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CHICAGO, IiL --%au rašėme, 

kad bolševikai jėga buvo išmesti iš 
•SLA. 36 seimo. 18 areštuota ir 
keletąsumušta.

Bolševikai susirinko Meldažio
'. • w • 7* f-

svetainėje ir pradėjo savo seimą.
Jįįe paskelbė, kad tik jų yra tega
lįs seimas, nes jie tūrį “didžiu-

Aišku, kad bolševikai didžiumos 
neturėjo. Jų pačhj skaitlinė buvo 
tik 208, o social-sandarieėiai sako, 
kad tik 175 bolševikų delegatai 
išmesti. Anot jų, legališkų dęle- 

: gatų bolševikai teturėję 135. 
r'-.". ' •
L? Tą patį kalbą ir bolševikai apie 

soėial-sandarieeius. Jie sako, kad 
•“fGegužio-Grigaieio” seimely yra 

ų tik 221 delegatas, o ne 318, kaip, 
• kad'skelbia social-sandariečiai.

Kaip ten nebuvo, bet faktas, 
kad SLA skilo. Bolševikai pra
dėję seimą pasiuntė ultimatumą S. 
ĮU^L —lMT^iįilaiiii iTn fnilnm
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lyvauti seime.
v a) Seimas negalįs eiti į jokias 
derybas’ su bile kokiais delegatais, 
arba delegatu grupe. ... r-7> -j

6) *SLA. if Seimo prez. Gegužis

r ~ A

nėra legaliu 
sprendime visų ŠIA. reikalų. Ko- 
•inunistą pasirihk 
yra tikras prieli

IndžionkŠiną sti 
Seimui uždaryk
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‘ NEW YORK, birž 22. — 
Dėlei Schmelingo eampiona- 
toir Sharkey pralaimėjimo 
kilo visokių kalbų ir prie- 
kaištų. Kai kas sako, £ad 
Sharkey parsidavė, o kiti 
kaltina promotepus irz ma- 
nadžerius. , ’ j

Kad tuos neaiškumus pa
salinus Jack Sharkey ir 
Schmeling tuoj po*kumšty-

nių tarėsi išnaujo 
tis. Tiesa, Schmeling ga1

■ \Z -Z-fe- . • • *   A

t kovai kelias 
Bjimo.
d - tautipinkų, 
galima išimti 
.kuris rodytų

•uslapy)
■iW-‘ 'j

čampionatą, bet ta garbė jai# l 
tebūhptęisėtai pripažinta po įs 
kiti} kumštynių.

Taigi, jei pavyksta
mažas kliūtis, abu kumšti* .3 
ninku susitarė vėl kumščių^ 1 
tis rudeny, rugsėjo mėnesy,į| 
Yankee Stadiume, New:^ 
Yorke. . ;;y|||

PARDAVINĖJIMĄ kM

RUSIJAI -
——

stvbės Departmentas išsiunį'J 
tinėjo Įžymesniems ėkspot5-! 
teriams pareiškimus, kad*^ 
toks karo medžiagos siunti-1
. , ’ ’ ’ ■_ _.<• ?j

"mas “nėra užginamas.”
’ Pasitarimas Glenn L. Mar<; 
tin kompanijos iš^altipjoate'l 
su Sovietų valdžia, padirba i 
dinti 20 karinių orlaivių 
du milijonu dolerių, nutrū^Ų 
ko, kuomet kompanija pąsį-j 
tarė su Valstybėm depart~ 

.ųientu. <'
: y »•

negali atšaukti jokių kaltinimų* nes nėra doknmei 
prieš triukšmadarius, neąnerS/Žii SLA. turto eikvd; 
A., ne jo seimo ir ne p^Gegužibč 
bet Illinois- valstijos įstatymai bu
vo peržengti,: bet Gegužis, kaipo 
seimo pirm., dėsiąs" visas pastan-, 
gas, kad suareštuotų delegatų teis
inas pasigailėtų. • ■ y

Pasirašo’ SLA: seimo mandatų 
komisija: J. P. Uvick^ Jonas Gri
nius ir K. Strumskis. ~ < '

Komisijos atsakymą į bolševiku 
ultimatumą vienbalsiai užgynė. -

Tame atsakyme, matome, skan
džių pajuoką bolševikams.

Susirūpinę areštuotais 
-“draugais“1 z 

- \ . • 
TTU-J*’__

bai susirūpinę areštuotais drau
gais. Vienus' paleido policija "be 
kaucijos, o nuo astuonių reikalavo 
po $50. Bolševikai šiaip taip tą 
sumą ^sukrapštė ir savo draugu- 
čius išpirko. Be- jų ir seimas ne^ 

vyko. ... .?• 1 T :

-Birželio 18 d.} Meldažio salėje, 
.vėl susirinko opozicionieriai, t. y. 
bolševikai ir daug energingiau sei
mą vo. Visi tik laukė ką.pasakys 
delegatai* kurie buvo pameti į S.' 
L. Ą. socįąl-sandarieėių frakcijos 

jįSl» , j- . -^3

r®taš’i"Piia."Ta- 
rybos prezidentus M. Bacevičius f 
atidarė posėdį, o sekr. Ješkevičin- 
tė iššaukė delegatus. Delegatų 
užregistruota 20^. kurie atštovau- 
ja 93 kuopas su daugiau nei 6,000 
narių.

Po to, komisija praneša, kad ul
timatumas įteiktas. Lapeliai'} dė-^ 
legatus taip pat paskleisti. Dėlto 
sOcial-sapdarieeiai esą labai nusi
gandę, net du policijos “skvadu“ 
užsakę. Esą, bijoma vieno iš 
dviejij: kad išvytoji opozicija (ko
munistai ) neateitų^ Auditorijos 
šturmuoti, arba kad pasilikę atsto
vai nesukeltų “bunto” prieš Ge
gužį ir Co. Sužinoję, kad jų ul
timatumas atmestas pareiškė, kad

SLA. atsiduria teisman

Sočial-tautininkams atmetus ko
munistų ultimatumą, SLA. atsidu
ria teisman. Išrinktoji komunistų 
komisija (Andrulis, Šalaviejus, 
Mizara, Jeskevieintė ir_Šemančiu- 
tė) buvus pas advokatą, kuris iš
klausęs, kaip ir už ką įvyko išme
timas veik pusės teisėtai kuopų iš

rinktų delegatų, pasakęs, kad so-

BALTIJOS VALSTYBIŲ ŽURNALISTU 
' ' / KONFERENCIJA

*'7^

(Tąsa 4
I 33

\ (

SOCIALISTAI IŠĖJO PRIEŠ
.♦ A>.’. ‘

_ r»„ kuri buvo apstatyta prie durų ir
kąridariuose. Po ultimatumu pa
sirašo-R. Mizara ir J. Žalaviejus.

Sočiai - sandariečiai ultimatumą 
atmetė ir bolševikams davė maž
daug tokį atsakymą:

1) Kad bolševikai nėra- SLA 36 
sęimo joki komisija arba nariai 
bent kokios komisijos.

2) Kad nė vienas SLA. 36 Sei
mo delegatas niekieno nebuvo pra^ 
šalintas arba išmestas. Betvarkę 
kėlė būrj's’triukšmadarių ir buvo 
iš svetainės išmesti. Seimas ap
gailestaująs jei išmestųjų' tarpe 
buvo delegatų *ir apgailestaująs į- 
vykį ir reiškia savo užuojautą ne
kaltai nukent ėjusiems.

3) T kokius ten niekados nebū
tus brutališkūmųs, nelegališkumus 
ir panašius dalykus seimas-ne galįs 
•kreiti rimtos atydos, bet praneša, 
kad seimas esąs pagal įstatymus 
ir SLA. konstituciją .organizuotas 
ir laiko'aayo. posėdžgią^- ■,,

t -z
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Bolševikai savo seime buvo la-

LIETUVIAI

jaunimo Pra 
paprastų cLąi 
Dole įhieste nei 
dirbo industrini 
jią iš ten daug; 
naši į Paryžių 
už, darbą atlygiį 
te palieka-iš išė 
šia lenkai, nesĮ 
net du lenkų ki 
ta vertus, pra 
ne labai į didu 
^žią tai jie k^ 
kaina — jialiel 
toje.; Liefovn 

tina Lietumis . 
persąhitęlfei 
giau f rankųjį e

v i
Tauroj 
iįo' lietuvių 
Kuose yra ir 
toką- Pav.,

rdarbus, bet 
msia dangi- 
ttir brangiau 
E Dole mies- 
pųdaugiau- 
pįs rūpinasi 
bulatai, ki- 
Būzai lenių 
|sčiuš įsii^į- 
| ir pigesne 
|dirbtž'vie- 
Įkaip^i^- 

fo) ąįfdau-

x ' .y , .

LIETUVOS “RESPUBLIKOS 
GYNĖJAI“ IŠTEISINTI z

Kaunas. — šiomis dieno-
• - ? •?

mis pasįbaigė taip vadina
ma “respublikos gynėjų” 
byla. Buvo kaltinami as
tuoni socialdemokratai, kad 
priklausė prie “respublikai 
ginti sąjungos,” ruošė suki
limą, palaikė santykius^ su 
politiniais emigrantais ir k. 
Teisiamuosius gynė trys ad
vokatai: prof. Leonas, doc.
Stankevičius ir Purenienė. 
Bylą teismas nagrinėjo yisą 
dieną ir paskelbė sprendi
mą. Tuo sprendimu visi so
cialdemokratai išteisinti.

Socialdemokratai buvo a- 
’reštuoti pereitą metą. Jų 
centre buvo padaryta krata 
ir rasta daug plečkaitininkų 
literatūros. Pasirodė, kad

V.' 7 - r.

Lietuvos socialdemokratai 
buvo tampriai susirišę su 
plečkaitininkais, pabėgusiais

) •

WASHINGTON, D. C.- 
Jungt. Vaistau valdžia ne- 
užgiria eksportavimą kari
nių ginklų ir amunicijos So
vietų Rusijon.
•>Nesant įstatymo drau
džiančio tokį eksportą Vai-

VOROŠILOV PAŠALINTAS 18 
KABOKOMIS AR9 

VIETOS

Berlynas. — Iš Maskvos
’ «■ . ■ J

/•

-S*

-- ■' ‘V''.* ' »„2_ * -Z . *

T) Kad SLA. seimą pradėtų nuo 
to laiko, kada komunistai tapo iš
mesti laukan; \

2) Kad įvairiose komisijose duo
ti} vietą po vieną delegatą nuo 
mažumos;

3) Kad garantuotu, kad ne
šauk? policijos ir mušeikų mušti 
delegatų, kurie išreikš vienokią 
ar kitokią savo nuomonę;

4) Kad p. Gegužis atšauktų sa
vo kaltinimus prieš suareštuotuo
sius esamus po kaucija aštuonius 
SLA. 36 seimo delegatus.

Davė dvi valandi laiko atsaky
mui. Ultimatumą nunešė bolševi
kai Mizara ir Soloveičikas, bet jų 
į svetainę soeial-sandarieeiai neįsi
leido. Tada jie savo ultimatumą 
perdavė p. Gegužiui per policiją,

BRAZILIJOJ YRA 25,000 
LIETUVIU 

t

WASHINGTON, D. C.— 
•Imigracijos depart. i§ Bra
zi! jos statistinės žinios pa
rodo,-kad per pastaruosius 
keturis metus į Braziliją į- 
važiavo 405,622 ateiviai.

7 I
♦

Daugiausia įvažiavo por- 
tUgalų. Jų skaičius siekia 
142,788.

Lietuvių įvažiavo 24,251; 
daugiau negu vokiečių, len
ki} ir kitų.

Proporčionaliai imant lie
tuvių įvažiavo labai didelis 
skaičius, i

Iš Lietuvos spaudos suži
nome, kad lietuviai visokiais

k ’apįgaulingais būdais' buvo 
iiliojami į |ą “aukso? šalį. 

< Šiandien didesnė pusė rtorė-
■ į tų grįžti, bet neturi kuo. 

i .Eik- . ■
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KAS PAKEIS SUOMIJĄ 
TAUTŲ SĄJUNGOS 

TARYBOJ?
»

X

Tautų Sąjungos Taryboj 
iš Pabaltijo valstybių buvo 
iki šiol-Suomija. Šiemet bai
giasi jos trimetis, ir Suomi- 
jjąi reiks užleisti vieta kam 
kitam. Pabaltijy jau dabar 
svarstoma, kas užims Siro^ 
mijos vietą. Norėtų ir Es
tija, ir Latvija. Kai kas mi
ni ir Lietuvos vardą. Tačiau 
didžių jų valstybiųx tarpe 
bręsta nusistatymas Suomi
jos vieton rinkti Norvegiją 
Sakoma, būk ir Suomija lin
kusi palaikyti -Norvegijos 
kandidatūrą.
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Lenkę ginkluoti valdininkai buvo pasų kontroles namelis. Len-

misaras Vorosilov pasalm-K

tas už' opozicijinį veikimą. 
Stalinas į jo vietą paskyręs 
Goleny.
t „ ...... 1 -

Rusija smarkiai gii 
si, bet nekaijTsekašn

Šiomis dienomis Rygoj į- 
vtykp Pabaltijo valstybių

* •» -
žurnalistų (laikraštininkų) 

atstovų konferencija. Daly

vavo: Suomija,- Estija, Lat

vija, Lietuva, Vokietija  ̂

Dancigas, Lenkiją, Danija 

ir Švedija. Žurnalistai pasi- 

inforfhavo apie vienų kitų 

padėtį ir tarėsi^ kaip palai

kyti tarpusavio santykius ir 

vieni kitiems padėti darbe. 

Iš pasiinformavimo paaiškė

jo, kad bene blogiausia pa

dėtis yra Lietuvos žumalis-

•,' ‘ **■
a. .. *7 /.. •> • Ai

t

__________________ <. k

tų. Kitų šalių žurnalistai 
daug geriau atlyginami už 
savo darbą, negu Lietuvos 
žurnalistai. Kitose šalyse 
žunfalistai uždirba viduti
niškai nuo pusantro iki dvie
jų tūkstančių litų mėnesiui. 
Lietuvos gi žurnalistai daž
nai penkių šhntųmegauna.

I
Konferencija nutarė šauk

ti kasmet tokias konferenci

jas ir palaikyti ankštus san

tykius tarp minėtų šalių žur- 

nalis^į organizacijų.

Į vokiečių pusę atėję slaptų 
žinių gauti.

Kaip jau buvo prUiiešta, 
dėl susišaudymo- vokiečių 
lenki} parubežyję“ buvo pa: 
skirta speciali iš abiejų šalių 
komisija dalykui išaiškinti. 
Komiška -tačiau prie susita
rimo nepriėjo. Vokiečių val
diškosios vietos dėl to dalyko 
tiek praneša :

Vokiečių vyriausybė gavo 
visą medžiagą iš komisijos 
nuo vokiečių ir lenki} žinovų, 
taipogi susipažino su visaią 
tą dalyką apimančiais ras
tais. . Visą gautąją medžia
gą patikrino ir dabar to pa
tikrinimo davinius į atviru
mą paduoda.

Pernai metų rudenį lenki} 

parubežio sargybos valdinin

kai užkalbino vokiečių valdi-, 

ninkus iŠ ,Warienwerder-iš

duoti kai kuriuos jiems pa

vestų pareigų slaptus raštus? 

Vokiečių valdininkai, norė

dami to dalyko gilesnias šak

nis susekti, įsileido su len- 
kais^hėl- to dalyko derėtis. 

Kaip to pasekmės-buvo tas, 

kad 24 gegužės du lenkų val

dininku nakčia perėjo lenkų 

vokiečių rubėžių paimti su

tartoj vietoj iš vokiečių val

dininkų jiems pažadėtus 

slaptus raštus. Ta sutartoji 

vieta ir buvo vokiečių pusėj
Z X

kai buvo granatomis ir re
volveriais apginkluoti ir juos 
ligi pat rubežiaus atlydėjo 
parubežio, sargybos karei
viai. Kaip vokiečių valdi
ninkai atėjusius lenkų valdi
ninkus sulaikyti borėjo, tai 
lenkai, laikydami. revolve
rius rankose, pasipriešino ir 
šovė į vokiečių valdininką, 
kursai buvo į vieną lenkų 
valdininką šovęs. Sužeista
sis lenkų valdininkas po 
trumpo laiko mirė. Ar prie 
rubežiąus buvusieji lenkų 
akreivai išgirdę susišaudy
mą prie pasų kontrolės šau
dė į vokiečių pusę, įrodytą

Tais daviniais pasiremiant 
vokiečių pasiuntiniui Var
šuvoje pavežta, įduoti len
kų vyriausybei atatinkantį 
skundą nuo vokiečių vyriau
sybės.

.. - z g

LIETUVOS RESP. PREZIDEHTO J 

' DOVANA POPIEŽIUI
T’ttl

Popiežius priėmė Lietuves^ 
ministerį prie Šventojo- sos- , 
to Šaulį, kuris įteikė jąiiį; 
Lietuvos Respublikos Prezi^ 
dento A. Smetonos vatĮ' 
brangią istorinę knyi 
“Postilių Catholicka,” 
tu su sveikinimo raštu ir 
kėjimais Popiežiaus jubil»įi 
jaus proga.

■v

LENKAI PAGROBĖ LIETUVOS 
Poiicnmn^ prie adm.

UNIJOS
Kaunas.—Utenos apskri

tyje lenkai suėmė Lietuvos 

policininką prie administra- 

cijps linijos. Jis nugaben

tas į Vilnių ir lenkų visaip 

kamantinėjamaą Lenkų ka

rininkas, pakviestas Liėtu- 

vos pasienio policijos rajo* 

no viršininko pasiaiškinti, 

neatvyko; Policininkas dar 

lig šiol negrąžintas.
..i . ' .
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STALINO APSAUGOS BŪRYS
IŠ KAUKAZIEČIŲ

z Maskvoj didelę sensaciją 
sukėlė specialinis Stalino 
apsaugos būrys, ■ suorgarii- 
zuotas vien iš jaunų kauka
ziečių. Jis visai neprikaluso
✓ t '•karo ir policijos—vadybų ir 
jo vienintelis tikslas — sau
goti Staliną. k. 1

............ — .... fa-■ - —. ■ —■ --- —

BOLŠEVIKAI GAVO “INDŽIONKŠINĄ” ANT f| 
"S. LA. TURTO S

yjlSi— ''-^1
Bolševikų ūpas dar labaiaū pa-: 

kilo ir jie visa gerkle rėkia prięš, 1 
kaip jie vadina, social-fašistwC<y^ 

x ' »e- *■"'
Ar bolševikai ką laimės, ar nąj 

tai kitas klausimas, het jie vėl 
vo progą pašūkauti ir iš nesusi^ 
pratusių darbininkų pasipinigautoj 
Aišku, kad dabar jie, pasiskelbC? 
“mūcelninkais“ ir prašys ,auk^| 
bylos vedimui

Darbininkai jie kovoja už Mm@ 
kvą, tai neduokite nė cento. 
juos finansuoja Stalinas. 
smerkiame social-sandariečių 
prieš bolševikus, bet dar .IĄSEm 
smerkiame raudonuosius • lx>tyra| 
kus, nes jie Vemia kruvinus Sovv^ 
tų budelius ir tik dėl jų

Būkime lietuviais ir
tik savo tautinius reikalus. B<* fa*
tiano idėja yra mums svetini 
nepageidaujama.

■
Susipratęs katalikas 

kas privalo remti ir pal 
katalikyi&s, tautybės ir 
kų reikalus. Bolševikai yru >4 
Mugi katalikybei, tautybei lė j| 
burinkams.

tfa' " m - : -^1

✓

Areštuotieji seime visi 
" f išteisinti

CH1CAGO, HL — “Draugas“ 
praneša, kad SLA. bolševikų frak
cija jau kreipėsi “kapitalistinin“ 
teisman prašydami išduoto “in- 
džionkšimf* ant SLA. turto. Sa
ko,, kad tą jie gavę ir faktinai S. 
L. A. atsiduria teisme. Jeigu taip, 
.tai toji organizacija bus kaipir su- 
paraližuota, taryba negalės daryti 
jokių investinentų.

Social-šandarieČių frakcija sei
me jokio didesnio darbo neužbai
gė. Naujos konstitucijos svarsty
mai nebaigti. Palikta kitam sei
mui. Kitjuj seimas turės visą kon
stituciją užtvirtinti arba atmesti. 
Matyt, kad ne vien bolševikai, bet 
ir socialistai tik trukdė darbą. Dėl 
įdėtų priesaikoje žodžių “Taip 
Dieve.man padėk,“ socialistai iš
ėjo opozicijom ' • - v
/ Šeštadieny, birželio 21 d. įvyko 
areštuotųjų ir kaltinamųjų bolše
vikų už triukžmavimą scijne teis
mas. y Kaltinamųjų buvo aštuonl 
Teisėjas išklausys liūdininkų tisus 

{išteisino jr paleido.
■ . X ■ .
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Šventas

iis trobesiais,

met dirba apie 50Q dįubįhm* 

kų; pernaidirbo 2ftQQ. Iška

sus <ą upę, bus'daug žemes 

nusausipta ir'paversta nau

dinga dirbamąja žėme. .

keliaują Latvijon 
hiauti. 'k >•

S... ..:Į0t 
ižaiškini-

trina prihi 3 lt 30 eent Amerikoje

to, rasta 57 atplėšti laiškai, 

siusti iš Amerikos įr Angli

jos ir keletas kiti; nusižengi

mą. Viršininkas Leveckas. 

suimta^ ir padėtas į kalėji

mą. Byla perduota teismui.

vista a*

?VrtwM«W

Spolflll qv> »<HĮ HH“mW /t 
msimtne 4Ut>tuv«, kurfes 
yra tuoj gerėjus' per sieną 
abiejose kelio pusėse ir sklei- 

džia dvokiantį kvapą. N’esi- 
gėdindama net dvokiančios 
odos ant tvorą džiovinti.

‘Pernai liepęs mėnesį per

jos Lįętųvoą sų Lątyija bu- 

Vo pamatytas per sieną til- 

tą§, kuris Imitavo apie 8,500 

Iftų. Tiltą pastatyti buvo 

pavesta Latvijos darbinin

kams. į

Per Suveinišyp pnųitįu^ 

dauginusia- eksportuojama 

iš Lietuvos arkliai. Įvairią 

dalykų yrą išvežamą Latvi

joj per, Suyeipįškįd UįuitĮ- 

pę, per mėnesį maždaug už 

80—100 tūktsančių litą.

6 kilomėtrąį nuo Suvei- 

niškio Latvijoj Neretuose 

trečiadieniais ėsti dideli tųr- 

gai, į kuriuos daugelįsįietu- 

yių keliąųja. Prisidėjus La

tvijoj darbininkų samdymo 

sezonai, žymiai 1 padidėjo 

skaičius lietuvių keliaujan

čių Latvijon. Pavyzdžiui, 

balandžio 2$ d. Žmonių su 

viršum 15 metų vien pąr Su- 

yeiniškio-muitine įšėjė 333 

asmenys, grįžo 201, o balan

džio 30 d. išėjo Latvijon 516 

asmenų, grįžo 374 asm.

Pieinęnįms iki |Ck—14 me

tų per vasarą moka iki 350 

Ilitų,. o suaugusiems, tinkan

tiems laukų darbams dirbti, 

moka iki 500—600 litų ir 

dąugiąu.. Daugeliu lietuvių

p. ganyti’ 'gyvulius po ya£ 

iskus miškus, kuriuos 

inkai ir g^yeptpjąį nuoino- 

tvosi iš valdžios. Daugelis, 

beturėdami ganiavos, jau 

l^pošė išparduot} dali gy- 

ųĮįų, nes įsenpse gąniavęse 

f negali išlaikyti. įjaųguina 

juičia valdžiai prašymus, 

atmainytų naująjį. įsta

bią ir vėl būtų leidžiama

tai -z 
vąkąras 

parko medžių si

ĮVAIRIOS KNYGOS .
Batumis Moierimi-^DAmo- 

kiminas motėms jų asmeni
niame, šeūnyniniąma ir vįsuo- 
meniniame gyvenime. ^ann0 
Kun. V. Kulikauskas ~ , ■

; ' PAJUOSTĖ. Viena iš sra-
s ir sveikaS^zesniŲ Panevėžio apylinkių 
Šų bene bus Pajuostė, bu v.
y h a f | dvarp. Meištavičiausdvaras, 
I Čia Įteka Į Nevėžį upė Juos-

rasl s,n„ fa, ant Nevėžio ir Juostos 
^•tarijMdJos ir kranto stovi gražūs balti mū- 

gydytojo patau- to namai (dabar ten gvvena 
irimų, 7) apžval- . _ J . ■■
sės knituros ir e- kariuomenes dalys). Pajuos- 
ir nžsięnyjiėi, 9) tęje yra .įauki nedidele baz- 
JrS^iiei- uytėlė, kame vietos kariuo- 

menei (o jos yra 5 kuopos) 
‘J?? Rfujį’a!ti*’ atvažiuoja iš Panevėžio ka- 
ifcštas, dr. R. luš- r T •

riuonienės kapelionas-kum A” kaštuoja me- ; - v “n .
metų 3 litai, mt- Jurkus kiekvieną sekmadie- 

ns, pusei metų 6 . '., ‘ . '‘vių ątląikyti s.v. Mišių ir pą- 
lr SteHjosPr® sako pamokslą.' Bažnytėlės 

Z vidų puošia stambūs lenkiški 
ii padidėjus iki ' t ■ . • ■ , -
esama, eii prf- parašai. At negalima juos 
ojų, loterija bus • . ‘ - a' t>pakeiski liętųviskąis i Pa- 
nu^ert?5’” juostės gyventojai (oridk 
Liaudies. narna,, p^rčikai) yra apleųkįnti

’ gyveptojams, naujos

skelbtojp že

mės reformos įstatymo pa

keitimo. Valdybą savo nuta

rimu vienbalsiai įęmątątąvo, 

kad ž, ref. įstatymo pakeiti

mas-apylinkės gyventojupse 

sukėlė įvairių gandų ir susi- 

išginimo. . Ūkininkai, atsi- 

^Igiąnt į ekonominius, tąū- 

tiniūs ir politinius interesus 

įst. pakeitimą toje daly, kur 

padidinama nenusavinamos 

žemės norma ir grąžinamą 

nusavintieji miškai įvertiną 

neigiamai. Valdyba prašy

sianti atatinkarfių .Vyriau

sybės oigauiĮ įstatymo pa

keitimą pataisyti. z -
........ -i-

tnvos — Latvijos pasienio 

miestelis, kurio dalis randa

si Latvijoj^ Miestely yra 

per 500 gyventojų. Yra, bąž- 

nyeią, itk)kyklą, paštas, mųi-' 

finė, -vaistinė, gąurojo gelž- 

kelio *’stotis,f. 6 žydų krautu

vėj ir neseniai Įsisteigęs lie

tuvių kdpęratyvas, kuris 

puikiai veikia. Suveiniškiai 

ląbąi mėgsta bąltakę, užlai

ko net dyT degtinės -parduo

tuvės, kurios turi nemaža, 

klientų. Tuo tarpu organi

zacijomis, kultūriniu darbų 

suvainiškiečiai . mažai domi

si, nes?, nė viena U daugelio 

čia esamų organizacijų ne

parodo. veiklumo. , Kas y- 

ra to priežastimi sunkų pa

sakyti, ar tai tpdčl, kad šų-; 

vainiškiečiai neturi pavyz

dingų žmonių, iš kuriu gale- 

tų pasimokyti gero, blaivu

mo, padorumo, ar kokios ki-

Dr. yinco Pietario Raštai ' .<* v 
Istorijos apysaka. Du tomai. |LM ;•

Apie Apdraudą. ParašS' J.
S. Vgeilipiiakąs _____ ____

MoteiysU k Šeimyna. Ver-
t$ j.’ gerutis -------------------i.40e.

nuo- JŲ išsisaugoti! Tarašv 
negyvoji gamta: žemS, van
duo, oras. Paraše J. Raronas^JOa.

Bltrimpo Įjaįjtail. — Išleido
Kūli. A Miliukas __________60c.

Meilė (Poema). Parašė M. .
Gustaitis -——___ -15a,

Nauja Skaitymui Knyja—
(PąBsIĮ).SąpaveĮksIai8___75«,

- Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis ,, ...250.

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais -11' . / -Laos.

Maso Patyrimai Bidžiojoj 
IfąiĮij, 1018 ir lįlg m. 
šė Kun. X • EV Jonaitis * (Ka
pelionas) , _____ 25e

Bamaldą Vadovėlis, Stacijos / 
tlrau^i^is ^^erlcsii^ai. Sudarė ir ' 
išleido Kun. J. Koncevičius—lOe.

. Moterystės Niasuardomybė. J. 
Gesusiai fiv. Kai. D-jos lei
dinys; Kaupe —i——--------10c.

r -Miestelis įyąįrąis būdais 

grąžix»ąma&/BĮapomi 

viąį. Girdėti,-kąd miestelįo 

gątvęs bus grindžiamos. 

ųąi ątsi|ąpkQ iš Latvijos §vę-_ 

čių, todėl norima pąsirodjdi 

tvarkingais, tĮk-Visą, miestę- 

lįęį pųĮkpmą užsięniečįąms

z įupiskis. Kupiškio mies

telis gan pęmą^as. Puiki 

bąžpy^Įą,/rid. moky^U, ke? 

lios pradžios mokyklos, o ar

batinių,Jkur jose galima gau

ti • •valstybinės/’ sunku sų- 

skaityti. Kas sayąitė esti di

deli turgai. Kupiškėnų ke

liai pusėtinai sutaisyti, bet 

kai įvažiuoji miestelį, įai' 

Vežimas iki ašįų prąlenda ; - 

liūną, nes gatvių nuo vokie

čių laikų niekas netaiso. 

Miestelio gyventojai nešva

rumus pila kur papuola. 

Valsčiaus valdyba miestelio 

gyventojus apdeda mokės- 

gatvėms pataisyti, bet jų 

yisįžkąi netaiso. Įvažiavimąs 

į turgų imamas mokestis 

gatvėms ir šaligatviams pa

taisyti, bęt ųž tuos pinigus 

tgip. pat netaiso. Ęęįkėtų pa; 

skubėti gatves ir šaligatvius 

taisyti. . . * .

.fiung.i,..j,. fipc. 
įpra^ymas ąpie 
SvąKabera-Pi- 
&ŪL P7 U1L_15c

prttramoriitorius" užšixn<dd(hmiMi 
rinkti iš Mo s%rašo wu knygą už 
-J S <-\ -1. ' • 4 • b. V?

~ Barįįninkai, Vilkaviškio
. ’ X~— • *.4

ąpskr. Pernai paya§ąyį Bar- : 

tinįnkų pašto agentūra buvo 

pertvarkyta į pąšto-telegra- 

foįstąigą. Įstaigos yiršipiu- 

ku buvo atkeltas Gediminas- 

Leveckas. Netrukus prasi

dėjo gyventojų nusiskundi

mai, kad pašte ilgai neapmo- 

kąmos pinigų perlaidos,; 

siunčiamieji pinigaĮ: AĮg^ 

laikomi Bartininkuose įr 1.1-!

Tie gandai š- m. gągužęs 

mėnesį pasiekė paštų valdy

bą, kuri netikėtai padarė 

reviziją BartĮpmkų pašto 

Įstaigoje. Reviziją truko nuo 

gegužės 15 iki 20 Pa?

ir aūii užainŠBti. iMt . •

—_a -i <«* t*w»r a
dme didtlf nuolaidą. Iškart imant už |5.00 katalogine kaina gau- /
> ril jH*.'•*‘'Partininko’’ prenumerotoriams k

ANALFABETAI KAWQ 
MENfiJE

Panevėžys. Pernai užper

nai vietinėse kariuomenės 

dalyse būdavo ligi trečdalio 

analfabetų. Šiemet jau vist 

kareivai bent pasirašyti nž5- 

ka. Betgi, yrajr įokių atsį- 

tiknfnb .kad kareivis, 

pradžios mokyklos tris »ky- 

rius kada 1922—23 metais, 
šiandie vos bepąsirašo pa

vardę. Čia kalta raūsų pra^ 

džios mokykla, kuri jau kas

dien, žinoma, vis labyn tvir

tėja. Pradžios mokyklų mo

kytojams ta žinia ir naujie- 

^irneriiujuna, Wk^l 

ti tieSBr

... , W'..- r ' ’ 7-

SMARKUS LIETUS BAKEKKE
ŪKIKIKKAMS "r

Marijampolės 

apskr. Gegužės 26 ir 27 d. 

lijo labai smarkus lietus. Gi- 

rininląKi* kaįkurių kitų kai

mų laukai buvo visai apsem

ti. Išnešta daug gana dide

lių tiltų,. kelių pylimai iš

griauti. Susisiekimas vieto

mis visai nutrauktas. Yra 

ūkininkų, kurie neį pas arti' 

miaugius kaimynus nuva

žiuoti negalėjo.

Pasėliai pmąrkiąi nuken

tėjo, ypač bulvės, iš kurių 

pūrą vilties sulaukti gero 

derliaus, o žemesnėse vieto

se nei sndygimo.

815.000 Ufų galėjimui 
BA^TA^I

Mariafnpolės kalėjimo sta
tybos darbai jau prasidėjo.: 
Kalėjimas būsiąs pastatytas 
modernįškesnis, negu Rasei
niuose ir Utenoj: sų cęntrą- 
liniu apšildymų, vandentie
kiu, kuris, tieks kiekvienai; 
kamerai atskirai vandenį, 
kiekvienoj kameroj įlaužė--

rūpinasi tam tikra^komisiją, 
kurion Įeina genęi’ąlinis sek
retorius p. Brazaitis, kalėji- 
mijjnspekt. p. Garbaliaus- 
kas ir kalėjimo v-k'as p. Ve- 
cumelis*. Darbus prižiūri iy 
planą paruošė inž. Lands
bergis.

įpili ji ujamos ’K*ša am
te;-.: ■ • • • yAftpŲ ' ■na-Tis TMmBTĮms rami

b BAVOGŽ ARKLIUS IR NULUPO 

ODAS

^^ędainiąi. Šiomis dieno-’ 
^ apygardos teismas :Kė-. 
dainiuose nagrinėjo. Įrfipši- 

^. iieg vienkiemio (Surviliškio 
; ėyalsč.) savininko Mykolo 
l^rąbmsko bylą ir piiteisę 

4 metus^ųnkiųjų darbų 
^kaĮėjįino.

Grabinskas pernai birželio 
„mėn. pavogė iš ganyklos Ųž- 

į-Zy^ikių kaimo ūkininko Ja- 
P 'Žąųsko du arklius veltus ą- 
į- pįę 1000 litų. Parsįvędęs na- 
S ^mioių, jis tuodu arklinis \pą- 
E’ Jūpvė ir nulupo odas.

Grabiųskas turi vidutinį 
fte: 20 ha žemės su gražiai

-.a? f:.; ■ • -r ..
SSmšM M - ^^ųit^ąięždžiųV He. 

rtaą. * Tąi mažytės. kometos 
apskr. kometos dalelės,; pąkliųvĮj-

linl^ję SHR" i žemės < atmosferą; ir bar Pajuostėje daug dariji-
epia ūkininkams ir degdamos darys Įspūdį/kad pinkų darbuojasi prie stato- 

Geriag-1 ' ’ .j<

visife įraidį- sįąĮ ^ąs ‘^žvaigždžių Metaį’’ 
astronomų tvirtinimu, ‘ Mis 
matomas Lietuvoje. •

W kąrįtioHipnęį, sandėliu ir S, m- gpgužęs
kareivinių. ; . \ / 14 d. įvyko Apskritie^ Žemės

\ ; .■/ Ūkio Tarybos valdybos po^

< Kąriuomeųės teismas Šiau- sėdis, kuriame be kįtų kĮąų- 

liųpse; išnagrinėjęs Joniškio' simų, pareikšta neigiama 

valsčiaus, Biržėnri kaimo 

gyventojų Domo įr Valeri

jos Povilauskų bylą, kurioj 

jie buvo kaltinami už komu

nistinį veikimą, abu nuteisė 

po 2 metus sųnkiiijų darbų 

kalėjimo, bet sąlyginiu įsta

tymų nuo bausmės .atlikimo 

atleido, jei nuteistieji per 5 

metus nenusikals.

!

:it Ūosl kilnia, M ” □“tu’ <7

leitiea lietuvius. >
, ‘'-Pv^tth’^Ukrinnojs^fiU

turiniuga ir pa
tinka vaikam^- Jai rašo ir pįešia H- 
liomieji mūsą rašytojai ir dailinin
kai.
i draugą,
mo ir niyjfai! .

“SaulutS1’ eina du kartus per 
MSfcl W FM ŪidęĮio fpj?Mūo su 

^erivo je, 
Latvijoje, . Estijoje, Vokietijoje 
metams . 12 lit, pusei rietą Al lt,

b kitur mVtURl? Ht, pu* 
tų 8 IK ' • - >.*

Adresas: Jnrbarfcaa, “&
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Kiekvienas 
Kartais juo-

<
> /

— tai Vyčiu Seimas. Ke- 
i yra gražus miestas, ant 

ežero kranto.'Medžiais apsodin-

išąnksto padėti rengtis prie 
taip svarbaus metinio katali- 

Federaci-

' / 
y

rugpiūčio 4, 5, 6 dd., Kenosha,
Avis. L&ilūCg yi9 labai progas ve

7 <•.
U

V"

..r~:
s

*•.
■_ ■

r z - .
*
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kas. 5 Kopūstas. 6. Višta. 7. Gaidys.

t •

Vėl pasimatysime.

paprasta
* —" X

Gal jūs nežinojote, kad nuodėmė turi net penkis pirš
tus. Dviem ji tankiai uždengia žmogaus akįs ir sako:

“Nežiūrėk į Dievo įsakymus. Nematyk blogoidarbo

t

?•

v 
V '

K

hięį laiką į mokyklą. Nereikės galveles

r

i

U’ 
A

.R
ii kuo gyvent

I

'y-' -Ii1^'r3?

?%*/*-4Taul>ajgiasi, jau baigiąs!’ 

“Kasbaigiasi?” A; <■

• “Mokyklos- dienos. ’ ’ Daugelis gal turėjote mintyje,

kad baigiasi pasaulis. Visai nė; Šiandiena aiškiai ma- 

tau kaip jūsų veideliai lyg anksti ryto meto saulutės spin

duliai skaisčiais v iečia. J ums džiaugsmas išgirsti kad nėr 

reikės eiti............................. .... *' ‘ ’

sukti nore

t

tmetikos uždaviau. Kiti džiaugi 
sis.. . mokytoją nematyti^ __ pikta.. . etc., ete^

jūs žinote gerai'kąnoriu pasakyti. 7 *
Viskas pasibaigė. Vięniems bus džiaugsmas išgirsti 

kad jie gavoj>askyrimą į aukštesnį skyrių... kitiems bus 
tvanas..,, ašarų, išgirsti kąd jiems reikės dar^vienAš me- 1 
tas’tame pačiame skyriuje pasėdėti. Vieniems paskati
nimas ateinančiais metais parodyti dar didesnį pasistengi
mą, antriems gailesčio pamoka-netingėtu.

DŪMEI

Gavau nuo vienos mergaitės skaitytojos šį laišką 
Brangus Dėdė Anuf rai., ' < /
Kodėl kiekvieną sykį pradedi save1 skyrių žodžiais 

e<Sveiki Gyvi?,f j '

Su gilia pagarba,
Mar. Žilevi 

ATSAKYMAS. 
Gerb. Mariutė., ' ' .

Tavo laiškelį gavau. Šiame leidinyje pastebėsi, kad 
Dėdė pradeda jus sveikinti “Labą Dieną.”

biaurumo nei jo pasekmių.”
Kitais dviem ji užkemša žmogui ausis ir taria: 
“Neklausyk gerų patarimų nei sąžinės balso.” 
Penktu pirštu ji užspaudžia žmogui lūpas ir sako 
“Man nesipriešink, bet sek mane ir daryk ka aš tau 

' r, a . . ? ’ ■ X • ' " ...sakau.”7 .

JONELIS MELAGĖLIS
Gerb. Dėdė.,

Prisiunčiu eilutes apie “Jonelį Melagėlį.” Nemanyk 
kad tai bus <^pie manę. Mokyto j a'Sesutė. .•. sakė jos gra
žios ir tinkamos jaunimui pamokai! Patarė man pasiųs
ti į “Jaunimo Darželį.”

Mažasis Jonelis
Išmoko meluoti,.
Lyg kipšo tarnelis
Visus suvadžioti.
Taip tankiai melavo
'Tas vaikas ne-dorasis
Kad vardą net gavo:
“Melagis tikrasis.”

Meldžiu patalpinti;
Bet kartą jis ganė 
O alkanas vilkas 
Avisružsimanė 
Išpiauti jam pilkas. 
Pagalbos tad šaukti 
Jonelis norėjo:
Bet nėr čia ko laukti— 
Jam nieks netikėjo.

Tad liaukis melavęs 
Vaikuti mažasis 
Nes daug yr’ dejavęs 
Melagis tikrasis. ,
\ Jonelis Šokat auskas (Waterb.)

T jFy ‘ t. '' '
D irbkit, Vaikai, prakaituokit,' ‘ \ ” ; 

' ) Nebijokite jląrbų

Kas nedirba, tai sutinka,

Daug nelaimių ir vargų.
Kas sau gero v4rdo geid

Tas tnrdirbt, pr^ 

Ne dykuma, 

; ? }I)uo^x _

Tad vaikučiai, Įris ktutėkit,

Didinki! savo vaisius.

Jei dąbar netingipiausit

Tai senatvėj laimė bus

- ‘ V'

.Tankiai mes kalbame apie valymą Vieni tą valo, kiti 
ką nors kitą, treti viską nuvalo. Mūsų šeima tai nepa
prastu Paklausykite. ' < |

Mano mamytė nuvalą kambario langus. Tėtė nuplau
na kieme žolę. Sesutė nuvalo laiptus. Brolis nuvalo, 
automobilių. Katinėlis nuvalo pieną nuo lėkštės..-, bet 
kaip.mes visi vakare sugrįžtame į namus... išalkę... tai 
viską nuo stalo nuvalome.^ Tai matote. Mūsų šeima ne
paprastai . į". >

z Juozafina Aleksiutė (Hartford)

“AR IŠPILDĖ BAUSMĘ”
Mokytojaujant; sutinki įvairių vaikų, 

kaip darželio gėlelės skiriasi vienas nuo kito, 
kai, kartais jautiesi šiek suerzinta vaikų elgimaisiais. Štai 
man prisimena vienas juokingas nuotikis.

Vieną ryto-metą atėjus ^mokyklos kambarį atrandu 
du'berniuku gerokai kumštimis susirėmusius. .Greitai per? 
skyriau ir pareikalavau ūž bausmę kad abu sekantį rytą 
ateidami į. mokyklą įsipiltų žirnių įtčeverykuą

Rytas. Ateina Joneli? susiraukęs ir ką tik bepaeinąs... 
bet išpildęs duotąją bausmę; Liepiu čevferykUs nusiimti, 
žiūrau žirniai įpilti. Gerai. ' 4 p

Ateina vėliau Petras, linksmas, juokiasi. Pasižiūrė
jus į jį klausiu: ‘‘Ąr išpildė paduotą bausmę?” , . "r

Jonelis atsako/ 'Y
\ i 't

“Taip mokytoja. Bet žinodamas kad žirniai-spaus ir 
badys kojas, aš^rnius išsiviriau ir susipyliau^ eeverykus 
dabar mano čeverykuoše žirninė košė.” V-

“ROŽĖS” v
A k

V ' ’ ■' • ~ ' ' ’’ Y. f
v Antanukas labai mylėjo rožes. Kartą jis prašė savo 

.motinos kad ji nesipriešintų jeigu jis darželyje pasisodin
tų rožių krūmelį, ir jį savotiškai prižiūrėtų. * Motina ne
sipriešino. Antanukas išsirinko gražiausį krūmelį ir savo 
parinktoje vietoje pasodino,^.. z ? z-

Kasdiena jis lankė rožių krūmą. Džiaugėsi, grožėjo
si, skaitė kraunančius ir skleidžiančius žiedus. ? ' -

Vieną rytą nuėjęs į darželį pastebėjo, kad rožių lape
liai nulėpę : žiedeliai, kurie vakar-dieną buvo skaistūs ir 
pilni kvepėjimo, šiandiena pavytę. Antanukas didžiai nu
liūdo iš reginio. (_ •

Pilnomis ašarų akimis Antanukas nubėgo pasiskųsti 
savO-Dędei. > - . : ' •/.

Aš tau pasakysiu,” tare.dėdė “kas nustelbė/tąjį au- 
ąlą.' Eiki va, aš tau parodysiu.” ' - -

Priėjęs dėdė išrovė rožių krūmą ir pradėjo šaknis žiū
rinėti. :

“Štai,” jis tarė: “žiūrėk, ar matakšį kirminą. Kaip

O-"’

J

■

ivJė

* * ' 
' _**’ J x ?* x«

Lietuvapirm Vytauto Di
džiojo laikų Ūuyo stabmel
diška/ Noup Karalius  ̂Min- 
daugas ir buvo'apsikrikštys kas mažiau, jau rądos vytau- 
ję& bet su jbymirtimi Lietu- * u,—
voje mirė ir krikščionybė, 
jį tiktai trims ketvirtdą- 
lianfs šimtmečio prasliijkus^ 
kuomet Didysis Vytautas at
gavo sdvo Jėvo Kęstučio pa- 
liktąs žemes,’ Lietuva tapo 
apkrikštyta ir įvesta katali
kybė. \

Nors Lietuvą pirm to išti
sus .šimtmečius buvo apsup- 

. ta krikščioniškų kaimynų, 
bet kad tie visi kaimynai 
kardo pagalba bdndė kri- 
kščionybę. cLietuvon įvesti, 
Lietuva priešinos visomis iš
galėmis keletą šimtmečių ir 
kardu skiepijama krikščio
nybė neturėjo pasisekimo.' 
Bet kąip tiktai Vytautas aiš
kiai suprato, krikščioniško^- 
■sios kultūros naudą, jisai 
pats apsikrikštyjo ir visa 
tauta tapo apkrikštyta.

Kaip giliai Vytautas per
siėmė krikščioniškąjajdvasia 

-v j. a' *

žymėdamas kokį nors savo 
dėkingumą-Dievui Jo garbei 
pamatė dailių bažnyčių. Vie
ną tokių jo dėkingumo pa- vadai ^ntdigentai prašomi 
minklą mes randame Lietu
vos, laikinoje sostinėje Kau- 
ne. Vvtautas dėkodamas

- ■. .-..r
Dievui už išsigelbėjimą v iš 
totorių spąstų ir-- gyvam 
svėikami paspTukns saw di-

\ Katalikai turime kuo pa

sidžiaugti, kad 24 metai at-\ 

gaįųors mūs čišTbuvokur-

tininkų,' kurie prakilniąja 
X^viauto dvasia vedini Su
šaukė pirmąjį Amerikos lie
tuvių katalikų kongresą ir 
išrinkę7 valdybą pavedėjai 
rūpintis lietuvių reikalais.__
' Kuomet dabar turėsime 
XX-tąjį iš eilės suvažiavi/-prisidėjusios prie apei 
mą, tuo labiaus privalome 
susidomėti mūšų socialiais 
reikalais ir kuoskaitlingiau- 
sia. šiame seime člalyvauti.

Newarko lietuviai katali
kai būdami nuoširdūs ir vai
šingi, jįe deda pastangų, 
kad seimo dalyvius, kiek ga
lima, daugiau priėmus.. Jie 
parengs porą gražių vakarų 
svečių pagerbimui. .x

XX-tas Federacijos kon
gresas prasidės rugpiūčio 19 
dieną iškilmingomis pamal
domis Šv. Trejybės lietuvių 
parapijos ~ bažnyčioj, 207 
Adams St., Nęwark, N. J.

Taigi gerb. apslmčiai,

klausančios draugijos, taip
gi* visi katalikai visuomeiii- 
ninkai, ypatingai katalikų

■ ■ • j

LDS. Naujos Anglijos 
minis suvažiavimas įvyks 
dieny, liepos 6 d. š. p., 1 
pietų, bažnytinėje svetainėje, I
Teniple St., Nashua, N. H. šis 
važiavimas bus priešseimi 
geidaujama, kad visos šio apski 
čio kuopOs išrinktų atstovį" 
jiems įduotų naudingų sum 
organizacijos labui.

Kviečiame ir tas kuopas, 
Ilgšio!'dėl kokių nors pri

x •'
' ' • <5

išrinkti atstovus į suvažiavimą. .'

Jeigu kurios kuopos dėl 
svarbių priežasčių atstovų? nega 
tų prisiųsti, tai nors savo e 

mus ir pageidavimus prisiųski$e 
raštu. .

Tikimės, kad visos kuopos m 
pakvietimą ir pageidavimą nuošir
džiai priims ir suvažiavime daly^, 
vaus. z -,7yi

V. Paulauskas, pirm.
263 Fayette St., : v*' 

Lowell, Mass.
• -'■■■

K. J. Nadzeika rašt 
7\South Street, 

Našfina, N.

------------ •—

“TRINKT TRINKT”
Sykį tūlas žmogus susitiko pažįstamą žydelį ir pradė

jo su juo kalbėtis apje įvairus dalykus. Žydelis pradėjo ai
manuoti : “Ui,^aip dabar lytaus ir lytaus ir lytaus. Niu, 

t tas lytaus tai dar niekas,-ale -kaip x ima danguj griaut 
,trinkt, trinkt, arba dar kaip pradės žvairuot ir žvairuok 
net dangus dega, tada aš neturiu kur pasidėt”

Elzbieta Tubiniutė (Milford)

K| TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RLNKINfiUS, baltais viršeliais___________ $1.75
MALDŲ BIMKIlffiUS, baltais viršeliais__________ —$L25^.
MALDŲ RIMKimLIS, juodais viršeliais____________ $1.75^
MALDŲ RDTKUriLIS, juodais vMriiata - Į19K
MAftAS KAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras- 
.' tais viršeliais____

. -į. ■ *

Vta. nfarigroi. «1^

JSO
5

T. s.

v
su:

TRAOTJA .. .
■oath Bocton, Aut

bažnyčią ir pavesdamas ją 
Tėvų Pranciškomį globai, 
kur dabar rektoriauja kan. 
ar. J burnas?- ę .

Nors yytaiftas Didysis jau 
500 metų yra miręs, bet jo 
didvyriškoji dvasią iki šiol 
gaivina kiekvieno tikro lie
tuvio sielą ir duoda pavyzdį,' 
kaip reikia elgtis nors ir di- 
džiausiainelaimei ištikus.

' ■. ■ *' - •*
. Šiemet minėdami to' dide

lio tėvynainių mirties SUEaĖ- 
tuves turime paroHjH, kad 
mes jį gerbiartie ne vien žo
džiu, bet ir darbų. Lietu
viai katalikai kurie įvertina
me visas Vytauto Didžiojo 
ypatybes už jo-pasišvehtimą 

jis giliai įsigriaužęs į pačią stambiausiąją šaknį. Šis kir- Lietuvos labui, už jo didvy
rišką drąsą ją ginant ir už jo 
gyvą išpažinimą gilaus kata
likų tikėjimo, laikydami A- 
merikos Liet. R. K Federa- 
ei jos ^0-tą metinį suvažiavi- 
mą—kongresą privalome pa
sirodyti, kad mums Vytauto 
dvasios nestinga, kad mes 
mokame reikalui esant pasi
švęsti lietuyių labui.

VAIKAI NĖMYLĖSTĖVy
Jeigu Jie neparintengs lSaukietl Juoe 
Dievo baimėje, iilavinti juoe ir {duoti 
Jiems linkta prie# įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių Prie
šai — girtybe, netikėjimas ir doros m>> 
stojimas. Ypaail daug pavoju yra 
miestuose besimokiaanaai jaunuome- 
rel, Gerioaeiao keatmoHMndio JMiH> 
mo dravpa* <r osdM mokyklom aaote y- 
ra dvMeMsUa met* SsUMomoa *•> 
taHka ssokalefota mdneatate žurnalas 
mo, o sau palengvinsite sunkta aukttjt- 
gmnaSta. *’ .

"Ateiti!.". . ,
Ttval ir fMtiiutt, nepagaiiadte 10 lt 

metams (5 lt pusmeCtal Ir liralyklte 
ta tanata e*T® besimokantienm aat> 
karnai Tuo suteiksite jiems dlUragm 
r-Atoitta* 1«omi ir nsmoksleivtate

Prenumeratos kaina: matams f&oą 
naaam m"1 _
tamsfUMU

minas sunaikino tavo rožni krūmą.” c
“Kas galėjo tikėti,” tarė Antanukas, “kad vienas kir

minas biitų galėjęs pakenkti visam krūmui?” ' • .
K Adolfas Jakštas (Middleton)

? Į '

AR. TURI 6ER| SPĖJIMU MYANį?
8. Kas'pirmas įeiha į bažnyčią?
9. Miške augo, miške lapojo, namo įjarėjo—šventu pa

stojo? . • ■
10. Varnas kranktelėjo, visa gink linktelėjo?
1*1. Mažas būdamas keturis valdžiau, užaugęs kalnus 

verčiau, numiręs bažnyčion ėjau?
12. Ko Dievas niekados nemato, karalius retai temato, 

o aš kasdien matau ? v < ■.

ATSAKYMAI PAREITOS SAVAITES
: SP&IMŲ .. . ... :

1. Vyresniu už save.-. 2. Namas. 3. Jurginis. 4. Būro

— “ -*■ — — —— — t
'•* • - *

1

X '
Jūsų '

kų suvažiavimo — 
jos Kongreso., \ - 
- Fed. Sekreto^ijatas
180 Hale Avenųe, 

Bropklyn, N, < Y. ’az

' Vyras įsteigė valstybę, 

moteris namus. ^Bet.dabar 

valstybės uždaviniai taip 

sunkūs, kad moteris turi 

gelbėti vyrui valstybės rei

kaluose.-—Seimo, Lagerlot.
—- ■' —

L VYčiy bOMH /
T / . e . ‘ '

L. Vyčių 18-tas seimas įvyks

Kun. K. Urbonavičius^Dv. Vad
36 St. George Street, 

. Nonvood, Mass. '

VI.. Paulauskas, Pirmininkas;
263 Fayette’Street, 

. , Lowell, Mass.

Kazys Tamulevičius, Viee-
21 Fairfox Rd.,

< Worcester, Mass.

Ant. F. Kneižys, Sekretorius,
366 W„-Broadway, 

South.'Boston, 
Ant J.

* sj]
y’’

įeirnuo^ ypač leisti ato 
rtogas. y

CMtrisų&nfe žhksSau
paimti atostogų, kad nepamirš- 
tunrėte Vyčių, Seimo, dienų ir vie
tos. ;

Geriausia šą vasarą atostogoms 
proga 
n&sba 
ežero kranto.' Medžiais apsodin
tas, gražiais parkais papuoštas. 
Oras tyras. Apylinkėje daugybė 
mažesnių ežerų. Kitaip sakant, 
“Wisconsin the land of thousand 
lakęs!” O ypač tai gera proga, 
rytinių Valstijų delegatams at
vykti į Vyčių seimų ir praleisti 
atostogas Wisconsine. ,

Vytis

.'***'* v /»

Kontrolės Komisija A.
Kun. E. Gradeekis, //

396 Church St., 
New Britam, Got

Simonas Cibulskis, z < /- 
24 E. Liberty' Street; 

'Waterbury, Coto 
Antanas O. ĄviHnis, r, 

132 Douglas Avė., 
Providence, R. L sfef

Literatiiiė Kojnisijft ;;
Kun. K. Urbonavičius, 

36 St. George St.,
- z x Norvvood, Masa. 

Kun. J., Švagždys, ' 
20 Webster Street, 

Montello, Masa.
Kun. F. A Virmauskis, 

50 West 6th Street,
South Boston,

Kun. F. J. Juškaitis, 
432 Windaor St.,

. Cambridge, 
F. W. Strakanskas,, 
151 Rogers Street, X

LowelL Masa. *»
I > •

▲tatovaa A. L. fe. K. 
— Tarybon

Antanas O. Avižinis, 
!32 Douglas Avė., 

- • Providence,
—9---------- :-------
........... —

X 

imu.........................i .................. .

xx Fsmcuos
Šių metų. Amerikos Lietuvių R. K. F<

jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 1 

dd. ŠV. Trejybes lietuvių parapijos salėjt 

pas Adamsį Stteėt ir New York Avenue/ N 

New Jersev. .

Visi A. L. R. K. Federacijos apskričiai, : 

riai, į Federaciją priklausančios parapijos, < 

gijos bei kuopos, taipgi visi Fedgijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos 

ir rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis tai

> svarbion lietuvių katalikų išeivijos organis

> šventėn 20-tan Kongresam x

Am. £. R. K* Federoct
180 Hale Avė., Brooklyn, Ni Y

„ įz <L. ’ '■

>
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■ I ■ lenkas ir sužeistas

pas tai užginčyja ir nusi- yienąB vokietys karininkas, 

skundžia, kad valdaa kišasi Lenkijos yąiūtia - smarkiai 

užprotestavo, prieš tų įvykį, 

bet Vokietija, ir netyli, saky

dama, kad lėnkai-įšibridve į 

Vokiečių, teritorijų. Sųtykiai 

tarp dviejų valstybių gan į- 

temptį. • < ^7

,-į

■ " ---- -------------
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dejjįa- 

skyrimo Lille Vyskupo Lie- 

nart į Kardinolus. Kardino

las Lienart tai. vienas jau- 

niausiųjų Francijos vysku

pu. ^is buvo kariųmųu^ 

kapelionas didžioj o karo me

tu, kdu syk buvo sužeistas jr 

šešis sykius pažymėtas ir ap

dovanotas už narsumą. 1928 

nyčių straikams, jis' stojo 

darbininkų pusėn ir daug 

pasidarbavo straikierių tiaų- 

dai. Jo dijecežijoj neperse

niai buvę įvykęs, Katalikų 

Federacijos Kongresas, ku

riame dalyvavo apie 80,000 

delegatų. Pasiremiant tais 

faktais daug ko tikimasi iš 

Kardinolo Lienart

nd^ tta Act at Ifatta % v '

poetam frtrtdftl t
Act «t Octoter A U17, autaortatal ta lStr

* z.- " 1 * ■* « ■'' į* •
- ♦ ' -f - * • ■ », r w

IPSKUJIOBATOS KABU:
AtaarUtajaataMta

tas >ABi® .... ......... rj

M m. mieste Lille įvykus audi-

“D ABBIMIIIA J" Z4

Boutih Mma
S

</ ■ - ■ - * ** C.
-------------------------------;------- - ——' ■■■ ■ ■ ■ ■■■ ■

SEIMAS SU POLICIJA

IŠk'V
\ ■

r- i4 r

•’ > • * .į'--

M CMotaRtam mttar IMA U

IflpptaMa tor flMUteg at vada! rata <

A ' . • * ■ ,
3 8UBSCBIPTION BARS:
Oatatailc yaaHy ..(•••..•••••••'••SAM*

^aariy UiateoyStataus
gįtataitlc ooū per week yearij. Vieną tat aata
JtaUta <»ct per week

nr- į

BM West Broadvay 
Tdepbone Sovth Botas Ottt 

V..
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istorijon kaipo trukš- 

^mingiausias kada nors ir kie-
■ > i

^no nors laikytas Amerikoj 

^'i^frias. Priežastis yra tokia, 

kad daug delegatų buvo at- 

rNykę net iš Maskvos, ar bent 

su Maskvos intsrukcijomis. 
į 'Žinoma, kur Maskva, ten ir 

r gyvumas, bet tasai gyvumas 

fe^gau perdaug buvo išbujojęs 

Kir visai netinkamas mūsų nu- 

.V gistovejuSiai civilizacijai. 

^Maskvos piliečiai ir jųk sim- 

^patizatoriai įnešė į tautinin- 

^ kų šeinių keletą rytinių apei- 

hgų, kurios, paskolįtos nuo 
^^rių, perdaug jau žaidė 

sėjant išlavintų tautinių nervu.

. 1
Z

t.

S. L. A- 36-tasis Seimas bolševikiškos kilmės. Ir kaip
i' . X . .... j. - -

tos leidės buvo narsios! Ko

vojo, anot reporterių, danti

mis ir nagais (ragų jos netu

rėjo). Bet ir gražioji lytis 

šiuom kartu pralaimėjo. 

Kautynės užsibaigė raudon

armiečių pasitraukimu ant 

viso fronto. Suimta apie 18 

belaisvių ir daugelis dingo 

nežinia kur. Gerokai aplam

dyta raudonoji armija pasi

traukė saugesnčn pozicijos. 

Nugalėtojai jos nepersekio

jo, tik laimėję mūšio vietų, 

toliau sau seimavo jau be jo

kio trukdymo. r

Vis-gi tai indomus seimas. 

Prie jo ruoštasi trukšmingar 

► - . .. ir atlikta dar trukšmingiau.,
^aimnėpmo meto

seimas žada bųti nepaskuti

nis, nes bolševikai dirbs per 

ištisus du metu?, kad begia

mojo seimo riaušės išeitų dar 

sėkmingesnės. Kokių pa

stangų darys tautininkai, 

kad kitame' seime panaši 

avantur  ̂nepasikartotų, sun

ku įspėti. Kol kas jįe dar 

negali atsipeikėti nuo tų ry- 

^Įiečlių cerempnijų ir d?iau-

|^yr^šiumkai tur būt pa^- 

^^o^ .vėl inscenizuoti mūšį 

Į ties Vorksla ir Vvtauto ša- 

lįninkus supliekti, bet šiuom 

S kartu istorija nepasikartojo, 

vytautiečiai nugalėjo, 'bet 

K tik įsikišus trečiajai pajėgai 

diicagos policijai. Šioji 

pastaroji turi pakankamai 

^prityrimo kovoje su bandi- 

į tais,'-, ir jai. sugrumti porą 

B- šnntų bolševikųoj ančių dele- 

v? gatų buvo tik paprasčiausias 

įdienos darbas. '

^Tačiau ir Chicagos polici- 

jai teko nustebti. Ji visuo- 

£j*met turi reikalą tik su vyrais 

baltais, juodais, geltonais 

bet šiuom kartu-Chicagos 

Hędėms teko susiremti- su 

gražiąją lytimi lietuviškai-

;r- -- ---------------

PIKTINASI 1S GERO 
PAMOKINIMO 

' . • t z.
• _______ >

c
• J ,

Gal bolševikams būtų taip 

paranku, bet tuomet “Dar

bininkas” jau nebūtį katali

kų tik bolševikų laikraštis. ■ 

Bolševikai be abejonės no

ri, kad vįgi darbininkai virs

tų bolšėvikai, bet katalikai 

taip pat nori, kad vis darbi*' 

ninkai būtų katalikai^. Tam 

tikslui raginą < juos katali

kiškai gyventi ir melstis. Bu

vo. įsigijus keista nuomone, 

kad kiekvienas darbinin

kas privalo būti socijalistas 

ar bolševikas. Bet gyveni- 

nuisjjaradol kąd dATbiniK- 
k|te'gllf'3ūt :geįas katalikas 

ir , už savo teisei uolus kovo

r*

į grynai bažnytinips reika^ 

lūs-/.? ' /
- ■ v ■. * ■ ”1 ’ ' ‘ A

i . ' ■ .1 ■ 1. -■

’ Tarp Lenkijos ir Vokietį 

jos. kilo smalkūs nesusipra

timai dėl įvykusio susirėmi

mo tarp lenkų ir vokiečių ka- 

r ' z- '' • >• < —<
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* Anglijos paskirtoji* taip 

vadinama Simono Komisija 

jau nuo 1928 m. tyrinėja In

dijos sątykius. Dabar ji 

pabaigė savo darbą, ir išdavė 

raportą, kurs sudaro porą 

storoku knygų. Tame rapor

te smulkmeniškai išdėstyta 

Indijos tautų praeitis ir da

bartis, jų politinės aspiraci

jos ir nagrinėjamas klausi

mas, ar yra galimumo su

teikt Indijai nepriklausomy

bę. Nors toksai galimumas 

ir prileidžiamas, bet numa

toma daug kliūčių įr raporto 

dvasia daugiau^ nusistačiusi 

prieš nepriklausomybę. Na- 

cijonalistinė indų /spauda 

smarkiai 3ĮĮ^tikudj<ir pd> 

reiškiar kad toksai klausimo 

risimas užgaulioja tautinę 

Indi j os . sąmonę. Tasai ra

portas nepagTtitino susitai

kymo tarp Anglijos iiįjndi- 

jos, tik daugiau suerzino in

dus. '

T

Trečiadienį, įvykęs V. D. tįninkų ir gaisrininkų^ pa- 

--------- * 'radai. Renkamasi prie di

džiosios vėliavos kuri turės 

būti su Vytaiuto emblema, 

prie Vilniaus ir 'Vytauto 

medžių. 'Įvairųjį Vytauto D. 

vardu įstaigų iškilmingas 

atidarymas. Istorinių vietų 

lankymas etc. . '

Spųlių 27 d: Vytauto D. 

mirties minėjitoė, numato

mos gedulingos pamaldos 

su atatinkamu pamokslu, ei

senos prie karių kapų, isto

rinio pobūdžio posėdžiai, 

paskaitos, patrįjotinės fil- 

mos, vaįdinimai. Šiaip jau 

pasilinksminimai draudžia-
K v --t-' '

mv >•

Sekcija pageidauja, kad 

>ūtų pagamintas nors vie- 

nas tautiškas filmas. * Vė

liavos tą dienų visur pusiau 

nuleistos ir* juodu krepu 

perrištos. _^fejerverkai įr 

s p ai v ojt *0 s iliuminacijoj 
drand^anžs. "' Iliūminacija 

spalių. 27 d. tik baltos spal

vos su Vytauto emblema, ir 

vainiku.' Turės būti organi- 

zuojamos visų-tų Vytauto D.' 

garbei rengiamų iškitfiiių fo

tografinės nuotraukos. . '

, . . >. ;

v'
•k-to iškilmių s-jos posėdis 

galutinai aptarė /rugs. 8 ir 

spalių 27 d. iškilmių smulk

menas ir gegužės 23 d. įvy

kusiam vyr. V. D. k-to ple

numo posėdy s-jos pirm, 

prof. B. Česnys, patiekė visą 

tų dienų ii- jų išvakarių pro

gramą.

Nors, kaip spauda prane

šė, Vytauto prospekto dalis 

j norima išgrįsti ir sutvarky

ti šaligatvius tki birž- 15 d. 

bet tas dar neužbėgs už akių 

viešam prctepekto atidary

mui, kurs numatytas Vugs.-8 

d. išvakarėse. Ypatingai, 

kad prospekto meksfaltavi- 

mas atidėtas po parodos lie

pos ir rugpiūčio mėn. '
—' ■■ .v ’ Į- - —

. Rūgs. 8 d. visų esančių 

Kaune organizaeijų įr įstai

gų > vėliavos turės būti Ka- 

tėdrojet'vMokyklosjtądieną 

i ame 

Vytautą,? . _ tikštai 

ir Vytauto ; garbei giesme. 

Mokykloms bus išleistas at- 

skiras aplinkraštis. Visose 

mokyklose darbai galės bū

ti pradedami L tiugs., bet .iš- 

kilimn^ą mokslo inetų 'ati- 

. d
*

Saloj Malta, kurią valdo 

F“"» eere.nf.mm ir pina
giasi atkerę nauj.e.ns to- ;7p

alikų bažnyčios dėl pasauli

nes valdžios kišimosi į vidų-

toriąmų už Vytauto pralai

mėjimą ties VorlSla.
r • . ■». ' • •

Lietuviams tokie seimai 

jei ir neatrodo normalūs, tai 

bent suprantami, bet Chica- 

gos policija tai - tikrai yra 

“disgusted,” kad teko jaį-su 

bobomis kariauti.', ‘

*x.%z

Bolševikai rūstauja, kad 

^Darbininkhs” savo tikybos 

Bjįunpdy ragina žmones prie 

? inaĮdos ir klusnumo Dievo į- 
Siakynjams. ~Ir ką gi kita ka- 

Onikų laikraštis ir dar gi ti- 

L^ybos kampely galėjo pada* 

£fyti? Jei bolševikams nor- 

/Tašyti bolševikiškai, 

katalikams taip pat nor- 

rąžyti katalikiškaL Ar 

™>Iševikai nori, kad katalikų

EĮfflfrRftia mokytų žmoųea 
gferš|auti, pykti, nežmonis- 

|£ai ardyti seimus, chuliga 

Mjšįįai užsilaikyti ^ipšose tie- 

Sįisį tinginiauti, vogti, me- 

Jmoti, paniekinti Dievą ra- 
&Uit Jo vardą su maža raide

*
•^r

arpno aktą V..D. K. iškil

mių/ s-ja 'laiko pageidauja

mu rugsėjo 8 d.

-Greta, eisenų numatomi 

fejerverkai, iliuminacijos su 

vytimi, Vytauto ženklais ir 

vainiku., . Vakarę prožekta-

NEDARBO KLAUSIMAS 
VOKIETIJOJ

-V-’
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jinS Bažnyčios Uark^ 

bama apie sudarymą kon

kordato tarp Anglijos val

džios ir Vatikano dėl Maltos 

bažnytinių reikalų, bet čia 

Anglija stato gan griežtus 

reikalavimus, su kuriais Va

tikanas negali sutikti. Pa

saulinė valdžia kaltina baž- 
t 

nyčią už dalyvavimą politi

koj, bet Maltos Arcivysku-

syse virš miesto.' 8 d. išva- 

karėse Vąlst. teatre spektak

lis oficijaliems asmenims.-'

Provincijoj 8 d numato

ma didžiosios vėliavos iškė

limas popamaldų aikštėse, 

įteikimas ordenų įr apdova- 

nojimo ženklų ir V. D. k-įp 

skyrių įteikimas aukoto

jams diplomų. Šaulių, spor-

 - -

kerštu, muštynėmis, riksmu, 

melagystėmis ir • tam pana

giai? Kaip tik priešingai, 

tokios priemonės labiausiai 

darbo reikalams pakenkia, 

ir jeikas padeda pralaimėti 

darbo straikus,/ tai kaip tik 

komunistai, suteršdami vis- 

ką savo šūkavimais ir truks-
‘ ‘ C ' •

mūvimais. Tas pūtimas j 

tuščią dūdą taip jau įkirejo 

pasauliui, kad užtenka tik 

paskelbti, kad šį sfraiką ve

da raudonieji, ir tūč-tuojau 

visuomenės simpatija strai- 

kferiams atžala ir pasikeiči

visuomenes .pnUriipo 
^raikite negaii bilt laim&ta&

t ir- Uj
F

' /
nūs, kad jį reikia gerbti, o 

juk gerbiamąjį žmogų nemo- 

kyši piktai daryti Jam ve

lyti 'kaip pats sau. Juk nė 

vienas savę gerbiantis žmo

gus nenori palikti keikūnu, 

triukšmadariu ir pagarsėju

siu pastumdėliu, į kurį visi 

pirštais rodo. Taigi jei pąts 

nenori tokiu palieti, tai ir ki

tų netrauksi į tokių visuome

ninę suirutę, kurių pagami

no bolševizmas.

Katalikai nori, kad žxpo- 

nes gertų ties vandenį iš 

tiĮctojo!;

teikia'd
T\ljLUL

.*

V

. (Pradžia 1-ame puslapy) 1

Atačarantas ant 8I4. torto

’ Užgyru8 aukščiau minėtą komi- 
syą daryti visokius pasitarimus 
bylai leisiąe užvesti, nubalsuota, 
kad komisija tuojau ušdėtų atąč- P*®1*- 
mantąant ^ĮA.< ■'

.r s • __ .t •
. Bylos vedimui pagrindų bus 
senoji. SLA. konstitucija. (Naujo
sios konstitucijoj projektas atmes
tas). ’Kol byla eis opozicija (ko
munistai) vadinsis irgi SLA. Aps- 
kričių, kuopų ir narių atsimetimui 
nuo SLA soęial-tautininkų frak
cijos, bus pagaminta tam tikra re
zoliucija, kurią kuopa priėmus 

1 skaitysis atsimotus nuo soeial-tau- 
tininkų; ai*ba: kuri kuopa nusista
tymu dalinsis pusiau, iš tos kuo
pos pasidarys dvi, SLA kuopt Mo
kesčius komunistai mokės naująn 
(savo) SLA. iždan. Pildomoji ta
ryba būsią ta pati, kun šiam sei
mui vadovauja ~ '

■ Bolševikai sukėlė |60Q teismo
• a , ” užvedimui

Birželio 20 d. bolševikai “revo- 
liūcionieriškai” seimavo. *

Nutarė: Sugrąžinti į ŠLA. vi
sus išbrauktuosius bolševikus na
rius ir daugiau naujų bolševikų 
priimti? reinti bolševikų apsigini- 
mo fondą; išnešė protestą prieš 
Lietuvos valdžią'. . j

> Tas aiškiausiai parodo, kad ko
munistai pasigrobę susivienymą, 
jo turtą sunaudotų bolševizmo 
propagandai Dar neturėdami sa
vo rankose susivienymo jau daro 
nutarimus remti apsiginimo , fon
dą, protestuoja prieš Lietuvą ir 
daro kitokius Maskvai naudingus 
nutarimus, / v . ..

Bolševikai į savo SLA. Pildomą

ją Tarybą išrinko Bacevičių, Pet- 
ronį, Jeskevičįutę, Salavąįčiką, Pa*

i

.T; . ♦ * \ •• - , ' •
Daugiausia ginčų.«uk&8 nąnjas 

koMtitūcijos 
saika SLA. viršininkams, kuri bai- , ■ 
giasi .žodžiais-. “Taip Diovo man - 5

Dėt šių žodžių socialiu- .> 
tai sukėlė kačių koncertą. Jle mat 
prisiminė, kad Montelloj, No?- 
woode įr kitur yra nubalsavę, kad .5^ 
Jievo nėra. Socialistų grupei va- 
dovaVo p. Grigaitis. Seimas di
džiuma halsų priėmė priesaiką su 
žodžiais “Taip Dieve man pa 
dėk.”’ Ir ištikro ^‘skandalas.” 
Sandariečiai, matyt, tą priesaiką 
taikė bolševikams. Socialistai į- 
puolė desperacijom Nebežinojo už -y. 
ko' griebtis. Susitarė prieš tai ko- 
VtĮi.

Birželio 20 d. susirinkę į rytinę 
sesiją pareikalavo, kad priesaika, 
arba teisingiau sakant, Dievo 
klausimas būtų perbalsuotas. So- x 
cialistų organas “Naujienos” dau
giausia protestavo. Rašo: , 5

“Nemaloni atmosfera seime su
sidarė taip pat apie sesijos pabai
gą, kuomet Įstatų Komisija pasiū
lė, kad išrinktieji SLA. viršinin
kai turi atlikti priesaiką, kuri bai
giasi žodžiais: “Taip Dieve man / 
padėk.” '■ .

“Diskusijose buvo nurodyta, 
kad Susivienijime yra narių, ku
rie. į Dievą netiki, ir Konstitucija 
neturėtų varžyti jų sąžinę. Bet 
pats prezidentas p. Gegužis surėžė 
Ugitaęinę* kalbą prieš uždarant 
diskusijas ir Komisijos sumany
mą .pervarė.
“Vadinasi, beveik per tris de

šimts metų SLA religinių priesai
kų neturėjo, o dabar jau ją nori 
įvesti Kam?” z* ' f '

Sandariečiai leido priesaiką, 
kaip buvo priimta, iš naujo bal- u 
suoti. Balsavimo pasekmės seka
mos : prieš minėtus žodžius 62 bal
sai, o už 216 balsų.

Didžiumai balsų turi pasiduoti 
Vadinasi

šį kartą nubalsavo patys prieš sa
vo “mokslą.” ' a

Priėmus tą priesaiką, kuri bai
giasi žodžiais “Taip Dieve man 
padek” “Draugas” rašo:

“Religinė priesaika laisvama
niškoj organizacijoj^ kurios orga
nas iki šiol sąmoningai pTatino Kė-” 
dievybę, priesaikoje prašoma Die
vo pagalba, prieš kurio Bažnyčią 
tiek daug kovojo ir žodžiais ir raš
tu. , • ' •

“Bet po trisdešimts metų prak- 
tikos, SLA. šulai pamatė savo klai
dą, kurią keletą kartų šią savaitę 
esame nurodę, kad be Dievo hiėko 
nėra, kad einant ištižusiu bedievy
bės keliu organizacija privaišinta 
tokių elementų, kurie pačią orga
nizaciją ryžosi suardyti, ją mūsų 
thutos priėšatns pavestu

“Gal būt, kad toji priesaika yra 
priimta be tam tikro nuoširdumo, 
tik tam, kad nuo bolševikų apsi- 
ąaugoti ir sau vietas valdyboje už
tikrinti, tačiau padarytasar žings
nis turi savo reikšmę. Tuo įrody- _

'H
V 

?V 

s?-;

' V - .v ■ '
rium. Jų centras būsiąs Nęw 
Yorke. . . ' '

• Kitą seimą putarė laikyti Fitts- 
burgke. Pildomoji. Taryba yra į- 
galiota griebtis visų priemonių, 

t kad pagrobus SLA. turtą. Tas ži
noma jiems’ daugiausia ir rūpi. Be 

'to, jie leisią. SLA. bulletiną pakol 
paimsią “Tgvynę.” z

Tokiais tai šūkiais pasibaigė 
bolševiką frąkcijos SLA. seimas.

SLA. aocial-sandariečių frakcijos
- ’ seime nieko naujo. •

Likę vieni pradėjo ir tęsė seimą 
priprasta seimų tvarka. . Ją dele
gatai, pakol atsipeikėjo, bile įne
šimą priėmė be diskusijų. Kalbė
ti už ar prieš negalėjo, o gal bijo
jo, kad policistas neišvestų laukan 
ūž ‘ ‘ triukšmąvimą. ” Tik už dienos 
po bolševikų išmetimo šiek tiek at
sipeikėjo ir pradėjo dalyvauti dis
kusijose. Bet tokiį drąsuolių bu
vo mažai. Sukėlė ginčų tai kon
stitucijos pataisa, apie rinkimą Pil
domosios Tarybos. Sandąriečiaijta, kad SLA. daugiausia yra ti
pam tė, kad gerklėmis ir dema
gogišku veikimu bolševikai juos

stitucijos pataisą, kad Pildomąją 
Tarybą rinktų nariai visuotinu 
balsavimu ir kad toks balsavimas 

-būtų galutinis, kad seimas neturė- 
ar pė. Gin- 

čijosi tik dėlto, kad toki pataisa gal ateis ir tas laikas, kad Dievas 
priešinasi kaikurių valstijų. įstaty
mams.1 Bet seimo delegatai, ma
tyt, su įstatymais nesiskaitė ir pa
taisą priėmė.

K ' >. •
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AMKBIKOS^JUNGTIinų VAL- 
8ty*ių PA8nnnorm *

? '■ KAUKS • | '
s Ligišiolis Jungtinių Ame

rikos Valstybių pasiuntinys 

ir įgaliotas minįsteris Lie

tuvai nuolatinę rezidenciją 

turėjo Rygoje. Kaune buvo 

tik nuol^tigiu Amerikos kon- 
iiplatas. Dabar atskirų

’ e . /* *** t.

Bedarbių apdraudimo klau

simas sudaro viena svar

biausių vokiečių vyriausy

bės partijų pasitarimo ob

jektą. Padėtis darbo rinko-
p

j e, palyginti su pereitais 

metais, pablogėjo. Šių me

tų gegužės 1 d. buvo įregis

truota 754,000 bedarbių dau

giau, nei tą pat dieną pereč 

tais metais. Dabar manoma, pralenkis. Tli jiep^untao kw- 

kad vidutinis šių 1930 metų , 

bedarbiu skaičius bus pus- ' 

antro milijono. Todėl vy-į
'■ > , _ . 'nutu jraiutinis, Kaa seirr

nausybe _yra susirupinusi į tų .ą Wrtint| ,■

Ai
ne iš kokios balęs?. Taiįi jie 

zmęn
y~.Ą

nijai, maldų ir

nedarbo sumažinimu. Visų 

pirma norima žymiai pakel

ti darbininkų ir darbdavių 

įnašus. į bedarbių šelpimo į- 

staigų. Dar prie Mullerio 

vyriausybės buvo šis klausi- 

mas ^iškeltas, tačiau, pasiū

lymas pakėlti įnašus nuo 3,5 

iki 4 proc. buvo atmestas. 

Dabar vokiečių liaudies par

tija sutinka pakelti įnašus 

pusę nuošimčio. Tačiau, at

sižvelgiant ' į pablogėjusią 

padėtį,, šito pakėlimo jau 

nepakak*

Stegerirmlifes ir f m
-’t5
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kinčių narių ir dėl to nei jo vadai, 
nei organas neturi teisės prieš ti-^ 
kėjimą kovoti, užgaulioti katali
kus ir šmeižti jų vadus.

“Tos priesaikos priėmimas, tai 
yrą Dievo esimo pripažinimas. Dėl 
to tuo faktu džiaugiasi kiekvienas 
tikintis žmogus irpiTriai tikisi, kad

SftVO
ŪMI Ju>‘

Sus-mč netik tam tikroje formoje 
bus pripažintas, bet kad Jis bus 
atatinkamai garbinamas ir kad 
Kristus, Dievo Sūnaus, įkurtojoj 
Bažnyčioj visi Sus-mo nariai atliks 
savo tikybines pareigas.
» ‘‘Kai tas bus įgyvendinta ,tuo
met SLA bus tautiška organiia- 
cija pilnoje to žodžio prasmėje.” .

Į Pildomąją Tarybą išrinkp ti
sus tuos, kurie referendumu buvo 
išrinkti. ; . . • '

Tareiliniai šiame ^eime nusilei
do, bet su aąlyg* ^•’l ateity aap- 
darie&ai už socialistus nobalsuo-

IŽrodP, kad aandariečiai rengia-.a . .. . . —
-

darieėhi už socialistus nobalsuo- 

si prie divorso su soeialMak ©- 
tattė s^ao'ąalte Hti naujas a^-

i'feH- *• LSlS1:- ,~?y
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lankiusiam Kaišiadorių vys- 
Aupui. ./
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Mūsų bažnyčia ,viena>pa-
■ /Čių pirmųjų pastatyta vos 

tik* įvedus katalikų tikėjimų 
Lietuvoje; Dauguose kitados 
buvo Didiųjų Lietuvos Ku
nigaikščių vasaros reziden
cija (vasarnamiai.). Tuo pat 
metu kaip buvo Vilniuje Jo
gailos statoma Šv. Jono baž
nyčia, DfL. K. Vytautas- 

. Aleksandras 1393 m. orga
nizavo katalikų parapijų 
Dauguose^ ir statė bažnyčių 
Dievo'Apveizdos vardu. Jai 
laikyti priskyrė nemaža tur
to;, jį paskui atskirais ras
tais yra patvirtinę paskes
nių laikų Respublikos valdo- 
užmiršti Dievų ir Jo siųstų- 
laikė Vytauto Didžiojo ide
alus: didumas Daugų para
pijos iki šiam laikui-tebėra 
gryni lietuviai ir katalikiš
ka jų dvasia tebėra gyva, •

4

‘ Iš tų laikų yra dokumen
tas:
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Dauguose. >-4KojŪa Funduszu Kięcia rėjui Vytautui miestelio
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je, berybė mums pareikšta (fo 
meflė atmintyje. «' ■ \ *

§v. širdies šventėją,labai. pri- 
tinka sčstiprinti pirmiau padary- 
lus' pa8iiylnaus,<.Beikia parišto- 
lėti į paeirašytą_ant sienosvkar 
bąntį diplomą ir prisimint^' kąd 
tai yra padarytas meilės tesU- 

iri neprivalo būti ap- 
rileidimd dėlei sulaužytas. Į tarpą 
Meilės Karaliaus sostą puošiančių 
gėlių reikia nupinti gražių, da^tg 
Jam vertesnių dvasinių gėlių — 
dorybių vainiką ir jį įdėti į tarpą 
gyvųjų ar popierinių gėlių. Po
pierinėmis ar darželių gėlėmis rė
do rankos, o ši bukietą lai nupina 
valia meilės pažądyta.

/ Saujas kelias intronizacijos
x platinimo

’Ne vien tas, kad užimtas pa
prastomis klebono pareigomis ne
galiu 'asmeniniai lankyti koloni
jas, 'kaip pirmiau, ir rūpintis šio 
brangaus dalyko platinimu, bet ir 
pats intronizacijos -patvarumas 
reikalauja :1. platesnio dvasiški- 
jos prisidėjimo kaip jos platini
me savo parapijų ribose, taip į- 
vestos palaikyme. Parodyk gra
žiausias gėles — nelaistomosnu- 
yvsi Vietinių kunigų paragini
mai, pžaiškinimai, pamokslėliai 
atatinkama tema yra gaivinanti 
rasa. Ne tik introniza'cija, bet net 
kitos tikybinės praktikos, kaip šv. 
mišių klausymas, šv. komunijos 
priiminėjimas, škaplierių ir ro- 
žahčiaus praktikavimas priklauso 
klebonų uolumo. Taigi ten gali
ma* pasitikėti intronizacijos sėk
mingumu ir jos naudingumu, ka
me Šis išganingas dalykas ?as pil
no pritarimo vietos klebono šir
dyje. Gi kad vietos kunigai la
biau rūpintųsi intronizacijos pa
laikymu — pageidaujama*, kad 

I jie patys, ją platintų tarpe savo 
| parapijiečių. Nėra būtinai reika- 
llinga, kad pate kunigas' atlikinė- 
I tų intronizacijos apeigas, bet vien 
(karstai pageidaujama. Kunigui

MRĖiniMiul
Byttalų Valstijų Lietuvių

t Visuomenei - -.-vlItfB 
•*r*- . -

Prie antros lietuvių dienoė 
važiavimo, kuris įvyks birželio 2$ 
d., Progresą Club Parke, Lindezų.-^H 
N. J: rengiantis smarkiau Kopi- ūjjB 
sija deda visas pastangas-ir nori . 
tai .atlikti, kad sutraukus putai- ‘gąį 
kos nors keletą^ tūkstančių į šį is- ^S 
torink išvažiavimą Vytauto Di-^^S 
džiojo sukaktuvių metais. . 
daugiau suvažiuosime to geriau^3 
galėsime pagerbti savo tautos va— 
dą. Lietuvi, nepamiršk- prisireng- 
,ti j šį šaunų išvažiavimą. Pro- '^^ 

gramas bus įvairus kokio da 
bu^ę. Jaunimui bus gera pę^ga 
pasišokti Muzika bus gera.

u Rašt. J. E. žemaitis^
—I----------------- y----/ "V J——■■■R y*

tai, ką savo laiške į gerb. klebo-^ j 
nūs iš 2 d. birželio §. m. rašiau

1. Veltui padovanoti diplomų. 
kiek tik bus reikalinga Šiatae ’mė--^ 
nesyje, o net ir vėliau; >.-

2. Nupiginti knygelių kainą, kady® 
tik apmokėtų spaudos išlaidas lrJ|3 
persiuntimą.

3. Mielai primti ir rūpintis į-’*-| 
gyvendinti kiekvieną naudingą-^ 
patarimą šio brangaus dalyko/^ 
platinime. Ir prie pirmos pro^is ,_ 'n 
tverti sekretoriatą, jei tik* rasis '-y: 
pasiryžusių šiame darbe pasidAr---^ 
buoti asmenų.

Antra, pati intronizaija seimy-J^a 
nose bus pastovesnė, jei .ii bus 
daryta ne ūpo pagautų šeimynų, 
kas dažniau įvyksta misijų 
te, bet tų, kurios tikrai nori ir/$ 
■pasiryžę pildyti aukščiau nurody-*^ 
tas privalomas pareigas. Kiek ge-ūį 
riau paiegs, tiek ras daugiatį(į| 
džiaugsmo ir turės naudos.^ TaigiyS 
labai yra tikslus šis kelias: vietos..^ 
kunigai intronizacijos platintojai; 
patys žmonės ir gražios intropizar'į^ 
eijos pasekmės — apaštalai šiaurį 
brangiam darbui. ';x

« • - • -;^į;

Dabartiniaiš ypač bedarbės Jai-, 
kais visos neturtingos šeirnyn 
gali gauti veltui ne tik reikalingą'- 
pasirašyt j jdipltuuą, bet Jr. 
vienai šeimynai privalomą tur 
knygelę: “Trumpas Intronizači-3^ 
jos paaiškinimas.” Tuo reikalu' 
kreipkitės arba prie savo kleboni 
arba i centrą: 134 Springarden 
SV Easton, Pa. Intronizacijos D 
retoriatas.

Kun. S. J. Draugelis, ■ 
Direktorius Lietuviams J. A V. 

Birželio U, 1930 * .
Easton, Pa.

6 “ . -V-7" ........ .. i.' i, , ,<-1

KAIP JŪS GALITE IŠVEN
BLOGUMŲ KONSTIPAOTJOfik*’
Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- > 

Tone nugali net sunkiausius prfepuo-i 
liūs konstipacijos ir .išvalo kūną, 
susirinkusiu nuodą, kaltų už daugeli 
S ir negalių, tarp kurių yra

ntis apetitą^, nevirškinimas, ats 
girnai, galvos skaudėjimas, kvaftul 
inkstų ar pūslės įdegimas, susllpn 
mas nervų ir muskulų sistemų, abelnaa'fę 
nusilpnėjimas, taipgi prastas niega^-.;< 
jautimasls pavargusiu ir sudribusiu Ir’į 
netekimas svarumo ir spėkų. / 

NugarTone suteikė geresne sveikatoj 
tūkstančiams žmonių, kurie atgavo o 
stiprumą, energiją, jėgą paėmę jL tikįž 
per trumpą laiką. Nuga-Tone taipįt 
teikia poiisingą, atgaivinanti ^mibgą Tr-ri 
smagumą ir linksmumą, kurie yra'De^ Į 
dri gerai sveikatai. .Tųs galite gnun.; 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardatiju 
nėjami. Jeigu jūsų pardavėjus neturėto S 
jų stake, paprašykit jį užsakyti jų <Mlr5 
jus Iš savo džiaberio. '

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

. ; ’’

I

;gAęi

veikslui if tuomi atidavimo gar
bėspačiai šv. Jėaaua Širdžiai, bei 
t& kartu prisideda prie išvedimo 
kenką?pingų'pepi»^ift iš tarpo ka: 
taUkiškę ieeiniynę ; gražus ir įspfl- 
ftingas introuizacijos altorėlis gai- 
^viria. širdyse kilnius, tikybinius 
jausmus ; jis padeda labiau susą- 
monininti tikėjimą ir gyvesnį pa
daryti širdyse.' ,,

Šv. Jėzaus Širdis trokšta, kad 
į jos pavėikslui būtu reiškiama vie- 
iša pagarba. Už ką Jis apreiškė 
Ipėr šv. Margaritą Mariją: “Aš 
| Iuiminsiti tuos namus,. kuriuose 
Įbus laikomas ir pagerbtas mano 
įšiidies paveikslas” (9 prižadėji- 
Įmas).\ Vieša šv. Širdies paveiks- 
I lui pagarba ir tuomi "gaivinimas 
Į žmonių širdyse tikros prieteljstės 
Į jausmę prie šv. Jėzaus Širdies y- 
|ra pirmoji 'būtinoji pareiga šei- 
jraynoms, kuriose padaryta intro- 
Įnizaeija. -S • ‘

I Gyvąnti Intronizacijos Dvą- 
Isia. Kaip gražus ir jaudinantis 
Ivaizdelisbuvo, .kuomet prieš parę- 
Idytbjį Meilės Karaliaus sostą šu- 
I klaupia tėvas, motina, vaikeliai ir 
I Iškilmėse .dalyvaujanti' svečiai.. 
| pažįstamų kad šv. ^irdj užsikvies- 
ti į sa>*rr namus kaipo.svetį,-.prie- 

Įtėlį ir valdytoją. “Tegul šie-na- 
j mėliai bus Tau tokia prieglauda, 
Ikaip Betanija, kame galėtum ras
ki sau poilsio Tave mylinčių sie
lių /tarpe... tegul jie bus Tau nors 

^lir menkutė; bet vaišinga Aigip-’ 
j to pastogė, kurioje galėtumei slėp- 
| tis nuo Tave persekiojančių prie.- 
|šxj..’- Apsigyvenk su mumis, kad 
I nuolatos galėtume ^Tavo meilėje 
j ir Tavo draugystėje butę’ (Iš 
I pasiaukojimo akto). Koki kilnūs 
|ir gražūs jausmai buvo meile de- 
Įgančiose širdyse. Tekdavo dažnai 
I matyti iš ną viėno *akių riedančiu 
* -• w« * v •»» _/• -v • •
j&d, tąįtjiąS^y^kinmJuįnbjInegalint-.dalyvauti apeigose^

TėlyjO; kuriame • parėdytas Meilės"| fltifeka' vyriaurias šeimyndu • hk-. 
Karaliui sostas. Taip,’toje bran- į ry« arb& jam nurodžius kitas. Pa- 

gioje įspūdingoje valandoje šėi-

mesnius jaučiamos prietelyątėsj klebonams padėtų vienuoliai" 

valandos, kurioje pasirašo mei-|8U08e pasaulio kraštuose. Kad jį 

les. sutarti su šv. Širdžia Žeimy-j 
nos savo narių tarpe susilaukia 

Į nors nematomą, bet jaučiamą 
draugą,-prietelių, svečią, valdyto-' 
ją. Ir kas gi belieka daryti? Kąi 

r gi reiškia toji intronizacijos dva
sia?.. Tesėti tikros prietelystės 
santikiuose f tikrų prietelių dva
sia būti persiėmus; tikros* priėte- 

llystės jausmus Turėti širdyje, bū- 
Į tent: prietelius priąįeliui patinka, 
I prietelius prietelių myli, viens ki- 
I taih atjaučia, Viens antro dalinA- 
|si džiaugsmais ir užuojautą reiš- 
I kia .nelaimėse, viens antram pa- 
Ideda. Nors kūniškai ir atsiskyrę 
| būtų,- tolį vienaš’ nuo kito, vienok 
I sieloje vienyjasl. - J

čje priešais bažnyčių
"<r ■ ‘ « WW*

Vytelio BtųtuU ant po&- 
tuniento.. Viaaų paminklas iš 
gelžies-bel^na, granitų ii»i-

mųyęg Vtin. VL Miro- .
' 2 - tews. Nie^dys potwierdzone- statoma trijų metrų aukščio 

R-n lSCe pK K ® ~ ‘

.. . _ . <S.JU N.'MiloseivegD Atek-
- 't ’ * * *V •— •»

sRudra 2go (?) ĮPoLrco 4g _ r_ _ _
kaiėgorij Ograniczenia się ?r tttojaęšo. Paminklų, dirba 

J. w. Giedynrinem Charų- 
žym. L. _W-a Trockiego.l?
• Yra jr dšhgiau dokumen
tu, kuriuos tepaskaito pale
ografai. ♦ ;

Vytautai D. ir totoriai • " 1
PernfLvaros mokytoja Je- 

dvyga Juskytę atmina mums 
totorio Juozapo iš x Konki- 
ranhj Sabaliausko raštus, 
kur įyadė mini Vytautų' Di
dįjį. Be ko kita jis rašo.

Mūši/ giminė .Lietuvoje 
pradėjo . atsirasti dgr Ta- 
merFano Didžiojo laikais. 
Bet t pirmas Didysis Liet. 
Kunigaikštis Vytautas ap
rūpino jų žeme ir užtikrino 
tikėjimo laisvę; paėmė mus 
(totorius) į savo valdžios ir 
įstatymų globa...

- ** • x *’ '*•’ i

\ Kun. Vytautų Zigmanto 
I laikais šitaip minėjo mū
ši], bočiai

“Nebeturime garbingojo 
Vytauto! Jis mūsų nevertė 
užmiršti iDevų ir Jo siųstą
jį Mahometų. Mes gi, į šven
tąsias’ vietas nusigręžę, jo 
vardų kartojame greta mū
sų Kalifų; savo kardais pri
siekiame, kad mylėsime lie
tuvius. Karo metu paėmęs 
mus*' ndaisy^, |zėugiaht 4 
tų Lietuvos žemę, t pasakė:

Tas smėlys, tas vanduo,! 
tie medžiai bus mums ben- ' 
dri. -

Mūsų ^vaikai žino ties Sū
riaisiais Ežerais Krymfe ir 
Kipčake, kad mes naujame 
mūsų krašte neesame sveti- 

—11 * A z .
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Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikę Veikimo Tkatro leidžiamą 
savaitraštį

“MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
I

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visiems gfaninftns to JMū&te-

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

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

Adresas: Lietuva, KaunAs, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.”
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YPATIŠKAI VADOVAUJAMA 
DIDELE EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Prisidėkit prie ekskursantų kurie 

dalyvaus,minėjime 500 metinių 
mirties sukaktuvių

K. VYTAUTO ’
Išplaukiant-

AMERICA LINUOS
'7 7 “ - 4"

vėlia vinių laivu

STATENDAM
iš New Yorko

f t- - ».• .

RUGPIUčiO 16. X
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Nužeminta laivakorčių kaina į abu galu. Puiki kelionė ir1 malo^ 
ruts patarnavimas. Tiesioginis gelžkellų susisiekimas i Klaipėdą per 
Rotterdamą. ' •-

Informacijų atsiklauskit pas Amerikos Lietuvių 'LalvakorSų 
Agentų Asociacijos, narius. . .

'MISS J. LEONAITE. “Amerikos Lietuvio“ Agentūra,
14 Vernon St, IVorcester, Mass.

J. AMBRAZIEJUS, 16S Grand St-.TSrookiyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS, 814 Bank St, Waterbury, Conn. 
A. S. TREČIOKAS,. 197 Adams St, Newark, N. J.
J. SEKYS, 226 Park St, Hartford, Conn. 
“NAUJIENOS,” 1739 So. Hateted St, Chicago, I1L 
A. VELECKIS, 502 South Ava, Bridgeport, Conn. 
P. BALTUTIS. 3327 S. Hateted St, Chicago, IIL 
"DIRVA,” 6820 Superlor Avė., Cleveland, Ohio.
K. MAKAREVIČJUS, 95 Llberty St, Ansonia, Conn. 
K. VAIŠNORA, Franklln Savings i Trust Co.,- Pittsburgh, Pa. 
J. J. URB8ZO, 187 Oak St, Lavrenėe, Mass. 
T. MOLIS, 1730 — 24-th St, Detroit Mich.
J. G. BOGDEN, 322 Mest Long St, DuBols, Pa.
J. ZOLP, 4350 8, Paulina St, Chicago.-.HL
V. M STULPINAS, 3255 S. Halsted St, Chicago, IIL 
A VA RAŠIUS, S. 12 ik Cureon St?Pittsburgh, Pa. 
•TARPININKO” Agentūra, A. Kupstas,

322 VV. Broadvray, So^ Bostdn, Masa.
Mi,?,? •>. inauatjM:/, w ■ oivrium ou, rvvrtvsicr, su
N. GENDROLIUS, 806 BrnadvUJt South Bosfoa, Masa. ...
ai. .vi i. IX a-v. I 1 I O f *xx M* OU U. U L, TV*€C1UUIJ> V/V*U4Aa

P. BARTKEVIČIUS, 078 X Main Street. Montello, Masa. 
j K? SIDABRAS. 875 Cambridge SL, Cambridge; Mass..
J. VITKAUSKAS. Rlchmond Trust Cb.. 

'2791 E. Allegheny Avė., Phltatlelphla, I’a.

873 Kcnsington Aven^e,' Rosefamd, Chicago, iii.

,yį- -y.
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f
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tt • uivnu^o/, ov/aM/oM/Uf šauti u»

MIS S J. RODIS (Rauktytė), 50 Stęrling St, IVorcester, Man.

J. KAŽEMEKAS, 793—797 Bank Street Waterbury, Conn. 
' ' ... ... - - - -

J
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Į’i MATAS/ BIEKŠA; “Sandarus” Agentūrosvedėjas,
t.5. . i-------------------—----------- --- ---- *"-• ——— ’
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Šio 'mėnesio 27. d. šv. Jėzaus, 

Širdies garbei pašvęstoji diena jįt- 
ra labai brangi - ir- paminėtina 
toms šeimynoms ir jų nariams,' 

[kuriose yra int Tonizuota--žv. Jė
zaus Širdis. Šiame laike kaip tik 
sukanka.'ir. trijų metų .sukaktu- 
yės nuo pradžios šio brangaus ir 
ižganingo dalyko platinimo tarpe 
lietuvių J.-A. V. Taigi prie šios 
gražios progos tenka man nors 
trumpai šiuo priminti toms bran
gioms ir kilniomš šv. Jėzaus Šir
dį apsirinkusioms už savp Vai

dytoją, Karalių ir Prietelių šei
mynoms paraginant jas pildyti 
gražius jų pasižadėjimus; tie y- 
pae prisižadėjimai ir priedermės 
turi būti Jodomos, be kurių , in- 

Į trionizacija ,nustoju prasmes ir 
[vertės, būtent: *
f ' ' • C*. *-

L 1. Viešoji Šv. širdies Paveiks
lą'Pagalba. Tokia žmogaus pri
gimtis, kad. jis gėrisi gražiais pa- 

[veikslais, vaizdeliais. Jie suteikia 
į juos pasižiūrinčiam žmogui sma
gumo daugiau ar' mažiau paten
kindami jo įgimtą grožės mylėji
mo skonį. Gražūs ir kilnūs vaiz
deliai gaivina žmoguje jo valią, 
ją žadina prie ištesėjimo, kartais 

[būna priežastis sukurti naujus su- 

I manymus, idealus,
Kęs nežino ir nesupranta, kaip 

lyra branginamos ,prietelių foto-< 
grafijos? Į ją pasižiūrėjus prisi
menama ne vien patsai asmuo, 

[bet ir tos valandos nuoširdžiame 
I draugiškume ir tikroje prietelys- 
[tėje kartu su juomi praleistos;, 
| širdyje gaivinama, meilė, stiprina-1 
jmi prietelystės ryšlkk Fotografi- 

atmintis primenanti prieto- 

tą džiaugsmą ir malonumus jo dė
ka apturėtus, jr prieteliui jau 
pranykus iš akių toli vienam nuo 
kito/atsiskyrus branginamoji-at-. r, , a . -•

malonių valandų įspūdžių primi-T 

nimu naujo .džiaugsmo įneša šir-T 
elin ^l

šv. Jėzaus širdies paveikias, M užnlMea arti’
stovyla—ištikimausio prieteliaos I J ... ... ... ■, ■
ir brangiausiojo draugo fotogra-1 > "!■
fija, primenanti tą begalinę ,mei- 
lę, kuria mumis numylėjo. ",Jos 
tad fotografija turi užimti mūšų j 
namuose sau tinkamą, garbės ver- i 
tą ir viešą vietą; ji turi būti lai
koma pagarboje. Jon pasižiūrė- 

Jjus reikalinga savo širdyje gai,- 
•is-|vinti tikrus prietelystės'jausm.us.

Atsitinka, kad net praktikuo
jančių kataliku namuose ant sie-

s < ♦ -

dailininkas Ą- Šimkūnas. 
Daigas jau įpusėtas. Pa-1 
miųklų atidengti ketinama 
š. m. birželio 29 d. per šv. 
Petro, atlaidus. . ,,

*' —f •* • I
. Be, to,' šia xpat proga vė- 

liuoniečiai yra pasiryžę visų 
bažnyčių iš oro pusės atnau- 
•• • a • 'jinti.. . -

Perlojoje, kur tebestovi 
Vytauto - statytoji maume
džio bažnyčia, šiemet žada-i 
ma pašvęsti nauja mūrinė.] 
Vytautui D. pagerbti ir jo 
vardui įamžinti perlojiečiai 
stato tašyto akmens pamink
lų devymų metrų aukščio. 
Atsieis apie 9—10,000 litų.

Kelmės bažnyčioje bus į- 
taisytas bažnyčios įkūrėjo 
Vytauto D; tapybos paveiks-1 
ias- -v? '

Kauno Pranciškonų (Vy-į 
tauto) b. ir bazilikoje įmm 
rijami dvipusiai medali jo
nai. " • ;;■ c -..j

Dauguose vienapusis.
Betygaloje — taip pat.

• Naujuosiuose Varniuose 
(b. katedroj) — taip pat. _

Senuosiuose Varniuose — |liaus darbus, kalbėtus jo žodžius, 
. ( ■ / I* ’v- * * - •»-

taip pat.' - , Į
Viduklėje išliedintas var-| 

pas tam tikru parašu Vy-

ir K\ J, 
(^L.A”) ■

! > » ■
■■ ■■■■■■ — i. „ . a,. , . i

. ’ \ "2 ‘ I
DIŽDIULIS PAVASARININKŲ 

KONGRESAS . ~ '
- • *. I

Gegužės 25 d. Kaišedory; 
se praėjo su nepaprastu pa
sisekimu milžiniškas pa va-' 

[sarininkų Kaišedorių regio-! 
Ino .kongresas. Dalyvavo 
[daugiau kaip 1000 pavasa
rininkų. Vien tik įręgis 
truoti suskubta 846. Bet ka- 

Idangi pritruko registracijai I graHansiose vietoM akabyti 
llapelių ir vis naujaip dide-1 paprasti vaizdeliai,-beprasmiai pa
čiais būriais plaukė pavasa-Į veikslai. Geri katalikai gėdisi gra

mus paveikslus. Ištiktųjų, tai yra 

priešinga, mūsų įsitikrinimams ir

ja

-r i

laikyti ir „gaivinti intronizacjjos 
dvasią labai geistina, kad vietos

Šis būdas praktikuojamas yi-

/

I

• I

'i

rininkai,, tai keletą šimtui?™’ 
kongreso dalyvių neauiub-r^"“--’”^ ir-
ta pravesti per .registraciją. Į jausinain. Tai yra berėikąl&igas 
Vyko pėsti, arkliais ir auto-( baimingumas. Tai yra parodymas, 
busais dainuodami, apsikai-|kad sllP^as y.ra mflsų širdyse ti-

c\ Na. o ką bekalbėti apie | Tikros prietelystės jausmai tu-.2 katalikus, kurie sąyo^ kam-į žcrftti^mftsų Širdyse link žv. JS-

zaus Širdies: suprast:< Ji ištiki-

sias draugas, brangiausias tėvas, 
galingiausias valdytojas; žinot — 
kaip ^v. Jonas apaštalas paskuti
niame vakarienbutyje savo, galvą 
priglaudė prie $v. Širdies ir tiek 
pasisėmė iŠ Jos-drąsos, kad išti
kimiausias paliko net baisiausių 
kentėjimų valandose, taip ir iš
rinktoms numylėtoms šv Širdies 
išennynėlčms reikia glaustis prie 
Jos ir džiaugsmo ir liūdesių va- 
laųdoso; ^austil—šventu ir skais
ti meilėj širdyje, doras patikti 

I brangiausiam prietelių ir pritai-
-....

& žalumynais. 0 vėliavi}
a. « . i i.uu9 jr.<iiaiizvus, o<*tv

gailsybe , atrodė ly^ SRUOtis-||Tarįuose anĮ sienų‘iškabinę dorą ____________
kas miškas. '- . I įžeidžiančius, . šlykščrte paveiks-1 miausias prietelius, nuosirdžiau-

lus? 4, "*
Katalikų šeimynų tarpe yra ne-1 

maža ir tokių, kurių namai, tiesa, j 
į yra parėdyti šventųjų paveiks
lais, bet tie paveikslai apdulkėję, 
vortinkliuotl Jie tik pakabinti 
Ant sienų, bet nors ir akys kar
tais pažvelgia į juos, vienok tas. 

į žvilgsnis abejutingasK nieko ne
primenantis žmogaus protui, ne
gaivinantis kilnių jausmų širdyje.

Tpig, per intronizaeiją einama 
ne vien prie pareiškimo vertos ir

f ../ I

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne- 

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rnpL Jųins taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus -taip 
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ne 
ribotą aauvaliavimą ra švenčiausiomis 
įmonių teisėmis Ir laisve. — Jųsoorlte, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynes būvį, koks 
[jis tikrumoj yra. — Sitais visais at- 
Iv ūgiais Jums labai yra pravartu iš- 
(Įrašyti ‘ *

“IMiBtoku,“
“DARBININKAS” /yra MirrtaturfsJtinkamos pagarbos šv. Širdies pa,-

I ___e.   * . - _ a ■ I * » a
W - ----—-------- —J- - ----- T-l. i I
“DARBININKAS” ugdo tiem ir 

laisvės meilę. , J
“DARBININKAS" moko neapkęsti |

L* tiisli kelią Tėvf-
1 mojų. 
NKUI” visur ir visadM 

ipi darbo amonių reikalai. 
•JDARBININKA8” turi labai Įdomiai----- -- ------ ---- a.--- 1 ’sa

7 “bASBTNiNKAŠ””na'darbo loą
- -------------- 'itų ląiknltia

—’-n- - - -

rnąs/

ihj (dienų Lietuvos gyvenfflib veidrodis.■ k. M > MA*.' '__ 1_" B _ _ * fc *

laisvės meile.
> “DARBUONKAS' _____ _
prMpandos smurto Ir niekinti dldvab 
iltį veidmainystę

“DARBININKAS’
Įoel |

'"DABBt 
rapldAfbo 

savo “RADTp S YP8ENA8.” 

[nhj ir Ini
“DARB

t*

/t.

Iare* «lemt
. Per Hamburgą Mtoų Moderniniais Laivais

ĮMfc HAMBURG .->' DBUTSCHLAMD

3

iteUftintą tąiknltis. 
BlNlNK4"'re<|*fTioJ> profeao*

___ DOVYDAITIS. -

<4’1 |Mty« ir *frefyW»e jj tavo 
rfMM Urtttofi. • v ’ - _ J

Amerikoje “Dubininkas”> kattnČU 
n ją, e ^tetaro] tft 9 amritoniftą

1

rius PR. DOV

• a

f 1

?

U ALBERT Ballin new york
I - vv i.,. ■- . . . , .-. I - A ’ . • *
F lavažiųoja reaulIariaJ ka« savaite, prieinamos kainos. Tiesio

giniai geitkHIals raMsfektmat ra Lietuva. Taipgi reguliariai 
Išplaukimai mus pųpuliarlsis-kinąbarinials Ui vata:. ’ 
UdM w>tn* MawAUKn a cleveland k >

L«~

■a-

Dėl iiiilonnacljų kreipkite j lokalinius jurentns mųaų

Ham
• • 
■/

M

an?

padaryti patogesniu rūpinamasi 
sukūrimu Nationalio Amerikos lie
tuvių Sekretoriato. Jis įvyks taip 
greit, kaip bus galima. z

į /Supažindinti su šiuo dalyku, 
visiems gerb, klebonams pasiųsta 
pavyzdžiai diplomų ir knygelė 
“'Trumpas Intropizaeijos Paaiški
nimas.” Į ką gauta atsakymai se
kanti : ' 7v

1. Kun. F. Juras—L§wrence, 

Mass. >' -.r ”,
' 2. Kun. J. Židanavičius — Am- 

Isterdam, N. Y.
11 3. Tėvas L Abromaitis, M. S.— 

Nashua, N. 'H. ' -
4. Kun. S. Kneižis—Brockton, 

| Mass. T .' ' . .. ‘
| Šių brangių intronizacijos prie
delių pavyzdį neabejotinai parems 
Į ir kiti gerb. klebonai už ką iš ša
tro pusės ne vien tariu koširdin- 
|gi^ių;ią ačiū, bet kartu prižadu

/

l,

’ : OFICIAtnre LIETUVOS VYČIŲ

EKSKURSI
■.«. 'j, V ’ , ’•*•>* ^

Liepos-July 5 ©1
Laivu FREDERIK VIII I

LIETUVON PER KLAIPĖDĄ;

# ■

r1
■K •' \

i

iA■rs '^b ■'/ w

SMAGIAUSIA—PATOGIAUSIA—KELIONR ‘ 

, Vizai keliąs vandenių iki Klaipėdai *: 
' '' VAIKO NEDAUG —RUOŠKITĖS

Dėl visų iiiformacijų kreipkitės pas jūsų agentą arba t^4

SGANlINKVItH AMERICAH liti 
i.*į> ?syj™. ”43
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Žmonės! Tūkstančiai įvairiųluo- 4 
mų nelaimingų žmonių šaukiasi. -.
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- primidja ’

cija. Kadangi ta diena- 
pečiams buvo labai reik
tos susilaukė kunigo šia- 
e,gimusio ir augusio ir 
visiems lietuviams yra

susilaukti iš savo tarpo 
darbininko Kristaus vyn- 

e, tai norėčiau kiek plačiau 
B iškilmes paliesti.

Kun. Jono Bakano trumpi 
‘ 5 gyvenimo bruožai
Kun. Jonas Bakanas gimė Wor- 

er, Mass. 1906 m. vasario 1$ 
iš tęvo Juozo Bakaųo ir moti- 

piieškos Killokiutės. Jo te
atvyko iš Suvalkijos čia 
ieškoti pirm 30 metų. Ne
it pasakyti ar surado Ame- 

materialės laimės, bet dva- 
i laimės tai tikrai susilaukė, 

►kuomet sekmadienį jų Jonelis pri- 
irmą sykį prie aukuro atna- 

Švenčiausiąją Auką. Visas 
-šeimos gyvenimo kelias prie 

•želio 15 d. nebuvo rožėmis nu-
L- Bakanai turėjo 4 vaike- 

is.. Vieną iš jų Dievai pasišau- 
save, o kiti 3\— Jonas, 

ir Julė užaugo. Vyresnv- 
&<sūnus Jonelis, dabartinis pri- 

antas pradžios mokslą baigė 
F&ėester, Mass. Po to įstoja i 

School. Jonelis, būdamas 
Os širdies, pajuto savo pašau- 
i kunigystę šioje mokyklo- 

to po 2 metų jis ją aplei-, 
ir pradeda eiti savo patšau- 

»o .keliu įstodamas Holy Cross 
orv Seminary Dunkun, 

"X ją baigęs išvažiuoja į 
ą ir įstoja į* Seminarie de 

lophie. Po Ž.metiįjjš j<g ,per- 
Grand ’Seminaire Mosi- 

iĮ^ST Idir ant galo nuvažiuoja 
St. Mary’s Seminary'and uni- 

Baltimore, Md., kame ir 
savo mokslus. Kun. ,Jo- 

i mokintis teko sunkiose apys- 
Tėvai nebuvo turtingi 

ės, o čia Dievas leidžia dar

*

JAU NEBUSJAUNAS
negalės save jaunuolių draugu 

kuris 1930 metais neuž-
Bnumeruos leidžiamo Kaune 

, skaisčiausio mūsų tau-
Hedo, žurnalo -

“ATEITIES”
alas eina sąsiuviniais po 64 

it kas mėnuo>Jau 10 metų. Jame 
gražių eilėraščių, beletristikos 

dykelių, įdomių ir rimtų straips- 
į, iliustracijų—pažinsi visą Lie- 

rvos besimokančio jaunimo gyve-

?Ateitis” visų pigiausias Lietu 
žurnalas. Už $2.00 jį gausi 

mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
Draugo” priedu. Pusm. 

‘$1.00. Moksleivams; met. — 
0, pusm. $0.50. Tad skbbėk!

; .“Ateitis,” Kaunas, Lais-
8 7

trokšta rasos ,gamta gaivi- 
I ir stiprinasi saulės spmdu- 

o. žmogaus širdis ilgisi tėvų 
imtinės, gaivinasi ir stip- 

. jos gyvenimu ir žiniomis.
ra■ra

spaudimas.,
Tuomi ir užsibaigia gražios te 

įspūdingos bažnytinės pamaldos.
- < -V

Kun. J. Bakano vakąrienė
Vakare 7:30 vaL įvyksta baž

nytinėje svainėje vakarienė. Ją 
surengė šv. Onos draugi ja te ben
drai kaip oficaliai pavadinta kun. 
J. Bakano prieteliai. Prieteliai su- 
rengėy*bet tikrai gražiai. Svetai
nė puikiai išpuošta, stalai puikiai 
sutvarkyti, pilni Visokių gardu-' 
mynų, net žmogų / ir be apetito 
sugundyti gali valgytu Žmonių 
prisirinkta apie porą šimtų. Net 
iš toliau atvyksta primicijanto 
pagerbti kun. Virmauskis, South 
Bostone^ klebonas, kun. A. - Dau- ■ 
gis, Atholio klebonas, kun. Juras, 
Lawrence klebonas ir advokatai 
A. Milleris ir Pr. Baublys. Vaka- 
rienė prasideda malda, kurią at
kalba kun. A. Petraitis ir prabil
damas keliais žodžiais į primi- 
eiantą ir susiriųkusius/Vakarienę 
vesti pakviečia kun. S? Stonį, Šv. 
Kazimiero Draugijos įgaliotinį. 
Kiek alkio kirminą numarinę, te 
linksmai pasišnekučiavę, pradeda 
kalbas. Pirmas kalbėti kviečia
mai kun. K. Vasys. Kalbėtojas 

gražias, rimtas mintis, pailiustruo
tas juokingais palyginimais links
niai ir iškalbingai .pakalba. Kun. 
Virmauskas išdrožia tikrai rimtą 
ir gražią kalbą. Trečiuoju kvie
čiamas kalbėti Worcesterio Cice
ronas adv. A. i Mileris, •kuris ne
paprastai gražioje kalboje palie
čia tikrai'gilius ir gražius daly
kus. Pasiklausę gražių kalbų, iš
eina kvartetas ir šauniai padai
nuoja: “Uždainuokim, Molio uz- 
bonas, klip-klap. Čia ir gražu ir 
juokinga, ir verk iš juoko ir ge- 
rėkis. Po dainelių kalba Mont
realio klebonas kun. Bobinas ir 
adv. Pr. Baublys. Gražiose ir nuo
širdžiose kall>ose4ailg.kiĮniti min
čių paleidžia ir gražių primician
tui linkėjimų išreiškia. Vos juodu 
pabaigia kalbėti, kaip štai ant sce
nos pasirodo profesorius J._ Žemai
tis ir savo tikrtii gražiu balsu pui
kiai padainuoja “Ko vėjai pu- 
čis.’» Už gmžų daiimvimąjpufcli- 
kos buvo nubaustas, priverčiamas 
dar, vieną dainelę padainuoti, 
duetas,\ susidedantis iš Onos Že
maitytės ir Onos Adomavičiūtės 
gražiai padainuoja' “Eisim įna
mei pasakyti.”

/
Po to kalba kun. Juras. Šis 

kalbėtojas kalba tarsi tie žodžiai 
eitų tiesiog iš širdies. Jis džiau
giasi, kad kun. J. Bakanas čia 
augęs, gimęs, mokės prieiti prie 
jaunimo ir jam' vadovauti'Daug 
-gražių įspūdžių papasakoja jo 
mokslo draugai klier. Giedra, Ke-

- 1 • '
rošius ,ir Goronskas. Paįvairini
mui vakaro po tų kalbų J. Alavo- 
žius gražiai paskambino. solo ant 
tam<tikrų cinfboliukų. Ponia H. 
Tomkienė puikiai/pidainuoja. O 
p. A. Stoškiutė žavinčiai porą 
arijų užtraukia. Už tą daininin
kė susilaukė gražių ovacijų. Tik
rai labai malonų, kad atsiranda 
lietuvaičių su tokiais gabumais. 
Po to kalba pats vakaro vedėjas 
kun. S. Stonis ir paskutinis pra- 
bilsta pate primiciantas kun. J. 
Bakanas. Salė nutilsta te'jis kiek 
nuvargęs, gan ilgoje kalboje nu
pasakoja visus 'Tsavo vargus, iš
reiškia padėką «avo tėveliams, gi
minėms, kun. kl. ^Petraičiui, orga
nizacijoms te viseims, kurie šiokiu 
ar tokiu būdu prisidėjo prie žios 
dienos surengimo ar dalyvavimu. 
Dar keletą žodžių pakalbėjus kun. 
Al Petraičiui- te atkalbėjus mal-, 
dą, šios dienos iškilmės te baigia
mos. ,

Iškilmės pasibaigė, bet ne „greit 
išnyks šios dienos iškilmių įspū
džiai.- Malonu yra Woreesterie- 
čiąms, kad iš jų tarpo išėjo liau
jas Kristaus vynuogyne darbinin
kas ir dar maloniau, kad kun. J. 
Bakanui yra lemta Čia pat gulta
jam mieste dirbti. Reikia numpti, 
kad kun. J. Bakanas gražiaitno- 
kėdamas lietuvių kalbą te karš
tai mylėdamas savo tautiečius, 
nuoširdžiai mylėdamas Bažnyčią 
te Kristų, be to savo maloniu bū
du sugebės visus patraukti prie 
Bažnyčios, o savo kilnumu švies
ti visiems pavyzdžiu. / To, jaunas m6 ir darbininkų reikalų“apgini-

fe .

i Stebiuosi, kad šioje kolonijoje 
gyvena tiek daug lietuvių, bet 
spaudoje žinių iš lietuvių gyveni- 
eno nesimato.

Yra 6 draugijos te jos pusėtinai 
gyvuoja. Biznierių te gana stam
bių yųa nemažai. ■? ' ;

A.'G., tu nedidelę odos išdirbvs- 
tę. Pas jį dirba apie'šimtas dar- 
binįnkų. - ‘t -

A. B. turi skalbyklą ir joje dir-‘ 
6a apie 80 darbininkų.

Op. Balkus beveik visą Naują
ją Angliją maitina savo išdirbys- 
tės skaniomis dešrukėmjs.

Taipgi yra Hetuvių bučerių, ge
ležinių daiktų krautuvininkų ir 
barzdaskučių.

Turime ir profesijonalų adv. 
Lensbergą ir inžinierių Černaus- 
ką. Abu yra darbštūs ir energin-

• ____ - • X v - •gi vyrai.
Inž. Černiauskas ilgą laiką dirbę 

valstijos ~ name’ Bostone, '-vėliau 
praktikavo aviacijoj, o‘dabar šia
me' mieste jnžinieriauja. Lietu
viai džiaugiasi turėdami miesto 
inžinierių departmėnte savo žmo
gų. Nors jis Amerikoj augę§,1>et 
'gerai kalba\lietuviškai ir ija di
džiuojasi. Tad lietuviai nuėję į 
inžinierių departinentą galite'drą
siai kalbėti lietuviškai.

' Mums lietuviams, šioje koloni
joje, dar reikia lietuvio- daktaro ir 
lietuvių bažnyčios.

_ ’ , . I. -v - < Darbai.
I . '

Kaslink darbų, tai čia lynniečiai 
blogumu dar nejautė. Garbamė- 
’se dirba labai gerai, o čeverykų 
dirbtuvėse vienur dirba daugiau, 
kitur mažiau.

GeneraI Eleetnc dirbtuvėse ke
liuose departmentuose .darbai su
silpnėjo, blogiaųsga tai liejyklose. 
jBet lietuvių be darbo nesimato."

Į šią koloniją-prįvažiavo daug 
lietuvių iš LųvreH’io ir kitur, bet 
jie tarp vietinių lietuvių nepasi
rodo.

— ■■'*••’ \ .1

Dažnai sutink^ -gatvėje; -girtą 
žmogų te paklausi, iš kur Pamiš
ta? Atsako, js Lowell arba 
rfashua.

' ' ąF' i®*# ■

Patariu mesti lauk bravorėlius, 
prisirašyti prie vietinių draugijų 
ir pagelbėti mums veikti visuome
niniame darbe. į - . '

Šuo pretu lietuviai smarkiai 
riarbuojjasi, kad\nusipirkus kokį 
parką te ta/iasi steigti lietuvių pa
rapiją. Kun. FF Jūškaitis, Cam- 
bridgio klebonas pasižadėjo mums 
pagelbėti. *

Šv. Juozapo ir Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų dr-ja rėngia išvažiavimą 
liepos 6 d., Paul Debel Grove, Den- 
ver, Mass. Šiame išvažiavime bus 

dangtįvairump. Dainuos vietinis 
choras, bus visokių žaislų. Mūsų 

^sportininkai žada visus užintere- 
suoti. . \

1 )

Rengėjai kviečia visus vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti.

X

* I

tarną “vienybiečių ir agentų 
tikslą. < ' " - *

Kokia gi čia logika skelbti kal
bamos ekskursijos surengimą a- 
gentų kreditui'Vien dėlto,* kad a- 
gentai ekskursantus aprūpino lai- 

Juk toksai skelbimas 
renybeį ir nesutinka

NEGRAŽUS“ 
IR AGENTU DARBAS |

Ekskursijos Klausimtt
Brooklyno laisvAmanių* laikra

ščio “Vienybės >KNo?68, tilpo taip 
vadinamos “ Lietuvių agentų aso
ciacijos” sekretoriaus nėv& atsa
kymas “Darbininkui,” kuriame 
tilpo pranešimas apie D1 L- K. 
Vytauto D. Komitet^fengtos o- 
ficialės ekskursijos Lietuvon pa
vykinau. Tame “atsakyme” p. a- 
gentų Sekretorius rašo:

“Surengus Lietuvių Agentų 
Asosiacijos ekskursiją geg? 24 d. 
laivu “Osėar Hį” radėjo iš kokių 
tai- pasislėpusių “ Vytąutinmkų” 
atsirasti pavydas'ir svetimo dide
lio darbo ^pasisavinimas. ” Toliau 
sako: “geg. 24 d. ekskursija yra 
ir buvo surengta vien tik rūpes
tingumu Lietuvių agentų draugi
jos narių.” , ' . . -

Šitokie agentų sekretoriaus pa
reiškimai ir tų pareiškimų įdėji- 
(mas tame laikrašty/ kurios redak
cija* gerai žino, jog tai yra netie
sa, labai nustebino D. L. K. Vy
tauto D. Komiteto narius^ kurie 
savo susirinkime birželio 13 <L. iš
reiškė pasipiktinimą ir pavedė 
Ekskursijos Komisijai padaryti 
atatinkamą viešą pareiškimą per 
spaudą. Tad man plačiai šruom 
klausimu čia kalbėti netenka. Prie 
progos aš tik noriu pastebėti kas 
se^a. • . ~

D. L, K. Vytauto Didž. Komi
tetas suorganizuotas ne slapčia, 
bet viešame suvažiavime, kuris į- 
vyko šių ✓metų sausio mėnf J9 d. 
ir kuriame dalyvavo nuo 101 drau
gijų bei organizaeijij atstovai, ku
rių tąrpe buvo ir keletas lietuvių 
laivakorčių agentų ir Vienybės ’ ’ 
štabas. , 'Taigi, sakyti,' kad “pra
dėjo atsirasti pasislėpusių vytau- 
tiečių”— yra didelė nesąmonė. 
Matyt, kad lietuvių agentų aso
siacijos sekretorius visą laiką mie
gojo ir todėl nežinojo, kas kur 
ir ką rengė. Tdčiaus “Vienybės” 
štabas negalėjo miegoti, ,jnes jis

gerai žino 
bus ekskursijos reikalu. 0 vienok, 
ekskursijai išvažiavus, “V.” pa
skelbė, kad “agentų ekskursija” 
išvažiAvo. Kuomet tokį “Vieny*- 
bes” paskelbimą Komitetas užpro
testavo ir reikalavo atitaisyti, tai 
“ vienybiečiai,” nenorėdami prisi
pažinti prie tokios negražios klai
dos, matomai, pasikvietė agentų 
asosiaciją pagalbon. Bet toksai a- 
gentų pasitamavimas “Vieny
bei” ir'vice versa *— parodė tik

I

x i

vakarti 
priešinasi t 
su skelbimu^ pačios laivo “Osear 

 

II” administracijos.^
-Vi

Jeigu Komitetas būtų žinojęs, 
kad agentai bapdys tokią kiau
lystę iškirsti, tai, beabejo, būtų 
savo žiriion pasiėmęs ir laivakor
čių pardavinėjimą. Bet to nedarė, 
kad nepakenkus agentų bizniui ir 
už tai agentai pažadėjo Komitetui 

‘^tainbią auką. Gi kuomet ekskur
sija pavyko, agentai pasidarė biz
nio, tai. dabar komiteto nereikia 
ir — jo visai, nebuvę tame darbe! 
Čia jau daugiau negu kiaulystė.

Komiteto narys

mūsų pagalbos. Darėme te pirko
me svaigalus, kėlėme puotas ir 
girdėme svečiu, ir taip ne vieną 
mažytį,-dar vaiką įpratinome pas
kui girtauti, ne vieną- jaunuolį 
padarėme girtuokliu, ne vienam 
tėvui šeimos laimę išmainėme ant 
buteliuko. Šiandieną mes matome 
daug žmonių be sveikatos, be jė
gų, be garbės, be turto, visą -už
darbį tai smuklėje paliekančių. 
Daugelis jų savo ūkius prageria. 
Jų šeimynos be laimės, namuose x 
— pragaras: vien keiksmai, muš- x 
tvnčs te skurdas.

. Daugelis jų mato,, kad girtau
dami negerai daro, bet nuo stik
liuko susilaikyti negali, nes per 
daug jau įpratę. Jie ligoniai. Juos 
reikia gydyti. Mes gydome pa
prasta liga sergančius žmones, o 
alkolikų (girtuoklių ne, nors jie' 
taip pat kenčia, jų gyvenimas 
taip pat skaudus, jų šeimynos v 
daugiau rūpesčių, vargu ir išlai
dų turi, negu dėl paprastų ligo
nių; visuomenei dėl jų taip pat 
daug tenka nukentėti.

Užsienyj laikomos alkolikams 
ligoninės-sanatorijos rodo kad jie 
išgydomi. '

Tad aukokime Lietuvoje ruošia
mai statyti alkolikų ligoninei-sa- 
natorijai te sakykime kitiems, kad 
aukotų! Per metus prageriame 
Šimtą su virš milijonų litų, ir ko 

„daugiau, jei ne bloga sau ir ki- , 
tiems padarome. Geram tikslui, 
kur žmonės gydomi, laimingais 
{tedaromi, nemažiau turi mūsų 
teisinga ranka aukoti. Teisybės - - 
žiūrėkime !r

Valdžia davė ligoninei-sanatori- 
jai žemės sklypą ir leido per vi
sus metus visoj Lietuvoj rinkti 
aukas, tik mes nešykštėkime tam 
tikslui aukų. Nesipirkime šiemet 
kokio buteliuko svaigalų, susilai- 

rime nuo alaus darymo namu<^

/ Jei mes aukosime, bus ligoninė- 
sanatorija, nelaimingieji girtuok
liai taps laimingais, skurstančioms 
ir dejuojančioms šeimynoms grįš 
laimė ir sugyvenimas, nelaimingai 
žmonai gtįš vyras ir verkiantieji 
tėvai sulauks laimingo sūnaus. 
Visame krašte bus daugiau lai
mes ir turtų.

Aukas skirdami alkolikų ligo
ninei, kursime sau ir visani kraš- ——. 
tui laimę.

L. K. Blaivybės D-jos Centro 
vjaldyba: Kan. prof. dr.'Pr. Ku
raitis, Dvasios Vadas; Dr. A. Gy
lys, Pirmininkas; L. Tamašaus
kas, Sekretorius f J. Labokas, Iž
dininkas ; St. Jonkutė, Angelo Sar
go V. S-gos Pirmininkė; Kun. J. 
Bmžikas, S. J., Valdybos narys.

* . •

ligas Ant tėvelio ir motinėlės. Tos 
ligos vos neprivertė kun. Joną 
mesti savo numylėtą mokslą ir ei
ti į dirbtuvę kad uždirbus sau ir 
savo tėveliams bei mažesniam bro
liukui ir seserytei duonos kąsne
lį. Jei dar prie metimo nepriėjo, 
bet už tsi ramių atostogų netu
rėjo. Grįžęs ant poilsio visuomet 
eidavo į dirbtuves dirbti, arba 
vasaromis prie vięnos ar kitos pa
rapijos -Worcester, Mass. vaiku
čius mokindavo. O poilsio neabe
jotinai buvo reikalingas/ nes pats 
ne-ąžuolinės buvo sveikatos. Se
minarijoje iš dviejų atvejų buvo 
rimtai* susirgęs ir Dievo Apveik 
dos buvo skirias pasveikti Iš tų 
keletą davinių matyt, kad kun. 
Jono gyvenimas nebuvo saldus. 
Nors gj’v-Miiinp kryželiai būna la
bai sunkūs, nors gyvenimo ry)rš- 
ielės būna ir skaudžios ir neretai 
ir ašara^ išspaudžia., iš žmogaus 
akių, bet jos esti visgi labai gra
žios, ir svarbiausiai išdirba žmo
gaus kilnią dvasią. Taigi nors 
kun. Jonui bei jo tėveliams sYTvi^ 
sa^ šeima -ir teko eiti dygliuota 
keliu, bet ar jų gyvenimo padan- 
gis neųušvito birželio 15 d.?* •

Kun. J. Bakano pirmos 
švjoaišios ,

Išaušta graži birželio 15 d. Sau
lutė tarsi šypsodama keliasi aukš
tyn. Artinasi 11 vai. Wdrceste- 
riečiai būriais- įvairiomis gatvė
mis traukia bažnyčion. Bažnyčio
je visds sėdimos vietos užimamos 
ir jau atsiranda stovinčiųjų žmo
nių. Bažnyčia seselių kazimierie- 

:ių gražiai papuošta. Jau ir 11 
vai. ^tai iš klebonijos pasirodo 
eisena. Priešakyje eina mažos mer
gaitės su gėlėmis, toliau primi

cianto draugai, paskui asista sub- 
diakonas Montrealio 'klebonas 
kun. Bobinas, diakonas šv. Kaži- 
miero Draugijos įgaliotinis kun. 
•ž. Stonis, archidiakonas vietinis 
debonas kun. A. Petraitis 'ir pa-, 
galiau. pats primiciantas kun. J. 
Bakanas. Įėjus bažnyčion su
skamba galingas Veni CreatOr, 
giedamas gabiai vedamo p. J. 2e- 
maičiir choro. Tūkstančiai akių 
nukeipta Į šios dienos iškilmių 
priežastį. Primiciantas, tarsi dva
sios, pagautas pradeda šv. Mišių 
auką. Pasigirsta angeliškas bal
sas Gloria m excelsis Deo... Bai. 
giasi Evangelijos giedojimas ir 
štai sakykloje pasirodo Aušrųs 
y artų klebonas ,kun. K. Vasyš. 
Tarsi šv. .Jonas Auksaburnis, iš
kalbingais žodžiais pradeda 
mokstimhkas piešti kunigystės 
reikšmę ir daro išvadą, kad kuni
gai kaipo kraštams ambasadoriai, 
^aipo žmonijos geradariai turi 
būti gerbiami. Tikrai pamokslas 
pasakytas gražus, pamokinantis 
ir jausmingas.

Šv. Mišios baigasi ir prasideda 
pirmas kunigiškas palaiminimas. 
Pirma laimina dvasiškiją, paskui 
.savo tėvelius, gimines, seseris ka- 
zimierietes ir žmones. Tas užsi
tęsia gana il^ai ir vos spėja zkiek 
užsikąsti skuba vykti 'į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią ir tenai 
primiciantas laiko Mišparus dia- 
konaujant kum Bobinui ir sub- 
diakonauįent kler. Giedrai. Po 

k
Ką .tik IšBjo 9 spaodot!

Nauja Knyga 
Artisto

STASIO PILKOS 

“JAUNA KŪRYBA” 
to paveikslais

. *■ į

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymu, dainelių, deklemaci- 
jų.
Verta kiekvienam turėti 
cnuose tą gražią knygutę.

Kaina tik 20c.
• I •

pereinntiiiią prisiųskit 
pašto ženklelį.

«*DARBflnil£Al*'
880 8* Bortoo, Ite
-> ■ -z . •; ■

Rap.

ino jo apiė šio komiteto dar-
v •• v XX* •’ *
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VIEŠAS AČIŪ
',.x* ■ ■ . z ■

(Nuo laivtf Osear II) -

Mes žemiau pasirašę reiškiame 
nuoširdų ačiū p. AntanuieUžumec- 
kui už gražų, rūpestingą ir nuo
širdų patarnavimą kelionėj iš Phi- 
ladelphia į Lietuvą su didžiule lie
tuvių ekskursija 24 d. gegužės. 
Geresnio, greitesnio ir širdinges- 

■nio patarnavimo nebuvo galima 
ir norėti. Esame labai patenkin
ti. Prie progos linkime jam links
miausių varduvių.

Marijona Vinckunaitė, 
Ona Unguraitė, ' 
Ignacas čižas, 
Jonas Philipavičius.

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas

' Eina septinti metai kas mėnuo 
Š2 pusL didumo. '

"Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!.

Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai /pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pate 
pirm-t*m darihaflLr—x tai.
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 šiemet gražią dova
nėlę s užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugtis/ |

Tik paabndyk —-.mūsųnerūgosL 
Juk visai maža kaštuoja — vod 4 
lit. metams.

i 'la&nttis.
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są

jungos nariams 3 lit., o Visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas.

Adresas: “Žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Mamai. < v 
---------- r----------------—---------------------

• . . v

1930 m. liepos 4 d. Rytinių Val
stybių lietuviai katalikai turės su
sivažiavimą, šv. Jurgio parap. sa
lėje, 207 York St., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 10 vai. ryto.

Visos katalikiškos draugijos, 
kuopos, taipgi parapijos mAlonės 
rengtis prie to seimelio.' Rinkite 
atstovus ir svarstykite įnešimus, 
būsimam seimeliui.

Draugijos nepamirškite parašy
ti siunčiamiems atstovams manda
tus.' Kiekviena kuopa turi teisę 
siųsti po 1 atstovą nuo kiekvienų 
25 narių ir parapijos po 3 atsto
vus. _ y\.

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra 
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis. v\

- / ~ GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
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; Fl*gražinimo Įstaiga
Garbiniuoja 

plaukus SeSiems 
mėnesiams (Per- 
manent Wave) 
ant vėUaortal iš
rastos marinos 
Thermlque.Taip- 
gt atliekame ir 
kitos pagražini
mo, garbtnlavi- 
mo dalykus.

M. C. MastoOdeni,, 
0 JL Mato St, MontaUo, Mara.

TeL Brockton 1582
f

■

Šioj kolonijoj yra didelė bedar
bė. Labiausia sumažėjo Šilkinėse. 
Iš visų atleidinėja darbininkus ir 
uždaro šapas. Taipgi bosai bando 
nukapoti algas darbininkams ir iš
draskyti uniją. Jau pradėjo sam
dyti skebuiv Žinoma, bosai su ne- 
unijistai greičiau apsidirbs.

Toks darbdavių elgęsis su darbi
ninkais yra smerktinas. Darbinin
kai privalo laikytis vienybėje ir 
stoti j kovą su išnaudotojais.

Tiesa, sunkūs laikai, bedarbė 
verčia darbininką pąsiduoti. Bet 
kas tada, tai visiems aišku. Nete
kę unijos patapsime pilnais darb
davių vergais ir bus daug sunkiau 
gyventi negu, kad dabar bedarbės 
metu. ’1 .t

Tad vienintėlis išėjimas laikytis 
unijos ir kovoti su darbdaviu. 
Kova privalo būti rimta ir gerai 
apgalvota. Pasirinkti vadus to
kius, kurie darbininkus vestu ne j 
Maskvą, bet prie-genesnio gyveni-

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kai ugdytu Jumyse Broitai-Užjnrte 

flai metle ir prisirUimą prie glatto- 
stoe Salelės Lietuvos? Kas suplat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata- 
likiSkojo idealizmo ngnj?..

— Tai dar prie* Didįjį Karų pla 
fiai Uaomaa ir visų myUšaa, dideliu 
paveiksluotas, greitu saraltraitte 
"Šiltinis. ” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai viraoanneL 

“Saltlnle* eina Marijampolėje (U»> 
tavoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, Ir kaituoja metama Lietuvoje tflt 
8 litus, p Amerikoje 2 doleriu.
"Sultlntal’’ neri tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų vtooa. Ltatuvoa sutras ss 
'javo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi agslpaUnęs ra Maltt 
olų,” paralyk .lalSką Uuo adrsae: 
"Sattlnis* MarljaapoM, UttnanĮs, — 
gausi vieną u*J susipaSiaieiul tMrao> 
karnai, o sftslpkStaęe &u®iao 1M

F

z— U • ’ ’ ’ • • ‘ 1

Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI? 6 ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakos. ' , '

“MOTERŲ DIRVA’’ yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ąk-~ 
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa 
šuolio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai : 1) Vaikų aukojimas, 2) Sveikata, 3) Nj^ 
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti. • Z

u “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas .(didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” prūdša eiti tiotuvon.

Užsakymus siųskite šiuų adresu: 
“ltOTEBŲ VTRVA" ~ 

JT. M Street, . ( ZB.
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BOSTONTMass. -^Birželio 21 $300 ir su virš. O dabar nękai- 
d-» ry*£r buvo areštuotas Viktoras [ nuos nei šimtinę. Ąr ne stebūk- 
Stanislovaitis, 17 metų amžiaus, ir Jai? Todėl dar kartą' garbė Cam- 
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Įjlį«ĮfS»p Rf>Tį įį. 
raustė iš namų. Tėvai gelbėjo 
džiai ieškoti 'ją. Priėjo jįįĮlrp 
tino namo. Įsilaužus, iuergai- 
N. rasta perpenkai ąpsirengrf- 
; įkasta |en gėrimų ir dar dvi 
žos mergaitės sesutės, kurių 
Jtina yra Ibolševikė Argentino

je tel?, MUrioa <nbo je jiedu 
m ĮžiažtaVIJ ?u mergui- 
Lietuvon, 24 bal., pailsėti. Ji 

a divorsuota^ Jo? ętivftjsuotas 
ias *‘pri£ūri^ namą ir iį^gąV 
s. Jis nedirba. Sakoj kad jię 
isiimąs nemoralių paveikslų par- 
tyinėjimu ir dabar traukiamas 
isman

v

DĮĘVO KŪNO APVAIK- 
ŽČIOJIMAS

Sekmadienio rytą prieš JI vai. 
p “Aspergęs,” tapo įstatytas 
venčiausis Sakramentas ir sekė* .x.*> » • • -t.

v. mišios. Mišias giedojo kun. 
’irmauskis, asistavo diakonai 
Ikaląndis ir subdiakonavo kjierį- 
;šs Plevokąs. <

Po mišįų buYo sų švenčiąųsiu 
lievo Kūno bei vainikų procesija. 
3ųvp gip<jamos Evangelijos priįg 
teturiu tiųkamąi prirengtų ąltore- 
!ių bęi ątpeįų, gurias giedojo kyn. 
VirmapskĮs, kun. Norbųtas ir dia
konas Skalandis. *

Po gražiai procesijai, kurioje 
dalyvavo ir pirmos komunijos kle- 
sės vaikeliai-mergaitės sekė skai
tymas pasiaukojimo akto ir palai
minimas Švenčiausiu.
T .' - "s

SMULKIOS ŽINUTĖS
Šeštadieny po Dievo Kūnų Miš

parų įvy^o pobąžųytinėje .ąąlėjo 
parapijonų* susirinkiiųąs pikniko 
reikale. Susirinkima^buvo^skhit-

P. Ona Bųčinskįęnė m Dorchesį- 
terio aukavo bažnyčiai brangią 
rankomis megztą ąlbą ir $5.00 va
sarinei mokyklai.

> I • • • >
Visi bostoniečiai tųrėjų susirū

pinti vaikų geru lavinimų.-Velnias 
kaip ievas staugdamas apie vaike
lius laksto kad tik prararytų juos.

Bostono lietuvių vasarinė mo
kyklą netik moko vaikelius lietu
viškai bet prilaiko juos nuo blogo 
Ir padeda tėvams lavinti vaiku
čius doros ir tvarkos.

Bostoniečiai užtat turėtų kreip
ti mažus ir didelius vaikus į kad 
lankytų mūsų vasarinę -mokyklą 
ir ęąo^ytūsi gyvenime užlaikyti 
geresnę tvarką negu, kad ji buvo

1 laisvamanių seime.
X' y ■*

So. Bostoniečiai buvo beužmirš- 
tą, kad katalikams nesisekdavo 
dirbti iš vieno su laisvamaniais ir 
buvo benorį vėl pahandyti ąpvaik- 
ščiojimuose, ir tt. S. L. A. Chica- 
goje seimas kiša į.akis faktą kad 
laisvamaniai negali veikti. Jie tik 
gali ardyti tą kas nuveikta. Kun. 
Durbos suopgąųį^ų 
mą jie sųąpįę. ^flySrė nepri- 
gulming^. Bąį&ę Įę ąrdo. Jie 
laukia ka|ąįibflft ftBY^ti jiems

laisvamaąjąį 1
* ar Chiear^* ’ 

katalikams 
tus darbus savo priežiūroje.

‘ f •< ;
Antradieny po mišparų įvyksta" 

'Peępai buvusių So- B-
lietuvių vasarinėje mokykloj. Mo- 
RybUąi W 'pųąjttąthi fcą

_ » 
^Mjhautą, ir apie ĄfasĮ Malsimos 

jptfinetį gyynjm|. /-z

P°

*«&*•**.
- , tikėjuną. . Tos garsios

j studentai pasadaįino į 
žetums lcteamus.” Visi y& pasi
rašę po brošiūrą palei kurią jie ei
na į parapijas ir debatupja.

5*4 darbštūs įf Ęievą įpylj 
studentai mokėtų lietuviškai, So. 
Bostonu lietuviai tuojau turėtų 
ĮK9gą paįi^uąyti. Įtahąr
nąes turime Jaukti kpĮ mūsų įųte- 
ligentiją gąųs tokį Šventą įkvėpi
mą. o gal tie anglai *liet u viškai 
išsimokys apaštalauti trokšdami T

B. MEŠLIS, 8. J.
TręčiadĮęųyje, birželio mėn. 18 

d. Dvasius Švęutos koplyčioje, 
Weston Kolegijoje, Westou,Mass. 
įvyko iškilmės kurios mums lie- 
tuviams katalikams suteikia daug 
džiaugsmo. Tarpe 43"Jėzaus Drau
gijos vienuolių įšventintų į kuni
gus buvo mūsų tautietis Tėvas 
Antanas B. Mešlis, S. J.

'Į'ęvąs Antanas yra Bostonįetis. 
Jįsąį čia praleido savų jaunas die
nas ir baigė kolegiją. Jo draugai 
džiaugiasi, kad po tiek metų pa
siruošimo, pagaliaus jis atsiekė sa
vų užbrėžtą/tikslą. J^ar būdamas 
studentu jisai darbavosi lietuvių 
(arpe ir dabar dar daugiau lie
tuviams galės padėti jų, dvasios 
reikaluose. ' . - <-

Naujai įšventinta Tėvo vienuo-' 
lio primicijos bus Šv. Petfo'lie
tuvių Bažnyčioje, Sekmadienyje, 
Birželio mėn. 29 d. 11:30 vai. ry
te. Kacįąngi yra tiek daug norin- 

- ęių - dalyvauti Gerbiamo Primi
cianto pirmose Mišiose, tai buvo 
reikalinga ąprubežiuoti skaičių 
žmonių kurie galės primipijose 
dalyvauti. Todėl į priinięijąs bus 
ieįdžiatni tiktai su pakvietimais.

jaunimą šią- vasarą mokytį -apie
•

V ,

i.-?

u

GARRETT PABĖGI NUO 
TEISMO . '? a- *-■ Wi' • • '

Buvęs polieistas Garrett,. kurio 
byla prasidėjo pirmadieny^ birže
li* 23 <į pabėgęs nuo teismo. Jis 

kaltinamas fcyšhj ėmimą. Iš
duotas “^varrant’ąs” jo areštavi
mui. f' •

VYČIAI SU TELEPHONE CO.
Trečiadienio vakare, Columbus 

Parke, South Bostone, L. Vyčii] 
baseball tymas žais su New Eng
ianti Telephone Co. tymų. Nedėl- 
cjieny po pietį, toje pat vietoje 
Žais su Graphic Arts tymu. Atei
kite pažiūrėti.

: Tėvas Antanas dar .vienus me- kas. p;

Kolegijoje, bet turės laiko daly
vauti pamaldose veik visų arti
mesnių lietuvių parapijų bažny
čiose. Užbaigus mokslus nėra ži
nios kur Tėvas Antanas bus pa
skirtas darbuotis. Nors jis yra 
narys Naujosios Anglijos Jėzaus 
Draugijos Provincijos, bet jis dar 
‘būdamas skolastiku tris metus 
mokino Jėzuitų Gimnarijoje, Kau
pe.

Tėvas Antanas labai apgailes
tauja, kad iš priežasties nemažo 
skaičiaus kunigų, kurie buvo kar- \ * ** . 
tų su jjio įšventinti ir tų fakto, 
kad koplyčioje buvo labai mažai 
vietos jis į įšventinimo iškilpies 
tegalėjo tiktai savo tėvelį,, seseris 
ir brolius, pakviesti. Taipgi pat 
dėl vietos stokos Šv. -Petro Lie
tuvių Bažnyčioje negalėjo visiems 
savo pažįstamiems ir draugams 
pasiųsti pąkyietimus į savo pri
micijas.

Jonas Keras
-

ĄDpęiJoš
Mielaširdingas Dievas siunčia 

daugiau dąrbininki^į savo plačią
ją dirvą asmeny tęvo Antano Meš- 
lĮp jėzuito. Tėvas.Antanas gavo 
kunigystės Sakramentą birželio 18 
d., ir savo šeimynėlei ir, vienuo
liams jau Įą|kę ląikę^v. mišią. 
Sekmadieny bjrž. 29 d- jis laikys 
iškilmingąs šv. mišias s kvo- pažįs
tamiems bei ppiųięyte >ažnytėlė-. 
je .kųpoje jis tarnavb prie šv. mi
šių. Linksma tai 'diena jam, jo 
šeimynai, pažįstamiems ię visiems 
katalikams. VpatipgPę tairiienos 
tėvo Antano gęntųns Ir pati Baž- 
$y&a tęikią visuotinus ątląį^te 

ptitaįtijauto gimįnčm8 iki trekai 
kartais, paprastas sąlygas išpil- 
dšius.

«S^kmadicpy tėvas / jėzuitas 
duoą ftSYp pripyrijų pą'laiminpą 
per viąąs mišias, kurios jĮps; 7:30; 
8130; flSft; 1O:48;Ą1M Dvide
šimts minučių po devintos b[Uą.gic- 
dotos mišios šv. Petro ir Povilo 

tdr-jos. H :<J0 bte primicijąnto mi
šios tik tiems kurie lutės specia

• VYČIAI VĖL LAIMĖJO
Nedėldiehy, pą pietų, kada^vįsi 

parapijonys piknikavo, L. Vyčių 
baseball tymas Cofuihbiis parke, 
turėjo atkaklią kovą su -riet?® ąį- 
rišių garsiu tymu, vardu South 
Boston Town Team. Iš pradžių 
airiai užsivarė net tris apibėgimus 
prieš Vyčių vieną ir išrodė riestai, 
bet pačioje pabaigoje mūsiškiai 
susikaupė .įr Navickas su Baroku 
vienas pp kitam padarė po hdme 
run ir pergalė nusvyro Vyčių pu
sėn. Jtezųltatąs 5 to 4 Vyčių nau
dai. Šiame žaidime ypatingai pasi
žymėjo Vladas Mickevičius left 
field gaudytojas. Taipgi visai ne
sitikėto- gabumo parodė ir jaunas 
metikas (piteher) Preškinis. Gau- 
dytojas DamUlevičiuj savo užduo
tį irgi puikiai atliko. Home runs 
padayė Klimas, Baronas ir Navic- 

’astarąsis, šia savaite tri- 
yuo§e žžrounnuohėf/padai 
runs. Tur būt nori pasivyti Babe 
Ruth. i”

v Spgrt-

VYČIAI SUMUŠĖ LENKUS
Šeštadieny, Biržęlię> 21 d. 3 yąį 

po pietą Columbus parke įvyko 
baseball rungtynės tarp L. V. 17 
kuopos baseball komandos ir Šv. 
Stanislovo lenkų, parapijos ko
mandos iš Chelsea. Žmęnių pri
rinko daug ir yisi su didžiausiu ,su- 
siintercsavimū sekė žaidimą neš a- 
bir tymu yra gan geru, be to dau
gumas žino lietuviu santykius sų 
lenkais todėl/viską sudėjus į vie
ną vietą žaidimas buvo įdomus. Po 
smarkaus susirėmimo L. Vyčių ty
mas išėjo pergalėtojais padaryda
mi! apibėgimus prieš lenkų 2. 
Lenkučiai labai nuliūdo, nes ma
tyt savo tėvų buvo pagrąsįntį. kad 
būtinai turi žaidimą* laimėti, bet 
išėjo visai kitaip. Tadgrlenkučiai 
norėdami. Vyčiams atsimokėti pa
kvietė pas saye į Chelsea liepos 6 
d. manydami, kad -savo namuose 
duos mūsiškiams į kailį. Bet man 
teko nugirsti iš mūsų žaidikų, kad 
jie nuvažiuos dar labiau prisiren
gę sumušti lenkučius, 
luck,” Vyčiau

« • \ • 
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PUIKIAI PAVYKO

Nedėlioj, birželio 22 d. įvy^o šy. 
Petro parapijos išvažiavimas 
Munchbąck’s darže < Roslindale. 
Doena pasitaikė graži. Žmonių bu
vo per virš tūkstantis, įrvisi Ru
siai rėmė parapiją visokiais bū
dais, kaip tai darbu, aukomis, pk 
nigais ir kitokiu būdu. Aš itel' 
nau, kad parapija gaus nemažą

lius užkvietimus.

£3kg-
MteMĮĖWMįteg 
mtroiuzuotos šeimynos xr Mąlp^ 
'Apaštalybės z Draugija. Dabar

K pr !-s -i:Yienųplįkpę gyvenimų - Kolumbo: 
getiausiais įrep- 

šuoliai 
kįiuhrųmmi n?wiojpnąs įr riskąa 
yra kuopigjapaiąi gaunamą. Tas 
viešbutis turi auditoridmą dėl 
1800 žmonių susėsti, turi mau
dykles, virš stogo turi haudball 
court, ir t. t.

T ’/r "
\ . *' / -

BALSO TAISYTOJAS
: S. M. Beleskąs, gyy.419 Qeneva 
Avė., Dorchester taiso radio. Jis 
dirba |r naujus. .

Keno Yadia halsas neaiškus ar 
sugedęs kreipkitės pas jį; į jis 
“pafiksis” taip, kad turėsite nau
ją radio balsą.

Naujais S. Belesko padarytais 
radio galima gauti ir tolimiausias 
stotis. Pabandykite.

K.ZK. K.
,7 -• ■' /,

- —------ --------- >

PARAPIJOS PIKNIKAS
Birželio 22 d. po pamaldų įvyko 

parapijos piknikąs. . Žmonių buvo 
daug. Sužinojau apie penktą va- _ 
landą, kad prie Įžapgos vartų ^tio 21 d. Sesuo Juzęfįna jūpipu- 
liuosnorį dešimtuką surinkta virš “ ’ —
$80.00. Nevisi norėjo su dešim
tuku persiskirti. Galima sakyti 
pusė piknikiėrių teaukaver prie-1-; 
žangos po 10e. Skaityk kiėk jų 
ten būta. c .. : ?

Pikninkierių pavyzdingas rinki
nys ir apsė jimas. Buvo vaikučių, 
buvo gražiausio jaunimo,-'suaugu
sių ir senelių. Įspūdingą buvo ma
tyli dųktėi^.sn mdtiUomis, šeimy
nas krūvoj.' Tikitfe tai parapijos 
suvižiavimas, kaip anglai sako: 
“reunion.” Geriančių tik^porą 
būrių mačiau patvoryje. Girtų bu
vę trejetą. Bet tią anot, šodalie- 
tės, kalne už akmenų slėpėsi Taip 
ir reikia. Girtiems ąr geriantiems' 
yis reikią; “

Kelios jį buvoteri'ąrmijbs. Apąrt 
regutiarhi vefįįramį buvo matyti 
darbininkų tarpe daug ir ųąujų

■v *
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GENDA MAŽOS 
MERGAITĖS

Mergaitė. .& m 41 Retų, su 
dviem jaunom draugėm, tėvui 
naktimis dirbau^ per naktis drAu- 
gąuęįąvp ąu vyrais savo stuboje. 
Ji taip pradėjusi gyvent nuo de
simtų metų amžiaus.‘ Jąu ketu
ris '

aiu q«W^gę' 14

snįąrkjąf sų^liękč _
apibėgimų prieš jų 6. Kadangi 
Ui buvo vieųintėlės rungtynės ta- 
»a H žiūrovų buvo dide
lį? VUrys, dąpgjąųsią ,svetim|aU: 
čįaij kurie xąąt| kąip Knights of 
Lithuania nuveik? Immaoulate 
Concfpjion of -Cambridge tymą.

________eątuota_. Dabar 
policija jos ieško, paduoti į patai
sos pamuš. Mergąitė p^ie pirmų-, 
jų sakramentų įar neeiųaptį. < Ge
rianti kaip senė, J08 vięn$ drąp-. 
gė jaupąiflitą. Aųtpjjj M ne- 
bps paimta, nes gerų tėvų. Vie
nas vyrų pužįįrttfcs.. :

Tėvai ganykįte ąąvo mažulėlius.. 
Neplitpjita jų- Mb^yMtę. Ne
įeikite kalbėtį su^vi5|ėl|ais.

Rriet
• • " »• ■ f .

w. ■
Mirė Karimierąs Tamųlevičiųs, 

50 metų, Camey Hųspįtalėję, bįr-

, si jp palaidojimu. Jis tapo su ųų- 
šiomis palaidotas birželio 231 4-

; ' N-

i SEKMADIENY po trečių mišių 
ėmė šliūbą Karimięrąs į^igelskis/ 
5 Eldridge Blace, Chelsk, Mass. 
su Morta Bęleketičienę, 374 W. 
Second St., So. Boston. Mass. Šliū- 

t bą davė kun. Virmaus|tis,
' • *

VĖL VIENAS LIETUVIUKAS 
“PASIŽYMĖJO” •

i 'nup jaupjmo

įhaug, daug parapijonų dirbo- 
v—Apart 

reguliarįj vetgramį buvo matyti 
darbininkų tarpe daug ir ųąujų 
rekrutų? Visi uoliai, gražiai, tai
kiai yeikė. Daugelis atėjo, pasi
siūlė dirbti. ‘ ‘ Duok man darbą? * 
Ir gavo. Eilea gėgą<larių pardą'- 
vinėjo bilietus; Daug dirbu iš jau- 
nhno. Bangios šeimyninkės la- 
biaųsiai privargo. Bet už jų ver
gtą publika stengėsi atšnnoįėtL 
prielankumu. ' “Iš publikos buvo 
girdėtis valgių gydimai. Kelios 
šeimynos pirko valgių nertis na
mon f“kad jie taip gardūs.”

Beje, pikniką paįvairino jaunų 
mergaičių choras, p. M. Karbaus-, 
kui vadovaujant. Padainavo gra
žių dainelių.
’ Visi buvo linksmi ir patenkinti 
pikniku. Kad toje Munchbąck’s 
parke būtų kiek erdvesne ir prie- 
vandens ? Matomas trūkumas tai 
vielųs žaisti, bėgti. Ką daryti. 
Kad apie Bostoną pigių nepatogių 
išvažiavimams yįetų nėra.

Apie šį iųalonų pikniką galima 
laikraščius prirašyti, bet pasiten
kinkime ir šia maži žinute.

Dar pridursiu. Kuų. Virmaus- 
£is pilnas iš išvažiavimo gerų 
įspūdžių stojosi ant krėslo ir pa
reiškė jų kiek pįknjkieriams jr dė
kojo visiems suvažiavusiems s ir 
^ąrbiuiukąiųs-pradedant nuo kel- 
rodžią, automobilistų ir baigiantis 
su prrmhunku, kasieriu, šeiminin- 
kių.-sajdaįųešių.

*■, • >
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; Katalikiškas pasaulis pa^au- 
- - - -v . % gintu pamaldumu garbina birželio

m»tenslt rmį,, T»«l .„fne.y VWp.ti«s š«i. b-t pačio-
je tos Saldžiausios širdies šventė- 
ję bjrfajio ^katalikai y^|ip- 

ęarVJP? Viętoatį, pins
XI yra Įsakęs geg. 8,1928, tą die
ną rišosė bažnyčiose p ”* {statytą 
VieŠpa|j* Švenčiausioje 
fojė ątekaltyti Mpldą'Atsit

Ir Šv. Petro lietuvių bažnyčio
je So. Bostone ryte btm dvasiški 
skaitymai. Vakare J>uai

biriinkai-ės su pasišventimu dirbo, 
už ką garbė priklauso visai para
pijai. . '

Putpell

PARKWAf AUTO SERVTCB 
gavo fjraham-tai^e 

agentūd-ą. Savininkas p/ Vaitai- 
tis džiaugiasi, kad galės lietuviams

iidirbystės meti-

stęhįklųsįąp
KęlJ metai atgal $Įqs pą0pijos 

lietuviai katalikai vadovaujant 
kįebonui kun. F. . Juškaičiui grp- 
jSah išmaliavojo visą bažnyčios 
vidų. Samdant artistus būt jėšavę 
apie $2,0Q0. .Kuomet' patįs darė 
lėšavo medžiaga tik apie $300.

• Užpernai tie patįs žmonės nū£ 
maliavpjo iš Jauko vienuolyną. 
-Duodant pentoriams būt lėšavę a- 
pie $40Q; kuomet patįs darė at- 
smjo tik apie $6Q.0Q su .virš, 
^ięmet irgi tie pątįą į|tąl|kaj 
IB?li*Yoję iš Jauko kleboniją. Vie
ną kartą jau nųmąliavpjo. Pra
dėjo jau ir ahtrą kartą mšliąvoti. 
Darbą padaro, kaip geriausi 'artis1 
tai. Garbė 'fąt CambridgeTp lie- ; 
tuviams pąrapijpnims. Daugiau
sia darbuojasi šie parapijonai: ii. 
Sąmalis, Jurgis Mockevičius, S. 
BartkevįčiųSj K. Bingelis,. J. Ge- 
džius, J. Povilaitis, M. Glebus ir 
viR| yakayą dirbo. K Janiūnas- >

Samdant pentorius klebonijos 
numaliavojimas būt lėšavęs apie

antrą utaminką
7:80. vaL vakare,

Vbala^dzansBai mUui 
ęąs protarpių raštingi 

7H*

iua laiko

• ka
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PtmUilnkH v? Jonas U Petrąųą 
24 Tbomas Bark So. Boston. M 

Viėe-Pinnluinirti^Juoz ~ 
92 Savyer Ava. Don 

Prirt.

Vincas K
67 G Street, South 

Tvarkdaris —Petras Gel

>V. JP#O MV. PJ 
. . DR-JOS VALD

\* v :

ĮĮtBtakte —. M o tlej US ttohą 
Ū Ę. Seventh St, So. Bortoą, 
7 'ione South Borton 8$

bridge’io tiems darbininkams.' 
Birželio 16, Mt^Bt. Joseph Aka-

j.». :• - t - -I • “ ■ - a-v
, diplomus

šids lietuvės ųiergąitės: Ė. Jaku
tytė, J, Bu&pĮevičiutė, M. Kibu- 
riutė ir Čiurlioniui ė. Dvi pirmos 
Cambridge parapijos; antros So. 
Bostono. Garbė lietuviams kad 
leidžia ir mergaites į aukštesnes 
mokyklas. , Vietinis

Birželio 29,

įvyks parapijos piknikas, ištaisy- 
toj Palangoj, Metįuen, Lawrence 
Mass. Gaspadinės jau senai ren
giasi prie šio pikniko. Bus pir
mas Cambridgiaus piknikas.

Girdėti kad Visi kas gyvas ža
da važiuoti Palangon birželio 29. 
Kadangi daug žada važiuoti, pa
tartina visiems kelionės tikiėtus 
išanksto įsigyti. Kelionė į abi u- 
si tik $1.50 geru dė Luxe 'auto
busu.

Visi Palangą birželio 29, valio! 
» 1 / Kviesi.

jai |ą.
Šeštadieny, Stanislovaiiis East 

De^ham gatvės policijos stoty kfc\ 
lis kartus bandė nusižudyti. Bp 
tokių bandymų Policija jį išrengė 
visai ir nuogą patalpino uz! geleži
nių sienų. Be to, paskyrė speciali 
poličistą jį saugoti.

: Stąnislovaitis nebegalėdamas sau 
galą pasidaryti, matyt, planavo 
'kaip pabėgti. . Iš šeštadienio į sek
madienį naktį prie jo kampos sė
dėjo polieistas Walsh. Jis užsnū
do. Stanislovąįtis prisitaikė ir per 
geležinę užtvąr^- nusikabino' nup. 
sėdinčio policisto kišenės kalėjimo 
raktus, atsirakino kamerą ir išėjęs 
tais pačiais raktais atsirakino ka
lėjimo ofisą, pasiėmė savo drabu
žius, apsirengė ir niekam nema
tant išėjo į laisvę. Polieistas pa
budęs pamatę, kad jo kalinių jąu 
nėrą. Tuojau pranešė poKęij os 
viršinipkams. y

Staųislpyaitis pasirodęs policijai 
pavojingu. Išleido į 21 miesteli 
pranešimą ir persčygėjimą, kad 
policistai pamatę StaĮpslovaitį bū
tų atsargūs, “nes jis 'šąušiąą, kad 
nušovus. Jis yra blogas ir turi 
b/ogą rekordą.”

Šųlig to, išrodo, kad Stanislo- 
yąičio karjera gali pasibaigti taip, 
kaip pasibaigė Adžigausko iš Ląw- 
rence*. ... . ’ čj **

Stanislovaitis jau nuo seniai y- 
ra pasižymėjęs vagiliavimu. Jis 
b.uvp keletą Kartų pataisęs namuo
se. Jo tėvai ilgus metus gyveno So^ 
Bostone, o dabar gyvena Dęrches- 
tery.

kejiąh 
blogdąrių. ... . . '

Blogs; kuomet tėvai neduoda 
gero.pavyzdžio ir išauklėjimo. Tie- 
w, pasitaiko, kad ii gerjj tčvų vąi- 
kąi mmina klaidingų kebu, b,et tai 
vis yją kftki porą klaidą H*
gi draugai. \ ,

JWlSl0(l80Ks ’ * i H kamb^h^ namAB.;GriŽi,vietą,
. DORCHESTER, šv. Petto para-* arti byčių. Yra piąiai. Gerte Jne- 

pijoj—3 šeimyna moderniškas ha- Šimas. Kuris įneš daugi*u tam

Bąieškąu Antano Dudus, jis gy
veno keletą metų Chicago, IIL, o 
vėliaus išvyko į Lietuvą o pasku
tiniu laiku gyveno Argentinoj. Aš 
nuo jo jokių žinių negaunu apie 
metai laiko. Kas apie jį žino ar
ba jis pats malonėkite man pra
nešti žemiau pažymėtu antrašu. 
Ąš labai svarbų reikalą turiu. Kas 
man praneš ąpie jį aš maloniai at- 
lygysiu už tai. Aš ir gyvenau Chb 
cagoj per keletą ±etųr o vėliaus 
Nety Haven,Conn. Dabartiniu lai
kų gyvepu N. Y. valstijoj. Jonas 
lEckevičius, care of Grove Club, 

xr u, a ♦ u ; rum Ro<*aw*y» N. Y. <B.-24)
.: Vaikai neturėjo kątahk^ku jfc

mas po 5 kambarius. Carney, 197

v’ r>

■?

K^tierite — Bl Grendeiteį“^'

'* lt'
■ Y. ?. 
thSt, S ir-

lūs
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554 E. Fifth St, So. Borton. 
Protokolų Ęait — A *

274 Bolton St; So. 
Finansų

PER DU-- ~>x*

arti byčlų. Yra piąaal? Gerte Jne-

parduosiuk Svarbi priežastis par-
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Tet a B 4599—Miltou«Sl



PRANEŠIMAS

Valdyba

PENKTADIENY

PUIKIAUSIAME N. A. LIETUVIŲ PARKE
r. * 1 > i -

vėlam vakarui.

5 metus, avi- 
j — 13, ūso jr

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vykp liepos 6- d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

> M Songaila

LDS. 6-tos kp. susirinkimas į 
vyks liepos 13, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rašt.

Rengia

Lietuvos Vyčių

Tel. So. Boston 2660 —.

uetuvis'd antistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvay, South Boston

(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nno 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vak.. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti).

f . 1

za- 
bol- 

Ūk.” 
Z '

' TIK VEDUSEEMS
Parašykite ant popierio: 

Gimimo įnešus 
Vedybų metus 
Kiek pilnų meti) vedęs 
Savo pilnų metų amžių

Sudėkite, ir gausis visuomet vi
siems 3859 skaitlinė. “"Ūk.’

1 - - ’ '
KAIP BUDINDAVO 

•/ LEHIHA
Nužudžius carą ir caro J^palo- 

ciuos” apsigyvenus Leninui, tas 
pats tarnas, kuris rytais pažadin
davo 'carą, dabar buvo pristatytas 
žadinti Leniną. Carą žadindamas 
tarnas užtraukdavęs caro himną: 
“Bože caria chrani.” Leniną ši
tuo caro himnu tarnas bijojo ža
dinti. Ilgai galvojęs tarnas nuta
ręs žadinti Leniną internacionalo 
žodžiais ir kiekvieną rytą, kelda
mas Leniną, jis traukdavo: “sta- 
vai prokliatiem zakliemionyj... ” 
(pabusk prislėgtas prakeikimo). 
Nuo to laiko šitais, žodžiais 
dinami ir Lenino įpėdiniai 
ševikų vadai.

rusių. Nes yra pakviesti visi apylinkės kolonijų parapijų chorai, kurie be abejo da

lyvaus ir išpildys puikiausi programą. Taipgi specialiai išrinkta sporto komisija 

rengia puikiausi programą Susidedantį iš įvairiausių lenktynių, virvės traukimo, gy

vybės paląikymo, ir daug kitokių pamarginimų. -VisiemZlaimėjusiems bus duoda

mos dovanos, nes Apskritys'tam reikalui paskyrė nemažą sumą pinigų^

Base bąli rungtynės įvyks tarp So. Boston’o ir Lawrence Vyčių base bąli ko
mandų. - ' ’ ' '• | ~ v

. Taipgi yra paimta viena iš puikiausių orchestrų kuri grieš lietuvišlnis ir angliš

kus šokius. Įžanga į svetainę visiems veltui.

. Visi žinote Palangos gražumą, jos plačias pievas, ošiantį pušyną ir sidabrini ė- 

žerą. Todėl nei vienas nelik i te namie, bet visi kas kaip' galite ir su kuo galite važiuo

kite į Palangą, nepaisant ar su orlaiviu, automobiliu, traukiniu, gatvekariu, ar pėsti 

atvykite, bet vietos visiems užtektinai bus.

. . < : . i

350, banginis
v v • zv •

Visus kviečia RENGĖJAI

>» - .-JN. - ■ ■

“Darbininko” name 5

7 gražūsz dideli , jr , šviesūž 

kambariai. Yra elektra, 

sas, maudynės, skalbynėv ? 

duodamą SiĮiimn. ir jamtiv 

rius patarnauja. Dėl plates

nių informacijų kreipkitės į 

“Darbininko” Administra*

i


