
VYTAUTO remsiaj

Dabar kaip tik ji pasigedo 
To praeities garbingo vado. 
Nes laisvei grįžus nėra kam 
Patiekti laimės jos vaikam.

Didysis Vytautai! Štai mes 
Po penkių šimtmečiu tie patys, 
Tavo dvasia pirmyn mus ves, 
Prie darbo didžiojo paskatįs.

Iš dvasios skurdo atsikėlę 
Mes tavo gerbsime šešėlį, 
Takus į Vilnių mindami, 
Ten būsittie su tavimi.

Prezidentas Hooveris kal
bėdamas miniai žmonių prie 
Kings- Mountain antradieny
je perspėjo klausytojus, kad 
jie nebūtų apgauti masini
mais kitų valdžios sistemų. 
Jis pasakė, kad raudonųjų 
valdymo sistema neduoda ly
gios progos piliečiams page
rinti būvi.

tarties tarp Lietuvos ir Lat
vijos tekstą. Į komisiją įei
na iš Lietuvos pusės p. Pr. 
Dailidė ir p. J. Norkaitis, 
iš Latvijos pusės — p. Mun- 
ters ir p. Salnais. Prekių są
rašą galutinai nustatyti p. 
Dobkevičius, p. Norkaitis ir 
p. Gineitis išvyko rugsėjo 
m. 16 d. į Rygą.

KUQSIU8’4

RYGA. — Latvijos gele
žinkelių valdyba buvo pave
dusi savo technikiniam sky
riui nutraukti tiesioginį ge
ležinkelio susisiekimą tarp 
Liepojos ir Kauno. Priežas
tis—nedidelis keleivių skai- 

’ čius. Dabar Liepojos biržos 

• komitetas pasiūlė įrengti tie- 

’ sioginį susisiekimą tarp Lie- 

1 pojos ir Virbalio. Tuo būdu 

1 būtų galima naudotis gele

žinkelio linija ir tiems ke

ik'VA. — Lenkijos 
rinkimai įvyks šio

Lš patikimų šaltinių “El
ta” patyrė, kad paskuti
niuose Lietuvos - Latvijos 
konferencijos posėdžiuose 
rugsėjo 4 ir 5 dienomis pa
siekta susitarimo visais prin
cipiniais klausimais. Rugsė
jo 5 d. posėdy, išrinkta re
dakcinė komisija, kuriai pa
vesta parengti prekybos sų-

SĄJUNGOS ORGANAS

Jei Vytautas gyvętų šiandie, 
Nebūtume varguos paskendę, 
Užmirštume pykčius ir kerštą 
Ir pasipuošę meile karšta,

Kibiosios praeities pagarba, 
Kaip vyrai stotume į’ darbą, 
Dabar gi—gaila—nėra kam • 
Šviest kelią Lietuvos vaikam..

Kaip irius tėvynė Lietuva 
Galingo Vytauto neteko: - 
Liūdnai nusviro jos galva

J^rs yreoao T^uioraistyDe- 
je. Revoliucionieriams vado
vauja Rio Grande do Sul 
valstybės prezidentas (gu
bernatorius) Getulio Var
gas.

Brazilijos valdžia visoj ša
ly paskelbė karo padėtį ir 
mobilizuoja visas atsargas, 
taip pat visus 21—30 metų 
amžiaus vvrus.

į valdžia už
kalus iš Ka 
aerikon, tai 
m tą patį

Franci jai 
įšalas"' St. t* 
rfon kurios

- — - •-

|os krantų. 
Mėnesį iš tų 
|£oa^ 

įOOO dolerių;

VISŲ 8AUŲ KATALIKAI DARBININKAI 
yiENy Kiras i ■;.*

Rusai buvo nusistatę jokių 
cąro valdžios padarytų skolų 
nemokėti, bet dabar prispirti 
prie sienos šienus. dienomis 
pradėjo derybas su. anglais 
dėl grąžinimo^ senų skolų ir 
nuostolių*pa.darytiį^Uigiijos' 
piliečiams uz jų nusavintą 
turtą prie bolševikų'valdžios. 
Jeigu derybos pavyks Rusai 
turės Anglijai sumokėti; a-
.«. ..... j

pie 6 bilijonus dolerių. t

leiviams, kurie vyksta į Va
karų Europą. Numatoma, 
kad geležinkelių valdyba kal
bamą pasiūlymą'priims.

Kaiman. Teko patirti, kad 
y

Kauno komendantas už “ne- 

teisingų žinių skleidimą” 

nubaudė “Rytą” 500 litų ar

ba 1 mėnesiu kalėjimo, o “L. 

Žinias” — 200 litų arba 2 sa

vaitėm kalėjimo.

Broadway, So. Boston, Kum,
- r ■ .. i .■« . y

pas tikietų komisijos nartas O
Jankienę, 1423 Coiumbia Rd., i 
Boston, Mass., J. SmilgĮ, 235 Wel 
t-er Avė., Cambridge, Mass. ir 
Kudirką, 37 Franklin St., N< 
wood, Mass. Pasipirkite iš anl 
to, kad užsitikrinus gerą vietą.

KOMITETj

AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. ŠV. JUOZAPO

KARO PADĖTIS
BRAZILIJOJ 

’ . •_ ■ _ '' ■ ■ 

5 -BCENOS AIRES.—Bra- 
; , ~ ' . ■> ■

ziiijos revoliucionierių vadai 
f skelbia, kadjie yra užėmę as

tuonias respublikos valsty
bes. Brazilija turi 20 atskirų 
Valstybių. ;

I* • ••* • ” *
Taip pat praneša, kad 80,- 

000 revoliucionierių briau-

BALSŲ
TILŽE. — “Naujasis Til

žės Keleivis” praneša, kad 
Prūsų lietuviii partija per 
tik ką praėjusius rinkimus į 
vokiečių reichstagą gavo 
dveja tiek balsų, kiek per 
1928 m. tokius pat rinkimus.

7 I

Lenkti partija, kuri 1928 m. 
buvo gavusi 4,270 balsų, šie
met gavo 4,176. Laikraštis 
pastebi, kad Rytprūsiuose 
per šiuos rinkimus žvmiai 
padidėjo nacionalistų ir ko
munistų gautų balsų skai
čius. Pav., nacionalistai, ku
rie 1928 m. buvo gavę tik 8,- 
097 balsus, dabar gavo 235,- 
263.

Kada Kari 
draudė vežti; 
nados tiesiai 
kontrabandų 
darba vato

. . ♦. .

priklausančią 
Pierre ir M 
guli netoli K

Per nigp'if 
salų į Amari 
svaigalų už 1
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“DARBININKAS'

ŽVĖRIŠKAS KERŠTAS
* Šf •'

Kelmė, Raseinių apskrit. 

Viežaičių kaimo gyventoja

SUSIRŪPINO” LIETUVOS 
LIKIMU

Rugsėjo 18 d. pasibaigė 
Klaipėdoj kandidatų sąrašų 
įteikimas. Iš viso busimiems 
seimelio rinkimams pateiktu 
20 sąrašų. '

ant savo brolienės ir negalė
dama kitokiu būdu atkeršy- 
ti. atsivarė ir uždarė savo 

' r- 

tvarte brolienės veršius, čia 
ji tuos nekaltus gyvulėlius 
taip apkūlė, kad vienas iš jų 
tuojau padvėsė. Už šitą 
šlykštų darbą pil. M-nei teks 
atsakyti teisme ir atlyginti 
nuostolį.

DOVANOJO BAUSMES
Vytauto Didžiojo sukaktu

vių proga p. krašto apsau
gos ministeris dovanojo ir 
.sumažino daug karo komen
dantų uždėtų baosmių. Iš e- 
sančių Varnių koncentraci
jos stovykloje dvidešimčiai 
asmenį) bausmė visai dova
nota ir astuoniems sumažin
tai 225 asmenims dovanotos 
ir sumažintos įvairios ko
mendantų uždėtos adminis- 
traeinės baudos.

Lietuvoje’ yra/ Ktfrtitvėnųl 

dvare. Jis* priklausė p. Pla- 
teįiui. Dabkr, kai parceliuo- 

jąmas.Ęurtuyėuų dvarą?, jis 
paliekama nepaliestu, kaipo 
atskiras ūkis. Nustatymui 
tam ūkiui sienų, p. žemės ū-l 
kio ministėrio parėdymu, bu-| 

vo nuvykusi į vietą speciali] 
komisija. Tam ūkiui numa
tyta palikti apie 400 hektarų.

RAUDONDVARIS

Raudondvaris (Kauno ap.) 
— tai viena gražiausių Lie
tuvos vietų.

Jis dar labiau bus lanko
mas kauniškių ekskursantų 
ir kitu, kai bus nutiestas v 7
plentas Kaunas — Raudon
dvaris.

Dabar per Nevėžio upę 
ties Raudondvariu yra stato
mas gelžbetono tiltas. Jau 
liejamos atramos. Kasdien 
dirba apie 30 darbininkų. 
Per pati Raudondvarį grin
džiama g-ve. Jau nukastas 
kalnas, privežta akmenų 
grindiniui.

Raudondvario miestelis ne
didelis. Yra gražūs ir dideli 
Raudondvario rūmai, tik da
bar jie nebe pilnai užimti. 
Juose yra vaikų prieglauda 
ir miškų urėdija. Dvaras er
dvus. ’ Prieš dvaro rūmus 
graži aikštelė vaikams žaisti.

Truputį toliau dvaro, ant 
.kalno, statoma R. katalikų 
gražį, didelė mūro bažnyčia. 
Jau pastatyta iki ląngų.

Į SKRYNIA SU PINIGAIS 

į “Kurjer Wilenski” prane- 
Iša, kad Geistūnų kaime, Al- 

ršėnų valsč., vieno ūkininko 

[sūnus, ganydamas kątvpsir 

kasinėdamas' žemėj, užtikęs 

kažkokį daiktą. Atkasęs dau-

tikėtą reginį 

si kupina, kaip jis 

tęs. "geltoiį* 'P 

Vaikas nubėgęs pas

iTM&Tia” jannuolj-lietuvį B 
i dora, kilniu, energingu, šą
li, atrakt, ištvermingu, 
iltttaa Didysai pats tokiu bn- 
Jokiais nori matyti visus a* 
lietuvius.

tekainuoja 5 lit

STATYDINASI NAUJUS 
NAMUS

• ** * ~ . *• -

Viena. Utenos valsčiaus 
valdyba statosi naujus mūri
nius namus. Jų pastatymas 
kainuos apie 20,000 litų. 
Statyba iki žiemas bus už
baigta. Iki šiol valsčiaus 
valdybai teko skursti senuo
se, baigiančiuose griūti na
muose. i - - • -; ■’
•. < ■ ♦ ■' •• ■ ? -

^sttpųanipinėti mūsų kariuo- 
menės tarpe. Mūsųkrimina- 

įlfeei policijai pasisekė pačio
je pradžioje jų pragaištingą 
■darbą sutrukdvti. Suimtieji 

į perduoti teismo tardytojo ži-

jo pakartųjų sukilėlių kapo 
tris vainikus, rajono vice
pirmininkas abitui'. Žukaus
kas įspūdinga kalba užbaigė 
šios Golgotos minėjimą.

Toliau prasidėjo plenumo 
posėdis, kuriam pirmininka
vo stud. Stulgys. Posėdis 
praėjo labai gyvai ir‘įdomiai.

Sporto ir dainų programai 
pasibaigus, vakare įvyko 
dviejų veikalų vaidinimas: 
kūršieniškių “Trys myli
mos” ir šiauliškių “žmogžu
džiai,” 5 v. drama! Po vai
dinimų buvo uždegtas Vy
tauto laužas, prie kurio kal
bėjo prof. Dovydaitis ir p. 
Žukauskas.

VYTAUTAS DIDYSIS 
GELGAUDIŠKYJE 

lankėsi rugsėjo m. 2 <A U v. 
Miestelis pasipuošęs vėliavo
mis, Vytauto paveikslais, 
jpąstatyta dveji vartai ir pa-

SUSIŽEIDĖ BESPROGDINANT
•y ATOMU \ ; Y' 

į Joanos, Marijampolės ap,, 
Varniškių kaimo gyventojas 
Juozas Ktefuas  ̂sprogdinda
mas akmenį, sunkiai susižei
dė: nukirsti abiejų rankų 
pirštai ir apdraskytas vei
das. Sprogdinimui akmenų 
jis vartodavęs , kažkokią me
džiagą sut. cukrum, kuri 
sprogsta nuo mažo sutrenki-, 
mo. -«-•••’

§ampuoč>?^uvalkų ap. 
Pirmomis rfgpiuči«> medie
nomis Kampuočių sodžiaus 
igyventojaipastebėjo besi- 
ŠvaistanČiu^^pylinkė je: kaž
kokius vyrukus. Vieną rytą 
kampuočiškiai šarada n^n^ 
tos begulmęiU^ žir
niuose. Vietiniai gyventojai 
tuo kart neišdrįso ką nors 
jiems sakyti.'Praslinkus pus
valandžiui ląiko, minėti as- 

y < -• ' «>

mens nušovė ūkininko Bale- 
vičiaus du žąsiuku ir norėjo 
pabėgti. Tuomet sodžiaus vy
rai, matydami, kad kalbami 
asmenys yrdkaž koki nepa
prasti “didvyriai,” bandė 
juos suimti, bet šie pavarto
jo ginklą ir:į Joną Nevulį 
penkius kartus iššovę pasi
leido bėgti Agurkų sodžiaus 
linkui. Galop,.po ilgų vargti, 
pavyko Agurkų sodžiuje 
juos suimti-? ir pristatyti 
Punsko policijos nuovadom 
[ištardžius, pasirodė, kad tie 
vyručiai yra Suvalkų valsty-, 
binės gimnazijos mokiniai 
Sužinoję apie tokį įvykį jų 
tėvai ir kiti Suvalkų “po
niai” kuogreičiausiai atšisku- 
bino į Punską gelbėti “did- 
įvyrių.”

[ Su kokiais tikslais tie gim- 
Lnazisčiukai tąivo pas mumis 
[atsilankę ir ko jie norėjo — 
[slinku spręsti.

ikaaf radęs skrynią, 

dįrįs-/pamatęd ne- 

. Skrynia Bivu-

£|TRIVERS SKAITYTI LAI- 
KRAŠČIUS

LT 4'— •

ŪjlKauna.s'. Laikraščiai rašo, 
vbūk esąs nusistatymas pri- 
į versti visus valdininkus, ku- 
irie gauna virš 200 litų al
gos, išsirašyti bent vieną 

Rjtienraštį. Tuo norima val- 
|dininkiją, kuri neskaito lai- 
tteaščių, priversti domėtis 
/mūsų gyvenimo eiga. Tai bū- 
• neblogas sumanymas, nes 
^daugelis valdininkų, net ir 
Šykštesnių, retai kada pa- 

laikraštį į rankas. Mūsų 
skaitymo atžvilgiu 

jįsSėstelėnus vra pralenkęs.

IMIrbto
S k aleNdoNAus 

Lietuvfitau'. Am«rikont£> 
n ku* Ir Itfip&rtuotifs. ( 
R .Ltet4<i£tl: 12tiž$250 
[F ' WnmoflMn«AfcnfUm* 
■L SpedalCs Kainos. . 
<A8 •
1 LAWBENCE, MASS.

Kaunas. “Vogs. Zeit. ” pąj 

žymi, kad ateitininkų užda

rymas išsaukęs konfliktą 

tarp Lietuvos episkopato ir 

vyriausybės.' Į ginčą turįs į- 

sikišti ir Šv.aTSvo Nuncijus, 

Bartoloni, kai tas klausimas j 

bus galutinai išstudijuotas. 

Dėl jų uždarymo K V C vy

riausioji • valdyba įteikusi 

prezidetilli ir ministeriui 

pirmininkui protestą.

Vilnius. Rugpiūčio 21 d. 
bebekų organizacija “Zjed- 
noczenie Praci Miast i Wsi” 
sušaukė miesto salėn protes
to mitingą prieš Vokiečių 
ministerio Trevirano kalbą 
dėl Rytų sienų revizijos. Mi
tingą, kaip visuomet, atidarė 
p. J* Ostrowskis. Sudarius 
prezidiumą keletas kalbėtojų 
pasakojo apiė vokiečių norus

Kalbėjo taip pat ir p. d. Os- 

trowskis nupasakodams len
kiškos Pomarės gyvenimą 

(J. Ostrowskis yra iš Lietu-' 

vos). Po to buvo priimta re

zoliucijos, kuriose išreiškia

ma susirinkusiųjų noras su

silaikyti su Lietuva, nes ir 

jai gręsiąs pavojus iš Vokie

tijos pusės.

Taip. Pavojus iš vokiečių 

pusės gręsia ir susitaikymas 

būtų labai vietoje, bet jis ne

įvyks kol 1920 metų, spalių 9 

dienos įvykis nebus atitaisy- 

tas. Geros valios ir šūkavimų 

mvnm .

Tanias Žilhskaa _

KAUSTOTE IR
ATLIEKU 

HSOK1US SPAUDOS • 
V . DARBUS 
ta> maAfauRh] t(kletėifų 

didžiauMy tanglniij 
”7.^ JtOtttj. 
Itno kalno* mitintai mos

DŽIAUGIASI IESlSKIBSTę
VIENKIEMIAIS

— . ~ f*" ~ u • «

P^kruojus, Šiaulių apskr. 
P^kėčiai—tai vienas iŠ Ji-

- * 
dėsnių Pakruojo valsč, kai

mų. Nuo 1921 meų laukęs 

savo eilės, šiais metais kai

rias pagaliau buvo išskirsty

tas vienkiemiais. Ūkininkai
< ■.* ' •» 1

džiaugiasi, kad nereiks dar

bymečio laiku trankytis iš 

vieko lauko galo į kitą ir 

kad naujuose savo sklypuose 

galės gražiau tvarkyti savd 

ūkius* ' -

"Gaila ik, kad šio kaimo ū- 

kininkai pasirodė šykštoki ir 

atsisakė paskirti to kaimo 

mokyklai nors nedidelį že-

terminalinė policija vėl su
kasė tris lenkų šnipus: Anta
ną Jūrą, Česlovą'Leoniką ir 

^’I^Fesnį puskarininką Juozą 
■Cunbarą. Vedant kvotą pa
aiškėjo, kad suimtieji turėjo 
ryšių su jau anksčiau suim- 
jbsūs lenkii šnipais: Šemberu, 
.Gineika ir Romeika. Iš kvo- 
Ši taip pat paaiškėjo, kad

v a

1 ■kisM
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miesto senovės liekana,

Yra davimų manyti, kad 
pilis Kaune buvo jau 1317 
metais. Vėliavų 1362 mt., pi
lis buvo išgriauta ir po to jų 
atstatinėjo ir kryžiuočių or- 

z dinas ir lietuviai. Vytauto 
Didžiojo laikais pilis buvo 
restauruota ir kaip flaman- 
di» keliauninkas Gilba de 
Lanney savo kelionės per 
Lietuvų aprašymuose mini, 
—Kaunas buvęs' gražus mies
tas, apsuptas mūro siena ir 
turėjęs gražių pilį. Iš to ma
tyti, kad vėlesniais laikais 
pati pilis buvo nustojusi 
strateginės reikšmės ir buvo 
skirta gyventi. Čia Vytautas 
Didysis, atvykdamas į Kau- 
nų, sustodavo, darydavo su
sirinkimus su ordino vyres
niaisiais pasirašinėdavo į- 
vairias sutartis ir keldavo '-•y . M .
puotas.

1611 metais pilies bokštai 
prie Nėries upės Didžiosios 
Kunigaikštystės Seimo nuta- 

; rimu buvo paskirtas Žemės 
Teismui rinktis ir teismo ar
chyvui laikyti. Vienų pava
sarį Nėris paplovė krantų ir 
tas bokštas nugriuvo į upę. 
Todėl 1638 mt. Seimo nutari
mu kunigaikštis Stanislovas 
Radvila pataisė antrų pilies 
bokštų (tur būt tų bokštų, 
kurio griuvėsiai dabar yra) 
ir paskyrė jį Žemės Teismo

KAUNE
ti sklypus ir trobesius, kad 
priė Senapilės būtų įręngta 
aikštė. , '
' Miesto savivaldybė šiemet 
norėdama pagerbti Vytauto 
Didžiojo atminimų, kuris 
minimoj pily'gyveno ir svar
stė įvairius valstybės ir tau
tos reikalus, pradėjo uoliai 
vykdyti užbrėžtuosius dar
bus. Gauta vyriausybės pa
skola buvo sunaudota išpirk
ti žemes Senapily. Dabar jau 
lūšnos prie pilies baigiama 
nugriauti ir visas šis plotas, 
buvęs iki šiol labai'apleistas 
įr užterštas, dabar bus pa
verstas parku.

Kaip pilies likimas bus iš
spręstas dabar sunku pasa
kyti, bet kiekvienu atveju 
rugsėjo 8 d.rugsėjo 8 d. — Vytauto Di
džiojo iškilmėms — Senapi
lės rajonas bus nuvalytas 
nuo visų bakūžių.

<-'•

>.

Didele gari 
sesutei Emili, 
kils Amerikon^; 
rui/ir Jonui pai

Kun. Jonas irgi iš jaunų 
dienų buvo linkęs prie kuni
gystės. Moksleivių būdamas 
daug veikė mūsų visuomenė
je. Jis buvo gabus vaidinto- 
jas. Be to, diskusijose savo z *
oponentų visuomet sukirsda-

įklauso jų
ai, kun atvy- 
įįąs jo Pet- 

mgtekti tikslų.

— ■ •••' -»«*• •r-to' to-'*— -to-. ♦ N toto- '

>• •’? to į -.-i n * • “

Kaip nudžiugau pęrskai- 
tęs žinutę iš Lietuvos “Dar
bininkė” No. 73, kad mano 
brolėnas kun. Jonas Vaite
kūnas Subačiuje laikė pri
micijas.

Man toji žinia buyo labai 
maloni, nes su kųų. Jonu 
man teko kartu gyventi A- 
merikoje ir patirti jo gabu
mus.

. x '-C * *

Kun. Petrą Vaitekūnų, i>* lų. Linkiu ilgiausių metų 
gi brolėnų, tai dar teko mo
kinti rusų kalbos. Jis taipgi 
iš pat mažens buvo atsida
vęs Dievui tarnauti.

Kun. Petras dar mokslei
viu būdamas mokė Intus 
moksleivus.

i .
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kad aš gal būt vienas iš vi
sos giminės, kad negalėjau 
dalyvauti. Bet taip jau man 
Buvo skirta.

Povilas Kapickas 
Nashua, N. H.

... ... .
NtRA BIZNIO AIRIJOS t

KALĖJIMUOSE

Arkivyskupas Michael J.
vo, nes turėjo gerą atminti. Durley, grįžęs iš Airijos pa- 

Garbė Tau brolėnai kuni
ge, kad pasiekiai kilnų tiks-

darbuotis Kristaus darbe.
Man labai gaila, kad nega

lėjau dalyvauti -primicijose 
kartu su kitomis giminėmis 
ir asmeniai pasveikinti ir 
gauti jūsų palaiminimą.

Man liūdna dar ir dėltp.
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sakoja, kad ten kalėjimai už
darinėjami, nes nėra prasi
kaltėlių. Arkivyskupas ma
tęs tiktai vienų žmogų girtų 
ir tas buvęs amerikonas. Ai
rijoje visur esu saliūnai, pro
hibicijos nėra. Kas kita A- 
merikojė. Čia yra prohibici- 
ja ir pilni kalėjimai prasi- 
kaltelių. Palyginkite.
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ANTR| KARTI 
I AMERIKI

Amerika^ tokia plati ir į- 
vairi šalis, kad čia gali rasti 
kiekvienas sau pamokymų 
Ir Lietuvoje niekas nesu
pranta Amerikos gyvenimo, 
kol pptys atvažiuojt ir pa
mato. Vasaros laike, kai mi- 
sijonierių darbas užsibaigia, 
turėjau važiuoti į Lietuvą, 
kad savo broliams ir atvy
kusiam iš Romos Generolo ’

r F ’<*

m.) pilis buvo apgriauta ir 
jau nuo to laiko neberemon- 
tuojama ir apleista. XIX 
amžiaus pradžioj pilies že
mė 9223 kv. mtr. buvo išpar
celiuota ir išnuomota neter- 

* — • ' minen nuomon gyvenamųjų 
namų statybai. Ir visa pilies 
apianka apaugo sukrypusio- 
mis lūšnomis.

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, visuomenės dar
buotojai laiks nuo laiko kel
davo šios pilies, kaipo istori
nės liekanos apsaugojimo ir 
pilies aplinkos pagražinimo 
ųeikalą. Taip pat ir miesto 
savivaldybė nuo pat įsikūri
mo pradėjo rūpintis šiuo 
klausimu. Tačiau lėšų stoką 
ir kiti įvairūs, pirmaeiliai 
miesto darbai neleido kon
krečiai šį reikalą išspręsti. 
\ Pagaliau šiais metais mies
to taryba priėmė nutarimą, 
kuriuo miesto valdyba buvo 
įgalinojama rūpintis išpirk- 
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žinių iš Amerikos snukiu be
darbės laikų; ir tokiu būdu 
pasiliuosuoti nuo kaikurių 
ne išpildomų pareigų.

Pakelėje turėjau progos 
atlankyti Liurdą, pasimelsti 
prie kapo šv. Teresėlės — 
misijonierių globėjos ir pa
matyti Konnersreuth Tere
sę Neumanaitę — kentaneių 
Kristaus šužiedotinę. Vokie
tijoje turėjau laimės daly
vauti dviejose misijonierių 
konferencijose ir pasinaudo
ti garsiu misijonierių paty
rimais.

Kad iš anksto buvau pasi
žadėjęs ir apsiėmęs Ameri
koje misijas turėjau grįžti- 
atgal. Sugrįžau labai malo
nioj kompanijoj su kleb. 
Baltučiu ir Paškausku rug
sėjo 30 d. Pirmąjį darbų tu
rėjau apsiėmęs Lawrence, 
Mass. Čia apsistojau ir pa
siliksiu ligi spalių 20 dienos. 
Darbo paskirstyme ligi Ka
lėdų turiu dar porų savai
čių, lapkričio mėn. ir gruo- 
džio paskutinę savaitę, neuž
imtų. _ «

Tėvas Augustinas O. F. M.
94 Bradford St., 

Lawrenee, Mass.
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JI 1. Adolfas, Juozas ir Benediktas 
|y Petkevlčiai, kilę iš Tytavčnų mie-
|n stelio, Raseinių apskrities; prieš

karą jie gyvenę Chicago, III.
Ih 2. Jonas Mon&o (Mončius), ki- 

lęs iš Kaspariškią kaimo, Plung?- 
5 nų valsčiaus. ' .

Ieškomieji arba asmens žiną a* 
pie juos prašomi pranešti ieškomų- 
jų adresus Lietuvos Pasiuntiny- 
bei: Lfthuaniaa Legation, 2682-- 
16th St, Nortinrest, VasMagton,
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^ALIFORNIJOS Vynuogių Auginto- 
jai gavo nuo Valdžios užtikrinimą, 

kad Federalė Valdžia nedarys kliudy
mo vartotojams, kurie nori nusipirk
ti Vynuogių (Greipsų) pasigaminimui 
sunkos, išimtinai suvartojimui savo 
namuose.
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VYNUOGĖS ŠĮMET PRINOKSTA DVIEM SAVAITĖM ANKSČIAU 
NEGU PAPRASTAI—-VĖLIAU ORAS GALI PAKENKTI JŲ GERU
MUI. ' ' ’ . ■

Galima Pirkti

BOSTON AND MAINE GELŽKELIO STOTIES VYNUOGIŲ VARDE 
tf' * BOSTON, MAS8.

J

♦ . • ■ ■ * «

4

/

1

l to,

* . O / •*

7

I

< -K

• X

1 i :

f _
Z

7 •
-rS

t
I >> ‘

c-

‘ r • —
ž- - ’ r- • h'

V 4 ■ *» r

'J
’>• • 
T
V A

"i - *« ;
u

/-L,

’ < - A-

f

k TT v R
k u irik. H’ t 1 vi * H n1 B». JL JL J X Ti JL J

■' /' ’i;_____ " - ^3A --
AR KITOS PLANETOS YRA žemė yra tik paprasta plane* 1 

ta, tai kodėl ir kitos plane* ’m 

tos negali būti irgi gyvena- 3 
mos? .■ įk ■■m

XVII a. prancūzų akade- ’j 
mikas Fontenelle plačiai ap- ’a 
rašė kitų planetų gyvento-įa 
jus. Pasak jo, mėnuly gy^H 
venanti žmonių giminė sau- | 
gojasi nuo saulės kaitros už 
aukštų apkasų. Merkurijuj 
ir Veneroj gyveną maži ne- 
griukai, kuriems karštis nie- 
ko nekenkiąs. Gyvenimas 
Marse esąs tiek panašus į že- -3 
mėš, kad visai neišsimoka *|| 
į ten vykti. Jupiterio gyven- 'dl 
tojai esą dideli astronomai ^ 
ir jau seniai įžiūrėję mažu-sg 
tę žemę ir t. t. ir t. t. Įdoik| 
mu, kad net garsus filosofas 
Kantas taip pat tvirtino, .J 
kad Jupiteris ir Saturnas y- «Į 
ra gyvenami daug tobulės- ^ 
niu už žmogų būtybių! r ^3 *■ Z

Nenutilsta ginčai dėl kitų | 
planetų gyvenamumo ir da- <3 
bartiniais laikais. Teisybė* J 
dauguma astronpmų abejo-^3 
ja, kad kitose planetose J)ū-/1 
tų gyvybė. Bet'yra ir kito- 
kių nuomonių. Kai dėl mė- : J 
nulio — tai visi sutinka, kad /| 
jame gyvybės nėra, o jei ir į| 
buvo, tai ji jau seniai išny- 
ko. Jei Merkurijuj ir Vėr ^l 
neroj yra gyvybė, tai ji tu-.3 
rėjo pritaikyti dideliam kar- 
ščiui. Daugiausia susidomė-ųj 
jimo gyvenamumo atžvilgiu^ 
sukelia Marsas. Jis turi ldek^ 
feteaięuž; ' ..■-•i--
ašigaliuose 
kurios gali būti sušalęs van-,|| 
duo ar kitas kuris skystis. .^! 
Bet svarbiausia, kad jame y? 
ra pastebėtos tiesios, vienaki 
kitų kertaneioslinijos, vadi-^| 
narnos Marso kanalais. Iš jų“M 
taisyklingumo kai kurie as- J 
tronomai norėjo padaryti is- s 
vadą, kad jos vra protingų^ 
būtybių rankų darbas. Ka-'f| 
dangi Marsas yra laikomas.jg 
daug senesniu už žemę, tai J 
ir jo žmonės turėjo pasiekti 
aukštesnio technikos laips- 1 
nio. Kai kas net mėgino į- j| z -^sn 
žiūrėti Marso paviršiuj švie- 
sos signalus, kuriais Marso 
gyventojai norį susisiekti su J 
žeme. Vienas anglas visai 1 
rimtai pasiuntė iš Londono 
radio stoties telegramų fcM 
Marsų, bet ar jo telegraniį|| 
mariečiai gavo—sunku pa~|| 
sakyti. Tačiau, aišku, 
šie spėliojimai apie M 
gyvenamumų nėra nieko 
rodyti. Galimas daiktas, kad J 
ten vra gvvvbė, bet kokiai 
pavidalo — žmonęs, tur but7 
niekados nesužinos. Kai dėl; 
tolimesnių už Marsų planė-1 
tų — Jupiterio, Saturno M 
kitų, — tai jose apie jokM 
gyvybę negali būti nei krft| 
bos. '^3

/• >> *

gyvenamos?
•Jf - SA; O . •

Pažvelgus šviesių žvaigž
dėtų naktį aukštyn ir ma
tant /nesuskaitomas žvaigž- 
džiij daugybes, žmogui iš se
nų senovės Kildavo mintis: 
ar tie dangaus liūnai yra gy
venami ? O jei gyvenami, tai 
kaip atrodo tenykštės būty
bės?

Kai Kopernikas išstūmė 
žemę iš pasaulinės sistemos 
centro ii; pastatė jos vieton 
saulę, tuo sulygindamas že
mę su kitomis planetomis, 
tai žmogaus fantazijai atsi
vėrė neriboti keliai, nes jei
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PIRKITE DABAR

VYNUOGIŲ SUNKA
O

■ baltas dėmesį

PAGAL VALDŽIOS

KONTROLES PLANĄ

85% visos Califomijos Vynuogių 
Produkcijos yra parduodamas šiais 
metais per ageneias kooperuojant 
šu Califomia Grape' Control Board, 
Limited.

I

Tomis Agentūromis Yra: 
*■ 4

California'Fruit Ezchange

Califomia Vineyardists Assodation

Association
* I *

San Joaąuin Grower-Shipper
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Įdomi knyga “KttHjfantoM 
boldevflraa.” Panifi kun. P. Ds 
gelis. Jis pats pergyveno >1 
paniA Galima jų pas 
rių .ul 3 litai su peniuntiara i A 
mėrikų. Kreipkite,adresu: KM 
naa, Kaa. P. DofMKBMflbų M 
tm. Knyga HoadanMM^ <1 
nemaža—160 puslapį.
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M. Dagilėlis

1 ir ‘pohtika- 
aeasms moks-

" 1“ n ■ ll!‘

■ ritu. Tiek pat iems sa vau orų or
ganizatoriams visur buvo pavo
jos ir nuo bolševikų bandų ir 
nuo demordinbtų. vokiečių krf- 
reivių. Teitai buvo labai sun- 

. kūs ir visur grėsė pavojus. Ne 
tiktai fronte, bet ir viduje or- 
gaĮriuojait savanorius yra pu
vusių. Kai kurie vadai bijojo 
tada liktis., Lietuvoj ir buvo 
pasišalinę. 'Ateitininkų ‘politi
ka’ tada turėjo lemiančios svar- 
Los. Dabar susikaupę savo pa-- 
saulėžiūros ir auklėjimosi rė- 
muęse ateitininkai apšaukiami 
politikieriais ir jų organizacijos 
drauge su kitomis uždaromos.'

“Ir Ženo labui tas daroma? 
Valstybingumo, tautiškumo ar 
kitais kilniais tikslais? Ateiti- 
ninkai kaip.matyti jrra ir vals 
tvbiškiausi ir tautiskiausi, ką y- 
ra ne tuMis šifkavimiis; bet 
darbais įrodę. Išsiauklėjimo,ir 
išsilavinimo atžvilgiu ateitinin
kai taipgi aukščiausią vietą už-

• ima. .z. r-'
i ' “ Moksleivių. ateitininkų or- 
I ganizactjoę ugdymas ę.gali 
I džiuginti tik pikčiausius Hetnt 
' vių tatiios priešus bolševikus.’?

Rugsėjo 14 d. Vilniuj bu 
vo atidalyta vad. antra šiaų- 
rėš mugė.. Savo ęksponątų 
kiekiu ir lankytojų šk&ičium 
ji yra daug menkesnė, kaip 
prieš porą metų buvusi tini- 
gė. Mugėj plevėsuoja dvi 
svetimų valstybių vėlidvoš, 
ėštų ir lafvni, tačiau tik kai
po dėkoracijc^, nėš jtį ek& 
pontitų labui inažd. Yra tik 
estų kioskus,, o latvių negu
lima surūšti.

“^iiniaus Rytojus” pra- 
neša,* kad žymią daugumą 
eksponatų mugėj yra išsta
tę žydai. Mugės proga inva- 

"iL.t—t— "••• •Į.rinrflh'TT' j : haų sąjungos uzsakyint 
ininkė Rauba padirbĄ 
dalį su lenkų ereliu. Fri- 
rėlio nežinia/ kuriems tiks- 
lains prilipd^di Gedimino 
stulpai. Dėl to “Vįniaus 
Rytojus” rašo: “Iki ąol kai 
kurie lenkai mėgsta sūlia e- 
relio vartoti Vytį, bėt šiuo 
žygiu sieke dar anksčiau į 
Lietuvos praeitį ir su, ereliu 
sulipdė Gedimino stulpus. 
Žinoma, invalidai ne kiek

• - * “ “ J . • •itonją, o 
artistė gal ir tiek nežino, tad 
kodėl nepafantazijuoti. Tik 
keista, kad. visi laiktaščiai 
tą medalį pavadino ’ labai 
gražiu, kadangi lenkų erelis 
sujungtas su Jogailą herbu. 
Kokių Jogailą? Ką Jogai
lai

y-? -

"ta ininim galingą!

. Ju »•< t r

^an<h^ameąYytau __ o 
Mes meltįžia'm Au^sČiausį už skaisčiąją vėlę, 
Nes įįs itiųsų tąufaį gyvybes iškėlėt.. 
Įinėti didvyriai gfažti ir garbinga! 
Jis Kristaus žibįiitą tėvynėj įakelė, 
Stt jtkmsa kovojo'; jėgų jam nestinga: 
Jw kuria viflstyiį ir plaįeią, didingą, 
NofS jfriėŠaii jį įtiola- Taip, puolė ir gėlė!.. 
Tiė sttažiai ptoslinko. Šalin ųiūsų gyris: 
Valstybė ta žlugo, nes itiiyė Didvyris...

! At žltigo ? Jo dvasią visi šiandie mato: 
: Atgyja valstybė! Tiek vargo patyręs

; Lietuvis iiežlimga kelionėj vis irias...
i Ei, broliai, gyvūosim dar tuksiančius metų!..

. . “P. B.”

ir garbinga!
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'Spalnį S d. yra visos mūsų 
pasiryžimo diėnai va- 

iitid amžių iietuvds 
Kviklių.

s metų atgal, spalių 
Td^ iuetuvos ir lenkų delė- 
gacijos pasirašė Suvalkų Sti- 

kuria Lietuvės pttsėje
I kra^iai tesidarė. v

Tokia* tai trumpai suglaus- 
dekama Merkinė, Lenkų ta sf>alįų 9 d. istorija.

jė Vaiįfičfe štot^ ir Pėr tą dešimtmetį Vil- 
]&takyfiftio Titifja pčr niaifs krašto lietuviai daug 

apšfcr. Eišiškes-Bas-| nukertėjo, daug jų kalėji- 
___ . muole ir nuo lenkų kulkos 
-Ttidbūdu Vilnius likoL'iė-Įžuvo, dėlto, kad jie neišsiža

dėjo lietuvybės ir tautybėj 
kad jie drąsiai gynė ir tebe- 
gind savo ir visos tautos tei
ses. -

Vilniaus klausimu mūsų 
tauta vietios iiitbifibii^s.

Kaip Prancūzams Pary
žius, kaip Lenkams Varšuva, 

f taip diųms Lfettiviatas ViL 
jnius.' :**a*y^V’ ” *■"r ■'

oję apie lenkti slap-Į Tad šiais Vytettio Didžio- 
pHširengimūs, Lietuvos jo metais kiekvienas tautie- 

iftmišterijos išsikėlė iš Vii- tis privalo padaryti pašiža- 
iiiajis. Pasiliko tik laikinoji [dėjimą dirbti Vilniaus vada- 
^tltiiauš valdžia. vimo darbą.

, §į>aliiį 9 d. lenkų kariilo- Atgaivinkime širdyse pa- 
|į- ifleiiė paėmė Vilnių. Tą die- siryžidią atgauti Vytauto pa- 

$ą lenkai išžudė apie 30 aš-1likimą.
menų.

iri'** ' iieh^-Į DARBO FEBERACIJ9S 
noji valdžia ir milicininkai 

’ prancūzų karininkų vedami
apleido Vilnių.
~'i'.

14ą pačią dienų, geta Žeh- 
|Skįt> įšt&yinu; lenkų ka^ 

Čifiotheiie, mŠj. Koscialkovs- 
3q vedama, ėmė žygiuoti per 

Liiikų girią Vilniaus
*. _

J Vilniū jau irttvo pėrsike- 
tlėiiiv^. Saldžios į-

-.'ir r - / ; •.. ..i. •šefe

Kunigdmš
j.V'gtauto Didžiojo ir 
Vilniaus vadavimo su
kaktuvių paminėjimas, 

. spalių 12 d. š. m. bus pil~ 
nai nusisekęs jeigu visi 
mūsų gerb. kunigai da
lyvaus.

Gerb. kun. Cronin; kar
į tedros administratorius 

pageidauja, kad gerb. 
lietuviai kunigai j tas tš~ 
laimes atvyktų ir atei- 

. tų į katedros zakristiją
S^ val. po pietų patikti 
į/.- E: Kardinolą O’Con- 

įry' Gėri), lietuvių kunigų 
pdūsui dainavimas bū
tų didžiausiu atlyginimu 

?Paminėjimo rengėjams, 
'p ypač kun. F. Virmaus- 
kiui, kuris tiek darbo ir 

^^šneikatas padėjo tpkun.
UrboHdviėiili, kurisI“*

1 - * i

■J ■. . ? -I t Vi . ■

Lietuvos “Darbininkas” 
rašo:

<< <Pavl

leivhj kurios vei
kimo pagrindu yra auklėjimasis 
ir lavinimasis krikščioniškoje 
dvasioje. ' T^eaąL Ateitnfinkai 

ir ‘politikos,’ kuomet 
šaukiami ginu tautos 

Tokiems reikalams
ateitininkas skaitė tihkainiau- 
siais netgi ateitininkų priešai — 
socialistai ir laisvamaniai. 1918 
m, Rusijoj Voroneže bolševi
kams areštavus Vyr. Lietuvos

- • į v r — a : . > 4 ...
Tarybos narius kąiriėji pedago
gai kreipėsi j ateitininkus, kad 
išaiškintų liaudžiai apie bolševi- 
kų persekiojimus lietuvių! veikė
jų ir kad tuoma padarytų įtakos 
suimtųjų fSUubsayimuL ~ Af ėi- 
tiniiAaitą uždavinį garbingiau
siai atliko patys atsidurdami už 
tai bolševikų kalėjime. Laikino
sios^ vyriausybės šauksmą išgir
dę 1918 ir 1919 m. ateitininkai 
pirmi organizuotais fcriais sto
jo savanoriais kariuomenėn,- a- 
teitminkai organizavo šavano- 1

MijiAus fciKffiH testot
' ■■ ■ -

Vihiiaus VadavimcTSąjun- (Vilniaus klausimą drauge^su 
gos steigimo idėja tarpe A-' 
meriios lietuvių atrodo pil-

i-' - <.

nai priBtendusi,' ,nėš jį gy
vuoja jau 10 metų, tai yra 
nuo Vilniaus užėmimo 1920 
metais pei lenkų generolą 
Želigovskį. Didesniose Ame
rikos lietįvių" kolonijose, 

r va - -Čikagoje, beveikia 
“Vilniui Vaduoti Komife- 
iai;’’ pastarojo (XV) L. D. 
S-gos SeimO nutarimas “mi
nėti kasmet Vilniaus vada
vimo reikalą taip ilgai iki 
Vilnius bus atvaduotas;” 
New Yorko ir apylinkės Vy
tauto Didžiojo Iškilmių Ko
miteto nutarimas kasmet mi
nėti liūdną Vilniaus neteki
mo dieną; nesenai spaudoje 
Ipasirodęs f Lietuvos Gen. 
'Konsulo paraginimas (“Vy- 

. tauto Didžiojo minėjimas ir
Pereitą antradienį, Bos- [Vilniaus žaizda) ; Ekonomi- 

 

tone prasidėjo Amerikos|nio Centro priimtoji Vii? 
Darbo Federacijos Seimas.

Dėlei Amerikos Legijono 
seimo ir jųjų triukšmingo 
[parado Darbo’ Fėdėršicijds 
seimas liko kaipir nustelb
tas. '

Prohibicija ir bedarbė yra 
svarbfdtigi irteušiitidf štathl 

| seime. ...

D. Federacijos seimas pa
sireiškė už leidimą gaminti 
alų ir vyną.

Bedarbės klausime laikosi

imlsų skaitau loig dm- ?^^an° apie istoriją, 
nvrrinT/\ rrn I i Tiz-ilr 4-

nbmis — štai kaip pndere- 
tų mums išbaigti šiuos Vy-r 
tauto Didžiojo metus.

Esant dabar ir Ameriko
je ėkdti^ės dėprėSjdšIąr^ 
kui, negali, būti kalbos apie 
masintas aikų rinkimus viį- 
niečiams; betj 
gos Įsteigimo- faktas jiems 
jau būta didėliu moraliniu 
suraminimu.

bendro su Gedimino 
at^ra kla

sta ir žmonių klaidinimas. 
Argi dar iki šiolei neįsitikin- 
ta,' kad lipdyk nelipdyk, o 

Kad šios mūsų mintvs ir vis tiek nesiklijuoja.'” E.

kintų 
kimus, 
telis svarbiausias šio mo- 

i mėhto reikalas. ~
L. G. K.

troškimai taepąiiktų vien 
svajone — atvykimas čion iš 
Lietuvos žinovo Lietuvos is
torijos bei1 Vilniaus klausi
mo, kuris nieko (aukų) iš 

., k L ♦

mūsų neprašydamas paten-

niaus klausimu rezoliucija, 
kuri turi reikšmes netik 
Vaizbos Butams, bet ir abel- 
hai visuomenei; galop dide
lė eilė kitų lietuviškai-pa- 
tribtiškų . apsireiškimų, — 
vis tai liudija, kad Vilniaus 
vadavimo idėja yra nemari. r • * *•' i -

Taip dalykams stovint, A- 
merikos Lietuvių Vilniui 
Vaduoti Sąjungos įktirimšfc 
atrodo lyg įvykęs faktas. 
Kad toji sąjunga pradėtų 
gyvuoti de faeto, bet ir de 

už trumpinimą darbo valan-1 J111®* ~ reikalinga iniciaty
va; paeinanti is vienos mū- 

|šiį didesniųjų kolonijų,- kaip 
New Yorkas, Chicago, Bos
tonas ar Pennsylvanijos lie
tuvių.

Rodos nieko rimtesnio su
galvoti negaftnia, kalį kfa- 
tūriSiam Vytauto Didžiojo 
Metų užbaigimui inaugu- 

lienirigą A L. Viltimi

dų. • 1 < =
* ‘ - 1 J» f . ‘ .

jį . ■ . ' •

Federacijos augimas susil 
pnėjęs. Amerikos darbinin
kų organizavimas į unijas 
nuo 20% nupuolė iki 10%. 
iDidžio&btf tadttttrijbšė dsr- 
binitik$.&ir ir čtabar tėbeta 
neorganizuoti. •

Taigi galima laukti
bių ir pagrindinių reformų ~Igjtthgį k^po

Christmas present’L dėl 
Helaišvėje vargstfmčių Vj|- 

SuvalkU — Gardino

VŪriiiis. — LlėtirHų ūkio 
draugija, vėiidiiti Jžitt treji 
metai, turi 15 skyrių, nors 
galėtij turėti < apie 50, bet jij 
nepavfksta lėgAližubti. Ad- 
mlblstriSctaės įstaigos nenu
rodo motyvų, dėl kurių jų 
neregištiiidja.

. Savo veikimo uždaviniais 
draugija stato — teikti vie
tos žemdirbiams patarimų, 
padėti jiems organizuotis ū- 
kio srity, padėti įsigyti ge- 
resnės rūšies veislinių gyvu- 
Uų ir darbo įrankiu, padėti 
parduoti žemės ūkio pro
duktus ir 1.1. Draugija turi

- * ’’ - • - • t • •■••/% » , J .

LIETUVOS RAOK) y
šieną

l

M

.......
Nuo šių mietų sausio me- 

nėšio didelė Radio kompani- 
ja Columbia Ėroadcastiiig 
Šystein įvedė į savo duodą,- W 
inūs radio programus įdo- > ■ 
mią riatijiėnybę vardu “Na- 
tibnš iFoium.”

“Nations Forum” yra pu-v 
sės valandos programas pa- ,i 
švęstas susipažinimui su ku
ria nors valstybe. 
v Programas papTastai šit- • 
siddrO šiaip :

1. Dešimts minučių foš 
valstybės taiiiinė muzika ai 

. j • r . vr*•

’ . - - - > T .- - 1 - ....... . ;

palengvintomis . Sąlygomis, ir 
veislių gyvulių. Draugija 
dar turi 11 žemės ūkio įran
kių skolinamųjų punktų, iš 
kurių ūkininkai lengvo
mis sąlygomis gauna naudo
tis modemiškais įrankiais. 
Draugija ūkininkai labai do
misi. ,

✓'

Ulei &V 
iniėstė,

,2. Dešimts minučių tos val
stybės atstovas Washing- 
ton’ė pasako trumpą prakal
bėję iš Washington’o studi
jos.—

» > J . . • - :

3. Dešimts minučių 
muzikalis programas iš New 
York’o. -

Nations Forum programai 
būva kas sekmadienis, 1:30 
po piet, Eastem time (tai
gi Chicagoje viena valanda 
anksčiau; Denver, Colo. — 
dviem valandom anksčiau, 
Califomijoj—trimis valari

■ ■ ■■ ■ ■.’ • ■ ’i

Califomijoj—trimis valan-. - 
domis anksčiau). Lietuvai 
skirta diena išpuola spalių' 
12 d. ir programas Įvyks to- 
kioj. tvarkoj:

Pirmas ir paskutines de-^ 
šimts minučių programą 
pildys Lietuvos operos žino-: 
mi artistai — p-Iė Ona Kai 
kus (Katkauskąitė) ir p. 
.Juozas Babravičius. Narna? 
tyta jų solo dainos ir duetai -

Atitars dešimts minučių.^ 
kalbės Lietuvos Atstovas, B* A? 
B. K. Baltitis, iš Wasliing*^* 
ton’o. 'Jį.

Sis programas, kaip ir H* 

tų valstybių Nations Fotum 

profctatnai, yra ijenhiojlai 

per visas 

ca^ting Sipttem stotis Vi 
Amerikoj. Specialiu su 

gimu numatyta progr 
perdavimas ir f

Kas hof? Lietuvos 

Dienos Ii d. špfilių 

k-.

ColtniW Btbiidcttttor i



Petras Malinauskas
(Liet. Kol)

tik 
praleisti 
Lietuvos

su degdnči; 
siipb Kau

už rafi- 
baimės išbalusią 
kuri paslydusi

n'aūaji padaryti ir par 
stovi... O Jūs žmdneliai 
kitės, lyg medžio rąstai 
mvn!” <'

IŠ šalies žiūrinčiam ir; 
kai ir skaudu darosi. Ro 
trūksta tik filmuotojo,^ 
ris čia pasistengtu padu 
t i, kad nežūtų tos “ret< 
ypatingos scenos.

Dominikonų RespiubŪkoš
Gen. Konsulas NewYork’e 

7 ir vietoje veikiąs Pašalpos
Komitetas yra kreipęsis per 
Lietuvos Gėn. Konsulatą- į 

[lietuvius, prašydami prisiSė-

; Jis 
nę 
plaukęs Keratinu, paskiau 
jūromis, ir galop skridęs, o- 
ru. '

Paveikią sutiko . garbes 
j marsū. Jį paerfie aviacijos 

vadovybe/ o žtpstipb ftažos 
šv. Karimiero Sesėrų ir 
'‘Aušros” gimnaziją mer
gaites, kuribs visą kėlią jam 
barstė gėlėmis. IŠ ten -ta di- 
č&ftl? procesija pfisifkb 
Kauno link, priešaky, ėjo. 

' organizacijų VfHavdš, kttrių

h u.lĮl j. ...................

retpkitft pAri ardau*! Tvartai afri 
r>f. Gani ų«t«vto taftoj totcftlM «

Kiekvienas mūsų labai 
daug- nustotume, jeigu 12

• w '---
spalių lygiai 1:30 popiet ne 
būtumėm arti radio priimtu
vo. Kaip mūsų Pasiuntiny 
bė praneša iš Vašingtono,, prie sušetpiiho nelaimingų 
tai bus nepaprastai malonus Santo Domingo miesto gy- 
pusvalandis.

Pirmiausiai, operos solis-< 
tai p. J. Babravičius ir p-lė 
Ona KatkaUskaitė padai- 
huos keletą rinktinių dainė- 
lių. Toliau: kalbės anglų 
kalboje Lietuvos Ministeris 
ji. B. K. Balutis. Baigiama 
su p. Babravičiaus ir p. Kat- 
kauskaitės solo ir duetais.

Šis pranešimas turi tiks
lo visiems priminti ir ypač 
pakviesti Amerikos lietuvių 
jaunuomenę pasinaudoti tuo 
nepapržfstti mofnehtu 
vieną pusvalandį 
senosios _ tėvynės 
glėbyje. .A • - 1

iš Egipto — 2
iš TripoHcL2-' 

347, iš ŠiM:
— ’o-to 

ir

6,352, Bulga 
26, Čekoslovakijos' 

Prancūzijos — i4$ 
Vokietijos 10,479, Graiki.
— 67,• Anglijos — 620, Juį 
šlavįjos — 682, Lietuvoj 
138, Latvijos — 115, Lt 
sembūrgo — 600, Majuos 
420, Olandijos — 1,715, Lt 
kijos — 1,684, Portugalr
— 464, Ispanijos. — 2,8
Šveicarijos — 1,540, Tūr 
jos — 75, Ukrainos —' 1 
Vengri j oš — 675, rldndi, 
—50. Iš Azijos mihėtdr^n 
tais Romą aplankė 152 
dininkai 
maldininkų. 
iŠ Tuniso - 
iięs ^emrikos — 3,175 
Pietinės Amerikos 
maldininkų. Į pądUotus 
Čirts-, neįeina' atskiri aš 
i/visai rta'žoš ^RipėsTk 
jubiliejiniais metais apl 
Roma. "

..agMatčž
r -

V įsi drąsiai žygiuoja links- 
mi laiptais žemyn. Jau tuoj, 
rodos, nusileis' minia į pa
kalnę, tuo tarpu pryšakiniai 
tik staiga pamato, kad laip
tai išgrnivę... ir Išliptų ga
las taip šulinio svirtis iški
lęs ore.

— Lipkit, lipkit, riėštovė- 
šaukia užpakaliniai 

Ir

ną tuo oficialiai prospektą 
atidarydama.

Į Vytauto prospektą prie 
karo ligoninės įeina Smėlių 
gatvė.

Dabar ji Kanuo miesto 
valdybos nutarimu pavadin
ta Grimyaldb gatve. Prie 
j oš btivo paštAtyti vaitai su 
įrašu Sugedėtoj ui ties 
Grunvaldu.” Prie ifaujosios 
gatvės burmistras pdlirikčjo 
mūšų tautap sulaukti haftjo

♦ • • : i. »I' i , T/ .

Grnnvaldo. Tada, sako', tam 
didžiam žygiui galėsim kitą 
naują gatvę paskirti.

PsĖvefki&s atskrenda
•J 1 . • . ** C • . t i j '
Dar prieš jo atskridįmą 

Aleksotas tik liūliavo žmo
nėmis. Ten buvo susirinkę 
valdžios atstovai, seni visuo
menės veikėjai, užsienių sve
čia^ ankštieji karininka i, 
organizacijoj Su šdto vėlia
vomis, Kauno inokyklos, rbi- 
ništerijų vaidininkai, ir 
šiaip ftrinibs žmonių.

Paveikslas o'rlMrviū išskri
do iŠ Gatlidvoš. Tuo būdu 

bus attikęs visokią kelio- 
— ir keliavęs pėsčias, ir

tĮ skraidė Kaune.

Šventes proga - žmonėms ‘ 
tavo padarytai tidinų tokių 
lengvatų. Taip visi Kalino 
kinai paskirtomis valando
mis rodė publikai dovanai 
filmas, kitur nemokamai bu
vo suruošti koncertai, pa
skaitos, paminėjimai.

.—. Antroji diena

Tai Vytauto karūnavimo 
sukaktuvių paminėjimas. Tą 
dieną visose Lietuvos bažny
čiose biivo atlaikytos iškil
mingos pamaldos. Įspūdin- 

fainaldosbūvo 
zilikoje, kur jas atlaikė pats

Kaip gali tauta augt gero
vėje, darbštume, sveikatin
gume, ar gyventojų skaitliu- 
je, jeigu žmonės pasiduotų 
girtuokliavimui ? Kiekviena 
tauta, kad pakelti savo šalį, 
tūri turėt žmonių ir pelnin
go jiems darbo. Negali gy
vuoti tauta kur valdininkai 
pašidavę girtuoklybei. Su
maniai valdyti tautą, reikia 
žmonių, kurie moka išmin
tingai ir gerai tuos reikalus 
apgalvoti ir i pravesti. Gir
tuokly beje, auganti Šalies va
dovybė, valdininkai nčgali 
išmintingai valdyti, nes jie 
daugiau mąstytų apie gėri
mą, negu apie tautos reika
lus. Negali taūfa didėt' gy
ventojų skaitliumi jer bus 
permirkus alkoholio nuo
dais. Kiek kalėjimų reikia 
statyt tiems, kurie per gir
tuokliavimą padarė kokią 
nors piktadarybę? Žmonės 
viens kitą žudosi įtekmėje 
alkoholio, kuris jiems pro
tų stfmaišo. Girtuoklybė taip

įneštą, su kitais plaukiojo 
jachtklubo nariui motoriaė- 
miš valtimis po Nemuną ir 
Keri. Tdip'M 
švyturiais į aj

Prie senosios pilies griu
vėsių kaibąi pasakė Vytauto 
Didžiojo komiteto pirminin
kas šrietimo ministeris.

Jam baigus, pasigirdo ar- 
motų trenkšipaS, ir orkes
tras sugriežė; tautos himną. 

,Tš pilės paveikslą nešė pasi
mainydami ministerių kabi
neto nariai ir įvairios orga
nizacijos.

Prie karo muziejaus 

priveiksią pasitiko gėh. Na
gevičius Sū karo invalidais. 
Vytauto karaliaus garbei ir 
jo garbingam atniinimui pa
sakė kalbą, kuria atvaizdavo 
Lietuvos savanorm nuopel
nus atgimstančiai tėvynei. 
Jisai tarp kitko pareiškė, 
kad Lietuvos nepriklauso-- 
mybę prMžudė tautos vadai. 
Čia vėl buvo sugriežtas tau- 
tos himnas, karo muziejus 
staiga misvįto šimtais įvai
riausių špatai, sugaudė lais
ves tarpas. Per pamaldas 
už laistės karžygius atvyku
si į iškilmės čekų karininkų 
dėlegaėija ant paminklo už- 
dėjo vainiką*.

Pne kird’4nuziejaūs žmo
nių biivo tokia spūstis, kad 
galop, neleido nė su pakvie
timais. v

— «. . 3 w X .

VkW tdiėstąš buvo iliu- 
minuofžis. Ltingai EėihąŽ vi- 
stfr p&pii&tt Vytdttfo fctta- 
liatis atvdiždhis. Gražiausiai 
nušviestas btivo kffro muzie
jus, Liettfvbs baftko rūmai, 
« H; •*' J»' m « v*

kit
ir stumia pirmuosius, 
štai ima byrėti žmonės ant 
galvų ir ant kojų, kaip pa
kliūva — vįsi į pakalnę...

Tą nelemtą būklę kiek ga
lėdami stengiasi dar kari- 
r: 5r- : t ' 1 -jį » /,♦'/?• a-< į

ninkai ir šauliai taisyti ^vie- 
nas nutvėręs pbhitrtę ant pė- 
čių nuneša, kitas 
kos veda iš 
;seną ponią 
krinta žemėn ir sunkiai de
juodama ir tų laiptų šeimi
ninkus peikdama sako: “Ir 
kur. jų akys! Ar jie nežino, 
kad mes galime Čia visą savo 
-sveikatą palikti.

. Čia vėl studentas savo ko
legę ant peties neša žemyn; 
ptO šalį čiuožia šilkiniais rū
bais ponia ir plūstasi: “Na, 
tai gražiausia, sumanė mus 
ant juoko palaikyti, laiptai

Popiežiais laiCTaŠtfe “Osrį 
servatore Romano” neseniai 
rašė apie maldininkus, kurifiš 
jubiliejiniais metais aplankė* 
ttoiną. Grupėmis apsilarikitf* 
siu maldininkų skaičius su*’ 
daro 126,922 asmenis. D&Šk 
ginusia maldininkų buvo is 
Italijos (78,290). Iš. 
Eiiropbs valstybių Rčfąiį ap< 

jie su- lankė viso 44,143 maldinin
kai. Vatikano organo \laU 
kraščio) pranešimu^ jubip|0| 
jaiuš metais Romą aplankė 
^.iistrijos 1,767 maldinįjį^ 

iš Belgijos 
jos

; -i*’--- - . v*-
TragikomedĮja prie Vytauto D. 

laiptų

-Vytauto D. paveikslo suti
kimas tiėk. sūdothiirib kau
niečiui, kad visi, kas tik ga
lėjo, iš visų miesto kąmpiį 
skubėjo į aerodromo aikštę. 
Kiekvienas vėržeš arčiau, 
tad pamatytų, o per tokią 
minią, kur ten prieisi. Tada 
sumanė žmonės pagudrau
ti: koT'“Vytautas” plentu 
ąpėiš apie Ale 
manė ugbėgti jam už akių ir 
pamatyti. Visi suplūdo į Vy- 
taifto D. laiptus ir ftžialigifc- 
a:>

— O, o dar, žiūrėk, pa- 
fėikšl&s nebUvo nė pūSiaū- 
kelėj ir mes b'dšuh gatvėje, 
gausime visą eiseną pamaty-

politas. v
- Ryto 7 vai. Karo muzie- j 
juje buvo pakelta Vytaūfi- 
nė vėliava/o 11 vai. visi su-Į 
surinko į pamaldas parado 
aikštėje. 12 vai. prasidėjo 
pats paradas:

17 vai. universitete, miės-
td rotušėje ir kitose salėse 
buvo atidaryti iškilmingi pd- 
Šedžiai Vyišiūto'. karūnavi
mui paminėti. Tsč proga į 
Sj*-. 7” « & . * • • ii t *4 '» • *♦* ,

sienas ,viešo j o pobūdžio pa
statų,. kurie šiemet statomi, į 
tayd įmūryti Vytauto mėda- į 
M.

Š» « t 'j ' J f 1 * ' / |

Kauno miesto tarybos na
riai po iškitfri'iri^o posėdžio 
nuvyko į dviejų naujai sta
tomų pradžioj mokyklų pa
matų pašventinimą. Viena 
štatoma Uoštd kraiilįd gatvė
je, kita-—Aušros ir Žemai-

18 vai. tavo Kauno pilyje 
nuieišfa Vytautine vėliava. 
Visą iškilmingumą gerokai 
sutrukdė lietūs. Mat, lynoti 
pradėjo jau per paradą, o 
juo arčiai! į vakarą, juo la- 
bia ėmė dangus niauktis.

Pačios iškilmės vis dėlto 
nepasižymėjo kokiu nors įs
pūdingumu. O kai kur po
licija, užuot džentelmeniškai 
dariusi tvarką, net per daug 
nemandagiai stumdė praei
vius, vis Sakydama: prašom 
nestovėti, prašom čia ne
vaikščioti ir i. t. Paprastai 
į kariuomenės paradą leis
davo" žiūrėti, d šiėmėt publi
kos iš tolo neprileido ir po
licija su arkliais baide žmo-

X 

nės.
iškilmės oticidiiai buvo *- • . - • • f

baigtos dviem rautais. Da- 
bar. po oficialiošios dalies, 
tenka laukti, kad karaliaus 
Vytauto šviesi atmintis bū
tų paminėta blogiausiu atve-

^argybos apsuptas buvo ne
šamas, pats paveiksiąs, o ga- 
įle issitiese organizacijos, mo
kyklos ir valdininkai.
' Šparelius SOdarf kariai it 
šauliai, vėliau prie jų prisi
dėjo skautai rii mokiniais.

► V* ' » • T ' • > -i -

Pateiksią ligi Aleksoto til
to nėšė pasikeisdami kari- 
jrihkai — aviacija, šarvud-

veritojų, kurie bUvo viešnios 
žemėn sugrusti.
, Kadangi Dominikonai yra 
maža tautelė, tat matomai 
jiė tikisi, kad mažos tautos, 
kaip lietuviai, geriau atjaus 
jų nelaimę negu didelės tau
tos. Lietuviško Pašalpos Ko
miteto nėra galimybes Steig
ti, bėt aiškini armėnu at or-

< -. * ■ •. * * 

ganizacijų aukos bus pri- 
ifh’amo'š dėl pdsiiffitiino Do
minikonų Respublikoššelpi- 
mo otgah'ūfiiS. ,

l. a. k.

:'f - • - ... ....................

’ ‘J* * - ■ J• ' - ■» .

- Sveikata did^iausids.Mno- 
gaus itlHdš, ė svirti 
sia priemonė tam tūriai iS- 
saugoti. ’vyj (

L. G. K

j Greitas snstefekimus v<a K
Puikūs Laivai — — Gi
švarumas ir ' M

. ▼ AZUMUnb I
[ Tiktai1 PėrftL

Uffe Jtom iw 

ipedą

S. s. “nyuJUG nrjiv"...........
, • Tnf»rmadlu ir JaiyiJoigltrelk^t«*re‘Pk|t8s
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Valdyba

Atkočiūnas, Vytautas Augustinas, Kon
stantinas Aukštikalnis, Antanas Aukš
takalnis. ' .

II

Mainn kailį.

pustuzinis mėnesių atgal 
liberalai, kaip jau buvo 

idant pakenkti šv. Kazi- 
> parapijos Labdarių draugi- 

‘’darbnotei, sumanė organizuoti 
Labdarių dr-ją. Bet jų gra- 

i ir daugybės prižadų 
►ratusių lietuvių nepatraukė, 

ami, kad jų darbas nueis 
sumanė ir užvardino “Sė

lių Prieglauda.” Bet ir dabar 
’kyiesidaro.

Pardavinėja Šerus
*rie to* jie sumanė pardavinėti 
kokius šėrus (akcijas). Sako- 

$4, kad jau keletas atsirado, kurie 
o. Žinoma, jie eina į na- 

pardavinėja aiškindami 
jau jie turi čarteri ir visokius 

’ pabūklus. Vyručiai, apsižiū- 
te kokius šėrus perkate kad 

is nereikėti] aimanuoti. Man 
į' kad jau daug lietuviu tapo 

gauti pardavinėjant įvairus šė- 
i. Aš nenoriu tikėti kad Wor- 
Eterio lietuviai katalikai prisidės 
ie ardymo darbo. Mes žinome 

kad čia yra šv. Kazimiere 
ijos Labdaringoji draugija, 
jau 13 meti] kaip pasekmių- 

: darbuojasi. Prie jos priklauso 
katalikas ir ją remia dar- 

pinigais ir drabužiais, nes mi- 
E>ji draugija visus šelpia lygiai 

gai.

Stebėtinas čarteris

Liberalai mulkina būk jau jie 
L ir čarterį. Bet tikrybėje to 
ierio ir šiandiena nesimato. Vie- 

Organizatorius pranešė, kad 
s tris kartus buvo parkelia- 
Vorcesterį bet ir vėl grįžo Į

K <

55:

Čio išvažiavimas. Gerai pavyko, 
nes publikos buvo daug, kaip vie
tos taip iš apylinkių kolonijų. Ka
talikai pradeda suprasti ir įver
tinti gerus ir naudingus parengi
mus.

jaunimo kiaturmas

Norwoodas nors naujai apgy
ventas lietuviais, bet čia augusio 
jaunimo jau turime gana gražaus 
ir nemažai. Bet nelaimė, kad tas 
jaunimas kaip tik nelaimingas, nes 
neturi vadų, kas jį vestų ir tvar
kytų. Senesniems veikėjams pirš
tis ir imti vadovavimą jaunimui 
kaip ir netinka. Buvo čia vienas 
jaunuolis K. Viesulą pradėjęs dar
buotis, bet ir tas pasitraukė ne tik 
iš veikimo bet ir iš Vyčių 27 kuo
pos. Gal jaunimas nemokėjo 'jo 
asmens pagerbti, ar kas ten tokio, 
bet ■visgi kaipo vadinamam veikė
jui nereikėjo taip pasielgti. Reikė
jo daugiau kantrybės. Tur būt 
būta išpūsto baliūno, vėjas bisk; 
papūtė ir trūko. Todėl sakau, kad 
vietos jaunimo likimas apgailėti
nas. Jaunimas pasiryžęs veikti pil
na energija kad tik būtų jiems kas 
padėtų. "

sudaro: p. Stasys Su 
ninkas p. Petras Je 
Tetarius ir p. Jonas Sfončiūnas 
iždininkas. Susirinkimai hutai 
turėti kas trečias mėnesio antra
dienis.

K ’ ’ .

Ir kitoms kolonijoms būtų lai
kas pasekti Hartfordįečių pavyz- 
džiu.

Kareap.

Veronika tę Vincaą PaŠ- 
, Marė Paulaus- 

; Ona Pe. 
Aldona Pili- 

Piraga#, jdtoaa Pi
ls, • Filomlna 

Vy- 
tautas Pram UtasTucepavl-
čius, Stasys čėpsviSu#, Rita Pup- 
kaitę RayiąundąąJpupka,.A.delė Purai- 
tę Apolinaras Puįus, Jonas Pocius,

Keistutis Roglis, Jonas RainUtis, Ange-

ltponis, ę

Keistutis. Rojdis,Tonas Rainutis, Ange
lą Rainikytė,- Viktoras Ramanauskas 
Malvina RandzevUSutė, Stas? Ran<lze- 
vičiutė, Rita Rngtenyte, Margareta 
Rugienytė, Teresė .Rngienytė.

• • - S.■j
Kazys Sakalauskas, Marė Sakalaus

kaitė, Jurgis Sakalauskas, Juzė Saka
lauskaitė, Juozas Sakavičius, Ulijona 
Salasevičiutė, Leonardas Sarapas, Juo
zas šarkus, Alfonsas Savnlis, Bita žež- 
k&uskaitė. Antante žežkevičius, Vytau
tas Sepavičiu#, žibirkštis, Vik
toras žifcirkštis. Marė žibirkžtytė, Vin
cas žimaitis, Bita žinikiutė, Pranas 
žimnkonis. Petronė Šiniauskaitč, Adelė 
Siniauskaitė, Anriė Senklutė. Eleną 
Senkiutė, Antaną# šipas, Biru ta Sipa
vičiūtėj Rlenn ^ĮratnAmtatitS.'' Marė 
Skamarakait^ Stasys' Savickas, Elena 
Skibauskaitė, Blnyp Slavickaitė, Juo
zas Slavinskas, Jonas Slavinskas, Ber-

■ ii ■
Magdalena Akelaitytė, Blruta Ali

šauskaitė, Pranė Ališauskaitė. , /
Albina Bagųčlnskaitė, Antanina Bak- 

ši-tė. Aidona Balčiūtė, Ona'Balsevičiū
tė, Ona Bandonytė, Elena Baronaitė, E- 
mllija Bauriut^, Ona BUiauskaite," Da
rata Boreišyti^ Agota Bosaitytė, Pranė 
Brokiutė, Oną Brožytė, Jeva Bakunai- 
tė, ^ronB. Butkevičiutė, i Genovaitė 
ButkeviŠūtė. Onk Butrlmaitytė. 

J Ie^į čepulytė, Ona6esnlkait6,Adelė 
česnaltė. Rolė česnaitė, Elena čiraitė, 
Morta čiraitė. 4

Zofija .Dailidaitė, Emilija Dapkiutė 
Valeria Dapkiutė, Ona Dallydaltė. Ele
na DanHaite, Albina Degutytė, Justina 
Degutytė, Antosė Dusevičlątė, Marcelė 
Dusevlčlutė, Elena Galeckal.tė, Matildą 
Gilytė, Veronika GinHutė, Bronė Gle- 
biutė, Jadvyga Glebiutė, Aldona Gra
žulyte, Grasilda Gražulytė, Lili joną 
Gražulytė, Elena Grabilevičiutė, Elena 
Grigaliunaitė, Genovaitė Grigaliunaitė, 
Florentlna GHgaliauskaitė, Adelė Gu- 
žiauskaitė, Jeronimą Grinevičiūtė. Ele- 
na Ivaškaitė, Izabelė Jankauskaitė, A- 
nelė Jankauskaitė, Ona Jerusevičiutė, 
Elena Jočiutė, Adelė Kapočiutė, Vero
nika Kapočiutė, Lilijona Karpavičiūtė, 
Evelina Karsokaitė, Zofiaj Kazakevi
čiūtės, Adelė Kavaliauskaitė, Elena Ke- 
dytė. Veronika Kerulytė, Bronė Kinde- 
rytė, Marė Klimašanskaitė, Elzb. Kor- 
kuzaitė, Vanda Kuntganytė, Marė Lei- 
kauskaitė, Marė Leverytė, Klara Lo- 
dytė, Elena Lukošiūtė, Eleonora Dabri- 
laitė, Mikalina Dirsaitė, Ona Lukšytė, 
Angelą Malkauskaltė, Aldona Mansevi- 
čiutė. Viktorija Marčiulionytė, Paulina 
Mažeikaitė, Agnietė Mbdekevičiutė, 
Liudvika Medžveckaitė, Angelą Mlke- 
lionytė, Zofiją Mikellonytė, Ona Mor- 
tunaitė, Paulina Mortunaltė, Aleksan
dra .Mortnnaitė, Aldona Mickevičiūtė, 
Ona Navickaitė, Ona Nemurytė, Ieva 
Orenčiutė, Barbora Paberžytė, Stasė 
Pasevičiutė, Aldona Paulauskaitė, Emi
lija Paulauskaitę .Julė Petrauskaitė, 
Angelą Petrauskaitę Ulijona Petrose- 
vičiutė, Genovaitė Petulaltytė, Biruta 
Plitnlkaitė, Alicija Poplytė, Albina Po- 
plytė, Elena Poplytė, Albina Putytė, 
Angelą Putytė, Vitalija Račkauskaitė, 
Valerija iladzevičiutė, Birutė Rakaus
kaitę Angelą Sadaaskaitė, Ona Saka
lauskaitė, Julė Sakalauskaitė, Ona Sa- 
latkaitė. Marė Salatkaitę Ona šilalytP, 
Marė šilalytę Albina šimikauskaitė, 
Katarina Sluckiutė, Ona Slnckiutė, Al
dona Špokaitė, , Marė Stanišanskaitė, 
Adelė Strazdaitė, Marė Struckiutė, Pe
tronė švenčioniutę Marė Tamašauskai
tę Anelė Tumosaitę Marė Tamošiūnai
tę Ona Tanzaitė, Ieva Tanzaitė, Marė 
Varaškaitę Anėlė Vaškęvičiutė, Juzė 
Vencikiutė, Elęna Vilkaitė, Teofilė Vir-, 
kauskaitė. Marė Volungevičfutė. Stefa-

LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, spalių 12, 
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti už
niktus mokesčius. * Valdyba

L0WELL,MAS8,
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks f 

sekmadieny, spalių 12 d., tuoj po 
^umos^ Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos.

/ Valdyba;

< ■ . i

BALTIMORE, MD,
'Spalių 12 d., sekmadieny, tuoj 

PO sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

. •/1 Kviečia Valdyba

PROVIDENCE, B. L
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny, spalių 19, 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai-' 
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavyz. 
dį kitiems.

WORCESTER, MASS.
LDS; 7 kuopos susirinkimas į- . 

vyks spalių 12 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles. ,

Valdyba j

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

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

! Valdyba;

“Darb.”No. 74 tilpo aprašymas 
apie įvykusias iškilmes šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje, rugsėjo 
17 d. š. m. Tą dieną J. M. Špring- 

’ield’o vyskupas Thomas M. OLea- 
ry suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą šiems vaikučiams:

A.
Stasys Adukas, . Alberta Adomonis, 

Ona Akstiną It ė. Jonas Akstinas, Ber
nardas Alavošins, Rita Alavošiutė, Ed
vardas Ališauskas, Adelė Ambrozevi- 
čiutė, Vytautas Ambrozevičius, Pranas 
Ambrozevičius, Teofilė AnkŠtutytė, Bi. 
rūta Ankštutytę Albertas Ankštut!#, 
Alfonsas Anušauskas, Marė Anušaus-
kaitę Julė Antanavičiūtė, Ona Ątati- | nardąs. StaHlionis, Jonas Stalllioriis, 
naitė, Valentinas Atkočiūnas, Petras Juozas Stanišanskas, Ksaveras Stanke- 
Atkočiunas, Vytautas Augustinas. Kon- vičius, Grasilda Starkevičiūtę Marė 

Starkevičiūtė, Zofija Statklutė, Angelą 
Steponaukaitę Antanas Steponauskas, 
Viktorija Strnckns, Antanas Strungi#. 
Ona šukytę Albinas šūkis, Tomas Sri- 
"kla#, Vincas Sviklas,. Uršulė Šukytė.

c ' ■ “m ■ ■ '■T.
Elena Talakauskaitė, Emilija Tamu

levičiūtė, Rita TamJdutę Leonora Ta- 
payauskajtė, Veronika Taparauskaitė, 
Ona TapaTauskaitę Aleksandras Tau
ras, Vincas Tautkui, Ieva Tamkevičiu- 
tę Albinas Tribandls, Ernestas Tropys/ 
Antanas Trumpaitis, Gabrielius Trum
paitis, Marė Tumošaitė.

' ' ’ / U.
Juozas Urbonavičius, Aldona Urmo

naitę Mildreda Urmonaitė, Benediktas 
Uždavinis. j

Fabijonas Vaičiulionis, Konstantinas 
Vaitkevičius, Pėtrils Vaitkevičius, Al
fonsas Vaitkevičius, Marė Vaitkevičiū
tę Mildreda Valtetunaitė, Albina Va- 
tatkevičiutę Leoną Vaaltkevičiutė, Al
binas Valentukevičius, Albinas Volun
ge vičius, Lilijona Varnagirytė, Julė 
Vilkaitė, Angelą Vbbickaitę.Tonas Vir- 
bašius, Juozas Virbašius, Julė Valatke- 
vičiutė. 'r

■ ■ -

Jurgis Žakas, Juzė Žaleskaitė, Albi
na Zaleskaitę Adolfas Žaleskas, Marė

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

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

Nepamirškite užsimokėti duok
les. Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. mėnesinis ir pirm-seiminis 

susirinkimas įvyks trečiadienio 
vakare, spalių 15-tą dieną, • Šv. 
Pranciškaus parapijos Kliubo* 
tambaryj, 94 Bradford St. Na
riai ir narės malonėkite susirink
ti skaitlingai, nes turėsime svar
bių reikalų aptarimui link Seimo. 
Tad tėmykit ir neužmirškite, nes 
šis susirinkimas yra perkeltas an
ksčiau.

WORCESTER, MASS.
Metinė Aušros Vartij Parapijos 

vakarienė šiais metais atsibus ket
virtadienyje, spalių 16 dieną, 7:30 
valandą vakare. Ds>-bščios ir pra
kilnios šios parapijas šeimininkės 
deda visas pastangas kad tik šiais 
metais toji vakarienė būtų pasek
minga, geresnė ir gražesnė negu 

. Žymesnieji si muzikai 
rengia gjažų muzikas programą. 
Matant visų tokias geras pastan
gas, aišku kad vakarienė bus gra
ži ir maloni, todėlei drąsiai galima 
sakyti kas dalyvaus neapsivils. 
žinomi tad kviečiu visus prietelius 
ir geradėjus atsilankyti ir daly
vauti Aušros Vartų parapijos me
tinėje vakarienėje.

Kun. K. A. Vasys, Klebonas

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

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

Valdyba 'Mkas, Antanas Balčius, Pranas Balčius, 
Steponas Balčiūnas, Vytautas Balčiū
nas, Jonas Baronas, Adomas Bendoras, 
Alfonsas Bendoravičius, Jonas Bendo- 
ravičius, Vincas Bendoravičius, Anta
nas Boreišis, Jonas Bosaltis, Jonas 
Briška, Kazys Bublys, Juozas Bunevi- 
čius, Pranas Burokas, Juozas čeenic- 
kas, Jonas Česnulevičius, Pranas Čes
nulevičius, Juozas čužinskas, Antanas 
Dailide, Steponas Daučiunas, Albertas

tarelpkHto
» bu protokolą raitininką.

Galevičiu- 
Glaąkaitę

čfutę Marė Zinklutė, Elena Zitkiutę 
į Teodora Zižiutė, Adelė Žukaitė, Leo- 

Zaleskaitė, Pranė Zdanavičiūtė, Petro- norą Žukauskaitė, Vincas Akelaitis, 
nė Zdanėvičiutė, Jonas Zurumskis. Antansaavičius, Edvardas Arkešaus-

✓

Deksnytė,

I

pirmiaus.
• .

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

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

-> • - - ■ • - ~ ■

kimą.
do, kad čarterio ir lįgšiol 

■Tąfcju būdu -VTfšfiiinėti 
.tam tikslui ir pardavinėja- 

t būk tai padengimui lėšų dėlei Į 
’o išgavimo.

g-Blaivių minčių žmonėms yra ge- 
g žinoma kiek yra reikalinga ka- 

o panašaus namo įtaisymui ir 
^užlaikymui. O prie to darbinin- 
i ir visoki reikalai. Tokį didelį 

tegali padaryti tik šv. Ka- 
taiero parapijos draugija. Tik 

aus darbo ir daugiaus pasi- 
ientimo. Tada bus reikalaujamas 

as ir kitokios įstaigos. Apmuš
ime ką darome ir kur einame.

Žvalgas
e
»-•

NORWOOD, MASS.
Vietos veikimas

rs ir bedarbė siaučia, bet nor
ai, ypač katalikai, rankų 
žia. Veikia kiek galėda- 

kaip apšvietai, taip ir labdary- 
\§tai pavyzdys: Čionai randa
is nelaimingos siratos sesutės, 

nesveikatos, kurios ran- 
joninėje. R. K Federacijos 

pirmutinis stojo darban 
nelaimingas siratas. Atši

lti visus lietuvius pereidami 
įbas. Taip pat jų naudai 

išvažiavimą ir visą pelną 
jųjų sušelpimui. Gerašir- 
BŽiai į tą atsinešė paduo- 

“.'nelaimingoms gailestingą 
už ką jums Dievas atlygins, 

rugpiūčio įvyko Naujom 
® R. K. Federacijos apskri-

LAWRENCE,MASS
Spalhj mėnesio 13-t/ diena, ku-

*
rios vietos lietuviai katalikai lau
kia įtempę savo visus nervus ir jė
gas. jau arti, tebelieka tik kelios 
dienos.

Toje dienoje, 10-tą vai. ryte, į- 
vyks pašventinimas Šv. Pranciš
kaus parapijos naujos bažnyčios. 
Parapijonai. su priešakyje savo 
darbščiu ir gabiu klebonu kun. P. 
M. Juru, labai džiaugiasi savo gra
žia bažnyčia: ir nebepriežasties jie 
taip labai džiaugiasi, nes iš oro 
bažnyčia panaši į katedrą, o vidu
je — tai tikras rojus.

Laike pašventinimo visos vietos 
lietuvių katalikų šios parapijos 
draugijos dalyvaus in corpore.

Užkvietimas LDS. nariams-ėms
Vietinė LDS. 70-ta’ kuopa, kuri 

dalyvaus in corpore pašventinime 
bažnyčios, kviečia LDS. narius ir 
nares iš apylinkės kolonijų daly-, 
vauti sykiu. Atvykę prie bažny
čios kreipkitės prie LDS. 70-tos 
kuopos tvarkdario, kuris suteiks 
ženklelį,’ duos vietą salėje ir turė
site užrezervuotą vietą bažnyčio
je laike šv. mišių.

K. A. Venčius

i Pflkuę Padnš- 
*atahu, Kaldras ir viso- 

įrėdmeę parduodam 
Kreipkitės ypatiš- 

kai arba rašykit 
varantuojam už- 

siganėdinlmą.
Pas mus gausi

te tikras europiš- 
kas plunksnas ir 
putras. Aplanky
kit Musą Naują 

’ " Storą LKPIE’S.
Featker Co., M Chauncy 

Mara (Chauncy St 
r-tanmer St ir yra netoli 

8t< arti Jordan-Marsh 
ant kampo Bod-

~ B.
Pranas Bagurskis, Ona Bagurskytė, 

Pranas Bajorinas, Teodoras Balčiūnas, 
Ona Balčiūtė, Ona Balsytė,'Klemensas 
Baltramaitis, Leonarda Banytė, Petro, 
nė Banytė, Povilas Banis, Antanas 
Bartkus, Alfonsas Baškis, Juozas_Ber- 
taška, Jonas Blaveckas, Rita Blizgytė, 
Pulcheria Blizgytė, Alfonsas Buckunas, 
Marė Buivydaitę Zofija Bu|vydaltė, 
Silvestras Bumblys, Albina Bumblytė 
Marė Bundzaitę Juozas Burdulis, Ona 
Burdulytę Vincas Butrimaitis.

C.
Alfonsas Čepulis, Juozas čepulionis, 

Antosė česnaitė, Pranas česna, Angelą 
čečekitė, Jadvyga čepulionytę "Ona 
čepulionytę Barbora Chiodo, Darata 
čiglnskaitė, Marė čiginskaitė, Juozas 
Čiuplis, Ona čiuplytė. /

- D.
Zofija Danilaitę Konstantas Dančiu- 

nas, Albina Degesytė, Ona 
Ona "Dočiutė, Ona Dulskytė.

G.
Kazys Gadiliauskas, Rita 

tė, .Tonas Galevičius, Pranė
Emilija Grigalitmaitę Marė Grigaiin- 
r.aitę Ieva Gr^įliunaitė, Petras‘Gri
galiūnas, Juozas Grigaliūnas, Elena 
Grudzinskaitę Juozas Grudzinskas, Ma
rė Grabauskaitė, Vytautas Greska, Po
vilas Grimala, Emilja Gudzevičiutė.

I.
Pranas Ivaška, Vytautas Ivaška.

J.
Valerija .Tavarauskaitė, Angelą Jeru

sevičiutė, Alfredas .Terusevičius, Marė 
Jogminaitė, Adomas .Toneliunas, Anta
nas Joneliunas, Pranė Jurytė, Biruta 
Jurytė, Ieva Jurgelionytė, Julius Jur
gelionis, Jonas Junevičius, Elena Jurai
tė, Elena Juškaitė, Rožė .Teškevičiutė,

K. '•
Anelė Kamandūlytė, Matilda Karo

są i tė, Margareta Karoblytė, Povilas 
Karoblis, Jonas Kardokas, Vincas Ka
selis. Adelė Katauskaitė. Ęovilas Ka- 
tauskas. Elena Kavaliauskaitė, Alber
ta Kavaliauskaitę Adolfas Kazalaitis, 
Juozas Kazlauskas, Rita Kazlauskaitę 
Felicita Kazlauskaitė, Juozas Keršius, 
Vytautas Kirminaitis, Algirdas Kirmi- 
naitis, Bronė Klebauskaitė, Vincas Kle- 
bauskas, Agnietė Klebauskaitė, Petras 
Klušinskas, Joanna Konserevičiutė, Vy
tautas Kondratavičius, Pranas Kondra
tavičius,. Veronika Kondrota vi čiutė,'An
gelą Krisiunaitę Alfonsas Krisčiunas, 
Adelė Kristopavičiutė, Vincas Kučins
kas, Cicilija Kučinskaitė, Elena Ku- 
kauskaitę Kazys Kalikauskaa, Jonas 
Kulunas, Ona Kunsaityte! Margareta 
Kupstaitę Rita Kupstaitę EIias Kups
tas, Edvardas Kupstas, Kazys Kuizi
nas, Angelą Kuzmickaitė, Petras Kva- 
raciejus. Veronika Kinčlutė.

L.
Jonas Labanauskas, Petronė Laba

nauskaitė, Juozas Landžius. Elena Lan- 
<Jžiutė, Ieva Laugelytę Marė Laukai
tytę Matos Laužonis, Marė Lanžonai- 
tė, Juzė Lebellunaitė, Albina Lebeliu- 
naitė, Adolfas Liberis, Gehovaltė Libe- 
rytę Jonas Listaltis, Juzė Lukšytę Pet
ronė Lukšytė.

M.
Benediktas Mačiuliavičius, Marcelė 

Maleckaitę Angelą Maleckaitė, Aldona 
Maleikytė, Pranas Mamakičius. Geno
vaitė Mamavlčintę Vytautas Mansevi- 
čiu#. Konstantas Matulis, Biruta Ma
tulytė, Leonardas Matulis, Boleslavas 
Matusevičius, Petronė Matusevičiūtė. 
Algirdas Mažukna, Pranė MaŽuknaitė. 
Albina Medekevičintė, Vincą# Mika
lauskas, Ieva Mtkelionytę Cicilija Mi
kėnaitė. Virginija Miliutė, Ona Minu
tę Marė Mlnlkauskaitė, Andrius Mi- 
gtukevičins. Antanas Morkūnas, Marė 
Morkunaitę Antanas Morkūną#, .Tona# 
Morkūnas, Vincentas Maleckas, Geno
vaitė Mamavičiutė. ‘

• N.
Marė Navikaitę Aldona Navikaitė, 

Joanna Navickaitę Adelė Navlckąitė,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINfiS L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. 
DRJOS VALDYBA

Pirmininkai y Motiejus žloba,
36 ML Ida Rd, Dorchester, Mass. 

Telephone Cdumbia 5431 
Vice-Pirmininkas — j. L. Petrauskas,

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

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

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

885 E. Boadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis, _ \

7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 vai. 
po pietą, Parapijos salėj, 492 E. 7th 
SL,.So. Boston, Mara

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 30 d. bažnytinėj salėj 

įvyko politinio klūbo organizaciniu 
susirinkimas. Labai malonu mat^- 

į ti, kad mes lietuviai šios šalies pi
liečiai pradedame dalyvauti poli
tikoj. Juk mes galime ne tik kitns 
rinkti, bet ir patys būti renkami i 
ivairas valdiškas vietas. Tiesa, 
Hartforde jau buvo politinis klū- 
has, bet jo veikimas buvo silpnas, 
nes vidujinis narių tarpe nesutiki
mas dėl įsitikrinimų nedavė klū- 
bui plačiau veikti. Dabar stoja į 
darbą katalikai. Jie kuria nepri
klausomą politinį klūbą. Iškarto 
prisirašė virš 40 asmenų. Valdybų Valdas Navickas, Elena Nevuiytė.

D. L. K. KEISTUČIO DRJ0S 
VALDYBOS ADRESAI 

1980 M.
Pirmininkas — Antanas Macejunns.

450 E. Seventh St, So. Boston, Mass 
Vice-pJrm. — Povilas ŽIrolis,

554 E. Flfth St, So. Boston, Mara 
Protokolą Rašt — Adolfas Navickas,

274 Bolton St, Soi -Boston, Mara 
Finansų Rašt — Juozapas Vinkeviflua,

450 E. Seventh St, So. Boston, Mara 
Kasierina — Andrius Zaliecfcas,

702 E. Flfth St, So. Boston, Mara 
Maršalka n- Kazimieras Mfkailionis,

906 E. Broadway, So. Boston, Mara 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė

nesinius susirinkimus kas antrą ne 
dėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E lfTSilver Sta^ 
So. Boston, Mass, 1-mą valandą pe 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
naujų narių su savim prie draugtjot 
prirašyti.

PAŠALPINfiS DRAUGUOS 
VALDYBA

Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Viče-PIrmįninkąs — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — V. Tamotiunas, .
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — D. Lingevičins,
62 Adams St, Dorchester, Mass. 

Kasteriąs —.P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Bostąn, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė! 
Flfth St, So. Boston, Mass.

' -------

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
. DR-JOS VALDYBA

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

Vlce-Plrmlninkas—Juozas Jackevičius,
92 Savčyer Avė., Dorchester, Mass. 

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

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

Iždininkas — Vincas Kališfus,
67 G Street South Boston, Mass. 

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

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

Grabauskas, Ksaveras Gražutis, Jurgis 
Grigonis, Adomas Gulblckas, Juozas . 
GuTbickas, Pranas Gnrevičlus, Jurgis 
Gurevičius, Leonardas .Tankus, Vytau
tas .Tąnšiauskas, Juozas Kapočius, 
Vincas .Korkuzas, Matas Karpavičius, 
Bronius Karsokas, Adomas Kasevlčius, 

1 Jurigs Kędys, Jonas Killnskas, Vincas 
Kilinskas, Matas Kryžiauskas, Pranas 
Kryžiauskas, Alfonsas Kunigonis, Vy
tautas Kusilevičius, Antanas Laužonis. 
Juozas Latjžonis, Albertas CLevanavi- 

■<3u.s, Juozas Ligaltis/Jonas Listavi
čius, Juozas Listavičius, Juozas Lozo
raitis, Vytautas Lozoraitis, Vladas Ly
čių#, Adomas Maleckas, Adolfas Mal- 
kauskas, Kazys Marčiulionis, Jonas 
Matukaitis, Antanas Matulevičius, Pet- 

vras Medzveckas,- Kazys Mickevičius, 
Alfonsas Paiubeckis, Jurgis Pečinis, 
Antanas Pijus, Jurgis Poplis, Juozai 
Poškus, Jurgis Punickls, Petras Pūty.#, 
Juozas Patys, Antanas Orbučius, Mar
tinas Orbučlus, Danielius Račkauskas. 
Ksaveras Račkauskas, Antanas Račkns. 
Edvardas Račkns, Leonardas Radžiū
nas. Juozas šaparauskas, Vincas šeš- 
kanskas, Jonas Sdlauskas, Jurgis Si
korskis, Antanas šilelis, Albinas Žilins
kas, Antanas Žilinskas, Vincas žimi- 
kauskas, Kleofas šimikauskas, Vytau
tas šimukaūskas, Vincas Sinkevičius, 
Vytautas štantas, Petras Stašaitis, Pra
nas Stątkną, Vincas Stoškus, Edvardas 
Štreimikis, Vincas Sviklas, Jonas Ta
mašauskas, Jonas Taparauskas, Stasys 
TaparausĮraas, Juozas Tauras, Gedimi
nas Tropys, Eugenija# Vaitekūnas. Al
bina# Vaitkevičius. Juozas Vaitkevičius. 
Jurgi# Vaitkevičius, Petras Valentuke- 
vičins, Stasys Valinskas, Petras Vit
kauskas, Jonas Vyšniauskas. Bonaven
tūras Zelnoraitls, Jurgis Žitkus. Jonas 
Zadrilns.

LDS. 103 kp. mėnesinis susi 
kimas įvyks sekmadieny, spalių 12, 
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kuriij užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują nari prie kuopos prira
šyti. ’ ' Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 12, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
riu vra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rašt.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

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

- Kviečia Valdyba

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių 26 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos raštv Z. Gudelis

‘ -
t

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

Pirmininkas — J. Grnblnikas,
24 Prracott St, Readvllle, Mass. 

Vice-Ptrminlnkas — J. Markellonls,
140 Bowen St, So. Boston, Mara. 

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

Fin. Raštininkas — M. Seiki#,
256 E. Nlnth St, 8a Boston, Mara 

Kasteriu# — F. GraadeHs.
287 W. Flfth St, So. Boston, Mara. 

MatfcUka — J. Zatkla,
7 Vlnfleld St, So. Boston, Mara 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
nedėldlsnl k «to Parapi
jos St, South

Boston,

UETUV. DUKTERŲ DRJ01 
PO GLOBA MOTINOS BVft

VALDYBA
Pirmininkė — Teklė Aimenskienė.

63 G SL, So. Boston, Mara 
Vlce-Pirnalnlukė — F. Zaleckienė,

448 Cambridge St, Cambrldge, Mua 
Prot Raštininkė — Ona Slaurienę

443 E. 7-th St, So. Boston, Man. 
Telephone South Boston 8422-R.

n n. Raštininkė—Marijona Ifarkoniutk 
664 E. Efghth St, So. Boston, Mus 

iždininkė — Ona Staniui lutė,
105 Weat 6-th 8t, So. Boston, Maaa 

čvarkdarė — Ona Mtogtrtllenė,
1512 Colnmbia Rd., So. Boston, Mm 

Kam Globėja — E. Jannfonfenė,
. 1426 ColumMa Rd., So. Boston, Maaa 

Draugija savo •ualrinkimtn laiko kaė 
antrą utarnlnką kiekvieno mėnesiu 
7:80 vai. vakare, pobataytinėj iv» 
talnėj.

Vitali draugijos reikalais

K< TIK BttJO Iš SPAUDOS NAUJA KHYGA
: Ą ; VARDU

HR-TtS TiramilS BBUKK 
nmiEsis ;

Parašė KUN. PROF. PR. BUOIS* M. L G
Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nvotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina mink*- 
Uh virikHah 1160. Eetaia viršeliais *1.00 Užsakymu 
kito sekanfin adresu:

••DARlUhNKO” ADMnaSTRAOUA
9N Vert BroaAimy,



Kam reikalinga pirkti vyriškus dra
bužius prašau prie manęs kreiptis, nes 
aš reprezentuoju vieną iš geriausių fir
mų. Dabar yra atėję smnpeiiai žiemi
nių drabužių ir gausite pigiai ir gerai. 
JONAS JAROŠA, 225 L St, So. Boston. 
Tel. S. B. 0394-W.Italijos premieras Mus | 

solini pareiškė darbininkų ir 
kapitalo atstovams, kad jis 
yra priešingas davimui pa
šalpos bedarbiams/ Jis pa- 
rjeiške, kad vieton pašalpos 
Itali jo joje 400,000 darbinin- 

j kų dirba prie viešųjų darbų. 
Eš tų 142,000 dirba prie tai
symo kelių.

Spalių 13 d. mūsų bažnyčioje 
bus laikomos tik vienos misos. Jos 
bus 8 vai. giedotos intencijai Ro
žančiaus draugijos. Po mišių drau
gija kalbės rožančių be perstoje 
visų dieną. Vakare T vai. prasi
dės mergynų šv. misijų savaitė.

bažnytinis keras p. O. Grybaitei; 
vargtųdnkei, vadovaujant. Netrū
ko ir solų. P-lė Margarieta Grybai
tė tą dalį gražiai užpilde. .

Kalbų taipgi buvo užtektinai. 
Pranas Galinis, nesenai S Lietuvos 
grįžęs kalbėjo. Dalyvavo it kal
bėjo sekantieji kunigaiJ. Švagž- 
lys, F. Strakattskas it* S. Kneižys.

Nuo parapijom} buvo įteikta kle
bonui dovana. Klebonas kaip už i 
dovaną taip ir už vienybėje darba/ 
;mąsi širdingai visiems dėkojo. 

Vienybėje, dirbdami Cambridge 
' 'ietuviai nuveikia didelius darbus.

Buvęs

KIMAS
Trečiadieny vakarę po pamaldų 

įvyko parapijos vyrų masinis SU- 
fririnkimas Vytauto jubiliejaus pa
minėjimo reikale. Kalbėjo kun. 
Virmauskis, p. Antanas Kneižis ir 
Tėvas Petrauskas. Įnešta ir paan* 
trįta kad visiems reikia prislėgti

misijos baigsis _ su mSiomis, pa
mokslu ir tt 9 vai. ryte. Vaikų mi
šios bus 15 minučių anksčiau. Sun- 
day schoolės nebus. Paroda prie 
bažnyčios prasidės tvarkytis dar 
prieš pirmą valandą po pietų.

Labai, labai pageidaujama, kad 
visos draugijos ir pavieniai daly
vautu Naujos Anglijos Vytauto 
jubiliejaus paminėjime.

i . -

Pirmadieny klebonas važiuos 
Lavrencan j naujos lietuvių baž
nyčios pašventinimo iškilmes. Jo 
Eminencija Kardinolas yra pasky
ręs jį pašventinti tą gražią bažny
čią. Nežinau ar jis apsiėmė tą pa
daryti. Būtų labai katalikiška, kad 
kodaugiausia lietuvių, ypač Bosto
niečių, dalyvautų pašventinime tos 
puikios bažnyčios.

PARSIDUODA
BRIGHTONE—7 apartmeniiį blo

kas ir viena krautuvė. 5 karų ga- 
radžius. Yra žemės. Labai gražioj 
sekcijoj ir patogu prie krautuvių, 
kari} ir mokyklų'. Šaukite Newton 
North 1238-M. Belmont 0353.

PER DU METU
IŠMOKĖTI

PLUMBING ir HEATING
MUHdBS MEHEGAN CO. 

500Brtadway
M 8 B. 4599— Milto* 8211

DEVYNIOLIKTAS

METINIS BALIUS

xr IS- 
graibstę rusų tautos turtus 
priėjo liepto galų. Visiškai 
nusibankrutiję. siūlo užsie
nių kapitalistams pirkti tur
tingiausi gamtos turtais 
įkraštą Kameatką. Buvo pa-1 
siūlyta pirkti Amerikai, bet 
toji atsisakė. Kamčatkos pir
kimu interesuojasi Japoni
ja. Artėjant bolševikų vieš
patavimo galui, komisarai 
nori apsirūpinti pinigais, 
kad galėtų išbėgti nuo rusų 
tautos teismo.

Dievui padėkoję, katedroje, paro- Į 
duos visi į Symphony Hali, kam
pas Mass. ir Huntington Avė., Bos
ton. Ten bus milžiniškas dainų I 
koncertas. Apie dešimts bažnyti-1 
nių korų sujungtomis pajėgomis 
dainuos. Kalbės įžymūs kalbėto
jai: Senatorius David I. Walsb. 
majoras Curley ir kiti. Netruks ir 
lietuviškų kalbų.

Dėkitės visi parodon ir dalyvau
kite gražiame pfč^ame. Parody
kime kad savo didvyrius ir jų dar
bus mokame įvertinti. Lietuviai

Klebono Vūrdtnų Vakarienė
Spalių 5, bažnytinėje svetainėje 

įvyko klebeno Kun. Pranciškaus 
Juškaičio pagerbimai vakarienė. 
Eokilis buvo ant greitųjų sureng
tas. Daugelis žmonių nežinOjo.To- 
dčl į vakarienę- TnepcrdaugiausUi 
atsilankė. Bedarbė atsiliepia ant 
visų.

i Skanių valgių pavalgę, klausėsi 
juuzikabo programo, kurį išpildė

“Darbininko” name 5

7 gražūs dideli ir šviesftįg 

kambariai.' Yra elektra, 

sas, maudynės, skalbyn®Įp 

duodama šiluma ir janitfr-* 

rius patarnauja. Dėl platės^ 

nių informacijų kreinkitės j 

M Darbininko” Administra

cijų.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V.CASPER
(KASPARAVIČIUS,

511 E. Broadway, So. Bortote
Oflto VolandtM.*

Nuo 9 Ik! 12- ryte ir nuo 140 Ud 
5 ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofk, 
sas uždarytas subatos vakarais fir , 
uedeidienials; taipgi seredoadsntaj 

12-tos dieną uždaryta* - 
_ Taipgi nuimu ir X-raįf *

4 grąžąs ir šviesus kambariai. Yra e- 
lektra, gaus ir naujas garinis ir ang
linis pėdus (comMnatlon). Kreipkitės: 
1438 Columbla BA, So. Boston. Mass.

>■" . A

kvieslys

TeL S. B. 2805-IV
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Eegzaminuoja aįb 
priskiriu akinta 
kreivas akis attta 
sinu ir ambUtadkr 

koše (aklose).akyse sugrąžtnUSrtk 
są tinkamu laiką. ":į

3 LPAŠ AKARNH, fe ft§
447 Brpadwsy, Sosth Bastai

----- ,-------------------—~
..........."... n ui ............................ ■ į>j įiMU

Tel. Kenmore 7825

sek-
madiony Nubalsuota vienbalsiai

1 ’’ 1



KAI DARBININKAI
Katalikų darbininkų są

junga jau yra pripažinta 
Tautų Sąjungos ir tarptau
tinio darbininkų instituto^ 
kurio tarybos posėdžiuose 
gali per savo atstovus daly
vauti. ■ >

tavos rugsėjo 20 <8. ir taipgi kūn. 
Karaliaus išleidimui. . Vakarienė 
įvyks spalių 19 d., 1930, bažnytinėj 
svetainėj, 568 Broome St., New 
York, N1 Y. Bilietai galima gauti 
po num. 32 Dominick St. ir pas 
Cineova Pietures Corporation, 280 
South 5th St., Brooklyn, -N. Y.

ir. j.

tautinė 
1820 m.

Tel. Stagg 0783 Notary Publlc

JOSEPH LEVANDA
. (Levandauskas) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.y.

GBABOBIUS 
—IR— 

BALSAMUOTOJAS

Deportavimas Prasižengėlių 
■■ Atefrtą; •

Klausimas: ImigraAtas mūsų 
mieste, išgyvenęs šioje šalyje su- 
virš dešimts mėtų, .prasikalto buvo 
suareštuotas, ir nuteistas 14 mėne
sių kalėjimo. Ar jį išdeportųos 
kuomet išpildys bausmę?

K. J., Flint, Mich.
Atsakymas: šitų, žmogų neišde- 

portuos. Jeigu jį antru kartu nu
baustų už prasižengimų inimant 
mo/ališką nedorumų jį išdeportuo- 
tų. Po Imigracijos aktu, bile atei
vis nepaisant kaip ilgai išgyveno 

Cįšalyje yra deportuojamas, jeigu 
sugautas ir nubaustas daugiaus 
kaip vienų kartų.

' Ar Studentai Gali Persikelti iš 
Vienos Kolegijos į Kitų

Klausimas: Buvau įleistas į šių 
Šalį kaipo studentas. Šiandien lan
kau vienų kolegiją bet noriu stoti 
kiton, nes šitą njan nepatinka. Ar 
tų pavėlins Imigracijos Biuras da
ryti ? K. L., Harrisburg, Penn.

kongresas, kviečiamas kas 
treji metai, renka s-gos biurų 
šešiems metams. Biurui pri
guli sekretoriatas, kuris yra 
Utrechto mieste (Olandijoj) 
ir leidžia oficialų mėnesinį 
laikraštį “Katalikų darbi
ninkų internacionalas/’

Šiai tarptautinei katalikų 
darbininkų s-gai priklauso 
717,631 Vokiečių darbinin
kas, 124,850 Olandų darbi
ninkų, 53,636 Olandijos ka
talikų darbininkų tautinin
kų, 101,565 Prancūzijos, 
76,000 Belgijos, 68,802 Čeko
slovakijos, 52,110 Vengrijos, 
Šveicarijos 18,093 katalikai, 
5.500 Pietųshvijos ir 1,300 
Luksemburgo. Čia reikia 
dar priskaityti atskiro vers
lo s-gas, kurios tarptautinei 
katalikų darbininkų s-gai 
priklauso, būtent vokiečių 
gelžkeliečių - s-gos 146,754, 
tarnautojų -460,789; vokiečių 
tarhaųtojii Čekoslovakijoje 
20,000 ir lenkų kalnakasių 
s-ga Vokietijoje su 11,117 
narių. Viso ši sąjunga 1928 
in. turėjo daugiau kaip du 
milijonu narių.

jų'užgirtų mokyklų, gali persikel
ti. Pirm negu persikels! turi'pra
nešti Commissionėr General of Im- 
migration, pranešant jam apie ta
vo norų persikelti ir prašydamas 
jų pavelijimo taip daryti.

Natūralizacijos Liudininkai .
Klausimas: Pasiunčiau mano pir

mų natūralizacijos prašymų keli 
mėnesiai/atgal, bet mane dar ne
šaukė ant išklausymo. Bet abudu 
vyrai, kuriuos ketinu šaukti kaipo 
mano liudininkais, apleido miestų, 
kitur gyvena, Ar turiu parašyti 
Natūralizacijos Biurui pranešant 
vardus kitų liūdininkų?

1L L., New York

Viena lietuvaitė iš Cher- 
soniaus rašo, kad gyvenimas 
ten žmogui darbininkui yra l. .
labai sunkus. Josios vyras 
uždirbąs 2 rubliu dienai, o 
išgyventi reikia 6 rublių. 
Gauna vadinamus “pajo- 
kus :” 300 gr. cukraus, 1,000 
gr. kruopų, 400 gr. maka
ronų, 2 dėžutes papirosų ir 
viskas. Bet tas “pajokas” 
ne dienai, bet mėnesiui! 
Duonos gaunama po 300 gr. 
kiekvienam žmogui kasdien, 
bet ji kepama iš visokių ne
tikusių grūdų, atmatų.- Rie
balų ir mėsos visiškai ne
gaunama. Žmonės gatvėmis 
vaikščioja nei gyvi nei mirę. 
Daugelis serga džiova nuo 
bado ir skurdo; Rinkose taip 
jau sunku kas nupirkti, nes 
viskas nežmoniškai brangu, 
tik komisarų šeimoms pro
duktai įperkami, nes esą šio
je “lygybės” šaly ne visų 

tuvį susiekęs padejuoja sun

kiu gyvenimu, ir ilgesiu gim- 
kinti ne gali kur nors pava- 
tojo krašto, bet vargo sura- 
žiuoti į Lietuvos atstovybę.

“Tr”:

jsFetfaitis, kad tokius vargonus ne 
'tik kad lietuvių parapijose, bet 
gal niekur kitur nerasi: reikia į 

-katedras vaikštinėti, kad panašius 
užtikus. Todėl visi nekantriai lau- 
kia tų vargonų pašventinimo. Gir

dėjome, kad bus iškilmės, su šven- 
įtu koncertu, kuriame dalyvaus, 
ikaipo “kūmai” visi aukavusieji 
'tiems naujiems vargonams. Beje, 
stambią auką padarė šios parapi

jos mergaičių draugija, Sodalietės, 
■Marijos Dukterys, paskirdamos 
\ $100.00. Nereikia jokių komenta- 
rų pridėti, pats veiksmas už save 
kalba ir aiškiausiai pasako kokia 
tai yra toji draugija. Te bus tos 

^draugijos žygis atsakymas į klau
psimų, kas yra daroma palaikyti 
jaunimą prie Bažnyčios—tautos, 
ir kaip tas darbas sekasi.
& VEIKIMAS

^/Kalbant apie jaunimų, štai šios 
-parapijos Vyčiai, surengė vakarėlį, 
Spalių 4 d. tikslui sudaryti fondų 
padengimui lėšų išpuošimui jų 
^saujos užeigos vietos—kambario, 
^Mokyklos salėje. Tas vakaras ant 
Bį-------------------------------- :------------

vadovybe pavesta šveica
rams. šiol įvyko dar
3 kongresai; 1922 m. Inns- 
bruke, 1925 m. Lucerne 
(Šveicarijoje), 1928 m. Mu- 
enchene (Vokietijoj).

• - K

Dėl įvairių tautų nesutiki
mų, reparacijų mokesčių, 
buvo pavojaus šiai sąjungai 
skilti, tačiau nuo 1925 m. šis 
pavojus prašalintas.

Sąjungos^nutarimai vyk
domi tik aiškini kraštų są
jungoms pritariant. Sąjun
gos tikslas tvarkyti gyveni
mą Kristauų mokslo dėsniais 
ir jį atnaujinti, nes šiandie- 
ninė.visuomenė ir ūkio tvar
ka nuo tų dėsnių labai yra 
nutolusi. Katalikų darbinin
kų tarptautinės sąjungos už- 
davinys yra turėti įtakos 
tarptautiniam ūkio ir visuo
meniniam gyvenimui, ginti 
darbininkų reikalus lei
džiant tarptautinius darbo į- 
statymus, remti atskirų kra
štų s-gų vęiipmą ir patikrin
ti jų bendradarbiavimą, rū
gintis kataliku darbininkų’ i- 

dealų plitimu visuose kraš
tuose, taip^pat kurti atskirų 
verslų katalikų darbininkų 
s-gas. ' L”

Atsakymas: Natūralizacijos Biu-i 
šaš tik tau praneš kada išklau->; 

symas įvyks, ir tada galėsi nuvyk- 
ti su dviem liudininkais (naujais) v W 
be jokių pranešimų.

. Laiko Skirtumas < W;-
Klausįmųs: žinau kad kuomet' -į 

pietūs- Phfladelphijoj tai naktis 
Stoekholme, ar man negalite pra- ■ jį- 

nešti kodėl taip yra. ,
. K. L., Chicago, HL

Atsakymas: Kuomet pietūs Suv* ’ / 
Valstijose (Eastern Standartį’ ; 
Time) yra 5 vai. po piet Paryžiuj^ 
ir Londone, 6 vai. Berlyne, Copen;’ > 
bagoji Hamburge, Ryme, Sto^fe- 
bolmė r Vienoj; 7 vai. ConstamB^^^> 

n opi e, Leningrade; 12 .-03 vaLBd-.li
gota, ; 2 vai. ryte Yokohamoj ir 7 
vai. ryte Sitkoj Ajaskoj.
L ' F. 11.^41
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