraukti 
malnniimti irP^^TT’JV ’VMl ' ' T* '

<fo*op«ym

.. . . gerą, 
ir kur tik 

tąBrisre. Jiyra 
gilelių 
Mta 

i 
*. iorią 

vjpįrvm- 
f-r-r - ^esųtam

užtenka žiūrMi į skaitau Sv* 
Teresės vtadą, gėrėtis dan- 

ir ne|Mta jos šypsena 
ir pralyti jm užtarymo vjso- 

firi tik ritata lyetaąjų gęr- 
bbąp dąlta Kita dalis—dąni 
svarbesnė—tai sektį jų do- 
rj’įes ir mėginti eit kietu 
ilgame, ęaaHiaa 
pągąlim yrą linksmas ir 
malonus, nes žmogus lipo, 
kad neklaidžiodamas ėina 
prie galutino savo tikslo, bet 
tasai keltas yra reikalingas 
rimto pasiryžimu jr kietos 
ištvermės* \
. Bąrinpkitag? M> Kristaus 

twįais žodžiais ir 
Skyriais jausmais, įet ii 
Dievo meį|įfe ^ą^riąpčtais 
rijnfąis da$Hs. * įį.

IR TAUTIETIS apgavo
ąrgHOMa Ubai pUM dirra 

vhokbw aferiata^a, Aųpm- 
tfcoa valjžk į afrrhtų darbus 
labai per pirštus Httri. Pamatai, 
jei apttutas žmogus pasUkun- 
diįa poūdjai, tai Jam atsako — 
nebftk jHsria* tat ir aeapa®®®. 
Dalimi tas t«syb<, bot kartais 
Ir požioplą>H<ą įkirte aforh’ 
tai taip graibi apgauna, kaį tik 
steMtki reikta

Naujai atvyką emigrantai, kaip 
juos šia vadim **grhiimiuta ta w- 
mokšdami vfcthsfc kalbos, daž- 
jdamda tampa pinmią 
vtaddų svieto peiiįpuų. Kaip 1U 
ponu, šiuo laiku vtaune pasaulyje 
riaučta bedarbė, tas pats yra jp 
Argentinoje jr todėl darbai gaų-

riaokta avteta peiiįyuų. Kata M

bei kelias mažas pąriW? 
bet vjsa tautų ne. Tuobil
du tajsyanw?ili F 
netyČioms privertė kątąlįkus 
kutai savą universitetą. Sy
kį sumanytas, jis įrikpra. 
Bus kliūčių, atidėlipjimų, 
trukdymų. Bu* 4?dąma 
daug pastangų įš tąntinin- 
kų pusės* kad tą kilpų su- 
manymą supąraližiuoįų. Tas 
ųžups nemaža laiko. Bet ka-

. uančios mintys, ųeraiiiuinas. Aš net nesidairiau 
L kambario sienoipis, kaip paprastai daro palikt®^ 
j* vienas pats svecjas.
F m Ji atnešė lėkštutę, stikline su puode M peilį su 

Šakute, sviesto, sūrio, kumpio, abiejų rūšių duo- 
BOS.

E—Kol vanduo arbatai užvirs, prašau u&ątai,-^

SŠ?

bat pagiriotas šiame atsiti
kime’. Ir universitetą?, gi
męs iš sunkių vargų ir per- 
šAiojimų, galutinai įeiknrs. 

' IŠ ankąto' jį sveikinam ir 
linkime jam sėkmingai at
likti staro misiją /— atgai
vinti Kristuje Lietuvos in
teligentiją.

į APjĮllll.UtfĮ* IĮ -Į ■

talikai juo tabtaų trukdomi, 
juo uoliau eis prie iąw tik- 
slo. Čia jiems ateis pageltam

riaučta bedarbė, ta* 

narni tik tu gtrottiis rekogienda-l 
eJJ&nk, na tai KgringuH ta ieško, 
ka« jhM galimi duoti tokią rako- 
mendariją* o jokių atriranda ne- 
naažiii, dargi iš tautiečių tam 
Tik duok 10 pemj* tai rekomen
dacijų prįr^F* ,Mek tik nori. 
Tuo, geriau rašyti rekomendaciją 
kokiam, nors Hgriagai,H juk jis 
vfa tiek nieko UMupranta, kas 
ten parašytą pagyvenąs kiek 
*cgrimro,r Arg*ntinoje ta uĮmJĮ^ 
bęs pinigų, nori juos pariesti 
Lietuvon arba kam nors iŠ artj- 
jaųjų išpirkti laivakortę, Čia vėl 
puikiausia dirvą aferistam* įr jie 
iuotaua apsiima emigrantą, kiek
vieną* gydamas S»vo mųągpa- 

vimųs gerjauriomta sąlygomis. Se
niau tarp Heturių aferistų nebu
vo, bet, mataųt, kad jitąia eina 
geraa birata ta mūaų tautiečiai 
susirūpino tuo dalyku.

Pusantrų metų afgal, vieps 
Itatųvjį Jonaą Jokųbritta, kurta 
Araejuiteoję gyvena jau l? metų 
atidarė laivakorčių pardavimo ta 
pinigų petriuntimo agentūrą. Iš 
kario buvo manyta, kad jta biznį 
varys sąžiningai ir todėl dauge
lis 1$ lietuvių jį palaikydavo, bet 
kuomet agentūros direktoriam 
pastatė ateitą Kostą 
Morką, o v&au jį pakeitė dar ge-; 
resniu aferistu, neva daktaru la- 
drikaurim, tuomet jau viriam* 
a&u pariJarL kokiuo tikslu Jo- 
kojuiit* atidarė savo agentūrą. 
Viąoje lietuviu spaudoje buvo 
perspėjama, kad saugotum tos 
agentūros, bet kvailių, ’ žinoma, 
niekur netrūksta, o Įritąs, gyven
damas toli provincijoje, fe tų per- 
spėjbnų nerinojo, todėl daug 
tepelių siuntė per jo agentūrą 
pinigus, O kiti net pariąądąyų pas 
jį, kaip bankan rtant knygutės.” 
Pagaliau, Jokūbaitis, matydamas, 
kad jo Šunybės išeina aikštėn ta

p^faata^L fcaib 1 itlt. Liil'l B1IWi IĮ TBir iTSLff.
pina, gea Argcątinoje vtaiMMot ; 
darbininkų trūkdavo, tat apte . i 
tejarbiua nieku* aupratimo ne* 
tur«j«, a dabar jfem aUtaadua na- 
lipę ką uu jai* daryti. Dabartiniu 
laiku Argentinoje žiema Ir nedar- 
Įwm dar daugiau jnučtaat kaip va 
ąarą. Galima suprasti, kaip blogai 
bedariiiai gyvenu, kad nora Ar* 

j gautinoje žiema nešalta, bet buvo 
t ątaitikimų* k«d aąŠtavų krūvoac 

rasdavo gutaluaiip* žmones; mat, 
ncturėdąjni nakvynei vktps, šie 
Žmoųėa a|winakvodayu sąšlavy
nuose ir, būdami pusbadžiai, o 
gal ta visai nevalgę, nors prie ne. 
didelio šalčio sušaldavo.

Visi aimanuoja ir laukta page- 
rėjant laikų, o tie taikai nei kiek 
negerėja, bet Mėgėja* Kitų tautų # 
darbininkai dar vis Šiaųl taip įa>* 
kori, nes gcr|aufnrganiimotj. bet 
liefnyjai, neturėdami jokįų tvirtų 
organix^cijų, skursta ir badaujn*

'• * Mėginau šį keistą šeimininkės elgesį pateisinti, 
1 kaip nemokėjimų elgtis su Žmonėmis, neturėjimą 

progos susitikti su platesniu pasauliu, dažiau su 
skoniu įrengtas kambarys ir daiktai su didoka 
•pinta gerai įrištų knygų vertė mane šioė nuomo
nės atsisakyti.

Bevalgydamas, truputį ilgiau užlaikiau žvilgs
nį prievieno atvaizdo sienoje.

Ir kaip aš nustebau!
*• Ten buvo mano atvaizdas.
s .Taip, mano atvaizdas, iškirptas iš vieno ląįfcrpŠ- 
Žio, kuris aną pavasarį, kai aš laimėjau.novelei 

< parašyti konkursų, paprašė mano fotografijos gu
ro skaitytojams*

Nepairi jutau, kaip naikėliau nuo stalo ir prį^r 
Jtej 4wtijjgau, žinodamas plačiojnisltkimta į ket- 
thtainišką paveikslą, ąptąisytą natūralių įkerta 
ląkučių rėmeliais. . '

—Kodėl, popąs, tąip mirtebot? — pąkkuaė ji 
manęs šaltu, ramilj bnjiųj.

—Panele, juk tai mano atvaizdas*. juokių l$įu 
• jis efa. ntaidųrT*?— negalėdamas atsipeikėti ir sų- 
^tvarkyti šioj bituneijoj savo nervų, įklausiau,

■ —Taip, tamstos.
—Kaip jis via pateko? *— nieko ncbesiuiivok-

patekote šiaųdie t
—AŠ?!... Kaip matote, pripuolamai... ^įąšįųoa 

suritvaj^yti,.* Pįenwukas parode % žmones gy
venant, — vėĮėta mano litatayįs, lyg dąųtėtas ra
tas į pakulas įsisukęs.

ji nuleido galvą ir ijgai tylėjo.
Mano padėtis pasidarė dar kėbleenė. Kaž kaip 

nejauku/lyg gėda paridarė, kad šia yra taip gar
binamas mano atvaizdas ir^. iškirptas i| laikraš
čio.

—AŠ nesuptantu, kodėl tamstai reikalingas šis 
atvaizdas. Visa tai man be galo keistai atrodo.

* Ji dar labiau nuleido galvą. Aitrus skausmas 
surause yeidą į daiigelį tamsių duobučių.

Mes abu tylėjpm tųr būt visą pusvalandį*
Gajų gale, aš pastebėjau, kad mergaitė pnrikei- 
Pasidarė drąsesnė, griežtesnė. Akys sužibo, Mi- 

Įiepsnojo* Atmetė ųįo kaktos juodus plaukus ir 
pokląųsė naujų bąįių* *

4r taiųtaą n^epąšpdif
/fyįrįąi isiiyiptaų į ją savo ąkimta Įr vėl pasiro

dė ntan tas veidas lyg ir įjažįtaainas, kur tai maty
tas, pet jųkta būdų Įipįstengtaų prisiminti.
.<£tai Į$t ąl nebepamenu.

—Gaįl^" •** sunkiai sujudėjo jos lūpos. Tam
stai bus daug geriau nesivarginti dėl praeities. 
Tųą tarpu aš pųįktaį prtai^eim tamstos asmąuį. •

-r-Panele, tai i^tonmį ąttatįĮrtinas pasįmirli- 
•imiik'Taytaa tik yrimįpkit nam vietą ir laiką, aį; 
atsiminsiu* ‘ y i

—Neveria. Dalykai, kuriuos žmogus gali jL

aųnkiai m

miršti, neverti kelti iš praeities karsto. Tamsta i 
pakliuvai čia pripuolamai ir vos keliems pusva-: 
landžioms. Atėjai Šią tiktai pataisyti savo maliną, 
/pameta Vėl išliksi šiuos namus, kurie nieko nau
jo, nieko brangesnio nepaliks tamstos gyvenimui. 
Pasiners užuomaršoj), ir viskas,

—Aš netpąnau, kad, panele, paliksite mane už j 
šįoepaslapties durų.

Mergaitė karėtai nusišypsojo*
—Tajp biųs dėl tamstos daug geriau* Juk tams- 

tai ta^ nesvarbu. paprastas įdomumas, daugiau- 
nieko.

Jaučiau, kaip raudonos vilnys dažė mano skruo- : 
gįrus. Norėjau prašytį, kad išaiškintų šį dalyką, 
ieškojau tam reikalui žodžių, tašiau tai buvo tuš
čios pastangos klampiame raiste klumpančio žmo
gaus. Man pradėjo rodytis, kad aš esu toks men
kas, sunykęs prieš Šią mergaitę, sutrintas vaba
las. Kartu rąudau dėl savo misemumo, kad nega
lėjau nieko prisiminti. IŠ kitos pusės vėl skverbėsi 
dideliu noras sužipoti paslaptį, kuri būdama, 
mątomąi, man smulkmeną, kitam žmogui turėjo 
lįek daug svarbos. Vienintėlta dalyk®*, ką aš galė
jau sužinoti buvo tai, kad ta mergaitė kada tai pa
milo ir tebemyli, Tačiau kaip visą tai įvyko?

—Panele, aš prašau, nuoširdžiai prašau pasaky
ti viską. Al nepaliksiu tų barnų iki tol, kol sužino
siu tą paslaptį.

Mergaitė nejaukiai nusijuokė*, 
tamstą, tamstą! Ar gi Šie žodžiai yra Ii* 

krąi tamstos. Juk turite savo miknius, kurie pri- 
vers tamstą palikti Šiuos namus* Juk tamsta ir 
dabar kur ^rnrs skubini.

Ir ii tikrųjų. Al skubėjau į vieną dvarą, netoli

jo sgentum šmtyft gpb«ąMįttait 
slaptai perdavė savo įstaigą vie- 
m f *» ji 
įdtap vįtfąn |r day? kitą pavadi- 
stata ta ^ožųbėjėta kgeųtųm vmsI 
įmįyko. kas turėjo su ja reikalų, 
pradėjo sttrirflpint ir klausinėti* 
po visas įataifas, kas daryti. Tuo 
dalyku ssdrtjrf®0 W*tWą Kon- 
autatas Gmrs jąu peprė)n—peikė* 
jo apločiau) ir pfilrmlė M Jo“ 
kuhąįti* vi<‘U tįk lietuviams W 
muilipo 20 tolstančių perui O 
kur lenkai, rusai ta kitos tautos. 
Žuvo 12 tūkstančių pas j j padėtų 
pinigų Ir 8 takšt ančiai nepasiųsti 
| Ltatavą* kuriuos jta priėmė Va- 

vargo, prakaitavo, 
spausdami eenją prie cento, kad 
vėliau jų sunkiai uždirbtam pmi- 
gąta pasinnųdotų kelt atarėtai, 
Jpknbaičio kontora užsiimdavo 
ne Ūk pinigų persiuntimu ir Jal- 
yąkorČIą pardavimų, bet duoda
vę ta ypatipgai jaupoma; 
Jięfųyaitė^ėr bet žios dažnai rie*i 
jon darinį papuldavo f proatUnci- 
jos namus. Bė agentūros Jpkubai- 
tis fr turiįjo du vieėtta proatititei* 
jos namus, bet debar ta juos par
davė ir visai paliko Argentiną, 
mat yta tiktai baisoka ėją paailik-i

Pbrs, kaip pitaąjau, čia 
lengviau task'uįtf į 
sakomybči. 
s Jokūbaitis vienas, Žinoma, to
kio biznio negalėjo padaryti ir 
todėl turėjo gerų padėjėjų. Jok#, 
baitia matomai neblogai jiems už- 
ipokėjo, peš jo padėjėjai dabar 
nieko nedirbą įr Visai neblogai 
gyvena ir n,et pradėjo'leisti savo 
laikraštį. Biriame teisinasi prieš 
visuomene ir visą bėdą nuverčia 
Jokūbaičiai,

Nukentėję žmonis laksto j po
liciją ta į kita# įstaigas, bet nie- tikrumą nėra vkai aiškių žinių, 
ko negali* padaryti. Pagaliau, jei 
aferistai ta būtų pasodinti į kalė
jimu, tai iŠ to Žmonėms nei kiek 
pabūtų geriau, nes pinigų vis tiek 
į»u atgauti negalima; vmas tūt* 
tas bent foHMdtaf yra ftkridtio- 
tas ta' daryk ką nori. , 

fiiauriM Amerikos lietuviam* ir 
europiečiams gal atrodys kejsta, 
įsaip taip galima padalyti, bet 
Apgenamoje tpkie dalykai darosi 
ta, kad pilnai suprasti, tai reikta 
pagyventi Argentinoje ir pažinti 
Šį kraštą. Kitokį papročiai ir ki* 
tok* Šmonįų bfidgs.

Apskritai. Argentinoje padėtis 
ganą |»auFb jto taip nėra, 
o fabrikai dar vis mažink datbp 
ninku idtalčių, o kai kurie ir vL 
sai užsidaro. Bedarbių didžiau
sios minios ir niekas jais nerirū- 

^ą^Kjaę^ssĘfiaBsasss^ .

Žarami, kur manęs laukė savo varduvių išvaka
rėms vieno Braneūzijos universiMo studentė. Ten 
nepatekti — beveik skandalas.

—Tamsta pamiršai valgyti. Juk tamsta alkanas, 
—ironija persisunkusiu balsu pusi ule.

Keista! Aš, lyg paklusnus šunytiSj vėl atsisėdau 
prie stalo.

Įr kaip kvailai, kokiu? menkučiu aš jaučiaus 
tuo momentu!

Jįiškųs dalykas, kad valgjti mdn nebesinorėjo. ' < 
Nežinau kodėl, tačiau aš radau reikalo būtinai 
valgyti* Jos pasiūlymas valdyti buvo tnąii įsaky
mu, kurį gauna karo farnyM valdinys nuo savo 
viršininko ir tučtuojau vykdo, ne kiek neahi- 
žvęlgdanm į to įsakymo esnię. < •

■Pavalgęs, atsikėliau jai^dėkoti.
—Tai dabar viskas* Al manau* kad tamsta su- 

sptei dar ten, kur tamstos laukia.
Ir vėl mėginau jos pralyti, kad pasisakytų.

* —Baigta! — energingai praskambėjo jos bal
sas; — Tai yra mano vienos reikalas* Tamsta ma
no namuose tik praeivis, atlikote, kas reikia ir vėl 
turite plačias duris į visas puses. Dabar prašau 
toliau keliauti. J*plentą išvažiuosite štai anuo ke
liuku. Budie!—ir šaltai, ramiai padavė man ran
ką. ■<.: . ■ •

Niekuomet itavo gvvepinta nelMivau taip sutrin
tas* Niekas tuo momentu nebūtų privertęs mane 
pažvelgti į jos akis. Nukidts galvą, susitraukęs* 
Išbėgau pro dpi'ta pria motoroiklo* Nebeimnrmh 
Jcokin Jindu ai įstengiau uždegti motorų* tik prnu* 
jutau tekią*, kaip beprotis kietu phirtu.

Manu malina tiu*|og kaukė, nl apaudltąu vairo 
rankenas, kaip virvėpukaruoklio kaklą.

z. —*  . • / z

EITO. •
Rūgėjo ni?nexio vidury Latvi* 

joje pasklido ŽTrią, kad Voldema
ras parašęs laiški vienam Žy
miam latvių protčHonuL idfllyda- 
pia« Pietų Amerikoje įsteigti lie* 
tnvią-latvių kriohįg, kurioje Jie* 
loviai ir latviai būtų auklfjatni 
grynai lHvro» taikos dvasioje.

Voldemaro nuomone, Lietuvoje 
ir Latvijoje, trpkstų ppe^karinio 
inmistatypo žmonių, todėl reikė* 
f ų iŠ taikos kolonijos gabenti iŠ- 
auUętua taikoje Žmonos į Šias 
Valstybes, kas, girdi, sudarytų 
gaišiądvasų. *

Apie Voldemaro Šio pasiūlymo

Bet, matyti, Valdemaras, po ’ 
skaųdŠoa pamoko* kurią jw ga
vo beorganimiodamas jaunimą į 
slaptą Geležinio Vilko organka* "— 
cijf.ematąikai apažtalauti.

" ■ k . ■ j * f Jt > ‘ *
Geležiniu Vilkas labai sudrums

tė Lietuvos vidaus gyvenimą ir 
įnešė Šlykščios dvasios jaunimo 
gyvenime. Juk toji organizacija 
privedė prie to, kad du jaunuo
liai, aukotosios mokyklos studen- . 
tai, liko žmogžudžiais, pasikėsin
dami pernai j kriminalinės poli
cijos vivšipinko gyvylję. Jie da
bar katajime. kur atlieka sunkuĮ. 
bausmę.

Taigi* gal p. Voldemaras včlo- 
kai susiprato, nes jo buvusioji ka
ringoji nuotaika per daug Lietu
voje privirė neišvalgomos košės.
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Biuomi kreipiau** į ger
biamu* visų Amerikos lietu
vių parapijų JklebonUa, pra
šydami- organizuoti wpmgu- 
aiuar ir jaunimų j blaivinin
kų kuopas, Kadangi bai
giantis vasaros sezonui Tė
vai Marijonui pradėjo rnm- 

’ jas duoti lietuvių kolonijo
se, todėl yra geriausią pro
ga organizuoti Blaivybes 
skyrius,

Be to, visų Blaivininkų 
kuopų valdyto prašykite 
savb geib. klebonų, kad jie 

♦ paprašytų taijonieriil af-

■P

ta girtytaUų U vų raikai.

alkoholi#** ir žmogžudžiai.
IX Alkoholio vartojima* 

vedą prie apvargimo, nų- 
•įairimo ir pavieniu* atme
ni* ir šeima*, ir Uita.

IX Vienas tarnu prote

laikyti tam pamalta Ar^a 
noru trumpų valrndHę pą* 
Švęstų blaivyto i#jai, į»- 
ragintų tane* prisitašyti 
ir juo* prisaikdintų, fįų 
kuopų valdyto prašykite 
seselių vienuolių, kad jos, 
mokydamoą vaikučius, m>r® 
vienų kartų savaitėje vaiku
čiams aiškintų alkoholio 
kęiiksmųigunių ir auklėtų 
juos Blaivyto dvasioje.

P. B. S. C. Valdybą, 
K«W.J.XBafeaw, 

pirmininką*.
F. J, Btofcfta raMtin.

KĄ MUMS DUODA ALK0H0US

4. Alkoholis yra visuose 
spiritiniuose gėraluose (deg
tine, vynas, alus ir tt.)

2. Alkoholis yra nuodai 
visįems kūno audiniams. Po 
suvartojimo alkoholio, jis 
patęnka iš skilvio į kiauja, 
su kraujų išsiskirsto po visų 
kūnų ir niukinančiai veikią 
visus kūno audinius. Ypa
tingai’kenksmingai veikia į 
smegenis ir nervus.

3. Alkoholis sukelia ligas: 
kepenų, inkstų, širdies ir 
žarnų. Iššaukia skilvio ii* 
žarnų uždegimų, kuomi tru
kdo viiškininia ir silpnina 
visų kūnų. UžmiodydamiSs 
smegenis, alkoholis naikina 
atmintį ir protu jėgas! Silp
nindamas kūnų, alkohoŪs 
daro jį palankiu įvairioms 
ligoms. Alkoholikas greičiau 
negu kas kiMs gali susirgti 
cholera, džiova ir kitomis 
užkrečiamomis ligomis.

•k Nuolatinis alkoholio 
♦vartojimas silpnina regėji
mų ir, pagaliau, priveda 
prie apakimo. ‘ \

5L Vaikams alkoholis su
stabdo augimų ir atima ape-^

titų prie maistingųjų val
giu-

i?

i New Yorko

gv*Bt« Jato parapijos 
Draugi>• ipdhi < d., Fetoan’* 
amt Pilto Oatrina Av*^ arti 
Grand Rt, K T. rengia

kenkwinga«.”
IĮ. Alkoholi* Lietuvoje rik 

traukia ii lietuvių kišenių 
kas met po dešimt milijonų 
doleriui ,

Taigi, nė tik patys nevar- 
tokim svaigiųjų alkoholinių 
gtobh hri M^/’gr#ąif 
darbą išplaukiančiais iŠ bįap[ 
V#W liutoįdrinkime mūaų Jurgio par Kadangi^ dova- 
vjaiiomenę, kaįl alkdMlPlĮ r .! L.

ttapritai, MorganiMvtomn ir rtt- 
peaiingai vadovaujančiam. , Ji« 
savo vadovagjam* 'tog pavadino 
^Švento Vardo tou.”

IAZUAS OJSI,

jt. PnuioMvs Anartm
\ t * 'Ui vj 

kurti tų ugnį artimų. ŽM 
ae: jia vaikščiojo po briM 
ųąkė PRųkta, W 
ti nuodemea ir Dievų m( 
tai niylčti Pati šv. Pta 
ciškaus išvaiada, jo aimI| 
minimas ir sielos skautam! 
traukte traukė įr pįmg 
siųs pusjdeįč}iųs prie 
los ir Į)jevo DpJėK

Prieš mirdatpųi jį* U?R 
no dvejus metiu Atoririjt 
fyriaukiuose. Tenmųa^fi 
yo vien apie Išganytoj

apfcy** 
jo ji girtąjį* *aj»įwri« - 
rankose, lope ir kojoj 
Prieš pat mirdamas jis pž

Visų tojo vardo brolijų 
Patrunka ir ptrigSjąs Žv. 
Prąpriškgs, gimė Italijoj, 
Asyžiaus mieste apie 1126 
m. Jį vadina 8emfiškurnes 
jo širdis degė neĮ»)prasta 
Dievo pieile; ypač iny|čjo 
j|s neturtų, inisifeųtap^ *F 
keųtėjįmus. Nuo pat savų 
jaunystes labai laimi niyjč- 
jo pavargėlius: dalydavo 
jieiBJK, tik savo turėjo 

pyfe> ir ImnJuyh ji, 
kad tūrius meto; pabijojęs, 
kad ir dvaras nepražūtų, 
jiaivikulavo nuo Pranciž- 
kapą iŠBį^deti jp^ipysteg 
Aycntgfįs sų PW norū 
riedėjo visų tėyo gerybių ir 
džiaugėsi galėsiąs vėlinti _ _ 
Vieną Dievų tikruoju savo 3Č savo J)roBiįs> viep^gg 
fėvii.

4Ujsyeikiųęs gipriytn; 
jų namais, .prandškps išėjo 
į tyrlaukius ir ten dieną- 
naktį vargino savo kilnų pa
sninku ir aštria ašutine; jo 
galvoje buvo vien Šventi 
mąstymai, o lūpose maldą. 
Pgąinipį jis s?iriąko krietų 
papųŠIį dnpjgųirpąto“ 
jįepis yįęnuolių gyyepimo 
įstatus, kuriuos patvirtino 
Av. Tėvas Inocentas HI. 
Malas nuo pradžios Prap’ 
ciskaus draugų skaičius, 
pieviii laiminant, greitai 
pasidaugino iki penkių tūk
stančių.

Tikroji Dievo meile—-tai 
nepaslepiami ugnis; užtat ir 
Iv. Franciškus rūpinosi su- 

sl|. 'Trumpa* nuoŠhdto kalto 
patoė riar^ aąjun|ietča iŠ eilča. 
Gale kalM/J pttjm aolentiąnto 
Moterų Sfjunga nupirko dovaną 
peiliu šaukštų ir šakučių aef|. 

Bankietc dalyvavo Šie: pp. 
J. Bcnaial (sūnus, marti, anukč jr 
dukrclč), U. Mikulskienė, K Da- 
musienr, M. Jankevičienė. M. KL 
vitienė, J. Terebeizienč. O llobro- 
y ohkieuė, V. Serafinienč. lf. Šert- 
vytįenA >/pakŽito ĮT. Čizaw- 
kienč, į. lyaltericnė, O. Žalnorar- 
fcin& 4. Ąjidresiunienė, Pi piak- 
lorienĄ T, KlimicnP, A. Obelicnė, 
y. pejevičienč, N. Butriuaienč, M. 
yinciUt^ P, Atkočaitienč.

Pąlyvayo ir kiti, bet vardų ne
teko sužinoti.

ftv. P»n. Apreiškiau) parapijom 
tnuaraa artinto. Kiek n*atomą 
v M veikta, dirba tome parengi, 
me ir tikimasi gerų pasekmių jd 
tik vM laikyti* tokios mintie# 
baaaro laiku. Viii atebčais atai- 
lankę. pamatę įvairiausių paraus 

tleros valios žmonfa tu
rės progos ptopirkti tikietų gana 
puikių ir tongiųaiikalnių irai- 
dabrinių daiktų laimėti Dabar 
prieš bazaro laikų yra išleistos 
knygute* išlahnėti $10.00 auksu; 
ri»l kviečiami įsigyti Šių tikietų. 
Dar laiko yra iki bazaro tdieno«, 
tad kviečiame tona gero* valios 
parąpijonua k pašaliečius. Kas 
kų įpili ir turi prisiųsti arba pra
nešti. | kleboniją. Kuodauginu bus 
pamarginta šis mūsų bazams, tuo 
daugiau pelno neš. Norime pri
migti, kad vtoaa pelnai eina baž
nyčiai įtaisyti, todčl kiekvieno, 
ŠV. Į>n. 4prriikimo parapijos 
nario priedermė *1 parengimų 
remti,

Bažaro programa to aekanti ; 
durys to atidaryto? 7:30 vai. va
karį (sekmadieni nuo 4 vai) 
įžanga Mokiais vakarais —• 15c., 
icitaįieni 'it sekmadienį — 25e. 
Šokiai to kiekvienų vakarų nuo 
9:00 va}, iki užsįdarymo. Skanių 
gėrimų ir užkandžių bus gauna- 
pia svetainėje, yjri kviečiami aU 
eilankytl -

. Įfaąirito Marya.

»ftkmingai kUtoauja mfiaų 
gerbi to. N. PakaluK Ttoph 
joto įvertinę Jv darbuotę, rengia 
tų Mukaktuvh; ptončjimui vaka
rienę, kuri įvytai fRliū U d. «v, 
L ' • '-r' '< ' • «■

na parapijom vardu bau Jam b 
galybe kuo greičiau išnyktų^ teitortridrifepi^kovto  ̂
R 5 - — * naa toritoMtotahd

tokiam* IM pikniku kaip p«- 
rapijonų. taip h kitų Brooklyno 
Hetttrių gtdtaakant JaontatuI 
bW proga ptatakt prie garo* mu- 
aikoff, Laike p&riko bu* IridBa- 
ma» lairačjnmri iaikrodčlta Iv. 
Rožančiam dr-joa tam pečiam, 
tikriri. . - '

Pikniko pradlta 2 vai, po pietų., 
Muzika nuo 3 vai. Bilietas 50e,

KELRODYS: Važiuojant Flu- 
rižįng Avė. karų iftipt ant Garri- 
«on Str ir eiti Į kairft ® Grand 
gt. karu išlipt ant to pat Str. ir 
eiti po dtoiei,

Viaua kviečiam atsilankyti,

myninį židinį, kad ji ne* 
gramzdintų visuomenės j 
baisųjį skurdų.

nei šildo. Girtam tik taip 
rodosi, kad jam pribuvo jė
gų ir šilimos, nes kraujas 
plaukia j odų ir oda iš pra
džių .įšyla, iš tikrų jų gi tuo
jau užstoja, nusilpnėjimas, 
inažejimas jėgos ir Šili?uo& 
Girti greičiausia sužąla. .

7. Alkoholis silpnina ner
vų veikimų, daro žmogų tin
giu, sunjdu, apsnūdusių.

& Alkoholis silpnina Žmo
gaus valių ir proto jčgas? 
bukina sąžinę. Kai Žmogus 
nusigeria, tampa, priekabus, 
triukšmmgas, uelmilus j pa
pildo nedorus darbus, dargi 
žmogžudystes, prie ko blai
vus netinkąmag esti.

P. girtuoklių tėvų vaikai 
dažnai jau gimsta serga 
džiova, Skrupulais, idijotais: 
arini jeigu “iš pažiūros ir 
sveiki atrodo, esti Įjnkę prie 
visokių ligų; vargiai perne
ša tas ligas; miršta pačiame 
jaunume.

10. Tyrimai parodė, kad 
/ girtuokliai, vagys, Žmogžp*

ATSKAITA

Bato* 1930 rinkliava laike 
neto gc^Borioa Mta*. Av. K*- 
aitakm vįntoMri Jtaįdy, Lie
tuvoj 121.10.

Uni^k) 29. 1930 parduotai
konstitucija J5c.

gato fe 3#3| m. parduotas |
ženkleli 11.00.

Vasario 1 d. 1 ženklelis 50e.
, Kovo 16 d. 24 kp. Athol, M*M
už ženkleliu* |11.00.

Balandžio 17 d. 24 kp. Atliol, 
Ma**- ^ ženklelius 42.00.
' balandžio 19 <d. 49 kp, Bort011’
Mto. mokestis j centrų $9.45.

Rugp. 16d. J7 kp. AVeat Frank- 
fort, UI. mokestisj centrų U1.00.

Rugp. 28 d. 7 kj>. Catabridfe.
Mase, totori* 1 vantrų $7,75.

Kūgy. 1® d. lt kp. Mttrtclk),
Mam. mokeatia j centru |t.W. ,

Rugp. 28 d. 25 kp. Woreeirter,
Mas*, mokestis į centrų $9.Q0.

Pajamų to U Irikų Ž74-95.
Balansas nno pereito seimo lap

kričio 27, W 175.25.
yto pajamų fll&SO.

Išlaido*:
Sausio 2 d. UŽ perrapntimų kny- 

gelių iŠ “Draugi” redakcijos 
^ąikoholianas Pavojingas** >1.45

Sausio 9 d. auk* Šv. Kazimiero
Vienuolynui Pažaisly $24.00.
‘ Viso $25.45.

Lieka iŠde |Į24’75. x
On* AMataHtoĮr
B. C. mininkč.

j, , -r.:* - u

imenuliu prieblaiidųj baltų ržųnįilę. di nuųkypą W 
ir prįsege inau prie kairiojo sya^o 4!W-

Grįžęs namo, buvau mmięs parašytį jųį ląiškų, 
tačiau nežinau įtodėį to nepalaimų. VėlinĮi, rude
nį, išvąžiųyąu WdW WiWl ū&iemn, W Bu
vau dyejk metuų. Begyvendamas vįriikri mmjo- 
se sąlygose ir nemažai dirbdamas, nežymiai užtry- 
niatt savo atminties lentoj išrašytų šį įyykp

. .. '- -'Mįfly.-. ..

nsĮjjm.
Keamy-IUtfriMa, K. X.-

jf

it

j*u-

m muniu 
t įitof 1 j be-

Ift d p. K &aprib »u-

pelini, kta'įfi

Rūgėjo 23 d. Pranciškos ir 
& Beūsių namuoee Sįjungietčs

nunešti jį | Šv. Panos Ajm 
lilkos Imžnyčįų, ||es 
pąhigtį suyo diriM* >
rado pirmąjį įkvėpįmg JK 
viii iarnąnlL Paraginęr ri 
Dublius Dievų ųiylėti Ir. Ii 
kytis feyo įriatį rąndaf į 
davė sayo sielų ĮL DĮprl 

'* ■■

VaiATOSIROM

Šį vakaru, vartydamas savo bibliotekos knygas, 
radau mažutę, aptrintų užrašų knygutę. Kampe, 
prie pirmutinio puslapio pastebėjau prilipusių 
mažų ramulę. Apačioj buvo pažymėta: Zarasai, 
1928 hu birželio nien. 17 d., A. B.

Ir staiga, visai nesuktai, iš tamsių pasąmonės 
užkampių, išsinėrė prįsiminimas.

Gražus vasaros vakaras. Gardžiai kvepiančiame 
pušyne gegužinė! Mano bendrininkai, sū kuriais 
nmykaų į tą gegužinę, buvo labai neįdomūs.

Dar hnicsčiatų po pamaldų, aš biftau pastebė
jęs labai gražių mergaitę. Jj buvo jaiųuite/ gal aš
tuoniolikos metų ir labai savotiško grožio. Pama
čiau jų ir gegužinėj. Ji vaikščiojo su savo drauge. 
Išnaudojęs progų, kada prie mūsų kompanijos 
priėjo dar ketvirias vyras* aš sudariau pateisina
mas aplinkybes ir, suradęs nuostabiųjų mergaitę, 
išvedžiau jų šokti.

Mudu labai greitai įsišnekėjom. Ji išsipasakojo 
nesenai su tėvu grįžusi iš pasijos, kur paliko sve
timoj žemėj užmigusių mofinų ir sovjetį sušaudy
tus du brolius, Baigusi penkias klases Saratove jy 
mokanti dabar Viename dvare vaikus.

Sukau su ja visų vakarų. Man naujoji pąiįstąiua 
labai patiko. Lyg užkerėtas klausiaus jos pasnko- 
jhnip Matyt, kad jr aš jai nepasirodžiaų eiliniu 
jmžįstanm, nes ji man taip atvirai pasakojo to-, 
gingo sąru gy venkimgirias intymiskąs vjeto

Vėliau, kada patekėjo mėnulis, pmdų yąlipčjo- Pakelti gątvą už kitus nukščinu, kad gaUčiau 
mės iki pat priešaušrių. vąltinri; Priplakę prie gerjau pamatyti visus, o kurtu ir tuos, kariuos m* 

jliopų šita, ilgai ten vaikščiojoių. prje vieno ąie- vp gyveninio pakelėj mi nuskriaudęs.
ūžiu jmatebėjom ypatingai gražiai miegančių :‘ir kuriam galui. v

kvietėmmtontų tėveli įbeno surengč bankiet*, Benzių vedybi- 
pamokų. patotausyti, kaip vaiku- nio gyvenimo 26 metų sukaktu- 
čiai groja. Jaunųjų Mrrim nrnrte- 
bino vtoi atflhtodurius. Buvo 
atsilankę* jhį Vata- draugijos 
ptototaoTl H b*to išgyrė ir 
pakvietė dalyvauti jo vadovauja
mos draugijos iškiltose spalių 11 
dienų.

Didelč garbė-tirams* leldžinn- 
tiema vaikučius j Benų ir di- 
džiamia padėka mttaų muzikui B;

* * ’ • » •

4r gį ųš, mokytas, žymus/žmogus, galėčiau taip 
šdįaj, o gariu ir didingai reaguoti į priešais sto- 
vįntį savo gyvenimo nelaimė? kaltininkų, kaip ta 
mergąįfe - , 4

4* mąųįau, kad aš didelis žmogus,“ o tuo tarpu

vžmg panrinčti, 8-t< vai. vakaro 
22 syungietSa jau sčdčjo prie 
stalų ir lauks banknoto ° kalti
ninkų/* Kiek palaukus. pgrirodč 
ir (t jaunavedžiai,” kuriuos įei
nančius publika sutiko karštais 
plojimai#. Prasidėjo vakarienę. 
Gavome gerų Valgių- Kuopos pir
mininke U. Mikulskienė trumpoj 
kalboj pažyra?jo šio bankfeto tik-

Sltolta 10-10 (t d. Aprsttttmst 
pijo* t»WbbiSirM. *

Bpally 26 < Aptekimo pur. ųgg 
tfu maitojo choro koucbtas.'

40 mniiaHe nUhrtS pastai*! 
D vU» (Nutauto u* vtoM Mto 
Rašytojas Arto Vltkatoa* 
ptbuaato.

Dabar ųiąų pjiyo.vįskasaišku.
Koks aš ųįckšas! ♦ j

Į Kuriam gaįuį teikėjo man baidytį® ri^iįjų pr 
) gilinimui po užsienius, marginti savo payardę įd- 
^kiaščių ir žurnalų skiltis, jeigu aš buvau pamirip 

patį didįjį mokslų — Žmoniškumų. .
Eeh, kaip sutrintas aš jaučiuos!
Toks menka* prieš tų mergaitę, prieš jos sūri- 

valdybų, šaltumų ir didingumų ąnų dienų, kai ne- 
sugę|)ėjan jos bepažintu ’ !

Ji laukė manęs. Tiek daug kentėja Matomai, 
nusivylusi apsigyveno su tėvu miško vienumoj, 
toli )juo žmonių, trokšdanm ramumo ir poilsio nuo 
to gj^vėpimo, kiiris tiek daug Žaizdų jos dvasiai 
pabara

4«* plačiomis akimis žiūrMamas gyvenimam ir 
karštai dalyvaudamas pačiose judriausiose jo vie
tose, stengiuos prasimušti iš pilkosios mtotatarpo, 
pakelti galvą pž kitus aukščiau.

Ir kūriau galiu*

I^ieriyąžeio redakcijoj paryš Nąrjmtas pabaigė 
gavo lificįpų pftsakojhnųMšpažintį. a / *

Pro medžių tarpus jis nutiesė priekin drimistL 
Pt lyįigimį. Tas atsitikime matyt, gerokai SŪ1W- 
ią jo yiddnų pasaulį nes veide niatesi giliai įsi* 
riurhę juodi Mėliai. ’

Mudn gulėjom viename pu^me netoli Daugailių, 
pakelėj, važiuodami į Zarasus. *

Tų dUmb aplankęs Narbutų Utenoj, radau sa
vo draugų nepaprastai guri jaudinusį- Jis sėdėjo 
ppe rialo įy Žiūrėjo į siiriiiiivtisį mažutį rannta 
žiedų. Čia pat gulėjo gerokai aptrinta-tanių kny
gutė. Mane pamatęs jis labai nustebo ir ąpaŪŽįan- 
įfa gas imųi pasirodė labai kejriu (Myktų ųeg guos 
savaitės trečiadienį abu buvom susitikę ir luta 
iėm šių dienų vykti į ZarasuH. .

Ak vok, Voa begalėjau ausikailjeti su Narbutu. 
Vis tik galų gale man piutakč jį sutvarkyti ir 
mudu išvykom motoreiklu į Zarasus.

Pakelėj jis man ir pasakojo lių savo iriori jų.
lipi abu negrinčjom šios iriorijo* smūjktnenaa 

ir imdarinįus. Gerokai pnsvorrięa pasiryžau dw> 
gui jMĮtnrti sunkiai įvykdomų dalykų.^ t

—Klausyk, IMriii. Tu įiasakojai, kad tą mer- 
» glitė yra ne|mpr*riai savotiška grožio, be to nr*’ 
J mažai išlavinta, daug ko suačiųsį linai, ką t Juk

tu dar nevedęs ?! Painik jų sau į žmonas. , •
įtaiga pastebėjau, kad Narbuto veidas parimk

re nepaprastai skausmingus. Jis visas tįt juįii*; 
riete dėl aštraus to sielvarto, 43 supratau, W 
draugas dar ne viską buvo papasakojęs. <

Narbutas nutvėrė mane už pečių. j ‘d
Koks jis keistas ir iš tikrųjų menkas dhMg 

buvo.
—Taip. Tavo pitarimas/šventa*, drtonįm 

halsų prašypkšte man. — Aš norėjau taip 
ii. Vajcar įtvyąii pavažiavęs tėi?»- T*$au ji kraaį 
męiRWį kaip mirė džiovą#./ *

Karinta, staigiai pravirkęs, lyg vaikio, 
kniubo ant manęs. ’4

Až supratau Narbuto padėtį. Mačiau, kad SM 
lis skausmas prislėgė žm<ų.

Neraminau, leidau jam verkti. . -J
Jo skausmo atpildas — ašaros liejosi gan dgal 
Niekuomet aš nemaniau, kad tokį vyrą, hdfl 

Narstą, gali taip suktoti panašus įvykis,
* ** £Įj

Griždąnu iš Zarasų mudu atdankem jo britaH 
knimio įuipinyną, kur ijsejoių pučimkąfiy

Kap<Mi buvo paprasto nkku JM<iriciriąa nuajj 
tų. kito kauburys, >ri)<M ąaataUM 
gito, iš akmenukų stokota* ktyžto ąg|H 
A. «♦ ir pintaios vardo ir pąvąrdU midfo j

Aitojlitltėjąn J Narbuto veidų. 1
Kpka įspūdinga* jis fjųvel Jjl
Sailfcyą akaiumto ištverto energija, ąifll

buvo Huriltatę nepapmtai fnųkoj*
Aitas V(‘klo ąptspalvh uąŽhJHią

vride.' 1 ’

halsu priwypJtetĮe nmn. -

■ *



Mendelfe ir DiMnAu

Sv. ALFONSO PARAPIJOS CHORAS, BALTIMORE, MD

CHORUI! Lai jis gyvuoja, anga, ir dirba- nenuilstančiai Dievui ir Tėvynei, RAF.

LOS. Kuopų Susirinkimai

fcl. WOKCMTMt, KAM. *

« V

lino 2 iki 3 vai po pietų.

f

- baltom*, md.

mur * AMR ra,

Pradedant ketvirtadieniu, sp*J 
lių 1 «l, Rožančiaus mėnesyje bwĮ 
visų mėnesį kalbamas rožančius 
vaikama puriauTketuriųpo pietų, 
ir staugitiem* vakare 7.M ftj

» ItM-to

KKSKt’HSIJA,
i Kibimų. ’

i Trvttoa kiaute AMtratea KHkmte

Vaikas'' mesRarikd \| mokykis, 
i Brangink .‘ vaikelių: ' dvariškį riik^

aimmmMomamaMi 
KVAITO

BRIGBTOir, MAM.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 2, 7:30 vai 
rak., Lincoln Svetainėj, 26Lineoln 
etAtrikitevist Vadyba

M0NW)lte

HVYZBKSIDmi.

CRARBOK’S

, 106 kp. plmtatekaa, Wowester, 
Valkeliam* turto pi^takėti takMara Jo, vadovaujama kuopa 
*w * “* •/ ; • ** " ’ . ’šuoltah žengta pirmyn.

..   ■ii.A-i.' ,,-a m ...-.<■ ‘i ■ .'.r.— '...,,. i mi'rr.nįi

JONO KHrro EILES

KAS GIRDĖTI UETUVIŲ| 
> KOLONUOSE

L B. S, 2-IAI IlžFAI. ilMMRESNM

Brangūs Mariai: Viri esate 
frrtočtaatii mėnesinį suririnklmų, 

'į^ykskinfj spalių mėn. < 4, baž- 
lytmėje svetainėje. Labai svarbu 
riMium ateiti.
griaukite metų pabaigos su 
Bvo mokesėiak Gerai patys žino- 
t* jei keli tūkstančiai per metus 
Jpta* M krautuvės prekių nemo.

Mtadtetrie vakarų įvyks ir.| 
'eresėa, MaŽoefea Jteaua Gėteiteį 

reiki psšveatteiaate. paaMg<| 
tuokart didelė Metinė Navenaj 

prie Av, Teresės; per visas dtvy-Į
nfa* dienas Buvo uepepcaatoa pa* Į 
įsaMo* te kas vakarų bave sakytį 
pamokslai, kurtam pasfaiainyda-Į

L Panaitei yra te su ritau 
augte organteaeijė, Pratinkimės 

□Mlti ii anksto ar kas mėnesį, 
pelengvindami Centro

, Todėl 2-roa kuopos valdyba 
tiki, kad visi nariai atvyks į šį 
futirinkimų ir užsimokės ufailt- 
kuskui mokesčius.
- Bulė bus atdara nuo 6:30 vai

Partabs: Visi 2-ros kuopos hu- 
- Aų nariai, kurie dėl suridėjusiu 

aplinkybių išsikėlę į kitus mies
te* ionrenti, užsimokėkite tiesiai 

' f| Centru ark* perrikdkit į savo 

gyvenamosios vietos kuopų.

J. Jeskakvičia,

į L. D. S. 106 kuopa, dėka ener- 
<o vado Kazimiero Tamulevi.

ir sekretorieta Juose Gla- 
ZMMbot taipgi esant veikliems na

riams,' stumi* darbus pirmyn, 
iš pypkės. *

Jiems rūpi lietuvių tautos rei- 
^fcstai, jos taisvė, demokratijos 
: augimas ir gerbūvis •— yp*Č Ite- 

terv.H; 
kuop* :

svarbų spaudos ir jo* 
'ptatinimo darbų įvertina te remta 

, *risomte išgalėmis.
* Dėka tos kuopos, skaito perap**

*pte 200 egzempliorių °D*r- 
.Winko.” gėrėdamiesi jo turiniu, 
•taug gyirenimui duodančiais 
-Straipsniais ir kitokiomis naudin- 
gsmiė Žiniomis. Nemažų skaičių 
.platino lietuvių darbininkų ka- 

l'Bettdorių te jau yra parengus. 
J, naujus planus bosiančiam kalen. 
J dorfui te darbininkų organui pta- 
įtarti

SpalhpOtiobsr 4 dienų,’tuoj po 
sumos. Aušros Vartų parapijos 

•« svetainėje Šaukia visuotinų narių 
^susirinkimų. Taip pat psgeidauja- 
tara, tad atsilankytų ir dar ne-
• asntieji narini — svečiai. Gal sie- 
‘ uos neplyš,' nes gan* storokos,

nuo prisigrūdimo. Bus įvairaus 
burinio prakalbų, paskaitų ir kito- 

atėĮties dalbai planų išdirbi*

sekmadienį Suma biri laikyta su 
įstatytu ftv. Sakramentu, Rožan
čiaus atlaidams sutelkti Panelės | 
Svenėiauteoa šventėj.

PrugraaaM sg^Ate H MotarMkų Maudtes. ■tatagMos, ntataktaų dainų, bažnytinių gissmių; taipgi tas solistų te Bstuviikų lokių, marikes orittstrui grojant. 
Bfrmsji pragnana ptašidėja K«l Dr. L. MtndtHo įžsagins kalba. Jis trumpai paretfkė tikslų žlų pasirodymų, bAtent. garsinti lietuvių vardų, iiaiikinti.trum- 

gTtrimtamtamm te sava Itetuviams Ižgirsti grynų HetuviBcų dainų bei giesmių.
Batikas istetija Basa tiksite ipotitHžkai parašyta prof, J IttsviČtata Paskaita duota angliškai. Frof. žilovičius yra parašu dvylikų tų 

Ohėras saištinta LAstaras Manių, kaSTkas^tas programos “theme1’ daina, “Kur Bėga itifapė” — Sasnausko, "Lietuviais Krame Mra Gimę” — Aimkaus ir 

Aimlratef Penktadienį, rugsėjo .25 d, tai*] 
ota Kotryna Astramskienė, gy.

venos!1007 W. Fayette St. Ke-| 
is mėnesiu* prie! mirtį poniai į 
Aatramskienei ištraukė visus dan-| 
th. Iš to nežinomu būtu nuodai | 
puklidp po jb« kaną. Pogolf jM Į įjririi&rr.i

lovoje penkias savaites, pamini-į 
rė. Velionė priklausė prie A. L. Į —■—*
R. K Susivienijimo ir Altoriau*! žmonija alksta ir trokšta Kris
te Rožančiaus Draugijos. Ate* i tau* meilės. Daug-ge1** aekmadie- 
pestarosios draugijos narto josi ninė mokyki* vaikams padarytų, 
karstų nešė. Atlaikyta trys Mišios jeigu tėvai turėtų’ drąsos naikin- 
ir laidojimas jvyko Holly Redee-Įti tų blogų P*ptotj — klausymų 
mer kapinėse. I vaiko norų. Drųsos tėvai turtoite.

• | jeigu tyrai Krurtų myltoitb. Kris

taus meilė naikina žmdntekų silp-
Šį sekmadieny 8 vai. vakare šr J nybę. Tad turėtumėte vaitam pri, 

Alfonso Choro Draugija laikys| jjfirėti kad jie lankymų sekma- —--------—---------------- --------------
pirmų šio sezono koncertų balny-Į dieninę mokyklų. Daug berniukų.^ “DiTlMRita Kalamtariaas** 
tinėje salėje. Kitų savaitę korra-hr mergtijėlų tUtMM ateiti, bet jų “^“'" “
poudttita* prarateuga įdėti apr*r|4spg te nratata*. Tėvai midų ao- 
fymų abiejų Mg kemrartų - ū 
girdėto per Radis ketvfrtateiete te|kelių, Ifubtet apte juos mastyk te] tetifctate 
sekmadieni*. Šįkart negalima bu-įjtioe apsaugok -nuo gyventa© J • TOtafc ta|L 
vo mupėtk j šlykštybių. Dar gėriau padary

tum, jei dažniau ptetatatnm 
Jkaip jfem* rakate .te .ta . jteūw> 
Ikoei. • , .

Rugsėjo 18 d. kąreepondėneijoj] Geri tėyelmi* yta ;didžiautea 
iš Baltimorto pasifaikė klaida ne-paikų, pertartu Geri yra 
žinia dėl kokių priešakių Jv*tdi-bi^ :^^»* į amfcLRjirną. 
nant vietinius klierikus/ gryta-ĮTad tėvaf P«vafo’ rŪpW «ė 
siu* Seminarijon po atostogų, bu-1vien žemiškais* dalykam, bet padė- 
vo parašyta tik penkta* pgrauM |li k«lfi totalumi
gi reikėją ėešaa*. jen, ta& rašyta}taįptata Karite* Dievotam^ tene- 
“Kszys Weii*rangofa*.’,l ^Įefetejta^te/toy< 
keletą* žodžių. Turėjo būti *‘i 
rys KeMošiu* ir Jonas Weta*en-

*V, TOKO
parapija rengta savo ‘‘fčrue.” 
Tiksėtai * išdalinti ištaimėjimui 
dviejų laikrodžių. Vis* tai įvyks 
už savaitės. Skaitlingai atsilan
kykite ir paremkite fėrue. suteik
dami parapijai didžiulę naudų.

VISOMS LB^. KUOPOMS
• R* * V

n...... .. . .llSr» •

A. Aamberys te J. Augis. Mų 
narių veiktam** ir nuotattais gy
vas pritarimas mūsų organteate 
jos reikalams telkia gražios vo
ties, kad 5 kuopa, kaip pernai, 
taip te Žtemet, KaMtoriasu išlei
dimo darbe bus viena iš pirmu
tinių. ■ -i

6 kuopa, Hartford. Čpnn. irgi 
jaa savo pareigų atliko.’ Ji po
skyri tavo narius Antanų J. Kau- 
ntetį te Įteųįmfarų Kasmontitį. 
A J* Kaunieti* buvo atvažiavus į 
Oetrtrų te, kaip Kontrotes fconiri- 
jos nayys, , pertikrino Centro ta- 
■daatas knygas.. Kadangi vista 
radę- gražioje tvarkoje, tai narys 

dar

JL» DBMHMflPtMjL JSOT1 *IXyyMWZ10®f 
R. 1 labai maža lietuvių kolonija,

niaksam ’ MGgdteiga* * Visa ■ ted 
<priklaaiys>Mte kiek tiirėsteis 
UĮų. jt' IMsHImm ifiaktottia pa-

rinko savu S vtitahm narius: Bet- 
rr Jakubauskų Zigmų Karalių te 
J/Kanksiį. Jtans į talkų sava.

{LIETUVĄ!
4M Dklele Rudeninė Kk«knrMJ« 

Populiate
teHMtaėvų Amėrilrte Ltadja
• cireitn ir įstosiu Rmtelekimu
* per KOPENHAGA

1 KLAIPĖDĄ
M Mow tori® Kpslte-Oet 15

ŪMI ‘flHHK IT

rys Keidošiua te Jonas Wewsett-t*™»|ta** wKC*1U' «v»sm«ų •’**-* 
gofM.” AMailHUuju £, •At»ink, k*<I -mkljjioio

* prtkirtą prog< nJt nebeitu- 
grųlinsi ir uėbeatįdrkte. . .

Vaikų atrilankynta į sekma- 
I dieninę' mokyklų gražūs pa*:

Kun. Vineenta* Puidokas, pritekvadja, o tėvams garite Vite 

krietų mėnesių atsilankęs W:WW-aWe*ta^
morėj, ir dabar gyvenus Woreea-ĮDtevo garbei platinti Tėveliai tu_ 
tcrV, praneš*, jog pupiktataiprižiūrėti, kad kiekvienų 
talpinto apie jį apnšymo reiktų į^kmadienMie^ ateitų į. mokyklų 
nun^i, kad vyriausiai jojo atvy- “ 11-1 ° 

kimo iŠ Lietuvos tikštai ėsųs sU. 
ripaŽintt Su Amerikos ItetUvių or- 
ganisaeijosnM ir tįų veikimo bū
dais. Jis tikite sugrįžęs Lietuvon 
taikinti kiek galėdama* tokius 
veikimo metodus Lietuvos orgąte 
aaeijoms. Nors buvo mbdstatis 
terminų trijų mėnesių būti Ame
rikoje, ketins Įtiek ilgiau, pate 
likti. V. M.

”tW, kurte renaintte ar manote 
krilnutl tlaker

LIlTttVOK 
[iįr m*R« tirėti mnuris te nebrangių 

KtCLION?

Isdvaltata: 
l.kne Yerite f 

ĮmK' 
f MM te** 

bveuue te Pataite mokteriat atriet- 
ml bM Informacijų kreilAHte pMt 

imvo mtate ari*
-K ■ dramasMkMBNHnNItamm iliAtate

.Tfetefimti: OUrirt M4t-LETVVilOAIS

JONAS *wTSfvw

kuri galėjo sukelti kai kurnesusi- 
pratimų.

irmĮui.niimi ifniIMte * ųitaiĮi

Mm! Ar (fifiMBBAi 
BALftMtt.

MARĮJCMI VAMIMLUI
rugsėjo 2? d. turtjo saVo saririn- 
kimj, kvriame Aktprė .Wren<ti 
SpiHų-Oętober 20 d- ' VfiaUbv’* 
en psrty.** Berfttaksi te 'inortai- 
tte bus apsirengt “nMkaradi- 
niais*1 drabužiais. Nepriklausė M.

įžangų 10e., nariams už dykų Įžuoliah žengia ptemyn.

l.mų kuopų rinkimo darbe at
stovauja Vincas Tamuliūnas, ku
ris jau kasdien vaikšto palei bis- 
nieriuš. Jis tikisi gerų rezultatų.

Brooklyne, lt T. mūsų rūpes
čiais bei reikalais sielojasi Jurgis 
Tumaaoai* kuris jautuli gero, 
kai skelbiau pririšta*.

Tai pirmieji darbininkai, stoję 
I svarbų darbų. Labai nuoširdžiai 
šviečiame visas kuopas atkreipti 
reikalingų dfcneaį į Centro prašy-

. KHILADKLPHIA, Pte

. LDS. 13 kp. susirinkimas įvyki 
penktadienį, spalių ^, 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
ste gaustai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba
* ‘ z .’...... *

HARTFORD, TOTO.
LDS. 6 kp- susirinkimas įvyta 

spalių 11, tuoj po sumos, bažny
tinėj Svetainėj, 41 Capital Arenu* 
Malonėkite vis nartai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos naw 
Asu. *-3

Taipgi malonėkite uimnokttika 
rių yra užsiUkų mėnesinės duok
lė* Wt.6kp.nM.

MABHUA,MH.
LDS. 65 kp. mėnesinis suterinkS- 

mas įvyks spalių 4, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiams narius ateiti, nes 
yra keletu svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie Uos organisaeijos.

W01CBmi» KASI.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalių 4, Aušros Vartų pa- 
papijos salėj, tuojaus po sumos; 
Viri nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

lAKTOir, VA.
LDS. <0 kuopos susirinkimas |- 

vyks spalių 4 d., tuoj po sumos, 
Iv, Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit vigį nariai atsilankyti 
te mėnesines mokestis užrimokttL

M. KoagtSK

Mw> mūsų visų bendro darbo 
priklausys Darbininkų Kalendo
riaus ižlej^linuui. Faatakubinktae 

riti.

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki- 
mas įvyks sekmadienį, spalių H, 
tuojaui po sumoa, žv, Andriejates 
per. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius te nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki 
ii. Taipgi atsiveskite nors po via 
nų naujų narį prie kuopos prira
šyti Valdybe

LOS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 6 d., Šv. Roko svetainėje. 
Viri nariai prašomi ateiti į šį sūri- 
rinkimų ir užsimokėti senai už
traukta* mėnesines duokle*

Valdyta

švinu tuioMO- 
MUSTIMS.

LDS. 107 kp. mėnesinis susirin* 
Rimas įvyks spalių tuoj po sii- 
mo«,šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečia m i via nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėneeinesmotartis ir 
naujų nariųatsivrati prirašyti

BLEFABBTH, W. X
LDS. 16 kp. susirinkimai įvyk* 

trečiadienį, spalių 7 d., 7 vai 
vakare, bažnytinėj* svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti te 
atrivesti savo draugus(ea) prira
šyti. Valdyba

LOWBLL,MAML
LDS. 37 kp. susirinkimas įvyki 

ketvirtadienį, spalių 8 dienų 
vakare. Ateikite tau. Gera proga 
dhrbininkams prisirašyti prie vie- 
nlnUlfe darbininkų organiraeijo*.

Ijabai gtaži kny^nudeldo apAandg, 132 pua* 
lApiį, tik.ut 75 ofahtek “Dart>ixiinktti” pmiuntęa 
75 tentai gtftfci lūėg Kmito gražiat

Jotum Ktnifaa vienintėlia An ^li^nvispo- 
Jų oi^ pihwa pAtrijotMlnA jaėMtnų. *

Mes t»i>»on»e vfeoklu* atthimObUta* 
Ir pentiname. Turime vėlteuMoe aia* 

iteiHn** tidprt turime vahlthM 
leidime 'iMųMktlnti ėviemm Ir brritM 
Pxrttae*Um Indis Tulenm, gvurantno- 
jemtM mm 1*000 iki 2MOO mylių. 

rteMteme betterine, fcctmy .imte ir 
utlkjų. Jeigu norite serų Mtartevlmų 
u* temų kaitei atvažiuokite >er*it|k- 
rintl. Vtei mu«ų imterteriąm temlte 
tmlteklrtb Turime vietas paatatymui 
autmųnblllų už numuMntų kainų. Mte 
duodam paiainmYhte 24 valandas 
dkte- IteHeJrnijnme ir aummotoJnMė 

auttmMribiltua

mpAATvrav asm a na 
M1 RTOADWA%

Maldos atidarant ir užda
rant mėnesinius tretininkų 
•uririnkbnus atspausdintos 
atskirai Viena knygelė tik 
5ė. Reikalaukite.

“iVATimmnrAi”
M l*vr*y, Ss. Bastau Mast.

BALTIMOIMMD.
Spalių ii d., sekmadienį, tuoj 

posūniai parapijoe svetainės kaia- 
tariuom įvyks LDS. 20 kp. staB 
rinkimas. Malonėkite ateiti rite

KrieėtaVkMyta

■ ųynarrtargįs MAM '' 
LDS. T knepoe sotiriaktaaa |* 

vyks spalių 11 d». 6 vai vakare 
kaišytinėje statinėje, 41 Prev- 
teeneeSt VW nariai bitinai alte 
Mte, me tnrita apevatayti krin
tu svarbių ktaastaų. Be ta, gwa 
proga. aMtaskiti Apsėdės.

▼wQW -AALDTTUVAI

“BAIrikiMka 
ggg Wtei ' Tte M-leeteu 1TO 

a»r»rafowi v*ie>* Ptepera* JaraW 
sos vHram įšalėsite ptearaaa*

IM 76 kp. atitoeshtal aaahta- 
kinui įvyksta ktekrienų tatas< 
rakmadleny, pa U d., Ir. Petre te. 
ISrito btitaytitiŲa sratataėK



Fhu Mttntafcto M, MtM

I t . ' * i *jlb AMUMMI B1UM■ ■ gnatoM*towto toaJtoVto

IviETINĖS ŽINIOS l 'F*“*-

ttt Biotad Ifetavtal Mra mw

B.

BMI.

mąstosi

K'

IWl» 
teriam dabar yi

koriam uušefatuj rankoj «fevt 
pririmetui gafeifem^>tt avrikrt* 
Šv. Ekbirtta Ufcofetrtyj Brigkto-

Hakfątafe KALIŲ fedri arfe- 
________ąt r ■ 
BAUMOOM, prie Cfet-

’"■ ‘ !" b 'f' 1  •T——■, 
Dirto-Dikou, M Noruoodo, buvęn 
pertari Bortdho Kokgijo* foottalo j 
fajmmrio* kupltraira ’Jta 'mivo

Spalių 11 d., Criamtaa dtata 
vakar*, Canstatoga Btinrią pgtih

e’jo bbmferiu* gtabbriua

JI Z B

mBMKOBŲ BBK0UK* 
mjrar«

Šiandien prasideda prsneižkomj 
tretininkų mitinta rekolvkcijo* 
ŠK JMro bažnyčioje. Rekolekei* 
jas vata tčvto Antanas Melita 
S. J, Jta «ako praneiškinamt pu.’ 
moksliu 6 vul. ry tais ir 7:10 va- 
karau. Įlekolekeijta baigata sek* 
madtani 3 vai. pa ptatų, Tuomet 
priimami bus ir nauji tretininkai.

TtVll WMTJ|I SAKY1 
<PA1BĖ)KBBOB,

Tem Antanas Mešlfe, JesuiUa 
mHonicrins, ftekmadfcni baigi* 
praneiškanų rekolekcijas.po pie
tų. o vakare pradės miatjas mote- 

“liūto Beto jin HakyH pamokslus 
po k&krienų MiČių. G*

Momo manos.
Sekmadienj, rūgs, 4 d. 7 vai. 

vakare, tėvus MeŽlis, S. J, prade
da skelbti savaitę misijų mote
rims. Misljonieritis oakys pamoks
le kaip 0 vul. rytais ir 7:30 vai. 
vakarais. ” Kep-

diitrikl* k^ngKMuinM Ml Mta* 
(Vttatak. Tik per koagrttotana 
tvkmtndielją tegalima ton aka* 
dvrtijon JBtekti, O k®ngw*ma 
tegali ti< <IU jaunuoliu* M 
tavo dfafrikto rekomenduoti { 
Mtą fctaigą. Hfmmlui Dauniai 
ta garbš.

* ..........— 4^ fifc taržją. TarMava Mtoaa
aVMAS » I1W BBITĄIra jtadynta*.
SWBritrinf Ikturh? Į•' taikytai |ing>i

imtapijo* naujai* vanonintataliHimU 4k raiba atottot 
JwgM OhUitaka*. UnkydJimadorktotrM pdmta* Ubai gmą 
ritvn toŽhtamuK rytamo, aprita1! Jta gn* vMdta nanitorita, kata 
kf “Darbininko” ndakrljnjc. | anglišku* taip fr Betariiku* to

J» Olšauską* džiaugtai tava I Bu* taipgi peikta šokių ko». 
nauja vieta, kur turtai# graMąhcrta*. Gmikturiai šokanticji gaus 
dirvą darbut Jis toktai esąs labai I puikų ^lortac to£” kurį aukoja 
patenkintas New Britain pnrapi-k Adoma* Ovorka. tobaa Cam- 
joy jatnrim. kuris raąM lalni gy-|įr
vai ir mylįs liemvyb&Į Aiame baliuj* bta daug ritokių

._ 1 naujenybių. Viri dabartiniai ir
MABTABDK 7805 PTUDBMTAL1 bururieji pampŲ^ai privalo no 

Harvarde uiHVcisltefaM pradtaĮ apkirti šio baltalu. Atminkite, 
jo darbą, tuiėdnnras 7905 rtu-Į spalių 12, 7—12 yri. Vakare,
(kutus. Tai yra truputėlį dau- Į Eik* Bąli Room, Central Scjuare, 
giau, negu pernai.ĮCamhridge, Mum. Įžanga tik 50
[rentų. Paritakykite taverykua 
kBMGIABI SAtYTI MOKSLO [ kad šokaht ne«uge*tų.

OKTAS
fe-rsrato j'.

1 DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
į!. ADRESAI 
i ę ♦

mįmto tptįitf nt tovno 
murai TATjyrEi

I (r>to4rimifcUltto---Jtoto* J*dmMt*a,

VHMM •t g «u*«, rami Ura 
TvarMaria —• Petre* GeMMkb 14*vim** gtį 'Ssatti Wm*su, Mas*.

VMmM#DMAX
pimUaiakM'w J* OnmiukM 
*4 rmmmt umrnvmr, Mm* 

ritaHrmimakM — J. MarimikmiC
140 Jtowm» MĄ lo. Bos

Pret MaMdalnkM — V. t 
11A MfeMra'fUF Ura**W

VtBe »tftffrfrĮįaf Jtp i
W M. Ntamtu •* Bl

rariiM - V Matkb

Itaraik* — Bslkto 
ra ra^ ra tM, ura

rasath BL, ra Bsraa, Mam, 
uprinro* mmnw i»w«i

1*40x0 ir,»L. rMAirara 
DMOtVABOm

* -mmą apmmiffi-

ADV. B. KAUMAUSKAS 
. “DARBIMIMKO” KAMI.

Advokatu* Kg?j« Kalinauskas 
nuo Spalių mčnesio t' 3. perkjle 
savo ofisą į “Darbininko” nardą. 
Jo ofisas dabar yra šalia advoka
tų pp. S; ir A. Šalnų Užimamų 
kambarių, antrame aukšte.

ĮSTOJO SKMDfABUOM.
Jonas Daunys, žinomo South 

Bostono bbnieriaus. didelčs gro- 
seHičs-buermčs savininko, F, 
Daunio sūnus įstojo į Šv. Jono 
Seminąriją, Brighton, Mas*.

Jo brolis Stasys Daunis jau 
antri metpi, kaip lanko garsiąją 
Amerikos laivyno akademiją Aih 

ęB*jralTr Ji ten rtkoMimdavo Sd

Pranas Galintai Boston LatinĮ
^‘chool mokytoja*, žiemei baigęsi Au, Ttrtota draugija* viso* .na** 
IlarvanVo nitfv^itato fftotagiJįo* Į rife, aeno* ir jamčto privalo jd 
(kalbų) skyrių, susitart su profe-Į eorpore dalyta** lt. Mifioaa » 
šoriais dfi disertacijos rašymo, p.l Uf žr; M,-

įGalinis savo mokslo dariu,i puri. jlmo b^.
rinko temą ‘Lietimų ir Ūloje 
kalbų* įtekme Rytų Pribijos vo-| ’ 
kiečių kalbai?* ši 
profesoriams labui patiko ir jiė 
linkčjb Pr. Galiniai pasekmingai 
psrnsyti.

Kai šį veikalą Pr, Galinta pa- | 
rašys, tada jta gaus Filosofijos 
Daktaro (Ph. D.) laipsnį, Mttaųl 
geram bendradarbiui imkime aa-1 
vo tikslą laimingiausia atriekti.

noma, kad bu*g*H»a apariti be 
oporacijo*. Jam wagto* kumšty- 
ftŽ* «p*Uų ft & Bortune «r Jaak 
Danai ir apalių 80•< w Tuffy 
GrifBh atidtto. feferirin laikui. 
BaUg gydytu irnmime, jia <M* 
gal?* MWfootfc lapkričio i 
dieno*.

?< mm m

jpnrtinin* 
kg tyma z <ataa nary». 5 Won jk 
f*W]ra mr> ubtib, jra^

S’<< 

to G lt, 1*. Btata, Mum 
—* o** itturattat ; k* w«*t toi ira* ra. Stota, jč***. 

TvarktarM t- Guu Mtaftal
IŠIMO nM* Bd, 1*. Bmta; Bta* 

ICata Globai* «— B. IsUuMtoteM 
14M OrimuM* ŠA, B*. Busimų Mato 

Draugi «*to' tali IMBiuu luito to*

Vte*-Hmhrirttto *- X Mramtaa

MaržaBu — X KaikB . 
t M, Bu Brnta, Mtofc

tyntae Bostono Arenoj vienu lie* 
tuvi* laimėjo. kita* pralaimėjo, d 
trečia* nepasirodė. Laimėjo Jonai

Ši tema Harvardo įM*MtoMMMtotoMm*toM****atoto***MMtotoM*M 
hni natikn ir iM•

xj|ž

£. 4!

įtotakU* kmtatitM

ira ra. Botom rara

i.O.niN«-SHJttUU 
sorom ADvoutA* 

Balto* du Vulvanitotu
OOtNlUL VKTTBRSnfT a* A. B. 
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. Reaidanelja

•OB Karvarl S&, CautorMga, Mas*. 
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J, L TAIAKAKMU, O. D.
MT Irrahrayt tratb Barami

amfiglu. Tai jad Dirses penkta* 
khnkoa6w,kntp j#pradė

jo kurdbčiuotia. Danny Regan—? 
Četkausku M Cardnęn Xa»L pra- 
laimėjo į rotindę nuosprendį'•Toni 
MclCeriey iš Cimbridge.' Paakuti- 
niame raunde četkauskak buvo 
papuklę* mvo oponentg iki &to 
akai&au«i bal nudapnbitdiio ris* 
iW negavo, nea oponentas anks^ 
Člatt buvo (Jaugiau punktų riki* 
varfk. Spaudoje bttvo’skėibiamaį 
kad ririema Mtnomaa jufrm Vinį 
Č* kumščiuoafs * fru Max Bri* iŠ 
VokįetŲė*, lH?t jiedu n*pkaii*bdė> i

Ifeįpį* rtfetusirbortą Kru- 
hfe p<* «** <fea feta 

patyrimą—gal <ta«g trtdų 
toly ir t*rro» K«eu abejo. 

,' i); kuomet įtartu, progą 
pam&Klntl mano pagydo
mo tatai* veftrt. 
AM duota šį pafelymą

1 dttto ku turiu Įvirta 
l*urittfc*J(»*ą Išgydyto* Ir bado*.
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PR. J. UUNAUSUS

ADVOKATAB
414 Brocdway, go. Bortom 

Room & *’
Gyveninio vieta: D8 Central $t, 

itatoon, Mav.

UI. J. IAUNMISUS

ADVOKATAS 
“Durbininkd0 Name 
(antm labo*. Htx>m 1) 

WBroudway, So. Boatop.
Bostono Ofisas:

89 Stata Street, Boom 43 
Tri. Hubbnrd 9396.

Gyvenimo: 33 lb»«enwnt ‘Straet, 
Dordiesten MlasA

Ss„
g.31'

rmunnot gmseenei
Nebrangi Vemia, tatai J^ra vlėtt 

dvi imifehito Krelpklt?*: 200 "• Mh 
PL (karato* 15 8t>. Boston. Mato 

B#**

Telefoną*: Ro. B««toa *61I4V.
Gyventa*: SoJ B** SSStH,
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Bąraraad, Matt.
Trt-02ta 

Dgiuą tisukta rlUta paveiksiu* 
MbhlMglSt 

AtmumtK/A^ 
40B Mrn*4**y, ra rauta, Musu■ 1M. i? rara*./ I
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Ilgai Saga • mfeva 
pritariau j* vartą. Pmfe ai

U Įpil t* »IW 
uraxi

JUOZAPAS KSTOKES
! Bradraio apj’link^je, Cambridge’uje, Šį rudenį riik*1 
J kiniai į Majorus bus Įdomiausi. Yra net devyni kan- 
s ditatai. Sfialii]. 13 iš visų du, daugiausiąi.gayusįeji 

balsų, bus nomiuuoti. Tikimas^kad.^l^paysudtoj
Į dienoj balsuotoju pasirodys.' ., art.^
f Iš visų kandidatų įžymiausia yra 31.
j Sto^s, Jis baigia antrų terminų miertą tarnybos 
p kaipo Councillor-at-large. 1297 m. jią-igavo k dau- 
[ gi aus i a balsų. O 19254 metaįs tas kandida- 
i tas gavo per 19,000 Imlsų. Iš to atrodo, kad J. M. 
i Stokos ir Šį kaitų gana daugiausia baldų it bus pir- 
* miauaiara 
į Ponas Stokos yra gimęs it augus i 
i 3foks]ų pradinį Sjo viešoje mokykloj 
' aukštų jų mokyklų baigė Boston Coli , _
; ir Boston Oolloge* Jraadtį ved naį Mok$ri į 
Į Suvienytų Valstijų Militare Akademijoj We«t Poin- į 
Į te, N. Y. Per koletų metų daibavim atMetiŠkuoto * 
‘ rateliuose- Dabar jis turi iUal Estat^ ir lnsEirtiitoe ■ 
f bisnį ^Stokes Finigan, Offisas Omtral So^rų? 
[ name, 8-tos lubos. Jo patyrimas miesto reikalu<rara 
i pažinimas imotiių, jo niokata* ir prityrimo, duoda , 
į jam nepaprastai geras ypatyW niiniti indcžtą Mįkje?; 
į ’Hi vietų. Lietuviai balsuotojai spalių 13 balstroktae 
J už ponų Juozapų M. »Stoke^ kp»®idatra| Majotii ;
•MaMMąMMtoraBNMiMMraMiMiiinnaanaiBmiffeiMMnra^

getoM AHsrto tW

Rltitm* .TAtumc

MFAUD^fRpOBIIB B 1*|L> 
ibyto* f BU TUtotto vakaru 

tafataMTAiB ■ matom
(Mlgraft Mali)

& 1*. KHs*Bmml totai ItotaiMto* ir

raprataae vtom •trttankjrtl i fe

Trtari fe k fefe alfetofe.
IfegH {4*1, tik ISc. vyram*: 15c, 

meteHtn*; vaitam* prie tfe toliai.

;. Praeit# fcšhdk-nį prasidėjo pot 
ęriiariatniM \Amerikoj rudens 
sportas footbolas, Jį žaidžia 
atskirų mokykit komandoti, pra
dedant pradine mokykla* baigiant 
universitetu. .Aaidkaa* tarp pni* 
versitetų ir kolegijų sutrauki* 
šimtais tūkstančių Žmppių miniast 
Joa nainioe aurideda ne M praa- 
Čfekų, bet daugiausia M minėtų 
mokyklų: alumnų^ t *

Smagu pastebėti, kaĄ lietuvi* 
jaunuoliai "ir žįame sporte užima 

; žymi# vietų. Kuri# tik mokyklą 
[ linko Mrelia lietuvių, tat į jų 
! riauomet bdua keletą tos rnokyk- 

l«m sporto^, žvaigždžių. Kėlėt oje 
kolegijų tai lirttirial tiesiog do« 
minuoja footbolo komandaiu JT<ni 

i kolegijom tai Boston Colltge ir 
Wrdkam Unlvorrity. Jų žaidėjų 

f įstate beveik vis trečdalis btlna 
į su IktuvMkomis p*v*rdftnis..Pra* 
; eitame ikAtadlcnyje Žaidime tarp 

Boston Coliege ir Čatholfe Vpl* 
Įrersity dmmrievičitm Jabiauri* 
parižymėjp, padarydamas B0 yarį 
dų Mgfcūą. Kiti lietuviai, kaip 
Freitaa Ambt-usMį, J*r|k*UskaM ir
gi gružiai pasirodė. Darthmouth 
kolegijos foofbolo kapitonas yra 
lietuvi* Juditkaa it Naabua, kitas 
toa komandoa žvaigždė’ yr^ Ge- 
uiavirius. D klek ių yra kitom 
kolegijom ir aukitemtfise mokyk- 
Itme. -
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RCCDESTER, N. T. ir klebonam Dieve, padėk gero
pasisekimo!

pmpijonw rinkdamas auk n m ir
•TATMUIKA. ‘jimus. Ir kag

a IMI ar rtau-M1W YORK CITY,

naują hahylty. tiomis dienomis 
p’ailės kMmrna aplankyti savo

CL Brąrtdyi, JT. Y, kmBąile* 
uj, rugsėjo 24 d. buvo sušaukta

imdamas
tiktai pi
giau,= to vardas tilps lentoje ir

Mktadtedi, Mty S, ML
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY

pasOiks amžtyam atminimui ant 
visados toje bažnyčioje. Tokia

VALANDOJ:
Nuo 0—12 W ryto, 2—8 rak.

4ŪŪ GRAMD Mist < 
(kMmpm Union AveJ

DOHNIIONAI MtSUO- 
NEUAI VYKSTA (NUON

ATGAfflNTA 49-TA 
nay kuopa.

Rugsėjo 24 d. Šv. Vincento 
įį bažnyčioje, Nonr York, įvyko nc-

t

b 
į

F 
kF 
r

paprastos mirijoniorių atsisveiki- 
- gteo pamaldos. Pamaldose daly- 

vtvo Jo Ekscelencija vyskupas 
Dunn, daugelis kunigų, pemiolių 
ir keiks dešimtys gražiai apsirč* 
džiuaių ministrantų, kurie sudarė 

. Iftfiimingą eiseną ir išpildė giė- 
clamają pamaldų dalį. Pamokslą 
palakė Tėvas Rh artlss Mugbcs, 
O. P. Po pamokslui Tėvas Pro- 
vincijolas, stovėdamas* prie dr- 

r’~ džiojo altoriausiŠKnukčmiMrjonie^ ’ 
rių ■ vardus, kuriems atėjus pas 
altorių garsiai perskaitė pasiunti- 
pybčs laišką sulig ordeno tradi* 
rijomis. labiausiai jaudinantis 
apeigų momentas buvo tns, kuo
met misijonioriai parpuolė kny- 
liumi ant žemės, išreikšdami pa
klusnybę savo perdčtinio valiai. 
Po to sekė, mimjonierių atslsvei- 
kinimas su vienuoliais ir palaimi-
nimas siršvenč. Sakramentu, ku*
rį suteikė J. E. vyskupas Dunn.

Dominikonai mlsijonieriai apaš
talauja Kinijoje jau nuo sešiolik*
to Šimtmečio. Daugelis jųjų mirė
kentėtojų mirtimi už Šventą Tikę* 
jimą, bet «u Dievo pagcllm jiems 

i pavyko atversti prie tikrojo tikę-
'' jteo.tukstančius stabmeldžių ki-

niečių.
Laike didžiojo karo misijonie-

rių skaičiui žymiai sumažėjus
Europoje, Šventasis Sostas pa- 
riunte Amerikos Dominikonų į

Šv, Jurgio parapijos svetainėje

K
Klebonui paprašius g v. Petro ir 

Povilo ir ^Vj Jurgio draugijų' vai* 
jlybos, surinko sekančią Matisti-

jaunimo ausi rinkimą* tikslu *t* 
gaivinti 49-tą Vyčių kuopą* 

į Snrirlnkimą atidarė centro val
dybos narys A. J. Mažeika, api
budindamas vyčius, jų tikslą ir tt

Vėliau atvykus parapijos kle
bonui. kun. N. Pakalniui, kurio 
dėka yra 494a Vyčių kuopa at
gaivinama, pasakė trumpą, bet 
įspūdingą kalbą. Jis minėjo se- 
uos Vyčių kuopos darbus ir

ką apie Rorhestrr’io lietuvius, 
Nora gal toji MatUtika nėra vi
siškai pilna, bet vUgi yra g«rian- 
sią, kokią iki šJolri esirfie turėję. 
Bfctn visko pasirodo, kad lietuvių 
šeimynų yra 335, Pavienių žmonių 
1305; vrtltĮsių vaikinų ir mergimt 
yra 90; mišrių šeimynų, t y. lie
tuvių, apsivedusių su svetimtau
čiais ar svetimtautčmm —. 01; 
MsnierĮų — 53; ūkininkų— 28;

Imt* bus padfta-|ni(lryta j sieną 
naujos bažajrėioa žymioje ridoje.

Teko girdai, kad garnys ap
lenki' p. jtfagą ir ponią Bertašius 
ir p, Jurgį Jr'po&ą Kanišauskus, 
ir paliko dovanų po dukterį.

tv, Oaaa ktete ir Vyėty teMaĮ
Rugsėjo d. parapijos aąMje 

7 vakare fvyko fcy, Onos klubo 
Imlius. Kltibiriėf vhuomrt jdo- 
mins surengia pramogas. Taigi 
tikrai kad ir l| sykį buvo labai 
įdomus, nes rengėjos, visai išsi- 
juosusios dirbo.

Tą patį vakarą 8 vai. Vokiečių 
salėje Vyčiai taip pat rentė Šau
nų Imlių. Irimi daug tikėtų išpla-

THfpbcne: BTAGO 5—0700

DR. DIADAS K. VENCIUS
D A ITTISTAfil

V—.W4V
Niurni Telefonas:: Mldilcan 2—4273

EULABETH, N. J.
T»I«0om: STAGC 2-»l«

DR. A. PETRIKĄ

aiškino naujos šioje parapijoje
kuopos reikalingumą.

Tolinu kalbėjo centro dvasios 
vadas, kun. J. Aleksiunas/ Savo 
kalboje ji# smulkiai nurodė vyčių 
tikslus* idealu^ ir tt.

Laikinu pirmininku išrinktas 
mužikas Jonas Brundza ir rašti- 
ninke — Teresė S’nrspaitč.

! Fukien Provinciją, Kinijon, misi* 
jonieriauti tarp keleto desvtkų
milijonų stabmeldžių. Tuo tarpu

Broliu padėjėju.

APVAIKtčIOB.

tinta, t«xl^l nemažai publikos št-

Rugsėjo 20 d. Elizabetho liks 
ilgai atmintina. Tą dieną iškil

(ramcK)
LDCTUVIg DNNTI8TJUI

m «. ttliBk, BrttUfo V, X

sitojcė,
mingai atsilankė atsisveikini i J.E. 
vyskupas Bučys. Novien tik ižkil-
jungai buvo atlydėtas didelio bū-

f

UaŪ* *—207-;
automobilhi savininkų—192. Pro
fesionalų -yra ąpte 5—5* Taigi pa<- 
drodoį. kad yra gana daug lietu
viu ir gana gerai stovinčių,

8VAJLBŪN rwmnui.

Kpalių 4 d. 8 vai. iš ryto su iŠ* 
kilmingomis Ši v. JOtomis ap- 

! vaikščios savo vcdybmib^yven> 
tno 30 metų sukaktiiv< i.pp, Tudąs
'ir Barimra Behvkai.

Susirinkimui užsibaigus, kone 
visi išpildė naujų narių aplikacL
jas ir išsiskirsto visi pasišventė
dirbti ir iškelti naujai atgaivintos
kuopos vardą. A. J. M.

L R. K. S. A.
BROOKLYM, M. T

L. R. K. S. A. 134 kp. šaukia-
inas ekstra susirinkimas, kuria 
įvyks Karalienės Angelų parapi
jos svetainėje spalių 4 d., tuoj po 
sumai. Visi nariai turit ateiti;, tu-
rčsim svarbių reikalų, kurie neat-

jau yra šešios misijų stotys |U 
l ' teptyniais kunigais mirijonieritis

eisit, tai nerūgokit, kad be jūsų 
bus nutarta, visi viri’ ateikit ir 
naujų narių atveskit*

134 kp. rašt.

Telaimina Dievas misijonierių 
triūsą stabmeldžių šalyse, kad 
greičiaus ateitų Kristaus karalys-
tė ant žemės ir taptų viena avydė 
ir vienas Ganytojas.

Fr. B. M. Paulukas O. P.

ŽINUTĖS
i __Xun. D. Mikžyi. rūgs. 19 d. 
k įvažiavo Lietuvon. Ketina Amc-
f rikon nebegrįžti.

-^Karalienes Augelį; bažnyčia* 

ao ir Onos Cikaimvičių duktė Al
berta Ona, krikštatėviai buvo Al-

GEDOS SOLISTAS

Parapijos teitas.

Šv. Kpaimiero parapija rengia 
spaliu 10 d. didžiulį rudens P»*»* mus, clisglįtliiečius. jiudžiugino

rio žmonių 'bažnyčion, liet jis dar 
ir pamokslą pasakė, Ypatingai

pi jos balių. Yra jau išrinkti ba
ilaus “gaspadoriai” Jackevičius

tai, kad pirmas Vyskupo Bučio iš-

YALANDOgf
Nuo B teb ryta iki • vai. vaktM
Ftaktadte'ilala Ir iraatadtealala 

itkanritartM.
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- IftDEKOMVO KLSB0KU4.
Teko matyti gr^žų d»h<t atlik* 

Rugsėjo 18 d. klebono rūpesčiu kielmnijoję, iM< lum».*»jant jos 
buvo sušauktas viešas parapijos tIŠdekotavo p. Aleksandras 
siiririnkimaK, aptarti naujos baž-tKundrotas, geras ir pavyzdingas 
nyrins statymo reikalą. Yra latei .PWij««^ -^tes yra atliktas 
didelis reikalas statyti naują baž* 1®^1 gražiai ir tikrai artistiškai, 
iiyeią, nes dabartine bažnyčia pa
sirodo jau per maža, o* kitas da
lykas — reikalinga daugiau kam-

Pasirodo, kad yra ir lietuvių, mo* 
kailčių atlikti gerus darbus prie 
papuošimo namų. Todėl reikalo

ir Kr Sprauaitis. Gaspadoriai la
bai patyrę ir gaūfts šiame dalyke 
Bu to yru susidaręs Kalbius komi
tetas, į kurį įeina labai darbštūs 
Ir sumanūs nariai: Ančių* M, 
(toneiienč, Kalanta Ht, Kulikai- 
tione, Lekavičienė. McŠkinienė 3įf., 
Misiūnas, Obelevičius, Sereika, 
Žabnerauskiene. Komitetas tan
kiai daro
kaip tą Imliu įdomesniu padaryti.

posėdžius ir tariasi,

barių mokyklai ir taipgi reikia

Sekmndienyj, spalių 4 J. gau
sime progos išgirsti Operos artis
tą Joną Byrą, giedantį Karalienės 
Angelų bažnyčioje,; kur yra skait
lingas ir galingas Chtfras, suside
dąs iš 80 asmenų. J. Byra giedos
boIo iš “Missa Te Doum Lauda- 
nius” Pietro Jan, ir solo “Offer- 
totfum,” pasirenkant.

Principal.

vietos visokiems parengimams,
nes dabartine svetainė yra labai
neparanki ir maža. Susirinkimas
gana rimtai svarstytą reikalą ir 
išrinko komitetą, kurio rūpesčiu
buk sukelti reikalingą sumą pini
gu. Komitetan įėjo: Juosas Ba
ranauskas, Pranas Grj’lmitis. Juo
zas Močiojungs, M. Baltrušaitis, 
A. Žiemys, Jonas P. Levickas, Jo-
nas Kavolhtnas ir Stasys Kazake
vičius. Reikalas yra. labai didelis
ir VMums, sykiu sustojus ir .re
miant tą reikalą aukomis, bus la
bai lengva padaryti. Nora laikai
yra, labai blogi, bet visgi yra pa
siturinčių lietuvių ir aš manau, 
kad nebus sunku ne vienam pa
daryti didesnę ar mažesnę auką.

visada patartina kreiptis pas lie-
Nors savo planų jie neišduoda*

kilmingas, atvykus Amerikon, bu-
vo įėjimas-pasirodymas ir atsi-
sveikinimas — Ellsabętbė. Tą die
ną prisirinko laimi daug žmonių,
nors tik buvo sužinota pora dienu
prieš tai. Tą dieną, kaip tik laike
Kūmo# buvo ir šliubas.Kazakevu
čiau# su I^trnliutej ta proga 
vyskupas, sakydamas pamokslą
apie pasaulio pakinkiau; prisimi
ne ir apie moterystės sakramentą, 
paskiau gale mišių jaunposius

tuvį’ kuris vteda, pigiau patai* 
naują reikale etent> Esu matęs 
daug gražaus darbo* bet šitokio 
gražaus darbą nešu dar ftiatęs.

Iš papikt^šjimp su klebonu 
toko patirti, kad klebonas yra la

bi‘l vis gi girdėti bus labai įdo
mus balius. Tikėtų pardavinėji
mas eina labai sparčiai. Gražaus

palaimindamas, pasveikino linkė
damas Visokių Dievo malonių. 
Tai istorinis lietuvių tarpo atsiti-

lai patenkintas savo parapijomis,
kurie prisideda visur ir visada 
gražiomis aukomis ir gražiais 
darbais visuose parapijos reikh-
luose.

PAMALDOS.

pasisekimo.
. <

Rep.

L, D. S. KUOPA BRUZDA.
KEARNY-HARRIBON, M. J.

L. D. S. 15 kuopa rugsėjo 13 d.

kimas, kuomet vyskupas daly
vauja šliubo iškilmėse, sveikina
jaunavedžius, o prie to dar nebile 
koks vyskupas, bet lietuvis ir tai 
skirtas paties šv. Tėvo Rytinių
apeigų tikinčiųjų sustiprinimui.
žlhoneliai po sumai būriais tą su-
sirinkę aptarė ir stebėjosi tokia
nepaprasta laime Kažakevii:ių;

Klebonas sekmadienyje, rugsėjo 
27 d., per pamokslą labai pagyre 
lietuvius savo parapijomis dvi jų 
gero prijautimo ir darbo, statant
vienuolyną ir steigiant mokyklą, 
tikėdamas taipgi, kad -.ir ateitie
parapijonai rems savo reikalus. 
Prisižadėjo dėti visas savo pa
stangas, kad tiktai greičiau būtų
galima pradėti statymo darbas iv
kad tiktai pigiau ir geriau britų
galima pastatyti. Prašė parapijo- 
nų pasimelsti, prašant Aukščiau
siojo, kad suteiktų vienybę vi
siems tame darbe, kad nebūtu ki
virčų ir bereikalingų užsfpuldinė-

mseutm
CUNTON VARIAS

pikulkams. Isillams, koncertams, 
Šokiams Ir visokiems ixxllhik*mln[’ 
mum* «mngliin«ta vieta Brook
lyn^lg^MUhe, fati įniks# nlsfsa-
kytl «atę Žiemos HC%orml.
kamp. Maspath ir Batts Ate.
' JOMAS KLASČIUS Sav, 

Maipeth, K. Y.

VARGONINKAS ieško riMoa.
K. tahiienitii, 19 Chestnut St,

8.2Brooklym N. Y.

VYTAUTO SPAUSTUVE
Atlieka Visus Spaudoe Darbu

Per visą apatinį mėnesį pa’mai- 
dų tvarka buo sakant ir kiekvieną 
trečiadienį ir^mnktadienį 7:30 v. 
vakare bus kalbamas rožančius ir 
teikiamas palaiminimas su Šven
čiausiu, o sekmadieniais —s 4 vai. 
po pietų. Klebonas prašė skaitlin-
gai lankytis j tas pamaldas, mel
džiant Dievo, ’iad pagerėtų laikai.

FATEIBON, H. J.
Pradėjo valkti mokyklėlė,

Lietuvių kalbos ir kateketinč
mokyklėle atsidarė rugsėjo 15 d. 
Pradžios mokslą pradėjo pamal
domis. Gražiai susitvarkę vaike-

turėjo savo susirinkimą, kuriame 
tarp kitko nutarė surengti para-
pijo* naudai balių, kurs įvyks 
■palty Ii < .r

Mūsų klebonas kun. D. Vaice
kauskas. didelis kuopos rėmėjas 
ir MDarbinmko,r prietclis, judi
na visas katalikiškas draugijas, 
o ypač L. D. S. 15 kuopą, į dides
nį veikimą. Jis, nori, kad mūsų 
kuopa susilauktų kelių šimtų na-
nų.

Visi mūsų kolonijos lietuviai 
kviečiami stoti į L. D, S. ir to-

juk tai, girdi, sako: pasenome, 
pražilome ir daug svieto matėme, 
bet kad vyskupas taip pasielgtų, 
kaip Šiame atsitikime, kad buvo 
parietate nieks iš lietuvių m*ąs 
girdėjęs; tai buvurios karališkos 
vestuvės.

Pirmadienyje vyskupas laikė 
Iv* Mišias Rytų apeigomis, o vė
liau kleb. Simonaičio lydimas ap
lankė kai kurias vietas ir vietinės 
parapijos mokyklos skyrių. Ant
radienyje, po mišių, vietinės pa
rapijos mokyklos vaikučiai susi*

liatt kleb. Simonaičio lydimas ap-

Vienintčič katalikų spaustuvė- 
ir krautuvė apylinkėje

Pardaodn maldaknyge*, rąžančius,: 
ikapUerlus, medalUtėlimj, kryiUm, 
stovylas Ir k čia galima gauti p 
yairavs tutinto naudingą knygų ir 
gralių atviručių — su ’ietuvlkkataamftty atvirusią
poratel*..

"Dorktybtea” Ayitįtra

dėt kad jos organas “Darbinin
kas” yra vienintėlis geriausia ka
talikiškas laikraštis, kurį ir mūsų 
apylinkėje stenkimės kuo plačiau 
paskleisti, kad kiekviename lietu
vio namo būtų “Darbininkas.”

rinko svetainėn ir ten vyskupą,
atvykusį pas vaikučius, giedoda
mi lietuviškas giesmes ir dainelę, 
pasveikino, o prkdruošiamojo sky-
riaus mažutė mergaitė lietuviškai
sveikino trumpa prakalbėle. Vys
kupas jausmingai vaikučius pa
sveikino, dėkodamas už linkėjo

btalnkui" •tatblMtt*, premHMratea 
ir parduoda atskiras “D*rMnIpkt>** 
numeriu*.
4tU«nt antradienio, telvirMUe»id 
ir ieitodienio vakdrttit iJrt • net

Antradienio vakarais dešuruoja J, 
TNM*wta. GI ketvlrtadtohto Ir 
tettadlento vakarais^-/. J*. JUWn- 
IC». Mate p«staraWal« vakarai* g»* 
Įima atlikti ir “Reel Katate” rei
kalus bei notarinius lludymua.
NtpamiriMte, kad mlnMata reik*- 
lala—įiėn laukia—

“VYTAUTO”' 8PAU8TUV1
564Grand 8t, Brooklyn, N. Y.

Tekfocooklt*; STAgą 2—2188

je rūgs. 27 d. apkrikštyti: Simo- Tel. N«wtown 44M

GRAŽIAI PAGERBĖ. mus ir sveikinimus. Po to buvoIrai nuėjo Į bažnyčią, kame kle-
ANT. J. VALANTIEMSMoterų Sąjungos skyrius rug-

bertas Cikauavieius su Mary Vc-
scl. Tado ir Jėvos Patašių duktė klebono Simonaičio, kum Jakai

čio, kun. Kinto®, komp. Žilevi- Apdrmria Visose Štikoae
10-ties metų moterystės sukaktn- Notary Public

Kuopos tikslas labai gražus, tovese. Saurusaičių namai tą vaka- 5441—TJtotl St, (4Lexlngton Ava.)
Arti Grand St

MASrETH, Ū t» N- Y.
sumokai, Pilkauskai, Mičeliai, ku- Virtinis.

NAUJA SALEyra sunkus, turi klebonas viso*
kinti apie 40 asmenų. Saurusai-

i

dumi sutikime ir vienybėje. Dirb-Jauniesiems

m OraB< St, Broddyo, JT. Y.

kinę, laimingai palinkėjo vysku

tykias užlaikyti ir tobulinti,
nčrim tas laimingas mūsų koloni.

SFALIĮĮ9 D. PAMALDOS.

(Daugiau Žinių 5 pnal.)

skelbimus.

gelbsti siųst pinigui Lietuvon,

rą knibždėjo svečiais. Dumbliai. 
Daubarai, jaun.' Saurusaičiai, Ku-

joje dienas, kuriom* tiek džiaugs
mo ir malonume/ turėjome savo 
tarpą besisvečiuojant vyskupui 
bučiui.

atgiedoti Lietuvos ir Amerikos 
himnai.

Tą dieną, po pietų, lydimas

dėl linkėtina jai kuo daugiau na
rių sutrmikti j savo būrj.

čiai svečius piHėmČ ir padėkojo 
skania vakariene*
buvo progos pašokti ir lietuviškų

put grįžti Europon ir sveikam 
darbuotisBažnyčiai.

Mes, Rlbąbtthiečiai, ilgai ml

Krelpkitty paa:
Jtntftt TmrAgmn 

Grand K. arte HM R IĮ K

LnlsnlnotM GraborlUAi Ir 
BaltemuotoJĮns

šėjo 13 d. surengė balių,.labai nu
sisekusį* Smagų buvo Žiūrėti, kaip 
skaitlingai atsilankęs jaunimas 
linksmai šoko, ypatingai lietuviš
kus šokius.

kių rūpesčių, ir galite jūs pagel 
bšti ir jo dienas pailginti, diriu

Brooklyn, M. Y. — Rūgs. 27 d.

fthtoml pranešame, kad Jurgis 
Tumaąonls yra įgaliotas rinkti 
^Darbininkui” prenumeratas ir 

Jis pntomauj* su 
Notary Public uBifidymn ir pa

I*toO*U<WaIrI. fctaitetiaL tMnsoite 
tani, karte rietteteri *lwb!nhiW,M 
tei verti steit.nMt *»*’**•

VW tenUaMitte ntorfatetelfe’'

kun. Pauliukas ir kun. Balkunas 
iŠ BrookĮyno, ir kun. Draugelis 
iš Boston, Pa. širdingai atshvei*

nigai -S* P. Remrika, J. BalkŪnas. 
Radzevičiai ir k. (pavardžių ne
bežinau). Viso' atsilankė pasvei-

niinti, jog šiuose sunkiuose laL 
tuo** bus galima daug pigiau pa
statyti tą taip jau reikalingą

vakare brooklyniečiai pagerbė 
Petrą ir Anelę Sautusaičius jų

' Trt. gtety >-O7te Nteaty .Mty 

vmmpbii IPlfRiilIB JKnNhmI Ut IoWwR 
(tmataitae)

©RARORIYR 
w Mte Ate* W.Y*

Adelė Jvvn, krikštatėviai buvo 
Bronius Daugirdo ir Elena Juk- 
nevičnitė.

pas save. Kiek ilgas tas mano gy
venimas bus, tas priklausys nuo 
Jūsų pačių. Klebbno gyvenimas

Moterų baliui.

—Rugsėjo 25 d. mirė Juozas 
Spilgis ir palaidotas iš Knr. An
gelų bažnyčios į šv. Jono kapus 
rugsėjo 28 d.

—Kasys HoffinanM giedojo 
pūno’o Avė Maria praeitam sek- 
madieny Kar. Angelų bažnyčioje. 
* —Ruošiamasi organizuoti nuo* 
Utinė lietuvių komisija Olimpija- 

.Suinteresuoti ąpylinkės 
feportidinkak

—Apylinkėje veikia septynios 
; lietuvių kallms mokyklos prie pa

rapijų. Visi lietuviai privalėtų 
t padėti savo klebonams tas mo-‘

jimų* “Pareiškiu aš Jums viešai 
šitą'sykį, ko dar nebuvau padaręs 
.pirmiau, kad pasilieku aš su Ju- 
ąus ant visados. Gavau nuo savo 
buvusio vyskupo paleidimą ir to
dėl apsigyvensiu su Jumis, kol ti
ktai Aukščiausias pašauks mane

bonas pasakė pritaikintą pa
mokslėlį, sugiedojo “Venį Crea- 
tos” ir suteikė .palaiminimą Švč. 
Sakramentu. Į pamaldas atsilankė 
nemažas būrelis tėvų. Visi džiau
giasi, kad Patersonas turi mokyk
lėlę, kame vaikučiai pramoks kiek 
lietuvių kalbos ir susipažins su 
šv. tikėjimo tiesomis. MokykMėje 
pamokas dėsto mok. O. Volkiutė

čiaus, graboriaus Petriko, išvažia
vo Kmv Yorkan,A o vėliau pas 
kleb. Šeštoką pailsėjęs įkleb. šeš
tokas buvo Chicagoje, tai jo pa
vaduoto jaš kun. Padolskis*širdin
gai vhus pavaišino vakariene), 
naktį, minėtų asmenų lydimas, 
nuvyko į laivą “Bromen.” Prie 
lydėtojų dar prisidėjo kun* l’a- 
dolskis, Laivan atvyko su vysku* 
pu atsisveikinti, klek teko matyti,

TiL»tair>-®Wr Uotary Prtty

M. F. BALUS NC.
BtgLtAUgKAft

dainų padainuoti. Bąjungietės 
taipgi savo narę sveikino. Anelė 
Saurusaitienč yra darbšti Mot. 
Sąjungos ir Karalienės Angelų 
įmn veikėja. Gyvenkit, daf po 
kelis dešinitie mirtų!

Paminvti Gedulo Dieną Brooic* 
lyne spalių 9 d. ryto 9 vai. Karu- 
licnė* Angelų Bažnyčioje bus lai- 
karnos Gėdulo pnnmldos. Vž mi* 
rmlus Lietuvos kareivius kovoje 

r prieš. lenkus kun. .Balkūnas atlai-i 
kys gedulingas šv. Mišias,

Vakare Milicrs Grand .Assemb*' 
į V salėje apylinkės lietuviai ir
; Bkminai minės Dėduk Dieną
• koncertu ir kalbomis. Kalbės kun. 

N* PnkahiiM, Dr. M Venrills, Ūk- 
rainai kalbėtojai ir k.

LNDUOJO NEW YORKU 
APYLINKĖS UETU- 

VUMS

siu su jumis, kiek galėsiu, neap- 
sunkindnrnas jūsų, bet* imlengvin- 
damas Visą darbą, kur tiktai yru 
galima^ - G jūsų sutikimas atneš 
gražių vaišių. Dirbant sutikime, 
bus latet lengvy o turint geru# 
norus, kniį> paroiėt pereitais me
tais, statant vienuolyną, turėsi
me ir geras pašokim*?* — To- 
Iriais žodžiais atsiliepė klebonas 1 
•avo parapijonus. Kalbėjo jis iš 
Širdies, o jo gabumus vM mes 
gerai žinome, nors per tą trutnim 
klebonavimo laiką jau buvo gali
mą pažinti, kad kiekvieniM jo 
tartas žodis yra pihmi reiškiantis 
tą, ką Jiąar sako.

Bėkime patarimais gero vado, o 
sunki našta pasidarys lengva. 
Nors, kaip minėjau, "kad yru ir 
sunkūs Įtikai, bet turime utsl<

NAMK

TMghoą.

km nętMiv nt>M> kaūjam wg* 
MirHnuddU IHMW WHmŲ. M 

■ VAVAUBUV, nmx«m ir t»M« Ht« >»-

irnnunis mcKA tnHOT, 
v BB00KX.n, B Y,
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