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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. SĄJUNGOS ORGANAS

Lietuvos “*EIta” paduoda, 
kad sulig pasirašytos su Ru- 

' sija sutarties medžiai atveža
mi Rusijos bus apdirbami 
Klaipėdoje. Tokiu būdu lent- 
piūvėse gaus darbo apie 1-

. > ~ __________ __________

i •

500—2,000 darbininkų.
Pasirašytoji sutartis įgys 

galios, jei pasiseks su Lietu- 
vos) vyriausybe išspręsti gele
žinkelių tarifų ir kitus klau
simus. „ .
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SIOLŪ DIKTATŪRA BRAZILIJOJ REVOLIUCIJA 
RUMUNIJAI

PARYŽIUS. — Europoj 
susidarė opinija, kad Rumu
nijai nėra kitos išeities iš e- 
kononunio ir politinio krizio 
kaip paskelbti diktatūrą.

Karalius Uarol, Maniu re
zignavus, koalicijinio kabi
neto negali sudalyti.

Diktatūra Rumunijoj jau 
nuo Seniai buvo pranašauja
ma/ Aišku, kad diktatūra 
privbs šalį prie naminio ka
ro.

. £ /
Rio Be Janeiro. — Sukilė

liai paėmė Formosa. Val
džios kariuomenė susistipri- 
nus atmušė sukilėlius nųoto- 
limesnio besiveržimo.'

VILNIUS.—Paskutiniam 
savo posėdy Vytauto Didžio
jo komitetas smulkiau apta
rė Vytauto Didžiojo iškilmių
eigą Vilniuj, nes' jau pro
vincijoj tų iškilmių buvo, 
pav., atidengti du paminklai 
Vilniaus—Trakų ir Švenčio
nių apskrityse. Vilniuj nu
matomos šitokios iškilmėj 
iš ryto spalių 27 d. Šv. Miką- '

. __ _ _________ *

RINKIMAI Į SAVIVALDYBES
^Kaunas. “Id.^t.” prane

ša, kad jau esąs sudarytas 
savivaldybių rinkimo įstaty
mas Kaune. Rinkti galės ne 
jaunesni kaip 24 metų, išgy- 

vienerius metus Kaune 
ip moką žodžiu bei raštu val
stybės kalbą.

KOMUNISTAI ŠUKELE 
RIAUŠES NEW YORKB

Pereitą ketvirtadieny va
kare, prie miesto salės susi
rinko komunistai ir bedarbių 
vardu pradėjo triukšmauti. 
Policijai pribuvus įvyko sut 
sikirtimas. Keliolika asmenų 
sužeista, šešiolika raudonų
jų areštuota dėl riaušių kėli
mo. ’ ! . • A

lojaus bažnyčioj gus panial- 
dos irVvtauto Didžiojo bius
to (skulptoriaus Rapolo Ja
kimavičiaus darbo*) atidengi
mas. Biustas yra bronzinis 
ir bus pastatytas dešiniosios 
bažnyčios sienos nišoj*' kuri 
bus marmuru išmušta. Vaka 
re bus, paskaitos, po jų bus 
vaidinimas ir paskui koncer
tinė dalis. Po to bus rautas, 

z 

į kurį bus pakviesti, be vieti
nių lietuvių, ir įvairių lietu
viams palankių asmenų.

spausdina a| 
nukreiptą/pį 
kuriame tara 
ma, kąd 192*1 
Pilsudskis tet 
tus asmuo ir J 
loj SuIęjuM^j 
vęsx iš Ambn

M Ji 
■* • i -5. ddarbininkų p< 

nesį, kuriuos

r Z ***** • *

^-“Robotnik” 
ų straipsnį, 
š Pilsudskį, 
itk# nurodo- 

24 m., kada 
yęs tik priva- 
yVenęs ąavo.vi- 

jis gauda
mos .socialistų 

dol. į me- 
lis sunaudojęs

—r

savo reikalais.
Pilsudskį griebėsi ginti užs. 

reik, m-jos rytų departamen
to direktorius Hųįuvko, ku
ris pirmiau yra buvęs žymus 
socialistų partijos veikėjas. 
Jis rašo atvirame laiške 
spaudai, kad Pilsudskis tuos 
gautus pinigus . esąs sunau
dojęs. filantropijos reika
lams.

•* į.
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DRl A-ftErtiNlNKŲ UŽDA
RINĖJIMO

Vokiečių dienraštis “Vos- 
siše Ceitung” praneša, kad 
ateitiniiikų uždarymas iššau- 
kęs konfliktą tarp Lietuvos 
Episkopato ir vyriausybės.

ginčą, kaip laikraštis pa- 
. žymi, turįs įsikišti ir švento
jo Tėvo Nuncijus,Lietuvai J. 
E. Ark. Bartaloni, -kai tas 
klausimas- bus galutinai iš
studijuotas.

BŪLOKAIJAUPASIDA 
UNIEUROPA

/

Sekmadieny, spalių 19 d. dant himnus iškelta abi vėli 
vos. Įžanginę prakalbėję^ 
sakė kun. F. Strakauskas-'^ 

Po to, choras gražiai'įi 
dainavo keletą dainelių J® 
lo dainavo p-lės J. Jurevi$i| 
tė, M. Gribaitė, J. Narinį 
tė, E. ir O. VerkauskaitŽ 
Smuiką solo grajino p-l^| 
Pauliukoniutėz Kalbėj AkuS 
J. Švagždys ir A. F. Knėi 
žvs. Eiles apie Vytautu pa 
sakė J. Paulauskaite, LDSl 
Centro pirm, duktė.

Žmonių buvo apie 350. ?>2 
Garbė Lowellio lietuviai 

katalikams, kad taip gražiu 
paminėjo savo tautos didvy 
rio jubiliejines mirties 
kaktuves. * . (lį

Valio Nepriklausoma i^ 
tuva! Valio lietuviai ka^įį 
kai! - i

š. m., Lowell’io lietuviai ka
talikai paminėjo Vytauto 
Didžiojo 500 m. mirties ir 
Vilniaus vadavimo sukaktu
ves. ' .!’ ’ ’/Paminėjimas prasidėjo iš
kilmingomis šv. mišiomis ir 
iškilmėms pritaikintu pa
mokslu, kurias laikė ir pa
mokslą pasakė vietinis klebo
nas kun. F. Strakauskas. 
z Žmonių buvo pilna bažny
čia. Draugijos pasirodė su 
savo vėliavomis ir ženklais.

Vakare 7 vai., K. of C. sve
tainėje įvyko koncertas ir 
prakalbos. Sukaktuvių ren
gimo pirm. J. Norkūnas ati
darė vakarą paaiškindamas 
tikslą. Choras, p. J. Šokeliui 
vadovaujant, pradėjo Ameri
kos ir .Lietuvos himnais. Gie-

BRUENING GAVO REICHSTAGO PASTOKI
• • • • > /

’■ . X • v

IR ATENTATAI
PoUdja turi dažnai kviesti į 

pagalbą kariuomenę

“Vossische Zeitung” pra
neša iš Varšuvos, kad Rytų 
Galicijoj kiekvieną dieną 
pasikartoja ukrainiečių sa
botažai. Paskutinėmis savai
tėmis Lvovo miestas pakar
totinai buvo be šviesos, nes 
ukfain^eęiai sugadino elek
tros laidus. Susisiekimas

hV...

fe^gsėjo 26 

Įg^eikalų mi- 
pui bUVOL į- 
bs užsienių^ 
^atsakymas 
kišką, kuria- 
^šoma: “Te- 

t įstebėti, 
M, tarybos

GENEVA. 1 
į 

d. lenkų ųžsied 
nisteriu Žales 
teiktas Lietui 
treik. minister 
į jo paskutinį 
me taip kitko: 
būnie man lei 
kad, mano rij&oi

i v’ ’

pasiūlytos

ryLIETUVOS VYSKUPŲ 5 
PASITARIMAS

. Kaunas. Rugsėjo 16 d? Lie- 
tuvps vyskupai Ęaune buvo 
susirinkę bendram pasitari-

s.

1 - *

LENKIJOJ

pasitarimo klausimas buvo 
Švietimo Ministerijos suma- 
’ -1

nymas uždaryti katalikų mo
ksleivių ateitininkų kuopas.

•I

LATVIAI APIE KLAIPĖDA
Klaipėdoj vyksta tyli dviejų

* - ■" <---------muturų, Kova
RYGA. — “Jaunukas Ži

nąsn įdėjo vedamąjį apie 
padėtį Klaipėdoj. Klaipėdoj 
lankęsis laikraščio korespon
dentas konstatuoja, kad an- _ x 
ksčiau Klaipėdos ūkininkas 
turėjęs du veidus — vieną

> vokiečiui miestelėnui, kuris 
perka ir antrą — tikrą natū
ralų lietuvišką veidą. Jei ū-

PARYŽIUS. ■■— Radikalų kininkas įsitikindavęs, kad 
laikraštis ^‘L’Ere Neuvelle” 
atspauzdino vokiečių pramo
ninko Arnoldo Rechbergo 
laiško ištraukas. Iš to pati

kinama, kad Rusijos bolševi
kai yra sudarę planus pada
lyti Europą į tris dalis.

x Tasai planas yra toks: 
Sovietų Rusija ir Vokieti

ja bendromis jėgomis puola 
ir užima Lenkiją. Šiai agel- 
bon Francija per Vokietiją 
siunčia savo kariuomenę. Tas 
jai-daiyti nekliudoma. Ka
da Franci jos kariuomenė aa- 
siekią. Lenkiją, tada pakyla 
Italija ir. atkerta franccūzų 
akriuomenę nuo Francuos, 

franeūtų kariuomen? 
aunaikmama ir to sėkmėje 
kuone visą Europą pasidali
ja Rusija, Vokietija ir Ita- 

, lijSz * ■ •
■ Šis bolševikų planas sukė- 

' U Įvairių, komentarų.

į. • * -
■z
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kalba su betėviu, kiekvienas 
kalbėdavęs gražia lietuvių 
valba, vietos tarme. Dabar 
klaipėdietis ūkininkas jau 
daug drąsiau kalba lietuviš
kai ir šią kalbą vartoja sa
vo tarpe. Taip pat Klaipė
dos krautuvėse dabar jau 
galima susikąfbėti lietuviš
kai. To reikalaują Krautuvi
ninkų interesai, nes iš Lie
tuvos yra daug pirkėjų.

Laikraštis toliau pažymi 
didėles Lietuvos vyriausybės 
pastangas Klaipėdos ekono
minės padėties pagerinimo 
srity. Ši priemonė esanti re
aliausia Klaipėdos atlietuvi- 
nimui. Tai, kas šiuo metu 
visiškoj tyloj vyksta Klaipė
doj, t. y. dviejų įtakų ir kul
tūrų kova, pasak laikraščio, 
žymia dalim primena senus, 
dabar jau užmirštus laikus 
Latvijoj. E.

jc ■ -vz. - Egi.

DARBININKAI BĖGA Iš 
BOLŠEVIKŲ jMONiy 

Pranešimu iš Maskvos bol

Kadangi bolševikų valdžios 
įsakymai įš_ centro nedaro 
jokios įtakos į vis didėjantį 
nedarbingumą bolševikų į- 
monėse, bolševikų valdžia į- 
sakė fabrikų komitetams pa
tiems disciplinuoti darbinin
kus ir priversti? daugiau 
dirbti. Daugelyje vietų fa
brikų komitetai liuosuoja 
darbininkus ir perduoda 
juos teismui. Alkani darbi
ninkai negalėdami pernešti 
bolševikų katargos fabri- z
kuose patys meta darbą ir 
bėga iš tų vietų. Kad už
kirstų kelią masiniam darbi
ninkų bėgimui * iš fabrikų, 
bolševikui visokiais būdais 
stengiasi pririšti darbinin
kus ilgesniam laikui prie fa
briko. Ukrainoj daugelyje 
vietų bolševikai privertė 
darbininkus pasirašyti pasi
žadėjimus ' išdirbti fabrike 
ne mažiau kaip penkerius 
metus. Bet ir tos priemonės, 
nors jos gręsia darbinin
kams .sunkiomis pasekmė
mis, negali sulaikyti badau
jančio darbininko.
-• Be bado ir ilgo dienos dar
bo, darbininkai negali pa
kęsti ginkluotų žvalgybinin
kų būrių, kurie kasdien sėda 
darbininkams ant sprandų. į

-*■ .... - ■ ’
LIETUVOS BELGUOS ARBI

TRAŽO SUTARTIS 
PASIRAŠYT A

- Rugsėjo 24 d.

sikartojimaS apgailėtinų in
cidentų, kurie įvykdavo prie 
lietuvių lenku administraci
jos linijos. 1930 m. liepos 31 
d. laiške Drummondni Lie
tuvos vyriausybė . pasiūlė 
paskirti komisiją, suside
dančią iš neutralių valstybių, 
atstovi!, kuri, pasak jos, bū
tų geriausia priemonė nepri
leisti prie incidentų ir at
nešti nuraminimą, kurio gei
džia sakytosios linijos abie
jų pusių gyventojai. Iš ant
ros pusės, lenkų vyriausybė, 
rodos, nori, kaipo Jūsų 
Drummondui pasiųstos 1930 
m. rugpiūčio 20 d. notos pa
sėka, pamėginti pataisyti eg
zistuojantį padėjimą, suta
riant sutartį kuria būtų pa
pildytas provizorinis susita
rimas dėl vietinio susisieki
mo ir nustatant procedūrą 
vietoj reguliuoti incidentus 
prie administracijos linijos, 
taip pat sutvarkant susisie
kimo klausimą gretimų sri
čių upių keliuose. Šitų pa
siūlymų, aukščiau pacituotos 
rezoliucijos prasme, bus ir 
pasaukti abiejų vyriausybių 
atstovai svarstyti. Aš sau re
zervuoju vėliau pranešti Jū
sų Ekscelencijai Lietuvos 
vyriausybės pasiūlymus dėl 

 

derybų datos ir vietoą ir/lei- 

 

džiu sau pareikšti viltįį kat.
lenkt} vyriausybes 3 
atvyks į n
rencij konkrečiais pa
siūlymais, kas tegalės pa
greitinti ir palengvinti -dar
bus.” E.

/į;

Kauna*.
11, vai. Ženevoj pasirašyta 
jLietuvos Belgijos arbitražo 
lir korisiliacijos sutartis.

r-
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BERLYNAS. — Kancle
ris BruėnJng gavęsReiehsta- džiai pasitikėjimą išsisl 
go pasitikėjimą pasiryžo sa- Susirinks tik gruodžio

ei joj nuolat kyla gaisrų. De
ga lenkų dvarai. Per pasku-, 
:ines savaites gaisru pada
lyti nuostoliai siekia daug 
milionų markių. Rytų Gali
cijoj laikoma labai daug len-i 
<ų policijos, tačiau ji turi 

.dažnai kviestis į pagelbą ka- 
riuomenę. Tokiu būdu rytų 
pietų vaivadijose vis labiau 
plečiasi partizanų karas. Vi
si svarbiausi ukrainiečių po
litikai po seimo paleidimo v- 
ra suimti.

VOKIETIJA JAU GRASINA 
PRANCŪZIJAI IR 

BELGIJAI
/

Berlynas. — .Reino kraš
tų išlaisvinimui atminti Vo
kietijoje išleista apyvarton 
sidabrinės trijų markių mo- 
netos, kurių vienoje pusėje 
užrašyta: “Reinas yra Vo
kietijos upė, bet ne siena.”

Vis ' dažniau kartojantis 
Vokietijoje Įvairiems grū
mojimams prieš Prancūziją, 
viena didžiausia radikali} 
partija, šaukdama savo kon
gresą Grenoblyje, išleido ata
tinkamą atsišaukimą, pri
mindama, kad iš Vokietijos 
pusės gręsia pavojus taikai.

VARŠUVA.—Pereitą ket
virtadieny provincijos mies
te Čenstakavoj pralietas po
litinių priešų kraujas. Ke
turi asmenys užmušta ir du 
sužeista. X

Socialistų partijos narys 
Kostrzewski nužudė tris sa
vo politinius priešus ir sužei
dė du. Po to, pats nusižudė. 
Nužudytieji buvo Pilsudskio 
rėmėjai. Keletą dienų atgal 
buvo susektas sąmokslas nu
žudyti Pilsudskį. Po to, jo 
rėmėjai atvykę į Čenstakavą
surengė,demonstracijas prieš(buvo paleisti.

T3fS 
s

sąmokslininkus ir užpuolį 
socialistų partijos centrą, sūri- 
degino raudoną vėliavą. • j ®| 

Kita politinė tragedija į-t| • **• ***jfflvyko Sosnoviee. Socialistas  ̂
Jarza nušovė ant gatvės 
vo žmoną ir paskui pats nū*- 
sišovė. Sako Jarza nušovęs 
savo žmoną dėlto, kad ji P*m| 
sitraukus iš socialistų partfc/ 
jos ir prisidėjo prie kitos | 
partijos. , %

Dėlei sąmokslo prie^ Pil-4 
sudskį areštuota septyni aN«j 
menys, bet išklausinėjuš-jMfl

PR0HI8ICIJOS PAKEITIMĄ
K

- •_ c*

NEVEDUSIEJI VOKIETUOJE
JAU APDĖTI PAGALVIAI8

» z .

Berlynas. — Einant “bė
dos įstatymu” Vokietijoje 
jau pradėjo nevedusieji tiek 
vyrai, tiek moterys, mokėti 
tam tikrus mokesčius.'

z

SVAIGALŲ GAMYBA IR PAR- pereitą penktadieny, 
DAVIMAS PER PRAĖJUSĮ

PUSMETĮ
. .Per pirmus šešius šių me
tų mėnesius Lietuvoj paga
minta alaus 6,598,600 litrų 
(1929 m. — 5,216,800 litr.), 
degtinės pagaminta 2,489,- 
365°) 1929 m. 2,549,422«) ir 
parduota už 19,971,828 lt. 
(1929 m. — 19,536,941 litų. 
1928 m.—21,696.38 lt.). Tai- 
gi nemažai žmonės pinigų 
svaigalams išleido ir nema
žiau už tai nuodų išgėlė.

tone pasibaigė AmeriM 
-z 

Darbo Federacijos metiffl 
seimas. Paskutinėje 
vėl pakeltas prohibieijt 

klausimas.

Vienbalsiai priimta Neįg 
liucija už pakeitimą prohn

* 
rijos įstatymų leidžiant fl 
minti ir pardavinėti ahgl 
vyną su 2.75% nikolio.. ; | 

Kitas seimas fryki Tf 

eouvere, Britų K

-< ’i*--
/

V; «
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C A. JAKŠTO SUKAKTUVES

Neseniai Jur- 
BEyp “Saulės” gimnazija 
®Snejo prėl. A. Jakšto-Dam- 
Ifcrausko 70 m. amžiaus ir 40 
atteratūrinio darbo sukaktu- 
Įįyeš. ; Gimnazijos salė prisi- 
jainko pilna mokinių, moky- 
ftojų ir vietos inteligentų.

~*S -a . <

$5 Gimnazijos direktorius p. 
dRr.- Samulionis savo paskai- 

’ U* ■ ' ; a

įtoje nušvietė gerb. Jubialiato 
^veninių, darbus ir reikšmę, 
■pietos klebonas kun. J. Biki- 
|bąs papasakojo atsiminimų 
^ifendrosu A. Dambrausku 
darbo laiku.- Be to. VIII kl.

r mokiniai B. Tolišius ir J. 
^Jtuzmickis skaitė referatus: 
( pirmasis apie A. Jakštą — 
oitėratūros kritika, antrasis 
ksl •_.*< . ><r * * —

apie A. Jakštą poetą. Po 
į to* buvo padeklamuota A. 

Jakšto eilėraščių. r
|0 Susirinkimas, įgaliojęs 

^gimnazijos vądovybępasvei- 
kinti Jubiliatą, pasilinksmi- 

RttO‘ir išsiskirstė.

įiSį J Lietuvos banko butą, ku- 

;riąine seniau gyveno neiš- 
kritustomas Voldemaras, da- 
bar -persi kėlė gyventi Lietu 

’ yos banko valdytojas p. Sta- 
kjūiiakas.
SgĘįje:--. • »

Oį- ĮDOMI PARAPIJA 
pį/ėŽusJiaL Rugsėjo 21, 22 ir 

^’^lf-buvo švenčiamos dide- 
-^eturiasdtšimiies iškll-

‘ mūs. Jos puikiai vaizduoja 
j lietuviškos parapijos tipą ir 

todėl verta jį pažymėti.
>■ Per visas tris dienas pa- 

į-: maldose dalyvauja mažiau- 

šia po tris tūkstančius žmo- 
lynių. Tai mūsų laikais labai 
£ įdomu: žmonės vistiek prisi- 

rišę prie Bažnyčios ir su tuo 
^ reikia skaitvtis. Kas idomu.

*
y kad vyriškas jaunimas ųž- 
ĘU jma beveik pusę bažnyčios: 
į /taigi ir tikėjimui ir tėvynei 
r auga ir bręstK rimta sveika 
y vyrija kariuomenė.
£3> Tuojau metasi domėn žąs- 

liečiu visos minios darnus 
^' giedojimas. Jis charakterin- 
£ gas: gieda visi, vieni veda, 
į kiti antriua. Giedojime labai 
E jaučiasi liaudiškumas — tai 

S savotiškas paprastas bažny- 
tinęs melodijos išvedimas ir 

r paražinimas. Pačioj ’Žąslių 
^liažnyčiojp dėl lietuviško gie 

godojimo buvo net kraujo pra 
| liejimo. Tai buvo vietoš len 
įt kų ponijos kurstymas ir už 
fc^Spyrimas. Bet vistik lietu 

teisėtai vii-šų paėmė

Todėlnuo anų laimėjimo lai- ; 

kų ir dabar giedojimas stip

riai laikosi.

— Gražus Žąsliuose vaiz-. 
das kaslink moterų rūhų. Vi
sos vyresnės moterys nešioja 

ilgus, margus sijonus, kar
tais labai įdomių ir retų raš
tų; o jaunesnės puošiasi jau 
fabrikų medžiagomis, mo
derniškai pasiūtomis.

Bendras gi bažnyčios ir 
parapijos įspūdis labai ma
lonus. Žaslių bažnyčia Kai
šiadorių Vyskupijoje laiko
ma prokatedra ir todėl ją 
puošia gražus vyskupo sos
tas.

Parapijos siela ir širdimi 
vra klebonas gerb. kanaunin
kas Matas Cijūnaitis — kil
nus žmogus ir pavyzdingas 
kunigas. Labai jį myli para
pijiečiai ii’ gerbia visa kuni
gija dėl jo nepaprastai geros, 
prietelingos širdies. Jis glo
boja, didį klierikų būrį, dau
gybę jau šelpė, mokė ir kuni
gais išleido. Jo klebonija v-

■' o - -

ra reto vaišingumo.
Taigi, šv. Mato vardinėse 

IX. 21 visi nuoširdžiai svei
kino kanauninką, o parapi
jos choras visai tinkamai sa
vo mylimam ir vertam dva
sios Tėvui giedojo “Ilgiam 
siu metų.”

Pažymėtina, kad kan. M. 
Cijūnaitis yra žymus lietuvis 
patriotas ir prieškariniais 
laikais visur giliai diegė lie- 
•tiįvybę, ypač Švenčionių pair. 
ir todėl uvo aštriai puolamos 
lenkų spaudoje ir Vilniaus 
Kurijoj nemalonėje, kuri ji 
labai k i loji ir spaudė.

Užtat Kaišiadorių Vysku
pijoje kun. M. Cijūnaitis y- 
ra įvertintas, pagerbtas ka
nauninko titulu ir jau keli 
metai esti vizitacijų sekreto
rium, per kurias atitinkamo
mis progomis sako didžius, 
iškalbingus pamokslus.

' >'■. ■ TT .-y v“- *•"

Panevėžio 

Javų kainos šį rudenį nepa

prastai žemos. Ta aplinky- , 

be labai pasunkino ūkinin

kų būklę.' Keleri metai pa

eiliui šioje apylinkėje buvo 

nederlingi. Dabar ūkininkai 

susilaukė gero derliaus, bet 

tas jų būklę dar pablogino. 

Mat, nederlingais metais ū- 

kininkams buvo teikiamos
• ' ? *■ " '. A į- 1

paskolos, kurias dabar tenka 
grąžinti. Be to, rudenį ten
ka užsimokėti už dirbtines 
trąšas ir daug kitų išmokė
jimų atlikti. Tuo tarpu ja
vų niekas neperka. v Nuve- 
žus į turgų už pačius geriau
sius, sausus ir švarius, grū
das į grūdą javus, tepasiūlo 
9 ar-10 litų. Menkesnių ja
vų visai neperka.

Kalbama, kad Panevėžio 
malūnininkai ešą sudarę sin
dikatą ir už javus moka vi
sai menkai, nors duonos kai
na. Lietuvos miestuose ganą, 
aukšta. Net už sėlenas ma
lūnininkai ima 8 litus ūž 
centneri.

luik.jįųsteiką

teko patirti, p. ^Voldemaras 

nėra kaltinsimas. JJent tam 

nedavė pamato ligišiol pada-

—ij1
' Lenkt] orlaivis pasirodė 

Lietuvos pusėj Ukmergės ir 

Jtenos ajpskričiuose. Kurį 

laiką paskraįdęs vėl nuskri

do į .kitų pusę-administraci

jos linijos. • -z -

[ - Iš Vilniaus atbėgo lenkų I 

pulk, kareivis Gr. Sokolovas, 

kuris drauge atsinešė šautu

vą, durtuvą ir šo vipių.

Pabėgęs, kad sunku lenkų 

kariuomenėj tarnauti ir mū- 

■sų pusėj gyvena jo artimi 

guminės. ’

'sfėvas Jonas Paukštys S. 
J., studijavęs,teologiją Olan
dijoje, rugsėjo 14 d. atlaikė 
širmąsias ^v. Mišias savo 
‘imtojoj paS-apijoj Višakiu 

Rūdoje., Grįžta atgal Olan- 
dijon pagilinti Rūdijas.

SUDEGĖ FOLVARKAS

Rugp. 27 d. dienos metu 
Ramygalos v. sudegė Vit. A- 
ramavičiaus folvarkas. Gais
ras sunaikino kluoną, darži-: 
nę su javais, pašaru, ūkio 
padargais ir mašinomis. 
Gaisras kilo nuo kuliamosios 
mašinos—lokomobilio. Nuo
stolių padaryta 55,409 litų 
sumai. Turtas nebuvo ap-

Gaisro likviduoti buvo at*
. • * > • z.

vykusi Ramygalos gaisrinin
kų komanda, bet dėl didelio 
vėjo gesinimo pastangos nu
ėjo veltui. Pasak, nukentė
jusio, per 50 minučių gais
ras sunaikinęs trobesius ir 
juose buvusįjį turtą.

Kaunas. A. Dėdelė Kauno 

karo komendanto nutarimu
■ ' 

išsiųstas į Kybartus.

Kriukų valsčiuj savo bute 
rasta 55 metų moteris, Elena: 
Bertulienė. Jos mirties prie- 
žUstis tiriama.

ĮVADUOS KNYGOS
Auksinio Obuolio 

'Graiką Mytholorijo* Biup 
4^) JK.MVfdtaMfc X4$t

PRIVISO STIRNŲ

I Panešama, kad Prienų 
miške, kuris užima 7.000 
hektarų plotą, ir Iveniškio 
girioj paskutiniu laiku atsi
rado daug stirnų. Drąsesnės 
stirnos išeina net į pamiškę 
ir prisiartina prie sodybų.

t. — P. R. Prezi- 
dovanojo likusią

NUBAUSTI KLAIPĖDOS 
KOMUNISTAI

Buv. seimelio atstovo Mo
li i eno bute neseniai, kaip ži
noma, policija užtiko slap
tą komunistų susirinkimą. 
Pravedus kvotą, Klaipėdos 
krašto komendantas visus su
sirinkimo dalyvius nubaudė. 
Buv. seimelio narys Suhrau• 
nubaustas 500 litų arba vie
ną mėnesį kalėjimo. Monie- 
nas Neumaimas ir Žardenin- 
kas (miesto tarybos nariai) 
po 300 litų arba dvi savaites 
kalėti. Visi kiti nubausti po 
50 litų arba 7 paras arešto.

PALEIDO IŠ KALĖJIMO
5 PLEČKAITININKUS

Kauna
dentas-
bausmę ir paleido iš kalėji 
mo šiuos pieČkaitininkus 
Bukauską. Misevičių, Urbo 
navičiu, Gečioni ir Balzara

. viriu.

, MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.75
Maldų RINKINĖLIS, baltais viršeliais-------------- —$1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, jnodaįs viršeliais___________ Ė1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, odais viršeliais.------- —$1.25
MA1AS NAUJAS Aukso ALTORIUS, juodais pm-

. r tais viršeliais _;_____________________ .50

/|Viaus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
' West Brt*dWBy ; Ėouth Boston, Mat*.

rugių želmens jau
ŽALIUOJA

k ' ■ . ' t

Visame Kėdainių apskrity
je žiemkenčiai rugiai ir kvie
čiai jau atsėti, o pirmųjų sė
jimų (IX—6 d.) želmens jau 
gražiai žaliuoja. Bulves nu
kasti labai trukdo lietus kurs 
nors trumpas, bet dažnai už
lyja. Daugumoje ūkių eina 
kūlimo darbas. Šiųmetiniu 
derliumi ūkininkai patenkin
ti, tačiau kainos labai žemos.

PERLOJOS BAŽNYČIOS 
KONSEKRACIJA

Perlojos naujai statomos 

mūro bažnyčios dalbai eina 

.prie galo. Konsekracijos iš-

rijilmės įvyks spalių 1 dieną. BM 

■ - ■<'

VARĖNOS PADANGĖ
Derlius šioj apylinkėje ne

koks. Pavasari didelės sau
sumos smėlynuose viską iš- 
kepįno, / vėliau dėl lietingos 
vasaros nemaža šieno ir pėdų 
papuvo, j daug pievų dabar 
stovi nešienauhi. Visa laimė, 
kad auga grybai; vis gal pa
dės bent dalį reikalų — mo
kesčių, atlikt i, nes sekvestra- 
toriai ir tap jau darbo turi 
perdaug. .. , ...

Varėnos apylinkė yra gry
nai lietuviška, bet dėl atsi
radusiu savos, rūšies valdi
ninkų ir šyjęįėjų visais ke
liais plaukiu svetima banga, 
kurią ypaę^palaiko lietuvis 

! i*
Nesenai panaikinto Kania

vos valsčiai^ daug. lietuviš
ki] sodžių tapo priskirta prie 
Varėnos valsčiaus. Padidi
nus Varėnos valsčių jo vui- 

, tas Dringelis, visu uolumu 
ėmėsi pelnai metais pradėto 
darbo. Šiuo metu jis baugiau 

laiko praleidžia sodžiuje, ne
gu valsčiuje. Jeigu ne su sek- 
vestracijos, tai su svetimų 
mokyklų steigimo reikalais. 
Kadangi p, D. gana manda
gus, tai darbas jam sekasi; 
važinėdamas po lietuviškus 
sodžius visokiomis priemo
nėmis stengiasi nusamdyti 
butus toms mokyklom ir mo
kytojams. Pernai tokią mo
kyklą p. Dringelis įsteigė 
Barčiuose. Dėl viešpataujan
čio šioje apylinkėje skurdo 
ir žmonių tamsumo p. Drin- 
geliui jo sumanymas nesun
ku įvykdyti; ir pasiūlius ke
lis šimtus zl. netenka ilgai 
derėtis. Panašiai pernai bu
vo Barčiuos, todėl šie tėvai 
pranešė inspektoriui, kad 
vaikus mokvs namie.

* • * * . • /.
Taip valsčiaus šeiminin

kas p. Dringelis rūpinasi 
Švietimo ir ekonominiais 
reikalais. Kitur steigiant ko
operatyvus, valsčius teikia 
paramos; o Varėnos valsčiu-. : ; y ? < ■ ,

GAUTAS SIUNTINYS NAUJŲ
■ Maldaknygių — 

MALDŲ JUK KINELIS.
Juodais virfeUate .............. *1.73

MALDŲ RINKINĖLIS. ’
jaodgb vlrSdlaia^....................... .$1.25

mažas Naujas aukso altorius,
Juodai# prastais vtrfelltfte..... .50c. 

MALDŲ niNKINELIS. . .
baltalu virčiais...................... .$1.75

MALDŲ RfNKINELIS, ’ ’
baltais vlrfeUaU... .............. ».|1.25

je, įsteigus kooperatyvą Bar
niuose jau pirmais tūptais ap
krovė virš 50 zl. mokesčių, ko 
kitur nesigirdi. Reikia tikė
tis, kad pristeigus naujų mo
kyklų išlaidos dar padidės.

Žodžiu, Varėnos padangė
je žmogus gyvenk ir norėk...!

LENKIŠKA “STATISTIKA”
Kaip rodo lenkų surink

tos statistikos žinios, Vii- 
niuj šiuo metu esą daugiau 
kaip 192 tūkstančiai gyven
tojų, iš kurių lenkų esą net 
55% ir žydų 36%. Lietuvių 
Vilniuje lenkai tesurado vos 
pustrečio tūkstančio, o gudų 
^YeiX- vi^i;iL^ado. Kięk- 

-'Įvienam VįĮpįą^ miesto gy- 
ventojui per metus tenka-8L 
zlotai mokesčių. Kai dėl mo
kesčių, tai jie tikrai lenkiš
ki, bet tik ne miestas.

PERLOJA, Viln.-Trakų
- r

apskr., Varėnis vals. Rug
pjūčio 28 d. mūši], sodžiuje 
Stoškus Jonas, 16 metų vai
kinas bežaisdamas su savo 
padirbtuoju šautuvu, sun
kiai sužeidė Vincą Tamulevi
čių ir gi tokio pat amžiaus. 
Sužeistąjį nuvežė Vilniun. 
Laikas būti] liautis žaisti vi
sokiais šautuvais.

“ŽVAIGŽDUTĖ”
•Menesiais vaiką paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas menuo 

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

mės. *■ Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas "dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems žiėrnet gražią dova
nėlę r užsakyk jiems ♦* ‘žvaigždu
tę,”. kuri kas. mėnuo, jiems duos į- 
domią skaitymėlią, įvairią žinią, 
mfslhj, galvosukią. Bus ir Tau 
pilonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

. Tikpaabndyk —«mūsą ncrūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — vos < t 
lit metams.

Kaina Angelo Sargo Vaiką Są
jungos nariams 3 lit., o visiem* ki
tiems 4 lit metams. Užsienyje f 
litai motoms 4 litai pusei motą.

Priedą duodama loterijos bilie
tas.

darais .——---------  r $1.00
Žmogus ir Gyvuolya. Para-

SS kun. P. Bučys’ 1, ,,30e.
Bodalimua ir Kritičionybi. 

Prot VT Jurgučfa l ^.—Ida, 
žydas Lietuvoj*. ParaM S. 

Kaimietis - — / j .* '
Maldo* GolybA Istoriškas 

piefekys IY-toHmtniečio kri- 
ŪŽionyM*. Lietuvių kalbon 
iiguIdS P. R ^25* (Kirsime 

kaa. Šori

riw—juodo* 
vWWW*)-x
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Adminlrtra-

70—30%
4(b-50%

80%

šiandien inteligentų tarpe yra tik 
viena nuomonė

/ / «

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

1930 M.
Pirmininkas — Antanas Macejnnas,

450 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 
Vlce-pirm. — Povilas žtroHa,

554 E. Fifth St, So. Boston, Masa. 
Protokolų "RaSL — Adolfas Navickas,

274 Bolton St, Šo. Boston, Mass. 
Finansų Ra§t — Juozapas VInkevičiua,

450 E. Seventh St, So. Boston,-Masa. 
Kasierius — Andrius Zalieckas,

702 E. Fifth St., So. Boston, Masa. 
Maršalka — Kazimieras Mikailionls,

906 E. Broadwajr, So. Boston, Mass. 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė

nesinius susirinkimus kas antrų ne- 
dčldięnį kiekvieno menesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir Sllver Sta, 
So. Boston, Mass., 1-mų valandą po 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
naujų narių su savim prie draugijos 
prirašyti.

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

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
24 Prescott St, Readvllle, MasS.

Vice-Pirmininkas — J.- Markellonis, 
140 Bowen St, So. Boston, Mass.

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — F. ’ Grandei la,
237 W. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko.susirinkimus kas antrą 
nedeldienj kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj, 492 E. Seventh S t., South, 
Boston, Mass.

ŠVENTO PETRO IR POVILO i 
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Savvyer Avė., Dorchester, Mass. 

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

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

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

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

Draugijos susirinkimai būna kas pirmą 
nądėldienj kiekvieno mėnesio 2 vai. 
po pietų. Parapijos salėj, 492 East 
Seventh St., So. Boston, Mass.

“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos 
skyrius: 1) Mokslo populiarizacijos ir 
visuomenės klausimų, 2) blaivybės, 3) 
uk-'o, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
k o no m i jos gyvenimo), 8) prlešalkolinls 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis Jr 10) įvairenybės.

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

1930 m. ^SARGYBA” kaštuoja me
tams tik 6 litai, pusei metų 3 lltaL Už- 
slėnyje 12 litų metams, pusei metų 6 
litai.

Metiniai skaitytoja! gauna priedų 
“Laimės Kalendorių” Ir loterijos bilie
tą. .

Skaitytojų skaičiui padidėjus iki 
10,000 loterija bus plečiama.. eJi pri
sirinks 20,000 skaitytojų, loterija bus 
padidinta tris kartus.

Skubėkit užsisakyti “Sargybą,” kad 
nepritruktų pirmųjų numerių.

Adresas: Kaunas, Liaudies namai, 
"SARGYBOS” adm. -

f______________________________ -_________________ _____________

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių. .

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengyai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar /0c.

Paimkite blogiausj iš visų senų 
skausmu — Reumatizmų, arba 
Neurait], Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantj j kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu ūmai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus. «
S O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. lokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu Jr pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nud skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kar 
tingai 
vaiste

Tūkstančiai žmonių yra dėkingi Nuga- 
Tone už geresnę sveikatą ir padidėja- .■* 
sias spėkas. Jie turėjo virškinimo pa- 
krikimus ir prastą apetitą. Nuga-Tone 
padidino jų norą valgyti, ką jie valgė '• 
išrodė skanesniu Ir jų pilvas galėjo pil
nai suvirškinti viską suvalgytą. Tuo 
budu kūno muskulai, nervai ir organai 
liko shstlprinti ir atgaivinti, ir abelna >3 
sveikata žymiai pagerėjo.

Nuga-Tone pagelbės, jums atgauti ge- Z - 
resnę sveikatą. Jis švelniai išvalo kūną 
nuo silpninančių nuodų, nugali konsti- 
paciją,. palengvina gasus ar išpūtimą ’ 
pilvo ar vidurių, inkstų ar pūslės jde- A 
girną Ir panašias ligas, paeinančias dė- N 
lel abelno nusilpnėjimo, pasidariusio -M 
dėlei konstlpacljos ir jos sveikatą nak'% 
kinančių nuodų. Jus galite gauti NnglK.- ^ 
Tone kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu jūsų pardavėjas neturi Ją /.' 
stake, paprašykit Ji užsakyti jų dėl jus 
Iš savo džiaberio.

r / --------
ŠV. JONO EV. BL. PATALPINUS

DEJOSVALDYBA
Pirmininkas — Motiejus žioba,

36 Mt Ida Rd, Dorchester, Mass. 
Telephone Columbla 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 šeikis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. - 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Boadvvay, So. Bostoa, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikls, 
' 7 iVinfleld. St, So. BostoD, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 vaL 
po pietų. Parapijos salėj, 492 E. 7th 
St, So. Boston, Mass. %

foj!"':. • 1 ( Į '
iš įvairių upių. Vamzdžiai, 
kuriais vanduo paduodamas, 
sudaro 10,700 kilometrų il-

Mūsų valgiai turi. daug 
vandens^ 'v

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu» 
jamas literatūros, mokslo, visuomenės 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, Įdomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “Židinį.” -

“Židinio” kaina Lietuvoje: met 35 1, 
pusm. 20 ltAmerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50.

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL

Skaitykite ir platinkite mėnesinį 
mokslo, blaivybės ir sveikatos 

laikraštį

“SARGJBį”

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOg 
PO GLOBA MOTINOS SVA -

VALDYBA
Pirmininkė — Teklė Ašmensklenfi,

63 G St, So. Boston, Mass. • .
Vice-Plrmininkė — F. Zaleckienė, -' j

448 Cambridge St, Cambridge, Masu 
Prot Raštininkė — Ona Slaurienė, ?

443 E. 7-th St_ So. Boston, Masa. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė—Marijona MąrkontutA
664 E- Elghth St, So. Boston, Masa. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė, - * J
105 West 6-th St, So. Boston, Masa. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbla Rd„ So. Boston, hfa* - • 

Kasos Globėja — E. Janušonienė,z ’•
1426 Columbla Rd.. So. Boston, Mass. ‘ 

Draugija savo susirinkimus laiko kaa 
antrą utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj sve
tainė j. ‘ įį

Visais draugijos reikalais kretpkltfla < 
pas protokolų raštininką.

Kodėl svetimose šalyse įna
me moteris nešant pundus 
abužiii, vandens kubilus, 
ba dėžutes vaisių ant savo 
ilvų? i
Kodėl jos gali atlikti sun- 
ausius darbus, užauginti 
idelias šeimynas, gaminti 
sus valgius ir atlikti šim- 
ą^kitų užduočių? Ameri- 
>s moterys tik prisiminu- 
os apie tas užduotis pa- 
irgsta. Nepaisant ar tos 
otervsK vertos pavydėjimo 
’ pasigailėjimo visvien jos 
lis gali pamokinti kaip 
mtai gyventi.
Šioje šalyje nepaisant ar 

loteris biedna ar turtinga, 
skubėjimo pilna, skubinas 

no ryto iki nakties, eikvo- 
ama visą protinę ir fizine 
nergiją. Tik pažiūrėkime-1 
ivo drauges, ar jos dirba, 
r ištekėję ar neištekėję jos 
uri net milijonus užduočių 
tlikti apart svarbaus kas- 
ieninio darbo, ir jų kasdie- 
iniai darbai neduoda joms 
riko pasilinksminti. '
Žmonės' užsieny rado po- 

Isio sekretą. Čionais mes 
:as met imame vakaeijas 
ors trumpai permainyti sa- 
o dienos darbus. Bet kuo- 
net laikas ateina negalime 
inkami ilsėtis, todėl, kad 
ieton ilsėtis mes užsiimam 
dtaįs darbais. Per sunkiai 
aesj^ksminamęs _įr žaidžia'- 
nev Prie visko reikia pova- 
iai priprasti. Povaliai rei
dą žaisti. Tai yra gamtos 
statymas. Šioje šalyje yra 
)er daug nerviškai išsibai
gusių žmonių. Tankiai gir- 
lime, kad tas ir tas draugas 
protiškai ir fiziškai serga.

MIŠKINIŲ GYVULIŲ 
STATISTIKA -

Paskutiniais laikais sta
tistika palietė ne tik nami
nius gyvulius, bet ir miški
nius. Daug valstybių jau tu
ri davinius apie savo miškų 
žvėris ir paukščius. Mūsų 
artime j i kaimynai latviai, 
vokiečiai ir lenkai kasmet 
juos registruoja. 1929 me
tais oficialiais daviniais 
Lenkų administruojamuose 
miškuose ^aikėsi:- briedžių 
193, danielių 5,160, stirnų 
37,200, meškų 141, šernų 7,- 
600, vilkų 2,170, lūšių 298, 
laukinių kačių 141, bebrų 
235.

Šis laukinių gyvulių skai
čius paimtas tik iš valstybės 
miškų. 'Iš to skaičiaus oku- 
puotoj Lietuvoj — Vilniaus 
miškuose buvo: briedžių 45, 
meškų 2, lūšių 62, bebrų 15, 
vilkų 920.

Bieloviežio miškuose — 
briedžių 98, lūšių 96, bebru 
89, vilkų 496 ir meškų 11. 
Kaip matyti, okupuotos Lie
tuvos miškai labai turtingi 
miškiniais gyvuliais;" jie su
daro didžiąją puse Lenkijos 
valdomų miškų gyvulių.

Lietaus vanduo, nukritęs 
žemėn, arba sugeriainas že
mės eina vis gilyn ir tik už
tikęs nepereinamus molio ar 
akmens klodus teka jais ir 
išsimuša šaltiniais, arba, jei 
nesuskumba susėsti žemėn, 
nuplaukia upeliuosna ir u- 
pėsna.

Susisunkęs į žemę vanduo 
pereina visokius klodus ir 
prisigeria įvairių mineralų: 
kalkių, druskų ir 1.1. Dėl to 
šulinių ar šaltinių vanduo v- 
ra dažniausia-“kietas.” Kie
tumą ypač galima pažinti iš 
to, kad muilas jame sunkiai 
putoja. Kietumą sudaro kai- ^>€T 
kės ir magnezija, kurie yra 
vandeny pasileidę. Vieną 
kietumo laipsnį sudaro 10 
miligramų kalkių ,af ba 7 mi
ligramai magli^jbs viena
me literv vandens. Gerti" ga
lima vandenį, jei jo kietu
mas neprašoka 50 laipsnių. 
Vadinasi, jeigu viename li- 
tery vandens bus pusė gra
mo kalkių, tada jis gėrimui 
netinka.

• Vandeny paprastai yra 
bakterijų arba mikrobų. 
Daugiausia bakterijų yra u- 
pių vandeny ir nešvariai lai
komuose šuliniuose. Šaltinių 
vanduo mažai turi bakteri
jų, nes vandeniui besisun- 
kiant per įvairus žemių klo
dus, bakterijos lieka. Visiš
kai švarus nuo bakterijų y- 
ra tiktai destiliųotas vanduo 
arba* pervirintas, kol dar 
šviežias.

Miestuose suvartoja vidu
tiniškai kiekvienas gyvento
jas 250 literių vandens- per ^buvo tarp ežerų apsupta ir 
dieną. Žinoma, jis tiek ne
išgeria, bet sunaudoja įvai
riems plovimams: voniose, 
išeinamose vietose.

Londonas, kurs turi 7 mi
lijonus gyventoji^, suvartoja

L. R. K. SALDE. TIRDIES V. 
PATALPINES DRAUGIJOS 

./VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

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

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass, m 
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas, - • s J 

40 Marine Rd., So. Boston, Masą.
Fin. Raštininkns — D. Llngevičius, < 

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

266 Bolton §t„ So. Boston, Mass. * 
Tvarkdaris — J. Leščinskas,

141 Bowen'St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą - 

pirmadienį kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainėj, ' 
Fifth St., So. Boston, Mass.

“Darbininko” name 5 arĮsa 
7 gražūs dideli ir Iviesta 
kambariai. Yra elektra, ga> 

Parais ktut P. Do- Įsas, maudynės, Bkalbynės, 
s pergyveno tai, ką duodama žilntną ir isnito- 
m čt riua PUt«»-

pHt&i tdnra: Kaa- informacijų krei$dta i 
togelia, BuflikM, Lta “Darbininko” 
Įdomiai paražyta, fr gfją.

per dien$ nė inęsiąn 400 mi
lijonų kubinių metrui Su- 
pylę šitą vandenį vienon, 
vieton, gausim ežerą dvide
šimties kilometrų ilgio, dvie
jų kilometrų pločio ir dešim
ties metrų gilumo. Tokį eže
rą vandens suvartoja Lon
donas tik per vieną. dieną> 
Šitas vanduo paduodamas 
pompomis. Pompas varo 271 
didelių garinių mašinų, ku
rios kartu sudaro 43,500 ar- 
klio jėgų. Šito vandens ne
galima paimti iš vienos, nors 
ir didelės upės. Jis imamas

POILSIS—BRANGUS TURTAS
--i ...... .

Pasilieka kiekvieno ran- 
.kose padaryti ar sugadinti 
gyvastį. Čionaislšdėstysime 
tik kelis būdus, sekant ku
riuos mūsų merginos prisi-

>

dės" prie geresnės sveikatos.. 
Pirmiausia turime pailsėti. 
Kiekvieno kūnas reikalauja
-- l .

užtektinai miego — eik gul
ti nors tris kartus į savaitę 
anksti, jeigu kada nors per 
diena turi liuoso laiko atsi- 
gulk ant lovos ir išsitiesk. 

(Numesk vargus nors ant va
landėlės. Nereik primigti 
tik pailsėti. Prieš pietus nu- 
siramįnk per kelias minutas 
be jokio mąstymo. Pirštais 
lengvai sujudink pavargu
sius muskulus, jeigu galima 
prieš piet šiltame vandenyje 
nusimaudvk. Taip darant 
netik kūnas bet ir protas at
sigaivins, ir daug linksmiau 
praleis vakarą. Sėdėk ant 
lauko saulėje. Pavaikščiok 
kasdien kad nors tik į krau
tuves. Nevažiuok gatveka- 
riuose, bandvk vaikščioti. 
Anglijos moterys mėgsta 
vaikščięti ir gal todėl jos 
nuolat atrodo ramios ir turi 
tokius gražius, sveikus vei
dus. Ilgiau sėdėk prie stalo 
valgį užbaigus. Pasijuok. 
Franci jo j žmonės gal ilgiau
sia sėdi prie valgio. Yra pui
kus pripratimas. , Valgyk 
daugiau-daržovių ir žaliu- 
mynų. Gerk daug vandens, 
ypatingai'tarpe valgių. Va- 

. sąrą nevalgyk daug mėsos ir 
saldumvnu. Italai mėgsta 
salotas ir-žalias daržoves — 

, jie yra pasaulio sveikiausi 
žmonės.

Negalime vyrus lyginti su 
moterimis. Nuo anksčiausiu 
laikų jie turi apsidirbti su 
visokioms problemoms ir 
sunkenybėms ir prie to vis
ko jie pratę, kuomet tik ši
tame amžiuje moterys pasi
rodė visose vietose kur pir- 
miaus tik vyrai buvo. Yra 
rimta problema nes visų pir
miausia moterys turi kreip
ti atydą į sveikatą. Mes pri
valome mokinti savo duktė- 
ris konservuoti energiją, sa
ve apsisaugoti nuo ligų. Jos 
turi suprasti kaip pailsėti.

Viena liga kuri daugiau
sia pasirodo kuomet žmogus 
pavargęs tai džiova. Per pe
reitus . dešimts metų kad 
nors mirties rata mažėja 
vistiek sumažėjo tik 32%. 
Bet tarpe dirbančių mergi
nų ir moterį} nuošimtis žy
miai didesnis kas reiškia ne
tinkamą sveikatos prižiūrė
jimą. Tinkamai ilsėkis ir 
nepasiduok džiovai.

' - F. L I. S.

Kiekvienas vanduo yra 
mažiau ar daugiau nešvarus. 
Visiškai švarus vanduo gau
namas tik laboratorijos^ dis
tiliacijos keliu. Distiliuotas 
vanduo negardus. Švariau
sias, palyginamai, vanduo y- 
ra lietaus vanduo, tik, žino
ma, ne tas, kurs nubėga nuo 
stogų, o pagautas stačiai iŠ 
oro. Paimtai stačiai iš oro i . ■
lietaus vanduo turi tiktai o- 
ro priemaišų. Miestuose, kur 
oras persisunkęs dūmais, 
dulkėmis, teirir lietaus van
duo nešvarus.

KOKIU GUDRUMU VOKIEČIAI 
SUNAIKINO GENEROLO 

SAMSONOVO ARMUĄ 
RYTŲ PRŪSUOSE

- ■ - . *■

Caro armijos generalio 
štabo karininkas Petrovskįj 
viename laikrašty* paskelbė 
priežastis, dėl kurių rusai, 
'generolo (SaiAsoriovo veda
mi, pralaimėjo mūšį prie 
Mozūrų ežerų. 1914 m..Pet- 
rovskis buvo Šamsonovo 

, , V .

štabe ir pasakojo šitaip.
Jų armija stovėjo Ryt

prūsiuose, į vakarus nuo Or- 
telsburgo. Šamsonovo šta
bas buvo Ortelsburge. Su
sisiekimo su vyriausia vado
vybe kito nebuvo/'kaip tik 

radib. Bet radi^ reikė
jo vartoti labai atsargiai, 
nes priešas gaudavo visas 
radio; siunčiamas žinias. 
Samsonovas per savo žval
gūs gavo žinių, Vokie
čiai sutraukia dešiniame ir 
kairiame rusų sparne savo 
pajėgas.

J

Sušaukęs savo vadų pasi
tarimą, Samsoncįvas nu
sprendė trauktis atgal, bijo
damas apsupimo. Jau buvo 
duoti įsakymai ruoštis 
trauktis, kaip netikėtai nu
sileido orlaivis, iš kurio iš
lipo rusi} generalio'štabo ka
rininkas ir perdavė vyriau
sios vadovybės raštą, kuria
me Samsonovui buvo įsako
ma eiti pirmyn vokiečių že
mėn ir buvo žadama spar
nam pagalba^ Atidavęs įsa
kymą, karininkas atsisėdo į 
orlaivį ir išnyko. Neabejo
damas įsakymo tikrumu, 
Samsonovas liepė savo ar
mijai eiti pirmyn į vakarus. 
Rytojaus dieną jo armija

duona turi vand. 30—40%
, mėsa liesa
mėsa riebi
žuvys
vaisiai ir daržovę 80—95%

Žmogus irgi turi savy su 
viršum 80% vandens.

Sekant prof. R. Seiden

KARALIŲ BALZAMAVIMAS

Smunkant Egipto kultū
rai išnyko ir žymus balzama- 
vimo menas. (Balzamavimas 
yra tam tikrais vaistais ap
saugojimas mirusiojo kūno 
nuo gedimo). Paskui prisi
ėjo ieškoti naujų būdų. La
vonus pradėjo ne tik saugoti 
nuo gedimo, kiek juos ardy
ti.

Mirus anglų karaliui Hen-
> • > 

rikui I, jo balzamavimas bu
vo pavestas mėsininkui, ku
ris karaliaus kūną pasūdė su 
visokiais mėsai vartojamais 
)rieskoniais ir balzamavimas 
baigtas. Taip išbalzamavęs 
karaliaus kūną, mėsininkas 
suviniojo ji į vilnas, išmirky
tas įvairiuose kvepaluose.

Mirusio Perninianoj Pili- 
po Drąsaus kūną balzamavo 
virdami vandenyje su vynu. 
Kaulus ir mėsą palaidojo at
skirai.

Visi žymūs viduramžių gy
dytojai turėjo atskirus/bal- 
zamavimo receptus. •

Bine, balzamavęs, prancū
zų princesės kūną, Liudviko 
XTV laikais, naudojosi 32 
rūšintis įvairiu kvėpaliį ir e-

-he L. ,

patyrę kaip urnai ir efek- 
iin-Expellęris su Inkaro 

^kliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
bądu sumažinti skausta^.

M- X,•. ■.. •

vsiškąi sunaiknta.
Vėliau paaiškėjo, kad vy

riausioji vadovybė jokio į- 
sakymo Samsonovui nesiun
tė. Vadinasi, tas karininkas 
buvo persirengęs vokietis, 
kurs gerai mokėjo rusiškai. 
Jis padirbo vyriausios vado
vybes stabo viršininko gene
rolo Žilinskio parašą ir, ri
zikuodamas*^ būti sugautas, 
nuskrido atimtame nuo rusų 
orlaivy į Šamsonovo vyriau
sią štabą.

Apgavystė pavyko ,ir Sam. 
sonovo armija žuvo kartu 
su savo vadu. Nors vėliau 
ir paaiškėjo šita apgavystė, 
bet rusai tylėjo. Nemalonu 
buvo prisipažinti.

fO DIDŽIULIO TOMU J 
. (turinčių arti 6000

•nošia kiekvieno lietuvio inteHgen- " 
to biblioteką, kuris skaitS “Zidi- | 
nį,“ didžiausią mėnesinį literato.- 
ros, mokslo, visuomenės ir akade> 
mis.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 1 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys“ darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina', jei- s -į 
gu kuris ^inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur ; 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met. j 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
nfet. — 35 lt., pusm. — 20 lt.

i 'f

Adresas: KAUNAS, Laisvės A-",
' J: .<
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dėti svetimtaučiu studentų 
skaičius. Nors tikslios statis-
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Statė Attorney kalbėjo apie? 
Vytautą. . J

* t> -

ky Naujosios Anglijos Apskr. vardu. Lai gyvuoja Bažny
čia, lai gyvuoja Lietuva, lai gyvuoja vienybė, lai gyvuoja 
Blaivybė! Tamaukim tautai ir Bažnyčiai!

_ , i
kad šisai istorinis 20-tas kon-

ir Massachu-
■ L • u* - - .

C 4Geras katalikiškas laikraštis y- 
ra nuolatinė misija. — Popiežius 
Leonas XHI

Dievas yra džiaugsmo vai 
dovas.—Ernest Heilo.

♦ 1 > 1

' < ‘ ' i*

gu lietuviams. Dėl to beveik 
kasmet didėja studentų žydų,

Kviečiai būsią perkami po 17 lt. 
r 60 it
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VARŠUVA — Aukštosios 
Silezijos seimelis buvo pa-

Tačiau 
tuviui sta 
tūri grįžti į kalną ir " stoti’ 
prie arklo. 'O tokių studen
tų iš lietuvių bus didelė dau-

_ ' ! 4‘M. Ri’* ražo: Nepapias-
xuo tarpu mūsų tautos faį žemos javų kainos skau-

! (įžiai palietė mūsų ūkinin-

judinusį 'teikia tikėtis, kad 
iis bus suprastas ir pagei
daujama prasme pertvarky
tas. ' Studiozas

(4<Rytas”)-

1

i
i

įr-;;:

Lietuvos tautininkų val
džia uždarius katalikiškas 
organizacijas puola klebonus

■; ir grasina jiem atėmimu pa
rapijų. “L. A.,” tautininkų 
valdžios oficiozas, rašo:

; “kad bažnyčios valdžia tu
ri atsiklausti atitinkamo Re-

' Tn» j masonerįjai.
4

' J •c . . •
jLy '
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LIETUVIŲ 
VEIKIMAS

Reikia labai stebėtis, kada lčiams sayo vaikus ^ mokslus 
mūsų universitetas jau ke- teisti yra daug lengviau, ne- 
intas metas iš eįlės nepra- ] 
šoksta4,000 studentų.

Bet viena bėda tai ne bėda, lenkų, rusų ir vokiečių skąi-j garbė reikaluja, jei latviai,! ___ _______
sako lietuvių priežodis. Ai- dius. Be abejo, kad šitie stu- turėdami mažiau gyventojų, tš visai patikimų šalti - 
manuoti dar negalėtume, jei dentai, turėdami-materialini,tari 8000 studentų, kad^mes patyrėme, kad Afjniste- 
iš tų 4000 studentų lietuvių pagrindą, turi-galimim^ už- iš lietuvių studentų skai-lrį^ Kabineto nutarimu, už

i

W i Šiuo meta lietuvių kolioni- cagos lietuvių pasirodymas 
jose pasireiškė didelis jiidė- bus didžiausias.
Minas. Kur tik vra būrelis Pirmadieny, Chicagoj, p 
keturi.,, ten rengia Vytauto

dio. Prof. F. Masti Assistant ^Didžiojo 500 m. mirties su- <
kaktuvių paminėjimus. Vytautą. ' ‘ !
I' Gražus ir kilnus tai apsi- Lietuvių vardas visur su 
reiškimas. Šiandien jau ne- pagarba minimas.z 
btoaujiena, kad Vytauto su- j Taip gražiai užsirekomen-i 
-kaktavių paminėjimuose da- ’ davę kitataučiams mes netu-: 
^vauja J. E. Kardinolai ir | retume nuleisti rankų, bet 

sį^kiti aukštieji asmenys. siekti dar toliau. į
Vytauto dvasia atgijo mu- ^ūsų dienraštis

jnyse. Kitataučiuose įsigijo- Peopte? ^°- dažnai
me didelį prielankumą. Tas Panaudoja radio kilniems 

įrRūdija, kad mes lietuviai tu- tautiniams reikalams. Jų pa-^ 
i rime garbinga praeitį ir iš* Pasekti b

jos sau stiprybe ,semiame. ' kad supažindinus kitatau-j 
7 < z ' . čius su mūsų praeitimi ir da-
fe N«w Yoj^o ir New Jersey, ta,, į nli. \ , - į

. I Be to, yra geriausias būda^ 
S valstijų lietimai jau palaikyti tnūsų- jaimimą nųoį 

- ~ i^klamavo Vytau- Įštautėjimo, nes jiš girdėda-
ir Lietuvą. |mas kitataučius gražiai apiej
Sekmadieny, spaliu 26 d. š. mus atsiliepiant tautiniai su-

m. pasirodys didžioji Chica71 stiprėja ir didžiuojasi esą 
>ga. Neabejojame, kad Chi- lietuviais.

C?" ' ■ . • - - * į
—l ■ ... I ■ —
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TAUTININKŲ APETITAS 
DIDĖJA

studiozų būtų bent 3000. Bet siūtai vien tik mokslų ir to-> čiaus bent turėtume 3000 ge- 
dabar, jau paaiškėjo, kad pa- kiu būdu gali geriau stadi-'Tai studijuojančių. Kituat- 
štaraisiais metais pradėjo di- taoti. veju svetimtaučių jūroje mes

Visai kitoniška padėtis lie- s™xWme, pasiliksime bejė- 
tuvii, studentų. Mes visi dau- I’’ ^as ^,us> ie*mes 'r 

• — ūkininkų
ir darbininkų vaikai. Šian-

» . - v

dien žemės ūkis pergyvena 
tokį didelį krizį kokio dai1 
niekad nebuvo. Dėl to šian
dien bevėik tiek ūkininkų, 
tiek darbininkų kaime padė
tis vienoda. .Ūkininkas vos 
tik galus su galais tesuveda. 
Padaryti šutaupų, kuriomis 
galėtų leisti savo vaikus į 
mokslus (šiuo atveju į uni- 
vėrsiteta) • tai. rasit, gali at- 
si rasti iš \tlQjb00 tik vienas, 
iei dar tifi ne mažiau.

. A,. ■ W•- ' ■

Daugumas lietuvių studen
tu verčiasi visokiomis tarny- 
bomis ir darbaisi. Tai jau be
veik kiekvienas tarnautojas 
studentas priverstas 'dirbti 
mažiausia 6 vaL O yra, žino
ma, dirbančių ir po daugiau, 
negu 6 vai. Tai didelę dalį 
laiko jie praleidžia dirbdami 
duonai^ Q,tik likusį gali pa
švęsti stadijoms. Juk atsi-

tikos neturiu, bet privačio- giausia iš kaimo 
mis žiniomis patyriau, kad 
vis dėlto mūsų universitete 
vra apie 1500, (jei tik ne 
daugiau) studentų svetim
taučių.

Kaip žinome, įvairūs sve
timtaučiai iš senų laikų Lie
tuvoje vis furi užęmę pačias 
pelningiaūisas vietas. Lietu
voje lenkų dvarininkai, žy
das — prekybininkas, rusas 
ir vokietys — miesto gyven
tojas arba šiaip'kokio nors 
pelningesnio verslo žmogus. 
Lietuvis tai daugiausia tik ū- 
kininkas arba juodadarbis 
darbininkas. ^Lietuviškoji 
buržuazija (ir tai tik smul
kioji) dar tik pradeda gimti. 
Lietuviškosios buržuazijos, 
tikra to žodžio prasme, dar 
neturime.

t"

Iš to darosi visai aišku; 
kad Lietuvoje gyvenantieji 
svetimtaučiai materialiniu, s 
atžvilgiu daug aukščiau sto- .randa iriiš.tarnaujančių stų- 
vriiž pačiu^ fi^aviūs. Sve-ldėntų, k^ie vis tik pabaigia 
timtaučių materialinę galybę -normaliai ttaiversitete moks^ 
išek tiek pakirto pravestoji lūs. 
žemės'reforma. Bet ji palie
tė, palyginti, ,tik nedidelę da
lelytę.

Po Šitų išvedžiojimų taip 
pat darosi aišku, kad Lietu
voj gyvenantiems svetimtau-

! turėsime nepriklausomą val
stybę, d lietuviškumo bus ma
ža. Tada Lietuva bus panaši 
į Algirdo laikų Lietuvą, kai 
valstybėje oficialioji kalba 
buvo ne lietuvių, bet rusų ir 
vyravo visame gyvenime ru
siški /papročiai. Reikia spėti, 
kad iš dalies mūsų protėvių 
šitas klaidos pražudė Lietu- 
"’fl. kaip nepriklausomą val
stybę. ' z ‘ .

j Todėl vis tik manau, kad 
universitete ‘ inokestis už 
mokslą — 200 litų mėtaiflsy- 
ra per brangus ir kad nuo 
mokesčio reikalinga atleisti 
didesnis procentas studentų. 
Ta suma, kuri surenkama iš

I , r

studentų kaip mokestis už 
mokslą, valstybei yra menk
niekis, o studentams — dide
lis apsunkinimas.

T)ėl to reikėti} susirūpinti 
mūsų profesūrai ir studentų 
atstovybei. Vis tik reikalas 
yra rimtas ir tinkamai jį iš-

į ĮL./. >

Bet didelė dalis yra tokių 
studentų,, kurie patys nežino 
kada užbaigs. Jie tai negali 
padrayt£ne iš tingumo ar ne
noro, bet tik dėl sunkių stu
dijavimo sąlygų..

r į

’ . T T

centnerį, o natūros, Berlyno, 
purka 173 — po 11 litų. Ru
giai mažesnio Švarumo, arba 

’ i • į t . ■ ‘t

parduodami ne prie elevato
rių, o geležinkelių stotyse ar 
sandėliuose, bus pigiau ap
mokami. Rugiai aukštesnės, 
negu Berlyno purka 178 na
tūros, bus apmokami ligi 60 . 
centų brangiau, o žemesnės

pristatomus į elevatorius, 
kviečius, natūros Berlyno 
purka 187 (vadinasi ketvir- natūros, negu Berlyno purka 
tadalis litro turi sverti 187.173, visai nebus priimami, 
gramus) ir švarumo 97 proc. čia išvardintos kviečių ir rū
bus mokama po 17 lit. 50 c. gili kainos veiks ligi šių ine- 
už centnerį, gi,natūros Berly
no purka 182 bus mokama po 
16 litų. Kviečiai žemesnėse 
negu Berlyno purka 182 vi
sai nebus priimami į elevato
rius ir intendentūrą. Už 
kviečius mažesnio negu 97 
proc. švarumo bus mokama 
atatinkamai pigiau. Kviečiai 
aukštesnės natūros, negu 
Berlyno purka 187, bus ap-

■v V * »

mokami ligi vieno lito bran
giau.

Pristatomi į elevatorius
rugiai, natūros Berlyno pur- kainą: taigi ir tiems ūkinin-t 
ka 178 ir švarumo 97 proc. kam.s, kurie savo grūdus ne
bus apmokami’ po 12 litų už galės į elevatorius parduoti.

tų gruodžio 31 dienos.
Javij, mėsos ir riebalų pri

statymas kariuomenės reika
lams eis vien per gamintojų 
organizacijas.

Vasarojaus eksporto ir ma
lūnų priežiūros klausimai 
dar tebetiriami. Kokios prie
monės galės būti pavartotos 
jkj kainos sustiprinimui pa
aiškės artimiausiu laiku.

Nėra abejones, kad šita vy
riausybės priemonė bendrai 
kiek pakels kviečių ir ingių

... - Z ’

“Neues Wiener journal” 
spausdina III internaciona
lo XVI kongreso slaptą pro
tokolą, kurio antroj daly pa
žymėtas reikalas išnaudoti 
vokiečių naeionalinį judėji
mą. Ta kryptimi dirbant So
vietų valdžia turi nusistatyti 
prieš Versalio traktatą. Tuo 
pačiu laiku Sovietų atstovai 
Entantų valstybėse tari joms 
duoti suprast, kad vokiečių 

. politikos rėmimas yra tik 
[formalybė.

Šito dvejopo žaislo tikslas 
išprovokuot naują karą, ku
ris turi pirmiau nugalėtuo
sius, o paskui ir nugalėtojus 
įmesti į bolševizmo glėbį. So-

dėti vokiečiu nacionalistai 
jų kovose už savo programą 
raudonosios armijos pagalbą 
ir vokiečių komupistų neut
ralitetą. .< .•

Tai jau perdaug. Tas aiš-j 
kiaušiai mums parodo, kad 
tautininkai pasiryžę sugriaus 
ti visas katalikų organizaci-: 
jas ir net parapijas. Mes ne 
kiek nesistebėsime, jei jie 
padarys žingsnį ir bažny
čias uždaryti. Lietuviai, ka* 
talikai budėkime! Padėkime 

s Spublikos ministerio, skirda-'83™ broKams “M

? ma kunigus bažnytiniems! 
reikalams, pareigoms ir pa-l 

^lapijoms. O parapijų negali Į 
be vyriausybės sutiki- 

mo tie asmenys, kūnų veiki-
mas yra buvęs priešingas 
valstybės saugumui. Savai- 

j ine suprantama, kad pampi- leistas 4*^ kad 
į jos turėtų būti atimtos iš t>, Sragnkini partikštaa 
rfMebonų, kurie patys arba jįj 

įl^ikarai leidžia kurstyti vie-
»ą visuomenės dalį prieš ki
tą,, arba kurie kursto prieš 
Yhldžią ir tuo pačiu nusideda 

3Valstybes saugumui. Todėl ir 
atodairą prieš valdžią 
darni klebonai ir vysku

pai pirmiausia turėtų gerai

M"--

nepasitikėjimas. Tuoj po sei
melio paleidmo visa eilė ats
tovų buvo suareštuota ? y ’ 
• Rovne lenkų policija padaJ 
re daug kratų* darbininkų 
tarpe. Suimta 21 asmuo.

Ryti} Galicijoj areštų skai
čius diena dienon didėją. 
Daugelio kaimų gyventojai, 

Žstudijaoti konkordato 18 pametę visą savo turtą, išbė- 
.ftraipsnį. Tada jie nebus ne-1 giojo į miškus, bijodami a- 

nti,;j^vi|ąą 
jm^likosiTii-’rų

PROTOKOLAS
' ■*

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS

1430-1930

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS
z-.

Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos XX Kongreso, Įvyku
sio Vytauto Didžiojo metais (1430—1930) rugpiūčio mėn.

19 ir 20 dienomis, Newark, N. J.

- PROTOKOLAS

Darbų tvarka':
’ L Iškilmingos pamaldos, ..

2. Kongreso atidarymas,
3. Mandatų įteikimas ir ženklelių atstovams dalinimas,
4. Prezidiumo rinkimai,
5. Komisijų rinkimai, 4
6. Sveikinimai.
7. Valdybos narių raportai (pranešimai),
8. Mandatų komisijos pranešimas,
9. Referatai,
10. Diskusijos, - Z.
11. Sumanymų? svarstymas ir rezoliucijų priėmimas,
12. Naujos valdybos rinkimai,
13. Ateinančio Kongreso laiko ir vietos klausimas,
14. Kongreso uždarymas. ' '
Kohgresas pradedama iškilmingomis pamaldomis švčt 

Trejybės bažnyčioje š.- m. rugpiūčio mėn. 19. d. 9:30 yąl. 
Šv. mišias laikė gerb. kun. Ig. Albavičius Federacijos pir
mininkas, diak- — kun. P. Karalius, sutd. — kun.^. Lcke- 
Sus.' ' < • ' •' f > • •<-. -

Atitinkamą kongresininkams pamokslą — katalikiškas 
veikimas — pasakė gerb» kun. N. Pakalnis. Per šv. mišias 
giedojo vargoninkai iv ęhoristai muz. p. Žilcvičįui vadovau
jant.

Krusinskas ir 2 panelės įteikia atstovams XX Federacijos1 
Kongreso ženklelius., '

Prezidiumo rinkimai
Kongreso prezid. išrenkami šie atstovai;
1. Kun. Jonas Švagždys iš Montello, Mass., pirm.
2, "p. J. Mačiulis iš Brooklyn, N. Y. I vice-pirmininkas 

.3, p. S. Subatienė iš Brooklyn, N. Y. II vice-pirm.
4. Kun. P. Karalius “Aušros Vartų” par. New York

City l. -e. klebono pareigas ir Ateitininkų atstovas 
'. I sekretorius. '

5. p. Ant. Visminas iš Brooklyn, N. Y. II sekretorius. 
Sumanymą ir rezoliucijų komisiją sudaro:

1. p. L. Šimutis “Draugo” redaktorius iš Chicago, III.
2. Kun. Dr. J. Naviekas Tėvų Marijonų Kolegijos Di- 

' rektorius Hinsdale, I1L <•
3. Kun. Dr.- Mendelis iš Baltimore, Md.

Knygų patikrinimo komisijon išrenkami:
1. Kun. P. Paulionis iš Brooklyn, N. Y.
2. p. A Mundeika iš Cieėro, UI.
3. Kun. J. Simonaitis iš Elizabethport, N. Y.

. Mandatų komisiją sudaro:
1. p. Stud. Mažeika iš Brooklyn, N. Y.
2. p. J. Tumasonis iš Brooklyn, N. Y.
3. Kun. P. Lėkėšius iš Brooklyn, Nr Y.

J Sveikinimų komisijon įėjo:
1. Kun. ’lg. Kelmelis iš Newark, N. .T.
Z? Kun. N. Pakalnis iš Brooklyn, N. Y.
3. Kun. M. Paakus. .

Tvarkdariai:
1. p. Karias ; —
2. p.ŽeūmitiJk : ,

f

Rūgintų dva- 
iflien didė- 

per vyskupą parei-’ja. Nepatenkinimas ukrai-

hSESUA
■' '11:30 vat A M.

is^Kun.. Ig.t Alfravįfius, atidąry-

r
-■

t

/ Išrinktoji kongreso vadovybė susėdusi s v. Trejybės par.* 
salėje už stalų, skelbia. Darbų tvarkos 6 p. * • ’ J

Raštu mRtŪta: Kun. Pr. Vaitukaitis (Chicago, UL) — 
linkėdamas grasiausio pasisekimo dirbti lietuvių iieįvijoa 
gerovei ir .siunčia $5.00 auką.

p. A. Nauačda (Chicago, IlV) — Labdarių Sąjungos 
vardu, linki pasekmingai darbuotis Amerikos lietuvių ]»•

r(C^bridge, Mass.) -• A L. R. KL

talikų vienybę sus 

|r|ųnrdu;
.‘Kun. F. Ji

p. Ant. Nausėdiene (Chicago, III.) Federaciojs Centro 
Valdybos vice-pirmininkė 
grcsas Vytauto Didžiojo metais labiau suvienytą mus vi
sus lietuvius katalikus bendram katalikiškos kultūros dar
bui. \

Kun. H. Vaičiūnas (Cicero, I1L) Federacijos 12 sky
riaus vardu — linki kuogeriausio pasisekimo, Dievo palai
ma tebūna su Jumis! .$5.00— auka.

p. T. B. Mažeikienė iš Worcester, Mass. A. L. R. K. Mo
terą Sąjungos vardu—Dievo palaimos, svarstant svarbius 
'klausimus, liečiančius liet, katalikų gyvenimą Amerikoje 
ir Lietuvoje. ‘

Telegramomis sveikina: 'gį
p. K. Mažeika: (Kenosha, Wis.) — A. L. R. K. Federa

cijos 46 sk. vardu— gražiausių pasisekimų. . v { 5
p. P. Žadeikis Generalinis Lietuvos Konsulas (Net* 

YorkCity) — sveikindamas kaimynystėje įvykusį AJb 
R. K. Federacijos Kongresą, linkiu išarti pląčią vagą išei
vijos naudai.

LDS. Centro Valdyba ir “Darbininkas” (South Boa 
ton, Mass.) — sveikiname Kongreso atstovus ir linkfpir 
pravesti naudingus nutarimus. 'y;'

Šv. Kazimiero Vienuolyno sesers iš Chicagos, RL.V 
< kerbiamus Federacijos Kongreso dalyvius nuoširdžiaisvei 
kiname, Dievo palaiminimo maldaujame ir geriausių pa 
sėkmių kongreso darbuotei Hnkhne. ’

ppl Jonas ir Marija.čižauskal — sveikiname A 
K. Federacijos 20-tą Kongresą.

p. .Vaičiūnienė (Chicago, IU.) — L. R. K. M 
jungos vardu. » '

. Kun. Vįrmauskas (So. Boston, Mass.)_____ $!
J. čeplinskas iš Baltimorc, Md. —' Fedetndjos 

skyriaus vardu, 15.00 auka. * ‘
S. >•

« II SESIJA
% 2 vai. P. M.

tin« svaAdnimai jodžiu*

%

■ > '
X

Kun. Dr. J. Navickas (Hinsdale, Itt.) sveikina X] 
Koi^gresą. linkėdamas susirūpinti*jaunimo fi| 

lamas lietuviškosios bernaičių • I 
* gyvenimui Amerikoj.. 4 (Cteerp, it. Antanę*
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E. Kauno Arkivysku- tajam Tėvui reiškia savo gi-

t

4z
y.: -

or 
•7

• .♦ 
*■ c ____

h

“Rytas”

t?

r 7 rųpiino paskolą fą

-■ :: r

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
tnrb-ypatlngų savybių, kurias pasilai
kys visados.
' Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokin būti, turi skai
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro

įleidžiamą savaitražtl

“Mūsų Laikraštį”
JJ reikia užsisakyti sau Amerikoj ir 

visiems gtminSms ir pažįstamiems Lie
tuvoje.

“Husą Laikražtls” metams kaštuoja 
ketur litai, pusei aoetą — du lftaL

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir 
Amerikoj) trigubai brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisves A- 
Hja 31 Nr. “Musą Laikraštis.”

— <

Įios jneilės ir sūniško atsida
vimo jausmus ir nuolankiai 
prašo savo darbams apašta
liškojo palaiminimo.

. Kauno Arkivyskupas 
' • Skvireclįas v

Iš Vatikano miesto gautas

Kauno Ark. Skvireckui 
\ Kaune. z

Dėkodamas katalikiškajam 
jaunimui už maloniausią pa
garbos pareiškimą, Šventasis 
Tėvas, kuris didžios meilės 
rodo Katalikų Akcijai, Tau

Kun. Ąnicetas Linkus, Chieago, III. 
Adv. Juozas Grisius, Chieago, III.

Centralinių Draugijų Atstovai:
z

A. Nausėdienė, S. Sakalienč, M. Šertvytienč, A. O. Avi- 
zmis.

Daruti

t -

II Vięe-Pirm.,Leonanfea J- Simutis, Cfcicago, III. 
r* a. _ - - __— ** * tu** ** • u

Brooklyn, - N. T. į

OtaupiĄ 
jungos ' ?. K. •Bw4i8,.Sv; = ? _
Vincento a Paute)*■ Dr-įog sakė gražų pamokslą-. Ppį 
yardĮu sveikino fem. J. Dagij T ‘— -------

jęs farizeizmas. Ateitininkui^ Blaivybės Dr-jos vardu
• •• * * - Ap. Tamošauskas, * ‘Mūsų Lai-

* • > * . • 

krasčio” vardu p.,Grušas įr 
t. ' / ' _ ;/<

' » *

Raštu sveikino J. E. atkti 
vyskupas Karevičius, J. E.
• * ___ ____

vysk. Kukta, J. E. vysk. Pal- 
tarpkas, Vilkaviškio katali
kiškų dr-jų centras ir Šilalės 
katalikiškos organizacijos ir

. v. W
Toliau ėjo pranešimai.
Centro valdybos vardu pa- 

dare pranešimą dt. Lūšys ir 
iždininkas Kazlauskas. . To-^ 
ljau buvo padaryti devynių 
Vyt. Didž. Universiteto korr 
poracijų, trijų Žemės Ūkio 
akad. korporacijų ti trijų 
užsienio (Vienos, Friburgo 
ir Paryžiaus) draugovių 

; pranešimai. \ z .
Po “Židinio” red-jos ir 

ad-jos ir revizijos komisijos 
pranešimų priešpietinis po
sėdis buvo baigtas. Po pietų 
^jo (diskusijos- d^l praneši
mų, ir centro vardų atsako p. 
Lusys. —

Šeštadienio popietiniame 
posėdyje atsilankė J. 1|. Šv. 
Sosto Nuncijus Lietuvai Ar
kivyskupas R. Bartaloni ir 
J. E. Arkivyskupas Metro- 
pblitas Skvireckas. Jie buvo 
sutikti su entuziazmu ir pra
bilę į gausingų konferenciją

l

-į
į,

. ■ • š . ’ t

organizacija, kąip organika-. 
cija žengianti j trečiąjį de-;- • • 
šimtmetį yra subrendus jmt 
akcijai varyti. Ta akcija tų-- 
ri šiandien ypač gyviau vyk-

K V. C. pirmininkas prof J 
A. Tumėnas . sveikindamas 
pabrėžė, kad irividas turi; 
auklėti pasipriešinimų tam,; 
kas įžeidžia jo asmens teisesJ 

Teologijos-filosofijos fak.; 
dekanas ir At-kų Vyriausias 
Dvasios Vadas prel. prof. dr. 
Kuraitis sveikindamas sako,' 
kad katalikas žmbgus negali 
niekad nė kiek nusileisti ko
voj už prigimtas teises.? ' -i

Buv. Respublikos Prezi- 
dentas p. A. Stulginskis svei. 

įija pažymėdamas, kad nė 
įsant to, jog at-ku šaknis 

kai kas 'nori pakiršti, at-kai 
gyvens. J ;

Sendraugių pįrm? ir stuįL 
at-kų Dvasios. Vadas kun. 
Ūsoris linki sendraugiams, 
studentams ir moksleiviams 
dar tampriau susirišti. > , :

At-kų moksl. vardu kan. 
P‘. Dogelis sveikinime primi
nė 1910 metus, kaip moksl. 
at-kai veikė slaptai. Nedide
li tada moksleivių > būreliai 
veikė drąsiai, nors buvo di
deliame pavojuje ne-tikd^a- 
Simai bet ir fiziniai netekti 
tėvynės. At-kai moksleiviai 
veikė ir veiks. Jų veikimo 
niekas'negalės pakirsti. La
bai gražiai sveikino konfe- 

| renciją Amerikos Vyčių ats

piėtųrJ- E. vyskupas Reinys 
skaitė labai ųdopia paskaitę 
ąpįe bažnyčios pasiuntinybę 
ir atridenti jų. Į konferenci
ją atsilankė prel. A. Dam
brauskas-Jakštas ir preL 
Mačiulis-Maironis, Monsig. 
Faiduti ir kiti garbingi kata
likų visuomenės žmonės.

Studentų ateitininkų są- 
jungos pirmininku išrinktas 
Dr. j. Kaškelis, o valdybon: 
Jonė Pęti-auskąitė, Petras 
Tamuli-onią^- Juozas Meš
kauskas ir Antanas Zupers- 
kas-; revizijos komisijon:- •
Viliamąš, Ųrbšytė ir Kleiva; 
garbes tėisiųan: Dr. Urma- 
nas, pris. adv. padėjėjas 
Plokštis ir Rauckinas. kon
ferencijoj dalyvavo 70 atstok 
vų, 380 svečių, iš viso 450 aS- 
menų. ? Gale išreikšta gili 
užuojauta J. E. Vyskupui

Vųkari^bavo pasilinksmi
nimas su koncertine dalinu. 
Dainavo su didėliu pasiseki- •z mu operos solistė LipčienS 
ti A. Sodeiką, akompanuo
jant p. Mąriošiui. Kaveckąs 
skambino pianinu. -

Bendrai tenka pažymėti, 
kad konferencija praėjo la
bai geroje ir jaukioje nuotai
koje. Konferencija priėmė 
tekstą pasveikinimo ir padė
kos. Popiežini, Vyskupams, 
vyr. ateitininkų vadui prof. 
K. Pakštui, vilniečiams, A- 
merikos Vyčiams, Amerikos 
federacijai, -prof. Šalkauskį 
sveikino speciali nuėjusi ko
misija. Priimta taip pat re
zoliucijos studenčių, “Židi
nio,” labdarybės, dęl darbi
ninkų, ateitininkų mokslei
vių uždarymo, kultūrinio ap-

*• * i.
siginklavimo ir k. klausi
mais. • ’

J.
pas Metropolitas J. Skvirec
kas studentų ateitininkų 
konferencijas proga pasiun- 
tė į Vatikaną tokią telegra
mą:

Eminencij ai Kardinolui
. Pacelli

• ‘ ; Vatikano mi^te,?

ganizacijbje akademinis lie
tuvių katalikų jaunimas, 
skaitlingai suvažiavęs į Kau
ną Šv. Augustino ir Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto jubiliejų proga, Šven-

Rugsėjo 21 ji. Panevėžy, bu
vo pašventintas gražus ak
mens paminklas kritusiems 
kovose už nepriklausomybę 
kariams — savanoriams. Pa
minklas pastatytas vietos 
kariuomenės, savivaldybės. 
Saulių ir kitu organizacijų 
rūpesčiu. Be to, patys karių 
kapai sutvarkyti ir ant kiek
vieno kario kapo pastatytas 
mažas betoninis kryžius. Pa
nevėžio kapinėse ilsisi 217 
karių. Į paminklo šventini
mo iškilmes atvyko pulk. 
Giedraitis. Minėtos iškilmės 
prasidėjo nuo pat ryto pasi
puošimu viso miesto tautiš
komis vėliavomis, pamaldo- 
mis Panevėžio Katedroje, 
kurias atlaikė Jo Eks. vysk. 
Paltarokas. Po pamaldų pri
taikintų tai dienai ir labai 
turiningų pamokslą pasakė 
kun. Žitkevičius. Pamaldose 
ti visos dienos iškilmėse da
lyvavo kariuomenė, šauliai, 
skautai, gaisrininkai ir k. or
ganizacijos, be to, vietos ka
riškoji, savivaldybės, bei ad
ministracijos vadovybė ir ne
suskaitomos minios žmonių. 
Iš Katedros visi nuėjo-.į ka
pus,* kur paminklo statymo 
komiteto pirmininkas vietos 
kariuomenės kapelionas per
davė paminklą p. krašto ap-

kalos geriausių pasisekimų.

. Vakare su vėliavomis kon-
r

ferencija nužygiavo į karo 
muziejų ir uždėjo vainikų 
prie fžuvusiems. paminklo, 
kur gražią kalbą pasakė p. 
Skrupskelis.

saugos mmisternu
4 * * 1 •

ris prabila i visus1, 
mas kritusiųjų Liet 
nų pasišventimą tė 
to šventinimo apeigas att 
Jo Eks. Vysk. ’ 
asistuojant dviem ku 
Po pašventinimo Vystei 
sako turiningą, gra 
mokslą.' Po pamokslo fe 
viii bfirvs trenkia tris š

* * ''s ‘

vų salves. Orkestras? 
himną. Bažnytinis cjid 
gieda mopieniui pritail 
giesmes. Ant paminklpj| 
Prezidento, vvriaus

* '■■■ r„

savo vardu uždėjo 
ministeris, o po jo visa 
vairių organizacijų ir 
niu žmonių. Paškiiti 
taria Panevėžio b 
j. Chpdakauskas,' 
mas vyskupą, ministeri r 
;us žymius asmenis 
švti po miesto vald 
tokolu, liečiančiu tos 
iškilmes. Po to visi skii

Laikraštis — tai saJ 
kraštis nuo sakyklos 1 
tuo, kad iš sakyklos gi 
bėti šimtams, gal
laikraščio gi — visam
— Vysk. J. Staugaitis.

— ------ ---
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ir visiems dalyviams, susi
rinkusiems pagerbti Šv. Au
gustiną ir Didįjį Lietuvos 
Kunigaikštį, tėviška širdimi 
teikia palaiminimą ir kaistai 
maldauja Dievų kad tas su
važiavimas neštų gausiausių 
vaisių.

Kardinolas Pacelli

Tėvynės likimas, jo» 
l&imės, jos siejvąrtaj 
slems, be abejojimo 
pat rupi, kad 
klestėtu teisėtumas ir laimė j
pat niekinat priespaudos nes 
ribotu sauvaliavimu su 
žmonių teisėmis ir laisve, 
kad ir toli būdami, kad ir _ 
rių atskirti, pažinti Tėvynės tx 
jis tikrumoj yra. — šitais 
žvagiais Jums labai yra pra 
siraėyti

“Darbininkas,’*
nes 

“DARBININKAS” yra 
šių dienu Lietuvos gyvenimo ve 

“DARBININKAS” ugdo 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko 
priespaudos smurto ir niekinti < 
dų veidmainystę.

“DARBININKAS” tiesia 
nei į šviesesni rytojų.

“DARBININKUI” visur 
rupi darbo žmonių reikalai..

"DARBININKAS” turi labai 
savo "RADIO ŠYPSENAS.” 

“DARBININKAS” yra dartO 
nių ir inteligentų laikraštis.

“DARBININKĄ” redaguoja, 
rius I'R. DOVYDAITIS.

StMbėfcite kad išsirašyti “D 
KĄ” patys ir išrašykite ji tavo 
nėms Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas* 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amer 
centų.

“DARBININKO” adresai!' 
nia, Kaunas. Nepriklausomybės 41 
Uja 3 nr. “ŽIDINYS.” ;

Kun. Dr. Mendelis (Baltimorc, Md.) nesenai pašvęstas 
kunigas linki kongresui pasisekimo ir džiaugiasi, pirmą 
kartą patekęs į Federacijos susivažiavimą, pasižadėdamas 
ateity visa širdimi dirbti lietuvybei ir katalikybei išeivi
joj.

p. Šervidienė — Moterų Sąjungos N. Y. ir N. -J. aps
kričio vardu. V

Kun. P. Karalius — Kat. Veikimo Centro ir Ateitinin
kų vardu, linkėdamas vieningo darbo ir nuoširdžių santy
kių išeivijos ir tėvynės brolių tarpe.

p. L. Šimutis “Draugo” reda'kcijos vardu — linki kon
gresui kilnui nutarimų ir visai Federacijai pasekmingų 
darbų. • .- .

Kun. Stonis šv. Kazimiero dr. atstovas—pabrėžia spau
dos ir katalikiško turinio knygų skaitymo reikalą, prašy
damas Kongresą paramos savo misijai.

Kun. N. Pakalnis, sveikindamas N. Y. ir N. J. Kunigų 
Vienybės vardu, pažymi katalikiškosios akcijos reikšmę ir 
visų katalikų vieningo darbo reikalingutaą.

- Kun. Ig. Kelmelis — rimtų nutarimų padaryti, 
p. T. Klimienė — Vaikelio Jėzaus vardu, 
p. -J. Mačiulis — savo vardu, 
p. Korbota — Pan. Šv. Apreiškimo pdfr. vardu. , 
Sveikinusių kongresą sąrašui pasibaigus, nutariama pa

sveikinti šv. Tėvą, Newark, N. J. diecezijoj vyskupą ir Lie* 
t u vos Katalikų Veikimo Centrą per Jo Eksceleneiją Metro
politą Skvirecką Kaune ir naują vyskupą Jo Eks. P;<Bučį.

Pereito Kongresų protokolas dėl laiko sutrumpinimo 
nutarta viešai neskaityti: kiekvienas atstovas gavęs spaus-’ 
dintą protokolą persiskaito privačiai ir kilus neaiškumams? 
atsiklausia valdybos. y • ’

. 7. Valdybos narių raportai.
' Pinnasai raportuoja žodžiu Dvasios Vadas Kun. J. Aui- 

botas. Raportas priimtas, . > . l r
Pirmininko kun. Ig. Albavičiaus raportas žodžiu; baw 

gus kalbėti, nuoširdžiai plojama \ '
- Dėl pirmininko raporto paklausimai: ' ''

a) Kun. J. Balkflitas—koki buvo Federacijos santykiai 
su lietuviškais laikraščiais? • > ■

Pirm atsako—santykiai buvo geri, prieš Federaciją ra- 
šyta nebuvo. J - , z.

• b) Kun. Ant. Šmulkšty* —'koki buvo Federacijos san
tykiai Hu 
Veikimo Centru Lietuvoje ir su Amerikos k 
akcija?. ' 1

- Atsakoma: buvo surengta ckakurtija i>K* 
mą, padėta atvykti Amerikon kui^iHmnuiki

;< i. 
Ir
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Eucharistiniu i- tn. Kartkgbj.Kopgrimu, hii Kjft 
Centru piatuvojc ir su Amerikos‘k '

k 
t

H. Vaičiūnai Cicero, 11V

(Bus daugiau)
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, _____ - m neturint
paskoto neįteikto, nors čekis'jau yra išrašytos, 
dari pas sekretorių tteikžmtf -įk 
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KAUNAS.—Konferencija prastai šiandien yra įsigalė- 
pradedama rugsėjo 27 d^

' malda, kurią paskaito Dva-;
Šios Vadas kun. prof. Ūsoris. 

' , Stud. Ateitininkų Sąjun
gos pirmininkas P. Masiliū
nas konferencijos atidarymo 
kalboj pabrėžė nepaprastas 
aplinkybes, kuriomis ši kon-, 
'ferencija renkasi. Ateitinin
kai šiemet mini savo veikimo 
20 metij sukaktuves. Ir tas 
at-kų jubiliejus švenčiamas 
kartu su šv. Augustino ir 
Vytautę Didžiojo jubiliejais. 
Tai simbolinis sutapimas.

Z

At-kų organizacija įžengia į 
trečiąjį dešimtmetį, t. y. į pil
no subrendimo amžių. Tai

I

amžius, kuris iš at-kų parei
kalauja didžių, daibip- '(Tai 
amžius, kuriame - at-kai ne 
tiek turi katalikiškai akcijai 
rengtis, kiek tą akciją varyti.
Pirmasis konferenciją svei

kina J. E. vysk. M. Reinys. 
Ekscelencija savo sveikinime 
pabrėžia, kad pedagogika 
reikalauja, jog ne tik^suau- 
gęs jaunimas, bet ti mokslei
viai burtųsi į religines kultū
rines organizacijas ir ten la
vintųsi bei savo iniciatyvą 
vystrtų. Šiandien kataliku 
pasaulyje vyrauja obalsis — 
katalikiškoji akcija. At-kai 
jau prieš dvidešimt mejii šį 
obalsį atspėjo ir jį šūkiu — 
Omnia instaurare in Christo 
— išreiški^. At-kųveikiinas 

” tai nenugalima moralinė jė
ga. O moralinė jėga yra ga
lingesnė už fizinę.

Garbės pirmininkas prof.
Dovydaitis sveikindamas 
tarp kito pasakė, kad nepa-1 tovė p. Ad. Rubliauskaitė.

- - - ■ • • • - /

spaudos reikalais su K. V. C. pritarimu, su Amerikos kata
likiškąja akcija nieko ypatingo neįvyko.

Pirmininko raportas priimtas.
- II vice-pirminmko L. Šimučio raportas.

p. Šimutis, pranešdamas apie savo darbuotę, pažymi,, 
kad Federacija dariusi žygių prieš Lietuvos valdžią, kuri 
pastaruoju laiku persekiojusi katalikiškąsias mokyklas 
Lietuvoje. Būtent, buvo pasiųstas dabartiniai tautininkų 
5 aidžiai memorandumas. “ .

Paklausimai dėl raporto.

k Kun. Šmulkštys klausia — Dėlko nepavyko laikraštis 
“Vytis”, perkelti į Brooklyn?

;p. L. Šimutis, atsako—Vyčių organizacijai neapsimoka, 
savo spaustuvę kelti, nes yra.ne nauja, antra, Brooklynie- 
čiai sumanė savo laikraštį steigti ir spaustuvę įsigyti. 

Kun. J. Balkūnas—-Dėlko A. L. R. K. susivienijimas 
Federacijai nepriklauso?

Atsakoma—Ne Federacijos kaltė, kad susivienijimas 
jai nepriklauso. Šis klausimas turės paaiškėtu 

p. Šimučio raportas priimtas.
f ' I vice-pirmininko p. A. Nausėdienė Kongrese nedaly
vavo : raportą prisiuntė raštu—priimtas. ,

Iždininko kun. H. Vaičiūno raportas priimtas. 
Iždo Globėjo kūn. J. Navicko raportas priimtas. 
Centro Sekretoriaus p. K. Krušinško raportas. 
Amerite Ifetart, B. K. Mmtariau

; XX Kongresui Raportas
, / , 1930 V. D. M. Rugp. 19 d.

Gerbiamieji Kongreso Atstovai:
Pereito Kongreso išrinktosios Valdybos noru, man te

ko garbės būtrt’ederacijos Centro sekretorium, todėl mano 
pareiga pateikti gerbiamiems XX Kongreso atstovams Fė-’ 

> derapijos Sekretorįjato darbą apyskaitą. 'i

Rugpiūčio 23 d. Tėvų Marijonų ūkyje federacijos val- 
dj^ą padarė savo posėdį ir pasiskirątė pareigomis seka- 
mąi- Ų - - .

• Dvasios Vadas; Kun. Jonas Ambotas, Hartford, Conn 
Pirmininkas: Kun. Ignas Albavičius. Chicago, 111. 
PVieę-Pirm. Antanina Nausėdienė, Chicago, UI. -

-4

IždininkasKuri. J&ofiįmas H- 
' Sekretorius: Kaiyi'j] 'ĘrĮ^nįti.

Kųn. dri Hipsdai

Vilniaus Reikalai

Kadangi po Federacijos Kongresui pirmoje eilėje stovi 
spalių 9-toji diena, Vilniaus lenkais užgrobimo diena — 
lietuvių tautos liūdesio diena, todėl rašyta spaudon ir ra
ginta tas liūdnas sukaktuves visose-lietuvių kolonijose tin
kamai minėti ir rinkti aukas Vilniaus kultūriniams reika
lams. v

Poniai Vileišienei dar esant Amerikoje, kolonijų aukos 
daugumoj Įteikta jai pačiai gi Federacijon prisiųsta Vil
niaus našlaičiams šelpti $120.38.

’ Z • _ Z / *

Moksleivių Reikalai
f f ’

Turint omeny Kongreso padarytą nutarimą, rieikalau-į 
ti iš mokslą baigusių Federacijos stipendijantų grąžinti 
paskolas, Fed. Sekretorijatas Amerikoje gyvenantiems sti- 
pendijantams parašė sekamo turinio laiškus:

“Amerikos Liet. R. K. Federacija visuomenės sudėto
mis aukomis yra sušelpusi keletą Amerikos jaunuolių, ku
rie siekė aukštojo moteto tikėdama, kad Be užbaigą moks
lą ir palikę laisvais profesijonalais Federacijai atsilygins 
ir duos progos tais pinigais sušelpti kitus.

Am. Let. R. K Federacija ir Šįmet yra pažadėjusi pa
šalpą jannuoliai'einančiam Urdvfertiteto mokslą, bet netu
ri lėšų tą saVo pažadą išpildyti. Taigi šluotai kreipiamės | 
Gerbiatoąjj Tamstą prašydami iki Bų metą balandžio I i 
tjei galima it greičiaus) priąiųąĮi Federacijai šimtą dole
rių, kad Federacija tais pinigais galėtų aną moksleivį var
ge paguosti suteigiama paskolą. \ \‘
'■ ‘ T|kėd«tai*Tam8tos greito atsakymo ir reikšdami tikros 
pagarbos žodį, liekame.“

Dr. A M. Račkus atrašė laišką pažymėdamas būk.Fe- 
deraeija ir Taittoa Fondas janą esą skolingi už darbu 
$685.00 kuriuo* prašo išmokėti gi apie savo slęolą Federa- 
ęijai nieko neužsimena. Nuo kitų atsakymo' nogauta.

v —— « i , • •• _ < t A/ą ■* ___a .. e »»A'J --
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GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
z / ^.

\ ' L J

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir H 
t isą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Arneri- 1 
ko3 lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso P* 
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky-^ 
tiai: I) Vaikų auklėjimas, 2)’ Sveikata, 3) 
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky* 
Tins ir kiti.

‘‘MOTERŲ DIRVA” yra papuošta 
viršeliais ir vinjetėmis.- Jos formatas 
yra toks, kad po\metų galima _ 
knyga. Nelaukite įlgai. Siųskite pinigus toqj| 
> ♦♦MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotat 

ife Šiuo adresu:
Ų RIRVe9 4 
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KOLONIJOSE

Ieaston,pa. t

X A • ' ' •

anjų vargonų pašventinimas

m. rugsėjo mėn. 21 d. įvyko 
jų šv. Mykolo parapijos bažny- 
vargonii pašventinimas.

vai. vakare pilna bažnyčia jau 
o prisirinkusiij žmonių. Visi 
antriai laukė įspūdingų apeigų 
džios ir naujų vargonų balau 
rsti. Žolynuose skęstanti alto- 
,- desėtkais spalvuoti] lempučių 
Sdyti altoriai, naujai suvadžio- 
ęlektros nušviesta bažnyčia ža- 
) susirinkusius, kurių tarpe bū- 
įemaža svetimtaučių,-protesto- 
Įjrnet pats miesto majoras.
K-į-,’ ■

šanso senai lauktoji valanda, 
įtintą valandą.-vakare Jo Emi- 
ieįjos Kardinolo Philadelphijos 
Hyyskupo deleguotas Monsig- 
čJ.Fink iš Allentovrn, Pa. lydi- 
||svečių -kunigų pradeda apei- 
EPirmiausia anglų kalboje pra- 
Kf; j ’ susirinkusius: primena 
bs šių jspjjdlngų apeigų reikš- 
* nurodo kad' gražiai su
lyta vargonų meliodija. taip tu- 
būti harmoningas krikščionių 
Senintas paremtas švento tikėji- 

u; kad tokia graži vieny-
■ harmonija turi būti tarpe pa- 

ų ir jų dvasios vadų; ragi- 
kad netikėtai gražus bažny- 

jųspūdingumas taptų jiems pa- 
jkimas neužmiršti savo kri- 
jeniškų pareigi] ir sieloje taip 
Šiems patapti, kad kiti gerėtu- 
įg gyvenimu, kaip dabar geri- 
įk bažnyčios įspūdingumu.

įo jo kalbėjo didžiai gerbiamas 
Ėersono lietuvių parapijos kleb. 
Petraitis. Savo gražiame pa- 
ičsle nurodė, kaip tie visi toki 
ižus išoriniai dalykai kaip var
lį’ muzika švelnina žmonių 
lamus ir kelia, prie savo Šutve- 
E’- *
KL&.
K • ’

/
siu graži procesiją iš- 

ĮBavo Enk vargonų pirmiausia 
jtys gražiai pasipuošusių vaike
ze, tarnautojų. paskui juos bal- 
bį»asirė<Kiusių mergaičių po to 
Kti: ir. dvasiški ja ėjo ant gale- 
įos prie vargonų atlikti pačias 
pįrentinimo apeigas. Pats klebo- 
įjrkiekvienam kūmui įdavė ran- 
Įte kaspinus.
Atlikus pašventinimo apeigas 
nnu kart susirinkusiems pasigir
ia (gražus, labai maloniu, dailiai 
Rinktu balsu vargonų aidas, kų- 
» pripildė visą bažnyčią. Ne 

___________________

Pagerbė savo klebonų
. * •

Spalių 5 d. š. m. įvyko gražus 
parengimas pagerbimui ' klebono 
kun. F. Strakausko už jo darbą 
šioje kolonijoje.

Žmonių buvo apie 300, daugiau
sia jaunimas. '

* X

Kun. F. Strakauskas į svetainę 
atėjo lydimas VI. Paulausko, A. 
Vilkišio ir J. Višniausko. Jiems į 
svetainę įėjus žmonės sustojo ir

■V. « • . -

aplodismentais sveikino šapo ger
biamą ir mylimą kleboną.

?P-lė F. Baumiliutė paskambino 
pianu maršą.

Vakaro vedėju buvo p. VI. Pau
lauskas.

Pradėjus programą p-lė E. Pau
lauskaitė įteikė gėlių bukietą nuo 
visų parapijonų.

Mažasis ir Didysis choras, p. J. 
Šokeliui vadovaujant, padainavo 7 
dainelės. . —

Didysis ir mažasis choras per sa
vo vadą p. Šekelį įteikė dovaną.

Taip pat įteikė dovanas savo 
klebonui nuo Sodalici jos — A. Bu- 
jutė, Šv. Vardo vyri? — T. Versec
kas, Apaštalavimo — p. Višniaus- 
kiene. „ '; .
' ; Eiles pasakė p-lė M. Višniauš- 
kiutė. ' 5

Turiningą prakalbėlę pasakė 
kun. F. Juras, Latvrenee klebonas. 
Jis ragino lietuvius katalikus gy
venti ir darbuotis vienybėje,^ mū
sų klebonui linkėjo užimti ant že
mės šv. Pranciškaus vietą.

Kleb’. kun. F. Strakauskas dėko
jo visems už dovaneles ir už linkė
jimus. Pažadėjo visus prisiminti 
savo maldose.

Duetą sudainavo jauni broliu
kai Kleinertai. Jaunos p-lės Peei- 
koniute ir Vilkišiute padainavo 
“Šviesi naktelė.” Solo dainavo 
P-lė A. Peeikoniutč.

Žmonės buvo labai patenkinti 
programa.

Šio vakaro surengimu daugiau
sia pasidarbavo M. VKniauskienė, 
Apašt. dr-jos pirm, ir varg. J. Še
kelis.

Pranešame visoms'draugijoms ir 
parapijoms, kad birželio 14 <L 1931 
m. nieko nerengjumėt, nes tą die
ną Labdaringoji* Sąjunga rengia 
Lietuvių Dieną, White City, ant 
63 gatvės._„, - 1

Taipgi prašome gerbiamųjų kle
bonų, kad tą dieną nerengtumėte 
parapijų piknikų.

Prašome visi] gerbiamųjų var
gonininkų ir chorų prisidėti prie 
tos dienos surengimo.

Pasidarbuokime taip, kad tąvdie- 
ną padarytume $10,000.00 pelno, 
kad galėtume pabaigti mokėti Lab
daringos Sąjungos skolas. Tą ga
lime padaryti. Tik reikia, kad 
kiekvienas lietuvis nusipirktų ti-. 
kietą už 50c. /

Labdaringos Sį-gos Valdyba

žadeikįs, Pranu, Amerikoj at 
vykęs dar prieš karą ir vėliau iš
šaukęs iš Lietuvos ir dukterį Mo
niką, Joaną ir Julę. Gyvenę^ 
Brooklyn, N- Y.

Žeimis, VUdas, arba WaKer Zal- 
mers, prieš 3 metus gyvenęs 510 
So. St. Joseph St., So. Bend, Ind. 
Paieško sesuo Elena Valatkevičie- 
riė.

Konopinskis, Jonąs, seniau gy
venęs, Bridgeport, Conn., kilęs iš 
Pėmpių kaimo, Krekenavo v., Pa
nevėžio apskr. ' _ *.

Klemas-Klemb, Liudvikas-Louis, 
gimęs ir augęs Fagemąvos Aivare, 
Bartininkų valsČ., Vilkaviškio ap., 
Amerikon atvykęs apie 1870 m., 
ilgą laiką gyvenęs apie Pittsburgh, 
Pa., o prieš patį Pasaulinį Karą 
persikėlęs į Saskachewan provinci-. 
ją Kanadoje ; ten tupėjęs ir mirda
mas palikęs kilnojamą ir nekilno
jamą turtą., Reikalinga žinių apie 
velionį ir jo gimines.

IEŠKOMIEJI arba apie juos ką 
nors žinantieji malonėkite atsiliep
ti į Consulate General of Lith.ua- 
nia, 15 Park Row, New York City.

- Lietuvos Generalinis
Konsulatas

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

mas įvyks spalių 24 d., 6 :30 va» 
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių." ■

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esat6 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos. x

Kviečia Valdyba

MONTBLLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

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

Valdyba

• 1 •” W 
■vienam džiaugsmo ašara nuriedė
jo per skruostus, kad štai jau ga
lutinai ir eastoniečiai susilaukė 
naujų) ^rų vargonų, ir tailtiaip 
sunkiais bedarbių laikais. Ir šie 
vargonai yra Šiandie geriausi var
gonai iš visų katalikiškų bažnyčių 
Kaštone1.——

Po pašventinimo vargonų baž
nyčioje kūmai, garbės svečiai, vie
tos ir apylinkės lietuviai bei sve
timtaučių nemažas būrelis susirin-. 
ko pasidalyti savo įspūdžiais ir 
kartu pavakarieniauti. Žmonių pri
sirinko netikėtai daug, net vietų 
pritrūko susėsti ir galutinai net ir 
vąlgvti.

Vakarienės pradžioje vietos kle
bonas S. Draugelis įžanginėje pra
kalboje perstato susirinkusiems p., 
Antaną Radzevičių vargonų staty
toją ir dėkoja už taip didelę auką, 
tokių gražių vargonų Įtaisymą tik 
už $2,000.00. Publika gausiais ap
lodismentais -pritaria klebono dė
kingumo žodžiams pertraukdama 
net jo kalbą. Sveikina atvykusius 
svečius p. miesto majorą, teisėją 
MeKean ir kitus brangius garbės 

! svečius. Primena, kad ši dovana y- 
ru suteikta atminčiai D. L. K. Vy- 
tauto 500 metų sukaktuvių minė-' 
jime. Galutinai perstato didžiai 
gerb. svečią kleboną J. Petraitį už 
vakaro vedėją ir sugiedojus Ame
rikos ir Lietuvos tautos imnus pra
dedama vakarieniauti.

Vakaro vedėjas savo Įžanginėje 
kalboje pabrėžia, kad jo parapijoj 
šv. Kazimiero Patersone prieš 20 
metų yra pirmi pono Radzevičiaus 
pastatyti vargonai, o čią yra pas
kutiniai, kurie daug atrodo tobu- 
esni. Džiaugiasi galėdamas maty
ti tą pažangą padarytą 20 metu 
laike. J

Iš Įtarpto kalbėtojų pažymėtini 
ypač yra: Dr. dentistas p. J. Shil- 
lis, kaimynas šv. Bernardo parapi
jos klebonas, .teisėjas MeKean ir 
miesto majoras p. Hom. Gėrėjosi 
lietuviu Jtažanga, džiaugėsi nau
jais gražiais vargonais, p. Radzevi 
eių kvietė iš Millbum, N. J. persi
kelti į Eastoną kame gal rastų sau 
platesnę dirvą, nes New Yorke v- 
ra daug įvairių kompanijų.

Vakarienę paįvairino trejetas 
svetimtaučių solistų ir viena’ jau
na šokikė Miss Possett.

Po vakarienės pp. miesto majo> 
ras, teisėjas su savo žmona ir dar 
keli garbės svečiai lipo ant vargo
nų galerijos geriau prisižiūrėti 
naujai pastatytiems vargonams, 
pamatyti kaip sudėstyta dūdos, 
kiek jų yra, susipažinti, su vargo
nų suhudavojimu. Ponas Radze
vičius dar koletą šmotelių pagrojo 
brangiems svečiams, rodė ir aiški
no naujausios sistemos vargonų 
konstrukciią, rodė ypač tas dalis 
vargonų, kuriu jis yra išradėjas 
patobulinime elektrikinių vargonų 
ir kurias dabar jis mano tuo jaus 
patentuoti. Nes 'aift šių vargonų 
ne kuriuos dalykus turėjo progos 
galutinai išbandyti ir nustatyti.

Korespondentas

-z» ■ •
——

I

ik,-
Mikalauskas gyvenęs ilgus 
atėmė sau gyvastį.

•j »

4 *

M.
metus 
mingas žmogus.

Nelai

Rap.

x C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 26 d., tuoj po sumos į. 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keistą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draūgus(ės) pri
rašyti. ' Valdyba

• v* -/

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

mas įvyks sekmadieny, spalių 26, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green -St; Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti'duokles. • Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, lapkr. 9, 
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti- 
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus-mokesčius. / Valdyba

WESTVILLE, ILL.
i LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

64

S JAU NEBUS JAUNAS 
Italės save jaunuolių draugu 
^ati, kuris 1930 metais neuž- 
įEnumeruos leidžiamo Kaune 
Išeivių, skąisčiausio mūsų tau- 
jEedo, žurnalo 

r “ATEITIES” 
k- ■ 

balas eina sąsiuviniais po
Mtas mėnuo jau 10 metų. Jame 
Kražių eilėraščių, beletristikos 
ĮKlių, įdomių ir rimtų straips- 

:ijų—pažinsi visą Lie- 
----------- >kančio jaunimo gyve-

ElįitiB” visų pigiausias Lietu 
baltalas. Už $2.00 jį gausi 
Įft&rno, su mėnesiniu 16 pusi, 
įtoii Draugo” priedu. Pusm. 
KfiO. Moksleivams; met. — 
Lpusm. $0.50. Tad skubėk! 
į trokšta rasos ,gamta gaivi- 
lr stiprinasi saulės spindu
li-Žmogaus širdis ilgisi tėvų 

gimtinės, gaivinasi ir stip
rios gyvenimu ir žiniomis.
KP^teitis/ Kaunas, Lais-

Įįfc

* v-

f

ap-

REIKALINGI AGENTAI
Paversk savo liuosą laiką į pini

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

LITHUANIAN IMPORTING 
COMPANY

818 E. 6th St, So. Borton, Man.
........ ................................ ! ----- ------------- --- Jb..— —

t

: .■ -1-

DETROIT, MICH.
Mūši] korespondentai visai

snūdo ir retai, kas beparašo į 
“Darbininką.”' Darbai visai su
mažėjo.. Kurie ir dirba, t ai'tik pu
sę laiko. Atvažiavęs iš kitos kolo
nijos negali gaut darbą. Patarti
na nevažiuot į Detroitą darbo ieš
kot Nesenai liko šrinktas miesto 
gaspadorius F. Murphy. Jisai yra 
geras katalikas. Jis dabar rūpina
si bedarbiais. •

4 LDS. 72 kuopos pirmininkas Pr. 
Gustainis nusipirko biznį geroj 
vietoj, kampas Cardoni ir West- 
minster. Pranas Gustaitis yra ge- 
rasdarb uotojas netik LDS. 72 kuo
poje, bet ir kitose draugijose. Ji
sai yra daug pasidarbavęs. Lietu
viai turėtų kreiptis pas savuosius.

Dr. J. Rydzauskas suteikė gra
žią auką šv. Jurgio bažnyčiai. Ji
sai dabar persikėlė į naują vieti. 
12438 Jos Campau, netoli Davison. 
Patartina lietuviams reikale kreip
tis pas jį. —

/

Šv./Jurgio parapijos bazaras 
pradsidės pradžioj lapkričio mėn. 
Klebonas kun. J. Čižauskas paskel
bė, kad bus renkamos aukos baza- 
rui. Kad ir blogi laikai, bet para
pijoms turėtu prisidėti aukomis.

V. J-kuz

MLDARMEL^
Misijos

V v-

1 Praeitam sekmadienyję kolekto
riai bažnyčioj išdalino žmonėms 
sekančio turinio laiškelius apie mi
sijas: .į. . . ■

Mūsų bažnyčioj,'-Špilių (Oct.) 
27, prasidės Misijos, jas ves labai 
garsūs pamokslininkai -misijonie- 
riai, -kun. Dr. Vaitkevičius ir kun. 
Tėvas Petrauskas.

Moterims ir merginoms misijos 
prasidės spalių 27," septintą valan
dą ^vakare, ir tęsis- iki Lapkričio 
(November) 3. Vyrams gi Misijos 
prasidės lapkričio 3, septintą Va
landą vakare ir užsibaigs Lapkri
čio 9. v

Kiekvienas ruoškitės prie tų Šv. 
Misijų, nes apturėsite per jas gau
sių Dievo malonių ir geriausius iš
girsite pamokinimus sielos išgany
mui. Šv. Raštas sako: “Ką padės 
žmogui jei ir visia pasaulį laimėtų 
jeį wivb sMą;'prA^dytų t?*-'Iže
nas kitam praneškite-ir raginkite 
kiekvieną dalyvauti tose misijose. 
Kiekvienas pasinaudokite tomis 
gausiomis Dievo malonėmis Misi
jų laike. >r a .

Jus mylįs Kristujė.
-7'3/ •-

Kun. Dr. J. B. Koncevičius
'd'

A

ATKALTIEMS, KURIE
KENČIA NUO DUSULIO 

. IRSLOGOS
Dykai išmėginimo būdas kurį būetkas 

gali naudotis be jokio ten neuisiga- z 
nėdinimo arba laiko gaišinimo

Mes turime bučą dėl sulaikymo-Du- 
sulio, ir norjme kad Tamista pamėgin
tumėte musų pačių išlaidom. Nėra skir- 
tumo ar jsisenėjusi ar dabar atsiradu
si turėtumėte išmėginti šį būdą. Nėra 
skirtumo kokiam klimate gyvenate, ar
ba kokio amžiaus esi arba kokį darbą 
dirbi, jeigu tik turi dusulį turėtų pa
gelbėti. 1

Labiausia tiems norime pasiųsti ku
rie jau nustoję vilties dėl kokios pagel- 

__ ir.

-/ —: . y- ■ y- y
šis dykas pasiūlymas yra per daug 

svarbus .praleisti. Rašyk dabar ir pra
dėk naudotis šia proga tuojaus. Ne
siųsk pinigų. Tiktai'Iškirpk žemiau pa
dėtą kuponą ir pasiųsk. Padaryk tą 
šiandien.

, Klebonas.

P. S. Misijų laike galėsite mo
kykloj nusipirkti gražių religinių 
dalykų. -

PRANEŠIMAS
________________ ■/

<*•

Naujos Anglijos Lietuvos Vyčių 
Suvažiavimas

Pusmetinis Lietuvos Vyčių Nau
jos Anglijos apskričio suvažiavi
mas įvyks spalių (Oct.) 26 dieną, 
1930 metais, 2 vai. po pietų Auš
ros Vartų parapijos svetainėj, So. 
Worcester, Mass. Visos kuopos 
prisiųskite atstovus, nes bus svar
stoma daug naujų dalykų.

Pirmininkas KazyB J. Viesulą 
Raštininkė M. A. ICkuMutė.

■>

<
✓
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/ WATERBURY, CONN.
Spalių 26 d., 1 vai. po pietų į- 

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

*WORCESTER, MASS.
'"LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkričio 9 d., 6 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei- 
kitę, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.
- (- • - Valdyba

. X:
X

LOS. 69 kp. susirinkimas įvyks, 
sekmadieny, spalių 26 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai. \ • 

.Kuopos rast. Z. Gudelis

DAYTON, OHIO

j kL0WELL, MASS.
r LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 
f sekmadieny, lapkr. 9 d., tuoj po

• X

sumos. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės' darbininkų organizacijos.

Valdyba

bos, kurie yravartoje^h
treptusekmių***^'-

DTK.4Z KUPONAS
Frontier Asthma Co., •
29-K Frontier Bldg.,
482 Niagara^ St., Buffalo, N. 'Y.

Prisiųsk dykai i^bantlymui:
,♦••••••••••••••••••♦••• *į* ••••••••

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo Pastro leidžiamą 
savaitraštį ♦ _

MMŪSŲ LAIKRAŠTIS”

Vt IR KALENDORIŲ DIRBTŪVn 
išdirba Sieninius 

KALENDORIUS 
Lietuviukus, Amerikonlft- 

lras ir Importuotus.
Liet 4 už $1; 12 nl $2.50 
Pramonėms ir Agentams 

SpedalM Kainos.

EI ATLIEKU

BOKIUS SPAUDOS
DARBUS

I JMtlatmių tikietėllą 
^‘dMKauslu langinių 
gT.- kortų.
Įfo kaino* atitinkamosB / - s. uzapekas
piVFBENCE ST. TeL 28231 LAWRENCE, MASS.

CHICAGOJU.
A. L. R. K Labdaringos Sąjun

gos 11 seimas įvyks 16 d. lapkričio 
š. m. Šv. Kryžiaus parapijoj. __

Visos draugijos, parapijos ir 
kliubai išrinkite atstovus į seimą. 
Taipgi prašome gerus sumanymus 
įnešti organizacijos gerovei Lab
daringos Sąjungos seimai visuo
met būna skaitlingi. Bus skaitlin
gas ir’ šis seimas. Visokius suma
nymus ir aukas siųskite Šiuo adre
su: Kun. F. Kudirka, 2334 South 
Oakley Avė., Chicago. EI.

“DARBININKO’’AGENTAS
Kas iš gerbiamųjų lietuvių norė

tų užsirašyti laikraštį “Darbinin
ką,” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noria? patamau- '• • * ■ 
sju. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė
je. Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numerį.

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas

V. J. BLAVACKAS
7 Mott 8treet, Vorcester, Mass.

KAM REIKALINGA VIETA i

Kas iš gerbi

I

Labd. 8ą-goz Centro Valdyba

prašom* kreiptis dtt vltų infonna 
"Darbininko” Adminirtrad

t .
» L _ 'M.

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

trečiadieny, lapkričio 5 d., 7 vai. 
vakare, bažnytinėje svetainėje..

•Z
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. Valdyba

i \

PHILADELPHIA, PA. *
LDS. i 3 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny,^.lapkr. -7, .7:30' vai.

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

kimas įvyks sekmadieny, la)>kr. 9, 
luojaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

■z

kitę 
keti duokles.

v BRIGHTON, MASS.
. LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 
petiktadienv, lapkr. 7, 7:30 vai. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65'kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks lapkr. 2, tuoj po pas
kutinių baisių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yrą. keletą svarbių Sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba
X Z

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

Valdyba

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

sekmadieny, lapkričio 16 d. s. 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

z

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

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

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

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.” L / •

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin" 

k imas įvyks lapkr. 2, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

wobcesteb; mass.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkričio 2, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos. 
Visi nariAi prašomi-pribū^j, nes 
turime svarbių reikalų.

-Kviečia Valdyba

VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ
Prenumeratos kaina: metams $2.00, 

pusmečiui $1.00; moksleiviams me
tą žurnalą savo besimokantiems val
kams. Tuo sutelksite jiems džlanzs- 
tams $1.00, pusmečiui 50c. —

“Ateitis” jdoml ir nemokslelvtams. 
jeigu jie nepasfetengs ISauklėtl jnoa 
Dievo baimėje, (Slavinti juos ir {duoti 
jiems ginklą prieš {vairius gyvenimo 
pavojus- . Pavojingiausi žmonhj prie- 
Sai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besimokinančia! jaunuome
nei. GeriauiHfls betimokinančio javnL 
mo drauffiu ir vadat mokjtkto* ssole p* 
ra jau dvideMmtt MdJHamaa ko- 
talOcn moktleivHf tudnetinia lurnaiaa 
mo, o sau psleagvinsita sunkią auklėji
mo naStą. *

»

: EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vjrtcs lapkri 2 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

m Songaila
A I ■■ ■

BALTIMORS, MD.
Lapkričio 9 d., sękmadiany, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 3Č kp. susi- 
rinkimas. Malonėkiteorteit? visi.

. Kviečia Valdyba 
'f Z----------x--------

, CLBVBLAND, ONIO ..
Lapkričio 12 d., 8 valandą vak. 

. - — Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
Tdvai ir iraNaM, nepatatlikit# 10 lt mėnesinis susirinkimas, .(tarbtani

metami (5 It praaaflol Ir ilralyklte . r
Adr. "AMtia," Samiai, tetarta ax &, nariai prašomi stemnku.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki- 

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

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkr. 16 d., tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yrą 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kimų. ^z

ATHOL»MA8S. '(

*

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks lapkr. 16 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie' 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia ValdybaKviečia Valdyba

X

HARTFORD, CONN. ’
LDS. 6 kį>. susirinkimas įvyks 

lapkr. 9, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes yv 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau- * 
dos. > .

Taipgi malonėkite užsimokėti kib
au >ra užMlikę mėnesinės duok- 
Ha z



- P-L- GLADYH
š. m., Boston Garde® išrinkta grožio karalaite, 
tėveliais/il9 King St., Dorchester.

_ ' -T • ♦. _

Šiais metais Massachusetts vals
tija apvaikščiojo savo 300 metų.į- 
kūrimo sukaktuves. Iškilmės tęsė
si veik ištisus metus. Penktadienio 
vakare tos visos iškilmės, buvo 
baigtos didingu baliumi Boston 
Garden svetainėje. ‘ <

Baliuje dalyvavo virš-dešimts 
tūkstančių žmonių. Susirinko visa 
Bostono aristokratija. įvairių tau
tų atstovai ir šiaip publikos. Dėka 
Ponios AVilliam Lowell Pntnam ir 
lietuviai buvo kviesti šiame baliu
je dalyvauti. 
. Garįdomiausis ir svarbiausis da
lykas šio baliaus buvo, tai išrinki
mas gražuolės, kuri bus pavadinta 
“Miss Tercentenary.” Tai-vietai 
laimėti konkurse dalyvavo lOl į- 
vairių tautų gražuolių. Lietuvai
čių dalyvavo • keturibsf P48s Gla- 

’dys_Norkūnaitė, Aldona Noriranai- 
tė, Ona Kavoliutė ir Adele Marti- 
niutė. •

Vienuoliktą valandą vaką^rį pra
sidėjo gražuolių maršas. Eina gra
žuolės viena po kitos salėj. Pirinu- 
tinė eina p-lė Ona Kavoliutė, po 
jos eina kitos trys lietuvaitį ir įp 
jų kitos kontesto dalyvės,-PuBlifei 
Mūri ir įdomauja®, kuri, bįti-iš
rinkta, nes iš tiek daug grjuįnolĮų 
labai. sunku' yra pasakyti," kitti 
gražiausia. Maršuoja panelės pro 
teisėjų ložą vieną ir kitą kartą. T^i- 
da teisėjai iššaukia-25-gražuolės. 
VJsos ketutios lietuvaitės ją tarpę. 
Tada vėl eina rinkimas. PagaHęu

17 d. 
gyvena kartu su

l!UI|!Wįyi^r^i.l' hh iiBK
Procesija apla.ilcė pa’ 

Mažeikių ir Tytuvėnų b 

čias, kuriose buvo gražiai s^ 

tikta ir'priimta. Ypatingi! 
z- . ' «• 'i
nuoširdžiai priėmė gerb. 

naunjnkas Jančauskis, I

-r—=
lįtat rengia pri- 
iateo vakarą.

(Cetvirt&dieny prieš aštuntą va
kare susįrįnks pebaŽnytinėje salė- 

. je-rissJjaugiri atstovai surengti 
parapijos išdirbinių parodą. Kle
bonas bažnyčioje nSHna jog visos 
draugijos vis išrenką po kelis re
prezentantus minėtam tikslui 
Kvietė jis kad ir šįmet visos drau
gijos rengtų parapijai išdirbinių 
parodą — ir fėrus.
? •

Labdarybės draugija jau rūpi
nasi parapijos kalendorių. Gavo 
jau du apgarsinimu, šį metą ka
lendorius bus lietuviškas. Būtų 
gražu kad jame apsigarsintų daug 
biznierių. Tepasidarbuoja visi lab 
dariai kad daug mūsų biznierių' 
apsigarsintų jame. .

• • •
i K* . ' ’ • *r‘ - ’ ** • . -

Spalių 19 d.'įpii&ą vai. po pietą 
bažnyčioje tapo snšliūbuoti Juozas 
A. Tutkus, 97 Pleasant St. Dor- 
ebester. Mass. su-panele Ona F. 
Griealiūnaite, 19 Rurrill Place, So. 
Boston, Mass. Jaunavedžiai mano 
imsigvventi ant Broadway prie 
CHy Point.

• ♦. •
J. E, Kardinolas giriasi lietu

viais. Brightono t seminaruos pro. 
fesorių tarpe.peręitoie savaitėle J. 
E. gvrė lietuvius nusidžiaugdamas 
kad iie meta soaŠMzma. Už tai 
kreditavęs lietuvius kunigus.

Be to, dar J. E. gražiai parašė 
į savo organą “TKe Pflot” apie 
lietuvių katalikų apvaikščiojimą 
spalių 12,1930. .

’ ’ x ‘ r
Šv. Jono. seminarijoje lietuviai 

klierikai didžiuojasi kad po Vy
tauto apvąikŠeiojimo jie gauną 
daug komplimentų nuo seminaris
tų ir nuo profesorių. Visi dabar 
kalbą apįe.iietuvįuę prielankiai.

Filosofuoja, daugelis apie lietu-- • " 'f- < ./■'r
vių katalikų taip pasekmingą Vy
tauto jubiliejaus paminėjimą. Te- 
atsimena filosofai, kad mes turėjo
me atrakcijas?'Vytauto jubiliejų, 
•E E. kardinolą^katedrą. poną Ži
levičių.- SymphffiBS^iŠall, chorus ir 
t. t. Bet reikia,žinoti, kad buvo 
uoliai dirbančiu . idant pasisektų 
tas apvaikŠčiojimas.

• ♦ •
Ateinantį sekmadienį mūsų baž

nyčioje švenčiame dvi didžiuli iš- 
kilmi; Kristaus Karaliaus šventė ir 
vaikinų misijų baiga — kareiviu.

Rep.

j "

: V - ■ '
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MIBUOiOMOTS LAJOM! 
MSDAKCIJOJ

Pereitą savaitę lankėsi “Darbi
ninko” redakcijoj garbingas sve- 

i čias Tėvas A. Petrauskas. Kartu 
Į su juo atėjo vietinis klebonas kun. 
F. Virmauskis ir kun. J. švagždys.

Tėvas kun. A. Petrauskas džiau
gėsi LDS. ir “Darbininko” nuosa

vybe ir linkėjo organizacijai augti
ir stiprėti.

v ;.t*

“ Koni^sberger Aįlgemgįne 

^eitung” deda straipsnį a? 

pie Karaliaučiaus ir Kiaipė- 

d6a uostus. Rąžoma, kad jau 

piies karą tie du uostai tarp 

savęs varžėsi, nėk vienas ir 

kitas turi beveik tą patį už

nugarį; konkurencija dau

giausia buvo žymi medžią iš-

ma, kad šitas įsilaužimas bu

vęs padalytas iš radikalių 

politinių partijų pusės ir 

kad' pagrobta sprogstamoji 

medžiaga būsianti panaudo

ta politiniems tikslams.

Šia proga vokiečių yisuo- 

menės sferose primenamas 

neseniai įvykęs toks pat įsi-

Vy tauto Didžiojo ir Vilniaus va- : 
davimo sukaktuvių paminėjimo, 
spalių 12 d., rengėjai džiaugiasi 
pasekmėmis ir dėkoja visiems dar
buotojams.

Ypač džiaugiasi vietinis klebo
nas kun. F. Virmauskis, kądtaip 
gražiai viskas,pavyko.

Kun. F. Virmauskis prie to pa
rengimo daug darbo yra padaręs 
kviesdamas draugijas ir pavienius 
asmenys prisidėti.

Lietuviai gausiai išėjo į paradą, 
dalyvavo katedroje ir svetainėje. .

Buvo ir tokių, kurie kartu su 
Maikiu agitavo prieš, bet jų susi
pratę lietuviai neklausė.

Po pavykusio paminėjimo “Ke
leivio-’ Maikis nusiskundė savo 
skaitytojams, kad jam. teko būti 
žiopsotojų tarpe ir girdėjęs sa
kant: “Kad visi lietuviai bendrai 
marguotų, tai eičiau ir aŠ.” Apie 
kokius lietuvius “K-vio” Maikis 
kalbėjo su kitais žiopsotojais jis 
nepasako.

Kaip ten. nebūtų, bet susipratų 
šių lietuvių gausus ir gražus pasi
rodymas padarė daug gero mūsų 
tautai

Tegu p. “K-vio” redaktorius ne- 
įsittaūkė į paradą, bet jis buvo 
tarp žiopsotojų.

Vadinasi Vytauto Didžiojo dva
sia paveikė Maikį ir kitus tokius 
religiniai ir tautiniai užkietėju
sius. ,

vežimo atžvilgiu ir Klaipėda laužimas į kitąv sprogstamos 
butus daugiau medžių eks- medžiagos sandėli kur taip 

porto uostas, o kitų prekių buvo pavogta keliolika 
išvežimui ar įvežimui netu- ] ‘

Du trečdaliu plukdomų Ne
munu medžių būdavo išveža
ma per Klaipėdą, o. tik 34 
tekdAvo Karaliaučiui.

Karaliaučius tarnavęs kaip 
bendros prekybos uostas ir 
tuo atžvilgiu aptarnaudavęs 
ne tik didesnę dalį Rytprū
sių, bet ir dalį Rusijos, ypa
tingai dabartinę Lietuvą ir 
rytų Lenkiją. Per Klaipėdą 
šitoms sritims beveik nieko 
neįveždavo, nes- jos nebuvo*vim^iš Genevoš esąs išauk--

• ___ -N . .. -- -------------

•v, .K • •
kilogramų sprogstamos me
džiagos. To įsilaužimo kalti
ninkai lig šiol nesusekti. E.

NESUTIKIMAI TARP 
MUSSOLINI IR GRANDĮ?

Paryžius. -
v

■ * ■ t ”

Vieno Pary
žiaus laikraščio Genevos ko
respondentas praneša; kad 
Tautų S-gos sferose kalba
ma, jog Italijos ministeriii 
kabinete vyksta vidauš kri- 
zis. Graudi staigus išvažia-

t 

tas nuomonių skirtumais 
tarp Mussolini ir Grandi dėl 
Užsienių politikos. Mussolini

• , • - . * • • .v - ■ ■

sujungtos su Klaipėdą ’ tiė- 
sioginiais geležinkeliais. Per 
Klaipėdą būdavo įvežama 
anglis ii* kalkakmeniai guliu- primėtąs Grandi, kad esąs

. perdaug pacifistinio nusista
tymo ir negalįs toliau vado
vauti Italijos užsienių poli
tikai. Jų panorėjęs vėl vesti 
pats Mussolini.

teisėjai pripažįsta, kad gražiausia 
yra p-Iė Gladys Norkūnaite,7 kuriai 
suteikiamas titulas,1 * Miss Tercen- 
tenary” ir įteikiama ' didžiulė si
dabrinė taurė ir medalis. Kapeli jai 
griežiant iškilmingą maršą naujai 
išrinkta grožio karalaitė, lydima 
rengėjų komiteto pirmininkų ap
eina aplink šalę. Pasipila aplodis
mentai kaip iš gausybės Tago. Lie
tuviams didis džiaugsmas, kad jų 
tautietė susilaukė tokios sau gar
bės ir pakėlė mūsų tautą visų sve- 
timtaučnj akyse.

Teisėjai taipgi paskelbė, kad 
konteste penktą vietą laimėjo p-lė 
Ona Kavoliutė, šeštą vietą Aldona 
Norkūnai t ė ir septintą vietą p-lė 
Adelė Martinaitė. Teko girdėti, 
kad teisėjai buvo nusistatę atiduo
ti pirmas tris vietas lietuvaitėms, 
bet norėdami patenkinti kitas savo 
sprendimą pakeitė. Z.

Vėliau buvo įvairių tautų šokiai. 
Išviso dayvavo 22 tautos. Lietuvai- 
t ės šokdamos klumpakojį ir ragu
ti laimėjo ketvirtą vietą ir gavo si
dabrinę taurę ir du medaliu.

“Ragučio” sokyjė*dalyvavo pa-

B.
■ ' i]

JtataOON, ipBS. . < 
NorsTnes netoli esame nuo‘Bos

tono, bet labai retai pas mus atsi
lanko žymesni lietuviai artistai. Šį 
kartą mes esame laimingesni, nes 
pas inuš atvažiuoja ne vienas bet 
du geriausi musų artistai. Lapkri
čio 13 d. mūsų kolonijoje, Lietuvių 
svetainėje dainuos p. Rapolas V. 
Juška, Philadelphijos Civic Ope
ros solistas žr p-lė Ona Katkaus- 
kaitė, Lietuvos Valstybės Operos 
artistė. °

Visi Brightoniečiai ruošiasi at
eiti į šį ’ koncertą šių dainininkų 
pasiklausyti ir parodyti, kad ir 
mes Brightoniečiai mūsų artistus 
įvertiname.

Brightonietis

SMULKIOS ŽINUTES
Sekmadieny 3 vaL po pietų bai

gėsi merginų misijos. Misijos buvo 
labai pasekmingos. Jos sutraukė 
daug merginų klausytojų Dievo žo
dį ir prieiti prie šventų sakramen
tų. Daug žmonių pataisė savo gy
venimą. . .

\ • • • 
u / \

Tuoj po misijų pamaldų sekma-, 
dieny po pietų pobažnytmeje salė
je laikė susįrinkimą Tėvų Marijo
nų Remėj^ Draūgija. Tšrink0 ko
misiją iš šešių užrašinėti “Laivą” 
ir pardavinėti jį prie Bažnyčios.

-• • •
Pirmadieny 7:30 vakare prasi- 

inn-

JONO BUTĖNO KONCERTAS
Sekmadieny, Lietuvių Svetainė

je, South Bostone įvyko Lietuvos 
Valstybės Operos, artisto Jono Bu
tėno koncertas. Žmonių susirinko 
jo paklausyti apie 150.

Koffcertas gan pasekmingai pa
vyko. P. Butėno balsas tvirtas bet 
švelnus. Jo dainavimas iššaukė 
daug aplodismentų iš publikos.

Rep.
• • • / • .

(S.-24)

1 - -SS *d» mMfos vaikinams. TSvaa mi-
Ząs.^kn.a Olgąfap^teir po. g smbonijoa

P. Vrtyy. ■‘^^<>11’’ kri«ė vaikhnm gausiai lankytis j 
apart ta. mMisg. apleiditot kasdieninius
Bromslav&'irEDęna Znlriutės, Jie-. 
va Jurėnaitė; ĄUrįja ;^ųlskiųtė; 
Marija Paąudonis Ir p-rria'JadvV- 
ga Kcsreęreųe. * »

šokęjoms'grajino pdė Klara Kas
parais, p, Albertas IGškis ir p.15 
Stela Jasinskaitč. *
‘Šis helius ižtikrųjų*buvo Menas 

i5;KražiausMjr kurte. yra^Bestone 
buvęs. Visų pra&natnyKų,’tiet ap- 
iašyti nėra'Vįetos. Tenka tik'tiek 
pastebėti, kad * Šame į pasirodyme 
tietuviaiužėm? pirmą vietą.' ' 

Rengėjų Komitete-lietuvius at
stovavo .p. V.' Jenkins ir. jam.reikia 
atiduoti kreditą'už jo triąsą paren-

-■ y-.

kaitimuos pasilinksminimus.
• • •

Antradienio vakkre prieš aštun
tą įvyksta R. K. L. Federacijos 
vietinio skyriaus susirinkimas 
pobdžnytinėje salėje.

Trečiadienio vakare prieš aštun
tų įvyksta pobažhytinejc saloje 
merginų Sodalicijos ekstra saririn-

giant'Uetuvhj-dalj'prof
rt i t - £ J "(B

.M,

ę-zJiZ'Fi.-JLeįV fc-Ji

M v
V

•M

butini 
nt rėpi 
my. P m-

tiems prie Nemuno srovės 
farikams aotamauti. •

Po karo vaizdas pasikeitęs 
Klaipėdos naudai, nes vaka
rų Rusijos teritorijoj susida
rė .atskiros nepriklausomos 
valstybės, kurios pritaiko ir 
stiprina savo uostus ir tuo 
būdu ir didelę dalį bendros 
prekybos veda per juos. Ju- džiųjų Švenč. Panelės Užgi.- 
dėjimas per Klaipėdos uostą, mimo atlaidų proga, Tirkšlių 
palyginus su 1913 m., padi
dėjo 70 proc., tuo tarpu kaip 
Karaliaučius vos pajėgia at
laikyti savo prieškarines po
zicijas ir kartais jų net nesi
laiko. Nors per Klaipėdos 
uostą dabar išvežama mažiau 
medžių, negu prieš karą, ta
čiau, per jį padidėjo judėji- vo atlaikytos šv? Mišios ko
mas kitų prekių. Karaliau
čius gi neteko ir vieno ir ki
to ; Karaliaučius neteko visai 
linų prekybos, didesnės da
lies Rusijos javų, per jį nebe- 
įvežama silkių. Šituo atžvil- 
giu po karo per Karaliau
čiaus uostą įvežimas padidė
jo tik 10 proc., o per Klaipė
dos — 30 proc. ir tokia pade-' 
tis esanti dėl visų išvežamų
jų ir įvežamųjų objektų. 
Baigdamas straipsnio auto
rius nurodo į tai, kad dar la
biau sutvarkius Klaipėdos 
uostą, kas jau dabar yra da
roma, ir pravedus Telšių ge
ležinkelį iki Klaipėdos, uos
tas visais atžvilgiais pra
lenks Karaliaučių ir jį visiš
kai nukonkuruos.

“i- - z

TUtKŠLIŲ MALDINIHKAI 
ŠILUVOJE

Rugsėjo mėn. 6-9 d. d. Di-

parapijos ir apylinkės 600 
maldininkų, vadovaujant 
kun. A. Matulioniui, buvo 
nuvykę, procesijos tvarka 
pasimelsti bei pagarbinti ste
buklingą jų Švenč. Panelę Ši
luvoje. Maldininkams atvy
kus į Šiluvą; rugsėjo 7 d. bu-

SI u* Y'. oi 

venų bažnyčios klebonas. ' | 
z - ■ -■ •

■' - ■«. '■Tja

NUBAUDfi UŽ KUNIGU ■ -J 

ŠMEIŽIMĄ
Rugsėjo 12 duMarijampe?^ 

lės ap. teismas buvusį Vilkai 
viškio tardytojų Butatfską 
už kun. Gutausko apšmeižid 
mą nubaudė tris mėli, kaleji^ 
nio.

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

ČARNECKIS IR KLIMAS 
GENEV0J “-'I

Į Genevą buvo atvykęs 

Lietuvos atstovas Italijai; 

p. V. Čarneckis pasiinfoiSi 
marinio tikslais. Tais pa^ 

čiais tikslais į Genevą 
nyksta Lietuvos atstovas,- 
Prancūzijai p. Klimas.

PAŠVENTINO KAPINES

'Lukoiujs (Subačiaus val.^ 

Rugsėjo 14 įvyko Lukonių 

kapinių pašventinimas, kur- 

dalyvavo klebonas kun. Kaz| 

lauskas ir kun. Barašiaus^- 

kas. Tos kapinės atremoįi^ 

tuotos p. Varnansko, kuria 

tam paaukojo 1300 lt.
---------------------------------------------------------------------■/. ■■ IRIM 
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LIETUVIS DANTISTAS S 

M V.CHPE|,| 
(KASPARAVVTnS

— ''d
511 E Broadway. So Boston fe 

«•* • yV-1 Ofiso Valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 
5 ir nuo 6 iki 8 vai, vakarą 
•inA ūž<Iarytas stihatos vnkiHale 
•leckshlienhils. taipgi seredomie noė^S 

12-tos dienu nžilarytda. . -
T aipqi n it imu ir

, 4 i

•B

PARSIDUODA
Bučernė ir smulkių daiktų krau

tuvė. Įeigų virš $300 į savaitę. 
Renda $25.00 į mėnesį ir du kam
bariai užpakaly.4 Kaina prieinama 
tinkamai ypatai 21 Woodward
St., So. Boston, Mass.

REIKALINGAS tinkamas vy
ras, angliškai kalbantis, prisidėt 
prie gasolino biznio su mažu kapi
talu. Darbas užtikrintas. Susiži- 
nokif su V. Padzifinas, ?54 ‘
land Aven £earny, N. J. (S.-28)

.. ....... ............ ... ą ■ ■■ ■ 1 1 '

R|ūtKAUNGA moteris arba 
mergina bė valkų prie gaminimo 
valgio, trys ypatos šeimynoj. Mel
džiu atsišaukti. W Petkevičių, S6 
Hovrard Si, ReačUsg, Man. Tai 
907fc-W. į .. (S-28)

HIINMMOU
2-jų šeimynų namas po 6-6 

kambatms/VŪi įtaisomai. Yra 
vaisinių medžių, dp mediniai ga
ražai ir vištinhkai. Taipgi pa
siduoda

ir kvėpuoti tyra oru, kreipki-da pi Ai. Savininką, galite matyti po
i X « * A -f ‘ L. * — MM m . • 

StnCkmbridge. Mm .. (8&t)
. U -r i.

plyčioje, toje vietoje, kur'į- 
vyko Apsireiškimas* Vietos 
Įspūdingumas taip sujaudi
no žmones, jog net .ašaros vil
gė blakstienas. Rtlgščįo 8 d. 
maldininkams buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos 
bažnyčioj prie stebūkling-o 
Dievo Motinos paveikslo. 
Karštai pasimeldę, priėmę 
Šv. Komunija ir susistiprine 
savo sielas kilniais pasiryži
mais, kurių įgauna kiekvie
nas keleivis atvykęs i ta vieta 
gryna intencija, maldininkai 
rugsėjo 8 d. anleido Šiluva. 
Procesijoj dalvvavo 15 baž
nytinių ir organizacinių vė
liavų.
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Lietuvis Dantistas ' j

OR. S. A. GALY'ARISKI
iHAI.INAI’SKaSi

414 Broadway, So. Bosp»«
t'ei- So, Boston 230U J A 

ofisais atdarais nuo 10 tk> 12.vai .LJ 
ryto, nuo 1 :30 Ik! 5:3<> iki plei h 
•u.. « Iki 9 vakare, ft.’enm dl«ofc •* 

našai <usitarim« . -Ž3

t
Tel. So. Bostoū 2660

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČI
251 Broadway, South

(“Keleivio” name). ,
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 
Seredomis nuo O—-12 vai.
Subntomis nuo 9 iki 6 v»k_ 
dėliotais nuo 9 iki 12 ( 
tartj).
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NERIMAS DBL PPAVOGTO8 
SPROGSTAMOS MEDŽIAGOS 
“Deutsche Presse” prane

ša, kad neseniai įvykęs įsi

laužimas į IserĮohno sprog

stamos medžiagos sandėlį su

kėlė didelio nerimo. Mano-

• ’ Trtrf. A židanavičiana

MUZIKOS MOKYKLA
’ 8MUKA-PIANAS

Lekcijos dtfOdnmos privačiai kaip 
mafitiaa taip Ir tuaupusfems anilg 
prayramo Mnsikoa Konservatorijų 

Panoks* aiikioamoa Uatuviu 
kalboje.

789 OohnnMa Rd, Dorchester 
Tel Columbia 0176

‘ č.l r.

JOHN REPSHIS, M.l
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojai ;’*-
- • ’ t >

Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—į
881 Mass. Avė., arti Centrai Oi

Cambridge, Mass.

* * • . A*
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PARSIDUODA 6R0SERNĖ >
Būna atdara ir šventadieniais.' 

(Biznis geras. Savininkai) turi kitą 
užsiėmimą ir turi greit parduoti? 

į Yra ir kambariai gyvenimui. Rcn-

tėsi ll WoodĄve^ Mąttapan, 5-tai val.K. S. Rapolu, 88Unįon
............................................................................................

kambarius/VM įteksimai. Yra 
vaisinių medžių, dp mediniai ga-

uodą geras pįanąa. Kas norid 
gyv-enti gražioje, apylinkėje'j

PATARNAVIMO DIETĄ 1 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
* G^DonySįą BAMAMt&nbfA* ’

877 ir 448 Cambridge Street 
H*' ‘ CMntaMge. Mm. '

Telephoee Univereity 8881.W.
> _______ _

‘ t-.

Pabaigęs N. Y. 
liAką kolegijų ; buvę* 
Hamilton l igoninėj. 
IM | Out-I'ntlent Staff 
gontnėa. Oiktnrae Mleatn 
nary: '•njnnetns 
Ligoninė*: 
tnjaa

!TxJ*ell TWCA. 
ter« of Amerlm. 
Ketv^ SeStart. 
7—8 rat, 
827 Tremont St.

n et n s prie St **j
M ėdikai I Akas C0M 

Llf®
CA.tlym.: A. (X 1 
terlcfc. T>1nr<fot: 
»<1. 10 Iki 12 ryta.



muilo.

Tel. Mitchell 2-0656

“DARBININKAS”

Amerikoje' metams 
Lietuvoje metams .

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBSTI DARBININKUI SURASTI 

KELTUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“DARBININKO” KAINA

Nesigailėk vandens ir muiį 
lo. Ta tauta kultūringesne 
kuri ■ sunaudoja daugiau

Veželis, . Adomas Bal$šis, Jonas 
Bartmonas, Mikas Matašinskas, 
jonas Gudas, Juozas zjokšas, Pra
nas Šūkis, Juozas Karalius, Stasys 
Navinskas, Šiaulevičius, P. Kraje- 
ras, Antanas Butrimavičius, Vin
cas Butrimavičhis, Antanas Bara
nauskas, Andrius Dominas, Jonas 
Kavaliūnas, Vincas Stanys, Pata- 
šinskas, Ant. Veitonis, An'dr. Be- 
likevičius, Ant. Apanavičius, Ma
tas Baltrušaitis, Vincas .Duoba, 
Petras Gudelis, Valiukevičius, Po
vilas Prabinskas, Ignas Matulevi
čius, Jonas Navidonskas (Neew- 
ard), Viktoras Zagarevieius, An
tanas Zdanevičius, Jonas Žemaitis, 
Pranas Grybaitis.

(Levaudausku)
GRABOBIUS,

107 ūnion Avi, BrooHyn, N.T.

'Spalių 12 d. Karalienės Angelų 
■ažnyeioje kun. J. Balkūnas ap- 
:rikštijo Juozo ir Steponės Mor
enų sūnų Juozą. Kūmai buvo Jo
kūbas ir Eunici Maserino.
. Spalių 19 d. apkrikštyta Antano 
p Onos Domkų dukrelė Rozalija'. 
Cūmai buvo Juozas Juozapavičius 
fSalomėja Barakąuskienė. -

L

Vakarai ir rytai ir pietai žiauriausi, f 

Ir totorių ordos tavo valios klausė; 
Visi’tave gerbė ir lenkės kiekvienas, 

Visi tau tarnavo visas |tfvo dienas. 

Tu buvai pažiba Europos valstybių, 

Negalėj * šis ’lygint nei viena galybė; . 

Ir protas ir būdas buvo jų sekiota, 

Nes tas viskas4>uvo tau nuo Dievo duota, 
Tau didesnei garbei buvo jau žadėta, 

Auksinis karaliaus vainikas uždėti;

Amerikoje metams...............x

Pusei metų.

Lietuvoje metams.......

Pusei metų.,

Karalienes Angelų parapijos 
chogia puikų vakarą šeštadienio 
nio vakare 15 d. lapkričio. Vaidins 

(“Kerštinga Meilė,” tragediją tri
juose aktuose; veikalas paimtas iš 
šių laikų lietuvių gyvenimo Ame
rikoje.

Ožgys Mildos, vyras, pamylėjo 
savo draugo Marmos gražią jauną 
merginą Liudvisę. Milda keršina 
Lrud-vysei ir viskas baigiasi įspū
dinga tragedija. Taip pat išgirsi
te dar niekad negirdėtą komediją

VALANDOS:

8—10 A. M. 1—2 4 6-8 P. M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

BYTAUTO”,; 
i SPAUSTUVĖ

_
GAL KAS NORITE DUOTI 

SKELBIMĄ. x 
į judamus paveikslus, mano 

programan '
Kaina $I.OO~žodis. Tai kas norite, 
greitai parašykit kiek ko norite^ir . t . . 4

prisiųskit kartu .su money orderiu 
kol dar gatavoju. filmas.

- J?K MILIUS
3251 S. Union Avė., Chicago, UI.

' < . ./'L?'*." •

“Saulutė” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin- 
kai.

Mepagailfidte vaikams džiaugs, 
mo ir naudos! /

“Saulutė” eina du kartus per 
metams 12 lit, pusei metų 61 lt, 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
ir kitur metams 15 lit, pusei me
trinis mėn. 3 lt 30 eent Amerikoje 
tų 8 lt

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

IAISNTUOTAS GRABORTU8 
IR BALSAMU0T0JA8 
ApdrmtSs F<mn Mtose 

Notaru PsbUe
54-41 — 72-nd SUwt» 

(4 Lerington Are.) arti Grand St,, 

MA8B1TH, L

& Stagg 5043 Notary Publlc <

m
z BIELIAUSKAS J 
Oratorius ir Balsamuotofas j 
/,■ .. - i ' ■ . ' - s

Meškos patarnavimas

Mūsų kolonijoj yra visokių žmo
nių Vieni dirba ir tyli, o kiti nie
ko nedirba, bet giriasi, o ypač mū
sų kaip jie save vadina, “tautinin
kai.” Gal būtų genaus /vadintis 
Šliupo vaikai. Šį kartą jie pasigy-’ 
rė anglų spaudoje, kad 5 d. spa
lių važiuoja į New Yorką į šv. Pa
triko katedrą Vytauto šventėn ir 
reklamuojasi kaipo komitetas iš

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJ Ė

bos darbą dirbti dienomis ir nak
timis, kad tik prirengti vietą grei
čiau dėl atvaduojančių Seserų 
Praneiškiečių .iŠ Pittsburgh, Pa. 
Vienuolyno statybos darbą atliko 
vietiniai parapijonys be jokio at- 
IyginSao. AčiūTnūsų klebono su- 
manin gurnui, statybos ž darbas at
siėjo labai pigiai; nes jis tą darbą 
nedavė agentams arba kontratko- 
riams,> bet pats dirbo ir pats pri- 
žiūrėjo. - Namų statymo arehitek-

D. ĖfK. VYTAUTO DIDŽIOJO' 500 METŲ
- MIRTIES PAMINĖJIMUI

195 Adams St., Nevark, JL J.
Netoli New YorkAve. . . - . 

Gyv. vita : TeI. ĘergenAMBST.

, Ir tarpe didvyrių-karžygią prikergti. 

Bet Lietuvos priešas — lęnkas nevidonas, 
Tas inūsų tėvynės plkčiausis demonas; 

J.udos pasekėjai pagrobė vainiką

“ Bet tėvynę garbėj Vytautas paliko. 
Garbė įau didvyri Lietuvos didžiausias! . 

Lai Tavo didybe skamba kuo plačiausia! 

Lai tavę aniikai-lietuviai te seka, 

Tayomig'pėdomis, apie tavę šneka, 

įkvėpk mintis. Lietuvos didysis^ karžygį, ‘ 
Dvasią mijš tėvynės meilės kuodidžiąusią; 
Duok mintis šioj šalelėj, svetimoje nežūti, 

Bet mūsų Lietuvai ištikimas būti. „

K \ • . - Juras

Tėvui, Mokytoja^ Auklėtojai, 
Mažųjų Globėjai ir . 

Geradariai!
Išraš'ydinkite Jūsų 

brangiems
* vaikams

Triduum
- Triduumo Karalienės Angelų 

bažnyčioje prasidės su pamokslu 
kovo. 31 d. 2 vakaro. Lapkričio 1, 
2 ir 3 dieną pamaldos rytais 9 vaL 
ir vakarai? 7:30 vaL Nedėlioję pa
mokslas po sumos. Triduum ves 
kun. P. Karalius. .

“DARBININKAS”
EINA DU KASTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

I *
kiametos.šventės rengimo komitez 
te. Jie rašo, kad Vytautas buvo 
karalius, o nežino, kad buvo tik 
kunigaikštis. Patariu jiems pasi-' 
mokyt Lietuvos istoriją. -j

Viską žinąs
1 s.

366 West Broadvav . South Boston, Mass.
. TėL So. Boston 0620

^aBenfe Angelų mokyklos 
smbariai, koridoriai ir salė jau 
[baigti maliavoti. Dabar jau gra- 
ai visk as atrodo, net'žvilga. Y- 
ič švariai atrodo salė. Mokykla 
jbuvo maliavota apie 15 metų, 
aliavojimas užbaigtas, gražiai 
skas atrodo, dabar pasilieka pa- 
įpijiečiams pakelti reikalingą su- 
ą užmokėti. Kun. P. Remeika 
indo aukso laimėjiom knygelė
je sumos dali surinkti. Visi pri
dėkime.

Tikietai. jau yra

Karalienės Angelų par. choro 
skarai tikietai jau atspausdinti 
pardavinėjami. Pirkite pas cho-, 

i narius, klebonijoje arba “Vy- 
®tb”4spaustuvėje. Vakaras bus 
ransfiguration salėje lapkričio 15 
‘š. m. Tikietų kaina: 50c., 75c. 
$1.00.

ZLietuvių kaltos mokykla
Ligi šiol Karalienės Angelų par.

flbnintžlė Katalikų Spaustuvė 
z ir Krautuvė Apylinkėje

Parsiduoda: maldaknygės, ro- 
fenšai, iįkaplieriai, medalikė- 
tai, .kryžių, stovylos ir k. Ga
išia gauti įvairaus turinio

x.

Prie SpnstavSs 
“DAMIMIMKO” AGEHTBU 

^įiyUnkės lietuviai teužsteako 
į' teperka “Darbininką” per 
*Vytauto” spaustuvę. Priima- 

visus “Darbininkui” ap- 
riMĮmfanus, darbus bei užnky-

------------——r

Kas ir ką įtaisė vienuolyne už
imtų perdaug vietos laikrašty su
rašyti, bet pažymėsiu, kad gera
širdžių netrūko. Ačiū jiems.

Mokykloje yra 8 skyriai Moki
na 5 seserys PranciŠkietės iš Pitts
burgh, Pa.: Sr. M. Klarina —7—8 
sk., Sr., M. Emerenta —- 5—6 sk., 
Sr. M. James — 3—4 skyr., Sr. M. 
Morta prienamų.
, Rugsėjo 11 d. vienuolynas tapo 

pašventintas per J. K vyskupą 
Otilern. Iškilmės buvo su bažny
tine procesija' ir pamaldomis šv.

i • -

Jurgio bažnyčioje. Buvo daug 
žmonių. Tik ką atvykusios seserys Gerai žinau,' kad jie nėra j<H 
Pranciškietės vedė tvarką su dide- 
liiujiasisekimn. net svetimtaučiai 
stebėjosi iš tokios didelės permai
nos mūsų parapijoje. Vaikų cho
ras labai gražiai giedojo. Vysku
pas sakydamas pamokslą pagyrė 
lietuvius už jų nuveiktus darbus. 
Ragino visus lankyti savąją baž
nyčią, Dievą garbinti lietuvių kal
boje o ne svetimoje — katrą nies 
mažiau suprantame. Po pamaldų 
visi linksmi išsiskirstė.

Ačiū visiems rėmėjams, aukoto
jams, .darbininkams. Ačiū vadui 
kleb. kun. Jonui Bakšiui už didelį

.......,„■■■.......... .........
Tęlepbone: STAGG OT06—

■ »-y -DR. BLADAS K. VENCIl
X—RAY

Namu Telefonas: MSchlg&a 4278
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