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Lietuvos, Latvijos ir 
— ekonominė konfe-

te iš Hartford
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tel JžymūslM8 
kė patrijotių*

atidaryto tilto ir nuriedėjo į 
Čuelo upę.

> Apie 70 žntohlij nuskendo,

MASKVA.
spauda džiaugsmingai par 
skelbė, kad jųjų valdžia Sa
maroje uždarė dar vieną ka
talikų bažnyčią.

Šv. Florino ir Germano re
likvijas ir šventintus indus 
išniekinę padėjo muziejun, o

kad nčsą
Fsantvkių 
'talijos, 
itenkinan-

Bolševiku

Tfėša, komunistai yrą 
neramus gaivalas, bet Ameį 
rikoje jie neturėtų darbo,įei. 
valdžia ir;kapįtalistai praša
lintų bedarbę ir pagerintu 
darbininkų būvį. - 
_________ -__________ £

Ši ekonomine Baltijos val
stybių konferencija turi, be 
abejo, didelės reik&hes tų 
^valstybių susiartinimui ir 
glaudžiam bendradarbiavi
mui. ' , ■

sudarymui pritaria ir Kon
greso nariai ir jų sudarytas 
' komitetas tyrti komunistų 
veikimą Amerikoje.

Elihu Root sako, kad jis 
jkįs, kad komunistai Mas-

gų paruošime, 6. apie eko
nominius santykius tarp tri
jų Baltijos valstybių; 7. a- 
pie ekonominį jų susiartini
mą ir daug kitų. Konferen
cija priėmė eil'ę rezoliucijų 
įvairiais ekonominiais klatt-

BERLYNAS. — Praneša, 
kad Prancija ir Vokietija 
daro slaptus pasitarimus^ėl 
Versalės taikos sutarties.

Kiek laiko atgal rašėme, 
kad Italijos diktatorius Mu- 
ssolini irgi pareiškęs' norą 
peržiūrėti sutartį i/ kas tai
sytina pataisyti, kad išven
gus karo Europoj. .

Praneija dėlei tokio dikta
toriaus nusistatymo susirū
pino ir pradėjo ieškotų drau
gų. Pasitarimai su Vokieti
ja esą tik'tam, kad ją ati
traukus nuo Italijos.

' Tuoj po to, policija pa 
re kratą keliuose 'hamtioš 
kaip laiškuose buvo nųro 
ta rado ginklų ir amunici;

Dvylika asmenų areštui 
Doerre buvęs slaptos pol 
jos agentas. Hanke,: ihė: 
na; irgi buvo, policijos dai 
ninkė. \ /' • ’: *

Policija aiškina, kad ji 
veikė Adolf. Hitler’s faši

bažnyčią pavertė šokių mo
kykla. > , _?
;Tas dar kartą.ipaiodo vi- 

siems, kad komunistų tikslas 
kovoti j>rieš katalikų bažny
čią ir ją griauti Darbininkų 
reikalais jie nesirūpina,' nes 
tai ne jų tikslas.

Prieš'parodą ir parodos biavimą techniškų darbo jė 
metu Kaune įvyko apie 30 
įvairių konferencijų, kon
gresų ir suvažiavimų.

Svarbiausia iš jų visų, 
turinti tarptautinio pobū
džio, buvo Baltijos valsty
bių — 
Estijos 
rencija, įvykusi birželio mė
nesį 10—19 d. d. Konferen- 
ei joj dalyvavo po keliasde
šimtis atstovų nuo kiekvie
nos valstybės. Konferenci
joj buvo perskaityta daugy
bė referatų įvairais klausi
mais, tarp kit ko: 1. kuria 
kryptimi turi būti toliau ve
dama Baltijos valstybių 
muitu politika, 2. apie pre
kių ženklų ir patentų įstaty
mų leidimą, X apie^firmų 
registravimą, 4. ekonominių 
konjunktūrų tyrįjną, 5. Bal
tijos! valstybių Eendradar-

i benas. 
ibių. 
b;pamine- 
įfidžįūlėj 
Ę'šujuųgti 
koncertini 
Žemaičiui 
rau j ant.

Br1 Įžymios
' WASHINGTON, D. C.— 
Cenzo Biuro skaitlinės^ kaip 
praneša, parodo, kad Jungt. 
Valstijose yra 2;300,000 be
darbių. "

Kapitalistinė spauda tą 
bedarbių skaičių paduodama 
pridėjo “ tik ” 2,300,000. Bet

•. Vokiėtija kol kas dar nenį 
pareiškė ko ji norėtų nu<> 
Prancijos .už draugingumą^ 
bet spėjama, kad ji reikš* 
lauš panaikinti Danzigo ką£ 
ridorių, kuris yra Varšuvoj 
kontrolėje.. Su Danzigų isį 
kiltų ir kiti - reikalavimai^ 
Taip besitariant gali kilti iU’ 
karas.

mzri vyskupam Twncnitw
■KKttKOJ

Mevico City. — Liepos 12 
d. mirė Cuemąyaca vysku
pas U ranga y Saehz. 1927 
in. jis buvo ištremtas už ka
talikybę. 1929 m. sugrįžo s4- 

|vo- vyskupijas. - y

■ ■ v z-- „

skelėtonas ’ rastas, pečiuje. 
Policija, pradėjus ieškoti, 
kas toki, surado, kad tai p-lė 
L. I. MacDonald. Ji dirbo 
Loring Short ir Harmon 
krautuvėje. -- Tos krautuvės 
pečiuje ji sudeginta.

X A ..

.Tuojau, policija areštavo 
James M. Mitchell, 21 m., 
kuris taipgi dirbo toje krau
tuvėj e.' Jis prisipažinęs nu
žudyme. Pirmiausia jai kir
tęs į galvą geležine štanga už 
tai, kad ji jam kirtus fveidą. 
Kada mergina' jau buvo ap
svaiginta jis jai kirtęs antrą 

‘ kartą .ir perskilęs galvos 
kaušą. Paskui pagriebęs į- 
kišo į pečių-ir apdėjęs mal
komis uždegė. Tą padaręs a- 
jjie dvi valandi laiko dar vis 
neva dirbo arti pečiaus.

Sudeginęs jos kūną išėjo. 
Išėjęs nuvažiavo į pajūrį ir 
sugrįžęs nuėjuį teatrą.

Naktinis sargas'atėjęs dar 
kartą užkūrė pečių visai ne- 
pastebėdamas skeletono.

Policijos inspektorius Nu- 
ge^r susekę viską ir pradė

jus žiūrinėti rastas merginos 
žiedas ir/pinigai, kuriuos ji 
tUtęjb likusius nuo algų su- 
moje $750. X

Mitchell areštuotas pra
džioje gynėsi; bet vėliau pri- 
sipaŽinęs. Jis aiškinosi, kad 
jl> ją mylėjęs, bet ji jo nepai
sius, ir todėl jis gavęs veidan 
taip sumitęs, kad nė nežino

jęs ką darąs. Tai baisus ir 
brūtališkas darbas. ; *

Graijno 4i<
7 Buvo daini

BERLYNAS
praneša, kad birželio pabai
goj Vokietijoj 2,636-,-
000 bedarbių. Valdžia 'teikė 
pašalpą 1,833,000 bedarbių.'

kad sudaro apie'kelis milijo- 
’ nūs žmonių.

Amerika yra turtingiausia 
šalis. Daugiau kaip du mili- 
j^nai bedarbių ir milijonai 
motenj ir vaikų, kurie žiūri 
iš tų bedarbių, kad gavus 
pragyvenimą Amerikai ne
daro garbės. 7

“Prosperity” šūkiais ir 
raminimais, kad gali būti 
dar blogiau milijonų bedar
bių ir jų šeimų nepasotinsi
te. Duokite duonos ir darbo I

BUENOS AIRES, Argen
tina, liepos 14. — Praneša, 
kad šeštadieny, gatvekaris 
pilnas žmonių užvažiavo ant penki išgelbėta.

KAINASiC®

Beieškodami draugų, susi* 
laukia priešų. \ ’

Lenki j ai Pranei j os susi
draugavimas su Vokietija? 
nepakenčiamas.

PORTLAND, Me., lie 

d.—Viena išbrutališki

WASHINGTON, D. C.— 
Pereitą sąvaitę senatas pri
ėmė rezoliuciją reikalaujant, 
kad prezidentas Hbover pa
tiektų senatui peržiūrėti vi
sus slaptus dokumentus, ku
rie buvo padaryti prieš ir po 
pasirašymui karo laivyn‘0 
sutartį.

Prezidentas atsakė, kad 
jis to reikalavimo nepildy- 
" < ‘ ‘ '5 'V

KAUNAS. — Birželio 23 
d. kilo didelis gaisras lenkų 
kaime Janove, netoli vokie
čių sienos. Gaisras sparčiai 
plėtėsi ir apėmė-pusę kaimo. 
Lenkų gaisrininkai negalėjo 
įfo užgesinti ir (pasikvietė-' į 
pagalbą vokiečių gaisrinin
kus, kurių pastangomis gais
ras buvo greit likviduotas. 
Sudegė pusė kaimo namų. A- 
pie 2,000 gyventojų liko be 
pastogės. , x .

stiprinę V; 

rodė pagiri

BERLYNAS. — Susimu- 
Šimas automobilio su motor- 
cikliu ir užmušimas dviejų 
žmonių toje nelaimėje iškėlė 
didelį militarį sąmokslą 
prieš Vokietijos valdžią.

■> Policija sako, kad pas už
muštuosius, vyrą Doerre ir 
moterį Hanke rasta laiškai, 
kuriuose išaiškinama kiek ir 
kur socialistai turi paslėpę 
ginklų ir amunicijos.

’ . - A ' '

Doerre buvęs milįtariu in
struktorių socialistų parti
joj. / _

siųs, I nes to reikalauja kitį; 
šalių pasitikę j imas.

Jeigu pavieniai senatoriai 
nori, tai jie tuos dokumen^Jj 
tus gali matyti, pasižadėjąąi^ 
apie tai viešai nepasakot^ 
bile kada privačiai.

Toks prezidento pa reišidįs 
mas "sukėlė dar daugiau. gi^S 
Čų dėl prirašytos laivyno 
tarties. <

kvos pinigais aktyvįai veikti 
prieš Amerikos institucijas 
kad sukėlus komuništmą re 
voliuciją Amerikoje. Atiš 
žiūrint į tą faktą “federak 
valdžia ųeturi. policijos mū 
sų apsaugai;”: ” 7 7

Tas**parodoj kad .

. WASHJNGTON, D. C.— 
Organizacija prieš, prdhibi- 
ęi jos amendmentą išleidopa- 
reiškiiną,. kad' 1929 m. val
džia išleido $4,000,000. dau- 
gidu privertimui pildyti pro- 
Įiįbieįjds „įstatymus negu- 
K28m. '' •

Taipgi padidėjo ir prohi-
■ • - • ’ • — K .

biėijinių Bylų skaičus- teis
muose nuo 40,748 iki 56,455.

Be to, valdžia neteko mo
kesčių. Apsk'aitliuojama, kad 
valdžia pereitais .metais viso 
turėjo $959,872,870 nuosto
lių. . ’■ ' / ~

S4JUNGOS ORGANAS

,93d M., Nr. 54 ? \

NEWYORK, liepos 13 d. 
—Elihu Root laišku Easley, 
National Civic Fedėration 
sekretoriui rašo, kad esą bū- 

reikalas sudaryti spe- 
SĮfllfcitoiicįją kovai prieš ko- 
^^^ą-intrigas ir propa- 

jSgjį^įįūrios paeina tiesiog

x Dalyvavo 10,000 lietnvią
WORCESTER, Mass.— 

Liepos 4 d. Šv. Kazimero ir 
Aušros Vartų parapijų lie
tuviai katalikai iškilmingai 
minėjoj). L- K. Vytauto 500 
m. mirties sukaktuves. - ' 
- B :30 vai. ryte abejose baž
nyčiose įvyko iškilmingos 
pamaldos. /

Po pamaldų visi važiavo į 
bendrą paminėjimą,. Labi
lių parke. ~ T .

Dalyvavo apie 10,000 žmo-- 
nių. /.. . . į:. , • .

Parkas buvo papuoštas 
tautinėmis vėliavomis ir žen-
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Maldų Rinkinėlis, juodais ’V -ri

Dr. Vinco Pietario Raštai. 
apysaką- Du toma|. $1.00 «

Apie Apdraudą. Paraše J.
S. Vasiliauskas __________ 6e. :

B *'
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ę įniro atvykę Ry

si biržslia 20 d. kau- 
iraukė apie 94X1(1 d4i 

ir

ę buvo atvykę Ry- 
Uiet. kąt japn^ efe

iesa’^ ir yįęnąs įą|’ 
as* Ši dainų šventė,

% • ęif ąuizątgriąi Wtų 
v9“ |dęų$krfeį. 

t» 4w

ii j
M:W1° Alinimo ęhp- 

orgaĮųzątprių buvo §kąų- 
W Įf felRi? fS" 

o jiems iš anksto ža- 
duoti įępartuaro išpil-
’r<. * .

Organizatoriams, pradžioj 
/.'į MX&J^jnimo 

^i ;npga|ės- '“t- 
,asSRW “-1 W 
, bpvo laiko padaryti Į^pęti- 
^ęijorns, pas dainininkus ū- 

^puoįę. ir tRŽ zųipiną. 
^„Jiepė į visą daipų švęn- 
^tę. Daugelis dainų sų^ąįpųpr 

$aip,'-. kad voš galėjai I 
'klausyti.
'^'Be to, pačioj dainų šven- 

il<trūko tvarkos ir vii 
* t i » t t* i i. : ~ l’"» ta i i. . ’ ' *1 '

poję atsižiūrėta’į visus nau- 
japiųs i^lavimus. Na; 
mūs stovi truputį už miesto, 
toli nuo visokiu miesto įle^ ,-ua5'-T»V<* -»♦»» n •■ >
^varumų ir triukšmo; ap
link namą veisiamas didelis

Žįnoina, tokiems rūmams 
pąąįatyti ir įrengti daug įtei
kėjo padėti vargo ir lėšų. 
Bet vadovaujant J. E. vys- 

, kupui Karosui, vyskupijos 
kunigų įr žmonių sudėtimis 
aukomis, lietuvių amerikię= 
čių pagelba ir yąldžįos duo^ 
ta paskola vis ■ tik darbas
». *■ •.;-i i z. .' ',r-

jau artinasi galo. Be abejo, 
būtiniems darbams baigti, o 
vėliau visa Kam. galutinai 
sutyarkyti ir bent šiek tiek 
papuošti gąr daug reikės 
lėšų, bet ir toliau pasitiki- 
pąą ^ąminarijos geradarių 
duosnumii ir jau tiek pada
rius, iki.naujųjų moksolinę- 
tų tikimasi yisa bent tiek 
sutvarkyti, kad naujieji 
mokslo metai būtų galima 
pradutį naujuosiuose Semi
narijos rūpiuose.

Garbė už tai Vilkaviškio 
vyskupijai!

. _________ Į____________________ •

orų kilmės vy- 

ti -- • pasilmksminiiną, 
«Jad&~‘nnleBgėn& 
ka- gegužinė:” Sima- 

riytojai išsiuntinėjo kvieti- 
inus vieto» inteligentams, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriaus nariams ir- kitįep}S 
žymesniems asmenims. D?- 
ja, į tą nepaprastą gegužinę 
neatėjo nei vienas Žmogus, 
išskyrus pačius sumanyto
jus. Matydami visišką “r len
kiškosios” gegužinės nepąsį- ■»

W-i 
numojama akpijiniais pa^ 
grindis lbealk^Įih1amk gri
mams gairiinti dirbtuvė. * 
• x C.'/

.-z / ,------------Į-'J-py, '■■■■. A

VIBZIalffiKO ASKKKYBS•*> T-l Į

Įb*i$ porą mėne- 
sįų^ąĮįeijd įųyčh sulaikiusi 
komunistųri partijos polit.

Yi?<w- Tik- 
rą pavardę pasisekė sužino
ti tik a^Į^ęąs jo brolį ik 
Panevėžio apskrities, Kupiš- . ,
kio valsčiaus,- Kroiveniškių «mny*W

1 ’ **■**“' >•-<•*- į . jįt 7*0 ovypyic* AK^ TlQ/i D1Y1OT7A

kaimo. Tada Vireliūnas pa
sisakė, kad esąs Po v. Jan- 
kapskas. ir - į- -

Tąydomąs jis sakėsi ąsą? 
lietuvis, bet netikinti^ Tu
rįs ą bfoUus, kpyięt^yena 
su. tėvais iš 3 ha. žemės. Į 
Petrapilį išvažiavo 1913 m. 
Po revoliucijos tarnavo rau
donojoj armijoj, 124 pėst; 
pulke. Įš Rusijos į Lietuvą 
gĮiŽo 1926 m. slapiai. Rau
donojoj armijoj tarnavo kar-

‘ i .r- ' f' ' • - 9 ;« r. * •• ‘ ’ »•

rinihku .ir su savo kuopa bu- 
? i < ■ V- . i. *.’*•

vo užėmęs Kupiškį.' Į Lie
tuvą veikti' pasiųstas baigęs 
specialius bolševikų kursus.’

Jis su savo draugais atsa
kys teisme. j

* f ■ * _

MĄEOK^ SOSTAS

Pąnevfz^s. Čia 4 stam
biausi malūnininkai sudarė 
sindikatą , (sąjungą) ir su
pirkinėjamiems kviečiams 
savo kontoroje nustatė mo
kėti tik 

malūnininkai^ kėsinasi ^ūki
ninką jo - sunkiamo gyyenį- 
mę dar labįaų prislėgtą. Rei
kėtų vyriausybei -į tąi , at
kreipti tinkamą dėmesį 'ir 
per gretai norinčius malū
nininkus pralobti sųdyaųstį.

Trys Keleiviai—KriW6ic „. 
Žydas ir.Turkaa Pamokinan
ti apysaka. ParaJST. Vy^

Įo .„.
nelis) ra paveikslais, 
vių kalbon išguldė Alyva

Trumpi Skaitymillai—labai 
gražūs pasiskaitymai apieį-

r Kautynėms pribaigus, 

paukštis nuskrido į .mišką e- 

sautį netoli kelio. -Kiek 

ųesięįųj gįlįųia

•Tis rėkia “viii!” " ■• - .... . ' ' . - *
rt ■ - t:’ •"* f.

. Porn/to fymcentracijeą ąfe-.
Ajoj dabar yra &Tįšttem- 

ųęji, ,tąrp kuriu 23 ^ęįl-

______ ____ r -/> 
.__________ ;■_________________4

' -< ‘.'V'-"

ME8UEBASTAMAE ŪVIETDID
MnnSTBBUOS AYO^

Tenka patirti, kad^ šyiet. 

nųtrsrtųsi ■ 25%r~ ĘašaĮpji 

,gįl<ri semįną|ijai 

dėta nutraukti nęt
~ .. • »_A J' ’ >- . * -

visoje Lietuvoje žinoma sa
vo visam kraštui naudingo
mis mergaičiii ūkio ruošos 
mokyklinis >ir ji yra kata
likišką 'feųęi ja. J os Jur
gaičiu seminarija Kaune v- 
fą " yiępą .; pavyzdingiausių 
tos rūsies mokyklą ir ei
nant konkordatų pripažinta 
J. Ę. Kaimo Arkivyskupo 
Metropolito konfesine (ti
kybine) mokykla ir kaip to
kią turi valdžia lygiai šelp
ti, kaip ir visas kitas mo
kyklas. Dėl tokio šviet/ mi
nisterijos žygio minėtos se
minarijos žygio minėtos se- 
diinarijj® laikytojai įr mer-

<įraų7
................ ,... W
StpūjįffltOS

- • A g • • ’ »rr r

Liet, moterų kultūros d-ja' 
visoje Lietuvoje žinoma sa-

S. Vasiliauskas
MoterysU ir Šeimyna. Veis

**Ž®w& J~ “* 
clFw .J .

Limpamoj Ligos fr kaip

s 
rę šnapselio, pądaįpavp kę-, 
lįas lietuviškas dąįpelę& nes 
lenkiškai dainuoti nemoku 
jo, ir išsiskirstė kiekvienas 
į savo bakūžę. ’ ' ; ’

“X*

MHlfi GYVATAS . 
' ĮGELTAS /

Zapiškio v. Kluoniškių k, 
gyventojo K. Bąlaševįčiąus 
10 metų vaikąs, jbe^ėgįąda- 
mąs su piemenimis, užsisto
ję ant gyvatą ąr ąųt Uap- 
Mokįos mangos kirrnęlės ir 
ęp 3įį valandų dįdęliaųsįų 
’ ąusmų kąnkinąrųąs mirė.

':W’ • '
HAŲJI VĮLKAVI4KI0 VYSKU

v

paveikslais iš 1914—-16 meta
Parašė P. aŽdeikis______ Z2l
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Vaikų Knygelė — su pa- '

Ataio Patyrimai Didžiojoj 
Kartj, 1913 ir 1919

k. Pomadą Vadov^Btacijj» 
ūrąudfts Verląimąį. Sųdarž’ir ....

fe- J- fe^ĮHS—W 
Moterystės NesuardomybS. J. 

LeaauskiaAv.‘ TSk’DdoO®-
5 ’ ?X.r,-JOe.

^LafiM Baraši 
2??_!-___406.

Žventas (SbdąfeT išleido 
Tėvas ARonsag Maria C. P._25c.

Beligijos Mokymo Metodi-
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■kun. Pr./B
MSaiUfet juokiu-

gas aprašymas kelionės j Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiro^ Ivanovų..• Egnldė 
Magnus F^rvąlį^^—- -50
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Dramos; 1) Germani; 2)

Knarkia:
ja 1-nję ak

Pagatyę
a.Laly » 4

mę. Surinko S;

Heido •
Kto-

tventai ętąMęUjų. Išleido /m. m -r. ‘ r

Beligijos -Mokymo Metodi-

Anderseno Pasakos—ra pa*
. eikslSliais _
I a • ;r .

kndziulaitįs-----__

Su- . 
liefavino Vaidevutis— ---- -- Įj^J,

Nepaisytojo—keturių veiks- 
tnij drama. Paraše kun; Pr. M- _ 
•rpįąą, K^iną-—_______—35fl

Ilgei? Gudrius

HOZIlkHS —■■■ii, ■ i ,i

. J Ubagą Akademija fr Ubagą
Paras ■SeirijfTu^ąŽ!35e. 

Sniegas — Drama 4rhj ak- 
tų Vtfta

raft Kuri: fc? VatėefaiuskaiAIOe.
žydą Karalius —, drama 4 

aktų, 5 pav. Vert? J. M. Sir- > 
??ts>

Visi Geri—3-jų veiksmų vai
delis ; pgra# M - v.: „...lOe

Patricija, arba nefinomoji' 
kankins — 4 aktų drama. 
VertS Jonas Tarvydas - -10a. ;

Išganymo Apsireiš — 
ąt$įŽnas |r 
ri& Jėzaus 
mas sti gaidomis —

J? ’ » . ’ • t

A_________ ’

DūjgAMęĄI NETOLI 
VILKAVIŠKIO '

Ka

1 ;

i

jiems
Ūrjrp/.
ą, jvąinŲ žinią,

---- f ‘Bus ir Tau 
malonu,’' kad . vaikas skaitys ir

• y ' f’

kp fr ųębrangu.
1,7 leidžiama vąi- 

įšti, dorinti fr lavinti 
tikrai vaikams geras fr pa- 

«*« 5 ‘ ' -r -___ 'U

‘ĮĮftlt jięmto “žvaigždę

mįslių, galvos

t — mps« nertgosl 
ta^ttlpja - vb į

Wp.sW •

Ęaiąa 4ngefr a^go VaijjB §>-

m

/

»

.t F'♦ »•< • - • x,

PAĮJKŠTĮS UŽPpOLfi 
ŽMOGŲ ;

Panevėžio apskr.

»TĮę §tapnų|o p^is- 
jįs susitiko beskrendąntį 

didumo paukštį, 
į prąskyįdųš pro šalį, k^ 
s netruks gavo iš užpa- 

į galvą tokį skaudų 
įkyge jam žvąig^-.

ųuįmrgėjo.
įganydamas, kad paukštis 
nsoje nepastebėjo keleivio 

^ųrpetyčiomis į jį susikūlė, p. 
p^ys sustojo apžiūrėti už- 

^tąyįętų-
^a tas pats paukštis 
ąptrą karią ir kirto 

.. i ^įrijį §iniĮkipį. Kę- 
BOfel PaJlWis p^F

, bot nęjvęikes
įyįo pagalėti atsitūpę 

Šyję. Tuomet keleivis 
pradėjo mėtyti į tą paukštį 

nenimis. Paukštis tol ne- 
lūgo, kol akmeniu nebuyo 

*ri"------ ------------------- 2------
te ir platink^

” Wl

akai
1) Mokslo 

klausimu, 
ilkatos, 5) 

advokato patarimu, 7) aptvaP 
vlsuonienSe kultūros įr e- 

ttjte gyvenimo), 8) priėSalkoUnis 
fračenybŽh?^

5y®S? juk RaSSfiJ

Užmeta t
Skaitytojai gauna priedu * fn^rty-if i“*-

• \ -*4’.
— •--'■* -

rasi Šluos

H

V

< F" "T * “ S>

Birželio 13 d. 1 vai, nak
ties . užsidegė Vilkaviškio 
valsčiaus Sartokų kąiino 
gyventojo Jono Valaičio 
kluonas. Sudegė viskas, li
kosi tik klėtis. Trobesiai 
buvo apdraiisti. .>

Tą pačią dieną Pūstapė- 
džiu kaime sudegė Pečiulio 
>iajpai.

ę^I^TĄĘ VĖJUKUS
BiA'UUJj kaimas, Anta

lieptės vai. Šio kaimo vie
nam ūkinikui karvė atvedė

». • • • ■ » > 

veršeli, kuino visos’ keturios 
kojos buvo yjęno kaulo, ne
lanksčios — be sąnarių. Vi
sos kitos VeršeĮio kūno dalys 
buvo ųoi-malios. Turėdamas 
tokias keistas kojas, verše
lis negalėjo atsistoti iy pri
eiti žįstu Todėl neilgai pa
gyvenęs padvėsė.
•V*. . • ?>*x \į «...

tik išėjo iŠ spaudos!

' ' STASIO PILKOS

’IO WKW”
iug rimtų it MŠ-
i’Mii WSii Wwį- 

irtą kielndanani tnržti na-

> Z- Kaina tik SBo.

MĄL0NŽS ĮSTATYMAS 
/ • Mįp. kabmętąs
jau .priėmė malonės*įstatys .y* . . . . f ■ - ■ x • •, . ? • ,
mo projektą, kuriuo p. Pre
zidento, malonės teisė yra — 
1) 'dovanoti teismo sprendi
mų paskirtą bausmę ar jos 
dąlį,zar pakeisti ją lengves
nę bausme, grąžinti ųių- 
smęrkUj am teisęs, nurody
tas Baųcįž. St 28 str., kįęk 
jis Įięęią- pensijas ( 30 ir 34 
str. ir kitų straipsųių karo 
įst. knygų. / '•■

.Malonės prašymą galį duo
ti paįs nuteistasis ar jo glo
bėjai p. K. Prezidento var
du. Tokio prašymo padavi
mas nulaiko mirties bausines 
vykdymą. Malonės aktai 
vykdomi teismų sprendimų 
vykdymo tvaria.

_ - m. „ .
Šienais dįenumįa apsįrgp 

Telšių diočezijos- Gfųgr$vi- 
karas prel. Pr. Ųrbanąvi- 
lįus. ,J 1/  •

Idratf knyga “KaUjimuoM pu 
bqKęvikuą.’y Parairfet 
gelįj. 4is pats pefgyyęno tai,

menkę. Kreipkitės adrėrat Kaa-
Inu, Kan. P. Įfcfftifc MUklkMfr 
tava. Knyga įdStaai parašyta,' fr 

k naridh-160 jireUM, A.>*Mti»

’< r yc»-

tl "Sargybe/* kad 
ujtj numariu.

Llandlen namat,

m? w«?w 
ltHOT KOMAI

-ir 5«5JjEwj.sąf

Važiuojant 
plentu "nuo Marijampolės . į 
Vilkaviškį, kiekvienam Įcpinį1 
tą į akį.prę pat Vilkaviš
kio dešinėj'plento pusėj sja-

**” ' .A»' r-* ;'

tomi nąuji y ilkaviskio Vyš- 
’ rniioi Kunigų, Seminari-.

_ > į*- --v* " *“ . jį

f, 
anksčiau buvo Seinuose, bet 
1919 m., lenkai ją iš ten įšyą- 
Tė ir ji kiek-laiko buvo pri
siglaudusi Zyplių dvare 
(^ąkių^ąpskrj. Bet čionąj’ 
nebuvo Seminarijai tinka
mo nąmPy.įe to, nuį^alį vie
tą, toli nųp didesnio ęęĮitpb, 
1921 m. /Sątąinąrįja pęrai: 
kėlė į Gižų dvarą arčiau 
plento,, beveik pusiaukelėj 
tarp Vilkaviškio ir Mari
jampolės. Čia,. tiesa, vieta 
šiek tiek pajogesĮię, bet Se
minarijai numatytas namas, 
kuriame turi tilpti bęųdrą- 
butis, klasės ir net gyventi 
keletas profesorių, pasirodė 
taip w- 
to įuvo gyyo reikalo susį- 
ĄPiRti UW pątąipa Se
minarijai. . . '
Kąi 1926 m’, buvo įkurtą 

Lietuvos bažnytine provin
cija, Vilkaviškio vyskupijos 
centru tapo Vilkaviškio 
miestas, karįįe ir apsigyveno 
J. J. Ę. E. vyskupijos vys- 
|!}Pą? A- Karosas įr 

is ko^dj^ton^ ą. Reipjf. 
.rąuj|4 Seminarijai /Tretį 

YY?!fflPW ?entre> u 
Vilkavijkyj. Jau' 1927 ^į. « 
pavasarį pradėta statybos, 
darbai, o šiandien jau stovį 
gražus diJelis Gn jų aukštų 
mūras. Dabar skubiai eina 
vidaus rengimo darbai, kad 
naujieji mokslą metai jau 
bfttų galima prądėti naujuo
siuose Seminarijos rūmuose, 
j Vilkaviškfo yyąkąpįją sa- 
Vo mokslo ist įsigijus

ai pasisto*

UFO KPIDfcMIJA
< VEVIRŽfiNUOSE

Jau kuris laikas kaip čia
. ' i- it <- .. . • Si -ri

biednuomenė serga tįfu. Vie
nas jau mirė. Yra pavojaus 
ir plačiai ligos epidemijai 
išsiplėsti, nes gydytojo arti 
nėra.

?_<• j-1*-. •

SOZAUME  ̂JKVOSTOUULL

į U^alim° W 
ta papildoma žinia, kad su
degę įgyvenami ir 6 negy
venami namai. Namai sude
gė su visu turtu, nes dėl kai- 
trp? iy namų artumo ugnis 
išsiplėtė labui greitai- Žmo
nės vos spėjo pabėgti, o a- 
pie turto išgelbėjimų nega
lėjo būti nė kalbos. Ugpi už
gesinti pasisegė ti£ ątyažia- 
yus gaisrininkams-

Nuostolių būsią už pusę 
milijono htų.

be gHd<‘idmtį 
1innĮ«( ’ ‘pi11!' '^V^ _
Parašė Julius Verne. Vertimas
* w 4S«'*** r--

tas

te

^Vidęfla^SavyMa
gu

Gri-
___  -t-W

’ £afriš (pufe). ParalA
Vaitkus------- r. •'■,.»■------ —j^Oj

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
iš lei i...... .10c.

J.

*‘n*l6žDUT^
vaiką paveiksluotas

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusL didumo.

Tcvąi, ąukĮštojąi, šeimininkai!'
Jūs trokštate &vą yaįfątntf Įąi- 

fe8 teg
inę kurti jau nuo mažu dienu. Pats 
pirmas tam darbas — tai Jpraūn- 
tį vaikas dar mažose dienose pa
mykti visa, kari gera ir gražu. Tai 

kams šviesi' 
W tikra‘ ‘;
daryk Jįęma' šiemet gražią dova-

imi
• ■ ■«• >- H v.lu duodama

mas'
y

<

Deklama-

kaa— _ J
Jono Kmito KŪfc ___  T_
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais fr apraSymaia__ 1—1.50
■ —! . - J> ■ -A. - »

ratt

Komedi- 

■wa uj ■ 

i Pasakyk mano'lak 
__ ;i ‘ Į, fr.fr 1C-1U 

dalis H: 1)' ' / 
Ištiraime paskui; 2) Antanu* 
kas. Surinko S. K, D. ir^Llfifc-

MAT.narimtnfl
• ' iW >'

Pulkim Mi UIHW!
panda. Odos apdaru $3.00 fr $3.00 
|biu Naujas Aukso. Alto

riuj—juodos (prastais minki- ‘ 
ab viršeliais)__ _________ T" ,

fr.fr
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J^aba Dienia^
''Pėdė Anufras sveikina jus pradžioje jūsų atostogos pakeitimo mūsų visub-

ta T /
* . f r
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A Inetą. Prasidėjo jūsų poilsio laikas. Sąžiningai išbimoki- 
nę HJokykįojė per dęvynius ^mėnesius nuvarginote savo 
jaunas galveles, dabar per šį laiką turėsite progą atsigti- 

< vihtL^ -'.'J -- Z
\ • • •' \ • -• ' • ■, - ■ ■

Poilsis tai poilsį bet atsĮmyti reikia, kad visiškas 
dykavimaš' tai pavojingas dalykas.^ Jaunimas, kuris ato- 
stogų metu atmeta darbą greitai nupuola į vagą nelaimės. 

=~i §v.-Alfonsas sykį sakė: “Tinginystė tai dirbtuvė velnio.”
Kiek čionai šventasis pasakė tiesos. ' -

‘ *■ . \ ' ' ' ' X- •

Nebūkite tinginiais vasaros metu. Laiko užtektinai 
teįrėsi pažaisti. Surask laiko kokį. n6rs darbelį atlikti,: 
nežiūrint kad ir bus mažas. Pamylėk skaitymą. Kiekvię- 
ną dieną atrask bent dešimtį minutų pašvęsk knygų skai- 

’ tymui. '' ✓ . s :‘
Jeigu išpildysi Dėdės pastabas,“tuomet rudens metui 

* atėjus nereikės gailėtis, “kam aš taip negerai padariau,” 
“kodėl nepadariau tą ar tą.” > .

..v*- - .
A . .
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“NEBŪK MERGAITĖ”
-z*

s. 
-N"* ' ’.

Aš manau kad niekas taip nesuerzina berniuką kaip 
sekantis išsireiškimas: ‘NEBŪK MERGAITĖ.” Jeigu 
kas panašiai pavadina berniuką tai jį begalo pažemina. 

- Bet vra ir. išimčių. Paklausykite. , ;>
Berniukai tankiai draugaudami.. . atlieka geni dar- 

bų... kartais ir velniukas draug ateina pažaisti. Pereitą 
savaitę išėjau su savo draugais pasimaudyti- Įėjome į 
ledinį prūdą. Matėsi kad vietomis buvo vandensukių, bet 
vienas iš mano draugų ramino mus kad tai mažmožis. 

\ Pirmiausia jis įšoko i „vandenį ir pradėjo plaukti į tą vie
tą. Staiga pastebėjome kaip vandensukis pradėjo jį suk- 

*ti aplink. Nusigandęs mūšų draugas pradėjo šaukti: 
' “Gelbėkite, gelbėkite jau prigersiu.” Pradžioje pamanė

me kad jis juokus daro iš mūsų baukštum’o? Pasirodė kad 
čia juokų nėra. Reikia rimčiau, imtis prie dalyko stovio. 
Vieni įšokę į laivelį pradėjo irtis prie nelaimingojo, kiti 
metėme į vandenį išsigelbėjimo dirželį su virvele. 3

Išgelbėjome savo draugo gyvybę. ^JKuomęt mūsų ne-

dovinojimo, kad jiš^ūš pavadino mergaitėmis, kad mes 

nedrįsome eiti į pavojingą vandenį.
' . Petras Sabaliauskas

l
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PASAULIS 3KAWAT8
Ti_____ 2a“

pareikšti pasauKa didumui 
skaičiais, reikėtų labai dide
lių" skaičių. Tačiau, iš tik
rųjų, to nėra. Visas , pasau
lis galima išreikšti skaičiais, 
nevart/jjant didesnių, kaip 
100 ženklų, skaičių. Štai ke
li pavyzdžiai. ; • . >

Kiek žmonių >yra • pasau
ly ? Iš viso du miliardai. 
Tas skaičius taip rašomas: 
2,000,000,000, vadinasi, turi 
tik 10 ženklų! Kitas payyz-dauginę dar kartą šiuos_du 
dys. Kiek lašų? yra visam 
žemės vandenyj Moksliniu; 
kų apskaitymu, vandens že
mėj yra 1,300 milijonų ku
binių kilometrų.’ Vienas la
šas vandens užima vieną ku
binį, milimetrą? Reiškia, vie
nam kubo metre yra lygiai
• * * K-

vienas, miliardaa lašų, o ku
bo kilometre yra vienas mi- 
1 i ardas kubo metrų. Sudau
ginę visus šiuos skaičus, 
gausim, kad vandens lašų 
skaičus žemėj yra parašo
mas skaičium iš 28 ženklų,

> * K >
kurių pirmieji, du yra 1 ir 3, 
o kiti visi nuliaį, arija para
šius atrodytų įaip: 1,3^0,- 
000,000,000,OO^gOO,  Wfi00- 

000! z S ”
Dar vienas pavyzdys, vaiz

duojąs pasaulio tariamąjį 
nepabaigi amum^. Sakysim, 
mes norim patirti, kiek mi- 
limetrų nubėga sviesos spin
dulys per “vienerius metus.

. • v • > -Ja, ■ ;■ < ■ n'

į
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menėje pasireiškė didelio de^ 
pasitenkinimo.

.
Šiaulių kai visuomenė bir

želio 1 d. susirinkimo nuta- 
rimu pasiuntė Mfturterių 
Kabinetui tokio turinio raš- 

X ‘'j' ifsl 
' • '* ■- * v \ \

Einant naujuoju švenčių 
įstatymu, kuriuo. įsakoma 
sekmadieniais ir šventadie
niais atidaryti prekybos ir 
pramonės įstaigas nuo 13 iki 
16 vaL laužomi Dievo, ir Baž
nyčios įsakymai: “Sekma
dienį ir šventadienį švęsk:” 
Tuo tarpu žyd£i turi savo 
šeštadienį ir joks įstatymas 
neverčia jų tą dieną preky
bos įstaigas atidaryti.

Tuo juk skaudžiai įžeidžia
mi krikščionys ir jį religija, 
daromaK gėda Lietuvai prieš 
visas krikščioniškas valsty
bes ir lyg parodoma, kad Lie
tuvos , vidaus sutvarkyme 
pirklio interesai pastatomi 
ankščiau dvasinių visuome
nės interesų. - Visą aukščiau 
išdėstytą turėdami galvoje, 
mes, Šiaulių miesto ir „vals
čiaus katalikiškoji visuome
nė, susirinkę š. m. birželio 1 
d.- po pamaldų šventoriuje 
skaičiuje apie 3000 žmonių, 
tokį įžeidžiantį mūsų religi- 
jausmus įstatymą Tnaloniai

'lys per sekundę nulekia 
Paprastai manoma, kad 300,000 kilometrų. Pavertę 

metus sekundėmis ir sudau
ginę, gaunam, kad šviesa 
per metus nulekia milimet
rų skaiČiii, kuris turi 19 
ženklų ir pirmieji du ženk-, 
lai yra 9 ir 4, o kiti visi — 
niiliai. Dabar įsivaizduokim,, 
kad šviesos spindulys nuo 
vieno galo pasaulio lig ant-

f V. J.T4
X -

* z * * 
•X - i

Pirmininkas _ _ _
451 E. Sotanth St, So. Boetoa Mum 

Vice-PlrmftdnhM — A Njudilunas, 
. 885 E. Broadwiy, So. Boston. Mua. 
Prot BaStinlnkas — V, Tastollnnas,

40 Marine RtL, So. Bostoo, Mass. 
Fin. Rafttintnkaa — D. Lingevičlus,

82 A4ams 8t, Dorębester, Mase. 
Kasiertus — *P. Ktenonla,. /

286 Bolton 8L. S<x Boston, Maa& 
Tvarkdarla — J. Leščinskas,

141 Bowen SU So. Boston, Mass. 
Draugija laiko traairlnklnus kas antro 

pirmadieni kiekrieoo mtoealo 7:30 
vai. vakare, iiobatoytin« j svetaine j, 
Fifth St; So. Boston, Mana.

. . y■ W . ■ ■ ■'    8 y I > »
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OI MRD UtTūV. DUKTERŲ DRJOM>
PO GLOBA MOTINOS iVfc 

VALDYBA
; . ..S •

- Tekio A&nensklene,

m turi lėkti 1000 miliardi}jgvraTo PETRo»POVILO 
į'7 DEJOS VALDYBA ,y

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

Vice-Pirminihias—Juozas. Jackevičius,

Prot RaStinlnkas -r- Kasys Rusteiks, 
/ 446 E. 6th St, So. Boston. Mass. * 
Fin. RafitiMnkąs — Juozas Guzevlčima 

27 Tampa 8t» Maitapan, Mass.
-------  V lųČM KMliiluĮ

- ritoas Geležinis,.

tena kas pi* 
mėnesio S 
salėj, 

ton, Mass.

ŠV. J0K0 IV. JO. BAiALf 
DRJ08 VJULDTBA

r ? 
Pirmininkas — Motiejus žiebs, / 
. 539 E. Seventh St, 8o. Bc^ton, Mass.

Telephone South Boston 8Ž552-R. 
Vice-Pirmlnlnkas — J. L, Petrauskas^ 

24 Thomas Pk, So. Beeton, Mass. 
Prot Raitininkas — Jonas GllneckU 

5 Thomas Park, 80. Boston, Mass. 
Fin. Raftinlntkas — Matas Selkls, s 

256 E. Ninth St, So. Boston, Maat 
Iždininkas — Andriejus Naūdžiunas, 

885 E. Broądway, So. Boston, Masa 
MarSalka — jnn»«t Talkia,

7 Winfield St, So. Bostdn, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas treSą 

nedžidlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh S t, So. Botfon, Mass.

ŠV. KAZnnŽR0K.E.D-JOI 
VALDTBOŠ AITBAŠAI

; v*

metų. (Iš'tikrųjų, jis, tur 
būt, lekia daug mažiau). Šu

skaičius, gausim, kad di
džiausias pasaulio menamas Jjz 
ilgumas milimetrais yra pa
rašomas skaičium iš 28 ženk
lų, kurio pirmieji du yra 9 
ir 4, o visi kiti — nuliai*. ?
'Iš šių pavyzdžių matyt, 

kad pasaulio dydis, pareikš
tas įkaičiais, yra vis dėlto 
labai menkas. Panašių pa
vyzdžių galijna būtų nuro
dyti daugybę? Ir mes, kaip 
sakyta, neišeitume iš' skai-

X ‘

didesnių už 100 ženklų.
“Tr.”

446 E. 6th St, 8a Boston. Mass.

Mass. 
Iidlninkaš — Vintas Kiattlus, 

67 G Street, South Boston, Masa k 
Tvarkdaris — Petras Geltainta, - 

14 Vinton St, South BosteB. Masą 
Dįtanfūoe . * *“* ’—‘

mg nedSmenl Mta1 
▼ai. po te«ti _ 
E. Seventh St. 8a

cių,

pindu-
5fiT :.:

-J “■

ŽMONES BE MIEGO
Budapešte (Vengrijoj > gy

vena Pąjįl.Kerri, kuris per 
15 metu' nuo sužeidimo Di
džiajame kare negali užmig
ti. Žmogus nemiega penkio
lika ' metų ir nejaučia jokio 
noro miegoti. Spauda rašo, 
kad tai ne pinnas ^atsitiki-

4

JUOKDARĖ BEŽDŽIONĖ
Vienuose namuose gyveno beždžione. Į jos visokius 

prasimanymus žiūrint, juokais reikėdavo liepti: jaj nie
kai būdbvo ant stalo užšokti, pervirsti kūlio, katę taboka 
pavaišinti—žodžiu—visaip kaip žmonėms pašimėgdyti ga- 

i ledavo. .
Visur-kur įsižiūrėdama, kartą pamatė poną barzdą 

beskutant. Tai naujas jai prasimanymas. Laukia tiktai 
jo išeinant. . \ .

Kai nieko seklyčioje nebebuvo, šoko skubiai prie sta- 
z - lo, išsiėmė pono skustuvą ir snukį muilinti griebėsi.
- Neblogai su mokolėliu išėjo. Tada drąsiai pasiėmė 

aštrų skustuvą; nors čypia, bet tai viena tai kita ranka
< grando, ant galp brūkšt aštria geležim pakąklėj ir persi-

- piovė gerklę... . \ '
z —x

“TEBŪNIE MAN TAIK, KAIP TU PASAKEI”.
- J z ••

- . v l
Jaunas kunigėlis ir jo brangioji motute bedėjo darže

lyje kvepiančių gėlelių. Per nekurį laiką abu tylėjo, aky
vai žiūrėdami į tekantį upelį kuris tingėdamas srioveno 
pro kvepiantį darželį. Motinėlė mąstė apie praeities die
nelę, seniai seniai-vtaip, apie tą dienelę kada jos tas jau
nas sūnelis su drebančiu balsu atėjo pas ją pasakyti kad 
•jis mano kad Dievas šaukia jį į Savo tarnystę Ji tą die
nelę buvo begalo narsi, tyliu balsu pasakydama jam kad 
ji nenori užstoti jo sielai ir Dievui kelią, žinodama kad 
sūnelio pasišventimas ir jos atsidavimas atneš šimterio-

* pą palaimą ir amžiną džiaugsmą. Ji užmiršo dabartį ir* 
viena mąstė apie praeitį. Karti ašara įsivogė į jos alus 
kuomet ji prisiuntė savo vyrą, mirusį jau daugelį metu 
atgal, kuris neturėjo džiaugsmą matyti savo sūnų afna-

‘ šaujant nekruvinąją auką prie altoriaus. /
“Mamyte, jeigu Dievas mane pašauktų į misijonie- 

rius, kaip Jo tokį nusprendimą priimtumei ?” j ’

Meilingai jos akys žiūrėjo į skaistų veidą savo sūnaus 
kunigo. Ji matė kad jo akys nežaidė, neerzino, buvo tai 
rimtas ir svarbus klausimas. Migla, laikinai apdengė jos 
akis. Jos balsas pasidarė saldus ir švelnus: »*. 7

‘♦Brarigus Sūneli, dešimts metų atgaį tave Visagaliui 
t atidaviau, ir tave nepasiimsiu atgal /j&s savę. Esi Dievo 

kunigas, ir jeigu £is tave dėlei sielų išganymo kviečia ma
ne palikti, atsimyk kad aš galia sekti pavyzdį Jo Bran
gios Motinos Marijos?’ }

"7.\ . '?■ ■ i • 3 . ■ . :Abu sėdėjo tyliai, sūnus ir motini. Mirštantieji sau
lės spinduliai žaidė medžių lapuose. Vakari# artinantis, 
šešėliai darėsi ilgesni. Augštai nuo kalno sidabrinis varpo 
balsas skambina “Angelas Dievo.” Motina ir sūnus atsi
klaupė, ir iš jos motiniškų lūpų skambėjo žodžiai: “Te
būnie man taip, kaip Tu pasakei,” kurie dabar turėjo gi
lių reikšmę, kadangi Dievo malonė apšvietė jos sielą dan
giškomis grožybėmis dėlei sielų išganymo. _ j >

, KuPranas

t’ l

savo rūšies tinginys/ z - ’

Vieną diejią ėjau į laukus pasivaikščioti. Ant nukirs
to medžio kelmo sėdėjo ūkininkas pypkę rūkydamas.

“Kaip viskas,” paklausiau.
“Neblogai?’ tarė jis, “turėjau daug medžių nukirsti, 

bet užėjo didelė vėtra ir visus medžius suf šaknimis išvertė, 
iš žemės, ir nereikėjo man nukirsti.” ■

“tTai gerai,”.tariau.
“Taip,” jis atsakė, “tuomet užėjo didelis žaibavimas, 

medžiai užsidegė ir sudegė.. nereikės dabar sudeginti 
medžius.” - ' • \

• “Ių ką dabar darai žmogeli,” iš žingeidumo klausiu. 
Jis atsikosėjo ir tarė: “Kadangi man taip* pasisekė 

su medžiais tai dabar laukiu kada bus žemės, drebėjimas 
ir bulves išmes iš žemės į viršų.”

■ * *z
• ✓ X
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AR TURI GERŠ SPĖJIMO DOVANĄ
■» 

Girioj kirstas, krome pirktas, paimtas ant rankų 
graudžiai verkia. x .-
Stovi kerčioj pasipūtęs, laksto lauke,' kaip padu-

. kęs?
S

/

t

t

v • /

20.

21.

fŠfei

1927 m.-Paryžiuj 
rriirė rusų advokatas, kuris 
10 metų atgal buvo sužeistas 
į^galvą. Tas sužeidimas nu
traukė advokato miegą ir jis 
visą 10 metų negalėjo užmig
ti Medicinoj tas dar paslap
tis. v ,

Pirmininkas

Prot RaMinmkiJ-TVlncas Paplausku
116 Bowta St, 8a Btattai, Mass.

Fln. Ra*tlntokMx— M. jeikls,
•256 E. Nnth St, 8a BcMrton, Maai 

Kasierlus — F. Grendells, 
287 W. Fifth St, 8o. Boston. Masą

Marialka — X Zolkta7_Wlnf!«ld 8tT B* BcHtoa, Maa 
Draugija laito stairiljtitottB kas ant

rą ned€ldi«n| ldtavieno štaeslo, pc 
num. 492 E. Seventh 8t, tarapijo* 
saldi 7ts st, South Btaton, Masa

- _ ______ Jf:kataŲkžkos spaudos.

*
Pirmininke

63 G SLASo.' Boston, Mass. 
Viee-PirminlnkO — F. Zaleckiene,

448 Cambridge St, Cambridge, Mamų 
Prot' Radtininke — Ona Slaurieni,

443 E. 7-th St,, So. Boston, Mani 
Telephone South Boston 3422-R.

Fln. Raštininke—Marijona ^farkoniut^
664 E. Eighth St., So. Boston, Mase. 

Iidinlnke — Ona StaniullutB,
105 Weet-6-th St., So. Boston, Maaa. 

Tvarkdarė — Ona Mlzglrdiene,
151? Cotambla Rd., So. Boston, Maw 

Kasos Globėja —> E. JanuSonlenė,
1426 Oolumbia Rd., So. Boston, Maaa. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieno mėnesio^ 
7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj sv»» 
tainėj. '

Visais draugijos reikalais kreipkitia 
pas protokolų raStininką.'

' - ■’ \v— I ................. I I ■ I

D. L. K. KEISTUČIO DRUJOS 
VALDYBOS ADRESAI J ~ 

1930 M.
Pirmininkas — Antanas Macejunas,

450 E. Seventh St., So. Boston, Mas&_ 
Vice-pirm. — Povilas žirolis,

554 E. Fifth St, So. Boston. Masa. ; 
Protokolų RaSU—^Adolfas Navicfauų *

274 Bolton St. So. Boston, Mass. z - 
Finansų RaSt — Juozapas VlnkevR5u%

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

702 E. Fifth St, So. Boston, Masa. 
MarSalka — Kazimieras Mikallionis,

906'E. Broadvay, So. Boston. Masa. * 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė- , 

nosinius susirinkimus kas antrą ne- ; 
deidienj kiekvieno menesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir Silver_Sts^; 
So._ Bosten, Mass., 1-mą valandą po 

* pietų. -Ateidami atsiveskite dranga 
naujų narių su savim prie draugijos 
prlražyti.

PRANEŠIMAS
. ■ • • 1 • - ’

" ■" ■ :r

Blaivininkų Naujosios Anglijos 
Apskričio ir šv. Pranciškaus para
pijos, Lawrence, Mass. išvažiavi
mas įvyks Palangoje rugpiūčio 31 
d. š. m. /• ?
(' Komisija stengiasi, kad šis išva^ 
žiavimas būtų įdomus ir linksmas. 
Lietuviai turėtų, paremti tokius 
parengimus, nes Lawrenco (lietu
vių bažnyčios užbaigimui reikalin
ga finansiška parama. Blaivinin- 
kai . nutarė savų, išvažiavimų tur$t

yra svarbų remt bažnyčių ir kata
likiškų spaudų. C

. Išvažiavimo Komisija
, •__ ___________________ ——i

■z

f
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TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir" negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris 1930 metais neuž-. 
siprenumeruos leidžiamo Kauhe 
moksleivių, skaisčiausio mfisų tau
tos žiedo, žurnalo '

. I ■ . , " -T'

>

Mokytojas aiškina 'mokiniams: 
— Mokesčiai yra tiesioginiai ir 
netiesioginiai. Kas man pasakys 
netiesioginių mokesčių' pavyzdį ?

— Šunųjnokestis, pone mokyto
jau.

—< Būtent, kodėl jis netiesiogi
nis? ,

— Užtat, kad jj moka ne patys 
šunčs, bet jų šeimininkai. “M. R.” 
' Z Z , -

' f •

Juoazs Kleinortas

.PER PAMOKĄ
Mokytoja.—Kų duoda mums žą

sis, Onele?
Mokine.—MČsą, žąsiukus...
Mokytoja.—O kų daugiau?
Onelė tyli
Mokytoja.—Na, aš tau pagelbė

siu. Kų turit jūs lovoje.
Mokinė.—Blakių,- panele moky

toja^’ ' “M. L.”

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
taliku Veikimo Vottro leidžiamų 
eavaftraitį

- “MūSy LAIKRAŠTIS

- -a r' < ' «r

Be akių, be ausų—neregius veda? 
Su medžiu lygūs, niekad saulės nemato ?

- . . .. ■ ,/ ------------ -— ___
ATSAKYMAI PEEEITQS SAVAITES SPĖJIMŲ 
\ 13: bulvė, 14: grėblys; 15: dalgė, 16: rugiena,17pipi

rai 18: šešėlis, 19: rastas.

Pasimatysime kita savaite.
«Jūsų

Z

22.
23.
24. Kokių medžių yra daugiausia?

v»
*K

•1/ ••
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‘ x te ristam gfanfatai te paiste* 
mieste Lietuvoje.

“Mūsą lriknitte” metams kaš
tuoja keturi Etai, pneeTtnetą du 
litai. ’
rUtrijoj, Estijoj ir Vokietijoj 

kaina ta pati, o visur kitur užrie- 
nyj (taigi te Amerikoj)—trifukai 
brangiAU.

GUDRUS? ‘RANDELIS” ..
Senas žydelis, supirkinėdamas 

senus daiktus, klausia šeimininko:

— Ui, maž turit kų pardot: senų 
kelnių, skudurų, kaulų? s

— Nieko neturiu. Žmona jau se
nai išvažiavo; aš vierižs namie.

— 0, tai jūs greičiausia turite 
tuščių butelių... •* “M. R.”

BROLIAI IŠEIVIAI
TGvynte likimas, Jos laimėjimai Ir ne- 

laimta, jos sltivartal iTMdos Jums vi
siems, be abejojimą rUpL Jums taip 
pat rupi, kad TSvynSje taurautą ir 
klestėtą teisėtumas ir laisve. Jąs taip 
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ne
ribotą sauvaliavimą su ivenčlanstomhi 
žmontą teMmls Ir laisve, r- Jąs norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiąją ma
rią atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koks 
jis tikrumoj yra. — Altais visais at- 
Avtfials Jums labai yra pravartu 15- 

- slražytl . V

‘‘DirMMnku,4’ 
nes 2. S

“DARBININKAS” Ira tikriausias 
Mą dieną Uttuvus gyvenimo veidrodis. 

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
lafsvis mellA

“DARBININKAS" teokb neapkątai 
priespaudos- mburto ir klekinti didvaP- 

veidmaiUYSta.
“DARBININKAS” tiesta kalią Ttvy^ 

nei | frieeesoj rytoją.
•DARBININKUI" ytatf ir visados 

riti Ubai (doaataa 

bo taao- 

pratašo

te* <Mrew ^Mnrnt. FumteMte M mso gtata

1 kaitim)a

rapt dartM 
v "DABB 
tavo “RADI

“D 
ntą ir

“DARB 
rtus PR. DO 

 

fikvMMtal 
<4" .
atau

Amerikoje “Da

tu reikalai.

.Lj-K

“ATEITIES” H
Žurnalas eina susiuvimais po 64 
psl kas .mėnuo jau 10 metų. Jame 
rusi .gražių eilėraščių, beletristikos . 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips^. 
nių, iliustracijų—pažinsi visų Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimų. - j

*'Ateitis” visų pigiausias Lietu.
voje žurnalas. Už $2.0Q jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
‘‘Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00. Moksleivams; met. •— 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais
vės Al. 3.

1
Žolė trokšta rasos , gamta gaivi- . 

naši ir stiprinasi saulės spindu-- 
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų ’ 
Šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

»——r---------------------—
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LIETUVOS ?
ŽENKLAI

“DARB

t
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Andai “Darbininkas” Hu-

Fo pataręs S. L/A. įvesti iš- 

itį, kad apsigynus nuo 

tkų. Tiesą pasakius, 

nebuvo tiktas patarimas, 

Tūrio mes neturim iiė teisės 

noro 8. L. A. nariams 

duoti, it žinome; kad jei tok- 

^ųkį patarimas būtų ir rimtai 

dttotas, tai jis niekuomet ne- 

būtų priimtas. Tai buvo tik 

pareikšta nuomonė eiūamuo- 

įyii klaurimu. Tačiau *‘Lais- 

b Ve? rimtai prade j o tą klau- 

amą svarstyti irstai ką pą- 

teįškė:

“Mes visai neabejojame, kad 
i fašistai ir socialfašistąi nesi- 

f r griebtų to klerikalų patarimo, 
’i į nebegalėdami -atsilaikyti prieš 
/'pažangiuosius SLA. narius. Na, 

kas tokiems veidmainiams, kaip 
, Grigaitis, Vitaitis’ Gegužis, Sa- 

goems, prieiti išpažinties? Juk 
e neturi jokio principo. Visi 
» mirtini darbininkų ^.prįepai, 

prieš- darįnntikt^ jie’ 
naudoja bjauriausias priemones. 
JEovodami prieš komunistus ir 

^'kitus pažangiuosius SLA.
rius darbininkus, 'jie kiša žo- 
džius “Taip man, Dieve, pa- 

/ ■dėk.” Jeigu tie žodžiai jiem nė 
/ kiek hepagelbėtų, kuomet jie 

įkišti į SLA. konstituciją, 
~ risku, vėliau tie reakcijonieriai 
/dėtų pastangas įvesti ir išpa

žintį. Dėl,geresnio ‘‘pavyz
džio,’’ socialfašistas Grigaitis 

/ įinriutinis prieitų išpažinties, 
?--rkaip toks pats fašistinis gaiva

las Dr. Šliupas priėjo išpažin- 
F' tfes Lietuvoj.” •

•T\ '• * " /
į ištiesi), indomus pareiški- 

flnas. Būtų, gan 'žingeidu ma- 

Lp. p. Grigaitį, Vitaitį, 

i Gegužį, Bagočių, artinantis 

•jįfię klausyklos ir' nfežinia, 

■Ur tektų pasidžiaugti dėl tų 

^kalbaimjjų ponų išpažinties, 

nuliūsti dėl to, kad, anot 

“Laisvės,” veidmainingai 

*5ą atliktų; bet indomu, kad 

^tokia neįmanoma mums ga- 

Mmybe “Laisvės” re'dakto- 

^riaus vis gi daleidžiama. Ir 

į^tiesų, jei Šliupas, anot 

s,” priėjo išpažin- 

^tięs Lietuvoj, tai kodėl gi

> kiti panašaus plauko po- 

negalėtų to padaryti? 

alios, ir 'patsai “Lais- 

r, redaktorius nuo tokios 

^limybės nėra liuesas ir 

ku gyvu negali užgvarah- 

1, kad to niekuomet įle- 

įljarys, nes žmogaus valia 

ąrtais labai pasikeičia ir 

vo malonę net iš akme- 

padaro IzraeliaUš sūnus, 

|pt šv. Rašto išsireiškimo.

Rievės” 'redaktorius

tetai ikij bažnyčiai Visų

z

*•

monės veidmainingai ją at

liktų, vadinasi, visiškai ka

talikiškas nusistatymas. Pas

kui, savo griežta kova prieš 

tikėjimą jis Visiškai sumu

ša nuomonę^ kadkomunistas 

gali būt kataliku, ir. tuoini 

labai palengvina kunigams 

darbą, neš jau čia pats ko

munistų šulas nurodo, kad 

komunistas būtinai tari būt 

bedievis.. Toks atvirumas 

reikia įkainuoti. TUo būdu 

“Laisvė” nors neigiamomis 

priemonėmis daug pasitar- 

njaUja" Dievui ir užtai Jis 

gali suteikti 11 Laisvės” re

daktoriui atsivertimo malor 

rię.
% J

“Laisvė” stato klausimą, 

kodėl Katalikų Susivieniji

me kyla riaušių, nors ten 

visi nariai eina išpažinties. 

Bet ji pati į tą klausimą 

nors nejUčiotais bet tiksliai 

'atsako' pareikšdamarpanie
kos tiems, kurie veidmainin

gai išpažintį atlieka. Taip, 

čia kaip tiktai ir yfa tų 

riaušių priežastis, kad tttli 

nariai netinkamai atlieka iš

pažintį. Bet kadangi didžiu

ma Katalikų Susivienijimo 

narių išpažintį atlieka gerai, 

tai į tas mažumos riaušes 

galima sėkmingai reaguoti, 

ir tvarka vėl sugrįžta. To 

laisvamaniai negali nematy

ti ir dėlto šu iiorU įvestų iš

pažintį į savo Susivieniji

mą, jei ta išpažintis būtų 

privaloma tik vieniems bol

ševikams. Bet kadangi ji 

būtų priverstina visiems na

riams, lai, žinoma, apie iš

pažinties įvedimą į SLA. 

negali būti kalbos.

Bet vis gi net pačių ko- 

muništų pripažįstama, kad 

išpažintis yra galinga prie

monė tvarkai palaikyti.

* - - ■ - .
‘--- — - J

touuttujiU >
Sunki lietuvių emigrantų 

padętis Ttrafcilijoj nerodo 

jokių gerėjimo žymių. At-4 

virkščiai, gyvenimas darosi 

vi& sunkesnis ir skurdas au

ga Daugeliui lietuviu bado 

šiųčkla jaU atsistojo prieš 

akis. Šimtai lietuvių ateina 

f konsulatą, prašydami dar

bo ar pašalpos duonoB kąs

niui. pojUj kOTisulatai gali 

tik nedidelę dalį tų nelai
mingųjų ittšelpti* u dafbų 

parūpinti'* Visiems noita- 

nėj-a ,gą|ifia-

atlygmimųneįtaanuiiia 
gauti darbo. Naujai atvyi

; K t 2 g

Komisija, paskirta preri- Sątykiąį tarp Franci jos 

dento Hoovorio ištirti darbo ii Italijos yfc: dar įtaagfti. 

if htamo pddėtti tedave 

lahai džiuginantį raportą, pastangų, kad dalykai 

Bttvo tikėta$d, kad-bent sta- prieiti; prib krizio. Bfį 

tyba padidės if dUbs žmo

nėms darbu, bet ji aumažp-

mękA | 
alo paramos. Ateitininkai •— 

mukąlfts einanti ar juos jąC 
baigusi katalikiškoji visuo-? į 

mene. Tai busimieji mūsų - 

katalikiškos tautos vadai. U 

Jie mokslų šviesoje ' pateti . 

sins katalikybę ir ją apgins 

nuo neišmanėlių užpuolimų. 

Tautos likimas — jaunuo

menės rankose. Jaunuome

nė— tautos ateitis.' Idėjos, 

kurion .jaunime nebeturi pa- 

Sisekimo yrą mirusios. Kas • 

šiandien glūdi jaunuolių šir

dyse, tuo netolimoj ateity’, 

liepsnos visas kraštas. ■ i

x K
Visos pastangos užgesyįi.. 

"Lietuvoje dieviškąją katali

kybės sąulę yrą bergždžios. 

Katalikiškosios ateitininkų 

jaunuomenės darbais dar la-; 

biau sušvis Lietuvoje kata
likybė.” z

*». \ ..... <

LIETUVOS BANKŲ 
SINDIKATAS

Kaune pradėjo organizuok 

tis į sindikatą visi didesriie- 

ji bankai ir nutarė mokėti 

už indėlius tokius procen

tas: 1) už paprastą einamą

ją sąskaitą .5% tnetinius, 2) 

už 3 ntėn. indėlius 6% meti

nius, 3 už 6 mėn. indėlius. 

7$>% metinius ir 4) už 12 

mėn. indėlius 8% mėtinius,

Cęntraliniai bankai, turiu- 

tieji savo skyrius provinci- 

joj, ir juos vers tik tokius

S 
j® _ ,ww į’ 

indelių būtų neblogas daly

kas, jei bankai numuštų 

procentus ir paskoloms. Bet - 

dabary rodos, kol kas to ne-. 

girdėti. O tos reikalų tvar

kymas tai jau yra gryniau- 

sias žmonių išnaudojimas. Į: 
tai turėtų įsikišti valdžia.

“Mūsų Laikfaštis” rašo: 

dfetaūnis 
įvyto faktai kitas liūdna* 
kad. katalikybei; Liriįvojd 
skirta šviesi ir gtažį\ateitiav 
kad jos jokia jėga n^a- 

lenks. Pasirodo, jog > Šalia 

liūdnų dalyki), jei kurių 

dažnai čia mųms lenką nusi

skusti yra ir tokių apraįš-

visą 2,169 inteligentai ar 

jais besirengiančių būti. Ir 

yteį Ite Mdtei ir drąsiai 
sisako esą kdtalikat Do to 
at dįi* t^kaiįn^ą įrodlnttii 

Jcad tarp fdigįjoš ta mokslo 

nėra jokįo , prieštaravimo. 

S-eikia dar iįejlatairšti, kaį 

kongrese dalyvavo tik da

lis katalikiškos visuomenes. 

Mums žinoma, jog ateitinin

kų moksleivių yrą 5,400. 

ąt-kų studentų apie 70Q ir 

atikų jau baigusių aukštuo

sius ar universiteto mokslus 

apie 300. Taigi neužilgo tu

rėsime tūkstančius katalikų 

inteligentų*' kurių dabar ir

gi nemaža turime. Ir dabar 

būtų tikrZ begėdystė Šnekė

ti — inteligentas negali būti 

kataliku, kai čia 

mūsų matome tūkstančius 

mokslils beeinančių ar jUos 

jau baigusių kataliku

-<Dar daugiau. Ne tik atei

tininkų kongresas reikšmin

gas savo dalyvių gausumu. 

Jis buvo gytas dūdininkas 

if ateitininkų veiklumo. 

Kongreso meta įvyko ir 

ateitininkų špatidds ir rneUo 

parodos, sporto olimpiada^ 

vadinamas po atvirk dangu

mi. Čia pasįtddė kiek jie y- 

ra darbų nudirbę. Apyskai

tos ir praeities apžvalga at

skleidė dąr datigiąu,' ĮW - 

rode,<[og atikai leidžia žttt-

visi turi tūkstančius skar 

tojų. Ateitininkai dar prieš 

karą pradėjo dvasinį atgi

mimą. Pirmieji išėjo įjkru- 

viną kovos lauką Tėvynės 

laisvės ginti, r O dabar -jie 

rengiasi atsidėti tautines'ci

vilizacijos kūrybai ta visub- 

meniniam atgimimui. • '

Bet Ftancija daro vikbkių 

ixe? 

prieitų prie krizio. Bfrian- 

daa tiesiog pareiškė, kad jo

kia karas tarp kokių nors 

Europos valstybių neįmano

mas.
■'r- ’ / <■ >
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Lenkijoj daromos demon

stracijos prieš . Pilsudskį. 

Krąkove įvyko šešių partijų 

prakalbos, kurių klausėsi a-
1 *_ iL 2 ‘ .e. ■? ' . _i_■ /• "'***'?

reikalaujama, kad maršalas 
. • y >

Pilsudskis ir prezidentas 

Moscickis rezignuotų. Tos 

šešios suvienytos partijos 

skaito apie 100 delegatų 

Lenkijos seime ir reprezen

tuoja-apie 5,000,000 balsų, 

taries tokią pajėgą" valdžia* 

ne nebandė aiškiai priešin

tis jtik visokiais būdais mė

gino sumažinti ‘tos demon

stracijos reikšmę.-
tL . ■'■ -r « *.

traktai sife^e $1,045,000,000,

a šiais metais nukrito iki 

$554,000,000, beveik per pu

sę; Komisijai teko patirti; 

kad biznio’ir darbo padėtis 

kiek pagerėjo Fraūcijoj, 

Šveicarijoj, Švedijoj, Jugo- 
stavijoj, Čekoslovakijoj it P*e 20,000 žmonių. t Bųvd

. ■ - ’ 1

Pranei jof svarstoma mui

to pakėlimas ant Amerikos 

prekių, kaipo atsilyginimas 

už naująjį Jungtinių Valsti

jų tarifų. Pierre Etienne 

Flandin, prekyb. ministeris* 

pareiškė, kad jis pasitiki A- 

inerika susvelnysianti muitų 

ant Franęijos - išdirbinių. 

Taigi nutarta palaukti ką 

Amerika padarys.
New Yorko Jėzuitai gavo 

pakvietimą nuo komunistų 

prisidėti prie jų partijos; 

TėVUi Jėzuitai jautėsi labai 

paglostyti tbkitt pakvietimu, 

bet prisidėti prie komunistų 

atsisakė. Mat j vienuoliai,

nbrs nesivadina komunis- 
S .. T

tais, daug geriau užlaiko ko- 

munižmo principus už pa-? 

eitis komunistus. Jie išsiža- 

d^asmeninio tgrto, bendrai 

Įnmjoįriąušės. ^ĮVO(kiek sutikime turi pa-

svąibiaUsja,ipilnai patenkį- 

ti savo likiiįiu. Taigi eiti 

nuo tobulybės prie netobu

lybės jėzuitams nėra jokio 

išskaičiavimo. Jięvis.gi lai

bai mandagiai komunistams 

padėkojo už3 atmjntį, tik pa

reiškė, kad komunistų vadai 

duoda gan prastą pavyzdį 

j " ■ i ———

Galutinai pasitraukė iš 

Vokietijos Pareinio pasku

tinės dalys Prancūzų ir jų 

talkininkų kariuomenės. Dėl 

to įvykio Vokietijoj buvo 

daug džiaugsmo. Skambin

ta varpais ir padaryta viso

kių patrijotinių ’demonstra- 

‘ U 

- \ “ •- y-v.

kų, dėl Aurių galime džiaug

tis visa siela. šis reikšmin

gas faktad, tai katalikiškos 

inteligentijos ateitininkų 

kongresas. Jis įvyko biržė- 

lio 21, 22 if 23 d., Kaune. 

Tai buvo tikra laimėjimų it 

džiaugsmo šventė, kuri ka

talikams suteikė naujų if 

Šviesių vilčių. >

Viso šio kongreso prasmė 

gili ir turtinga. Ji mums la

bai daug ką Sako. Štai per 

ištisas metų eiles tamsybės 

apaštalų buvo skelbiama, 

kad katalikybė nederinaftut 

su moksiu, kaj religiją tin

ka tik ptasciokams-tamsuo- 

liains. Atsirasdavo neišma

nėlių, kurie tikėdavo to

kioms-kalboms. > Bet dabar 

pats gyvenimas čia pat 

mUms įrodo, visiškai ką ki

tą, Štai ateitininkų kongre

se dalyvavo 1,142 moksle^ 

viai (gimnazistui), 542 stu

dentai,' 115 jau baigęz ųni- 

versitetus ir 370 svečių. Tai 

gražus ir reikšmingas f ak-

stimažėjušias. Bet 'pasodi

nus kalėjiman dabartinį in

dų vadą 'Pandit Motilal 

Nehru, vienam tik Bombay 

mieste sustreikavo 80,000 

darbininkų. Anglijos prekių 

boikotas eina visu smarku- 
_t 

mu. Prekyba audiniais "su

mažėjo 5 milijonais jardų- 

mastų. ' ’ / . ■ s'

įfe'įj !I ..................... L=Ž
.. ■_________
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— Kiek prašai už šią karvę — paklausė pro 

šalį praeidamas vidutinio Jigio, ūsuotas vyras 

našlės Keršienės, kuri buvo, atvedusi į Trijų 

Karaliū jomarką parduoti karvę ir už gautus 

pinigus užpirkt mišias už vyro vėlę ir su kai

mynais pagiedot kalntts. -SZ* '

— Tris šimtus keturiasdešimt litų — atsakė 

Keršienė, bet vyras daugiau nebederęjo ir nu

ėjo. Po klek laiko jis vėl pro šalį praeidamas 

pažiūrėjo1, bet nieko nėkiaUsė, tik apsidairė ir 

pranyko tarp žmonių, jau beveik visi žmonės 

skirstėsi namo, kai prie Keršienės priėjo nebe

jauna moteriškė ir suderėjusį karvę už tris šim

tas litų nupirko. ’ - * ' -

Keršienė pardavusi karvę, greit nubėgo į 

vartotojų bendrovę, nupirko vaikams lauktuvių 

ir dar kitokių dalykų: muilo, druskos, žibalo, ir 

jau buvo beeinanti namo,, kaip prisiminė, kad 

ryt sukanka lygiai metai nuo a. a. vyro Jono 

Keršio mirties ir apšigrįzusi nubėgo klebonijon 

užsipirkti mišių. - z ' _

Lauke baisiai snigo ir pustė. Saulė jau buyo 

htisHeidusi, kai Keršienė išėjo jš klebonijos ir 

gfeit skubinosi namo^nes vaikai buvo likę V^e~ 

ni,z be jokios priežiūros, ir iuštoS nelesihtos laii- 

kė, paršelis nepašertas tvarte žviegė. Pati vy

riausioji duktė Marytė buVUvos 7.metų, o kiti 

dli ilž ją mažesni* kurių vienas dar lopšy.

Vaikai nesulaukdami mąmos, pradėjo verkti, 

&$rtĄyttĮg#i irbijejtįtankintas, rtes jungei

eiliniams nariams. Girdų 

užuot puolus policiją de

monstracijos ttietaj komu

nistų šulai pasimbkėjo iš

naudotojams —-kapitalis

tams po nikelį ir nudūmė 

subway’u kur akys neša.

• 1 K. 
t ♦ <.______ — ’ '• ' - 1 — ; ' * - * .-■ ’

noj kertelėj. Mažasis Jurgiukas per dieną pri

siverkęs ir išalkęs tylėjo ir greit mažoj trobelėj 

pasigirdo miegančio Vaiko kvėpavimds. Kiti 

du, kad ir pavargę ir šušalę buvo, bet baimė, 

jiems užmigti neleido. Vyresnioji kalbėjo pote

rius iy'bailiai žvilgčiojo į tamsius trobelės kam

pus ir pro užšaluspmažą langelį. -Nors prie pe

lėdos kliksmo ir buvo Vaikai pripratę, bei šį va

karą jis buvo*/kažkoks nuostabus ir vaikučiai 

iiųo kiekvieno pelėdos klyksmo krūptelėdavo ir 

labiau glausdavosi vienas prie antro. (Tik vie

nas mažasis kaž-ką sapnavo... • :

Keršienė išėjusi iŠ miesto,tekinasktibėjtrha- 

tao, nors kelias buvO gana ilgas ir biaurus. Ntto 

Viekšnių iki R-kių kaihio buvo apie 9 kilomet- 

nns. Vėjas šiaurinis susijungęs su nakties 

tamsuma pustė sušalusį sniegą tiesiai i akis ir 

eiti būvO gana slinku. Einant per Kegtių pu

šyną kaž-kokia Žmogysta praėjo skefsai kelią 

pro pat akis it dingo miško tankmėje. Keršie

nė persižegnojo ir kfūptelėjusi skubėjo toliau. 

* z Jau btivo visai tamsų, apie 8'val.y kai teko 

eiti-pro pakaruoklių kapelius. Nota <Keršiene 

btivo dievobaiminga ir nebailė, tačiau šiurpas 

pradėjo krėsti artinantis prie kapelių. Kape

liai buto labai seni it daug visokių pasakų apie 

save turėjo. Pro šalį eidamas persižegnojo* ir 

sukalbėja Sveika Marija.,. ą 's
> Kai visa uždususi ir sušalusi, vos besilaiky

dama ant kojų perlipo per tvorą, kuri-skyrė jot 

namelius ir daržą tmo. valdiško miško, {jaŪ tepta 

lygiai TO yąt. IŠ anksto Žinojo, kad vaikai bus 

užsisklendę duris įr nenorėdama vaikų gąsdint,

afab kaip Wka Salto įtah

n

mena snieguota ir privargusi. Marytė padėjb 

motinai nusirengti ir įpylusi į lempą žibalo už

degė šviesą. Vidutinysis sūnus Augutis 5 metų x 

berniokas, paėmė iš kampo šluotą ir nuvalė 

snieguotas motinos kojas, žiūrėdamas akutes iš- < 

pletęs ką ifiotind jam už tai duos iš mylimos jo 

Žalmargės-pinigų. Mažasis Jurgiukas žiūrėjo \ 

akutes trindamas į staigiai atsiradusią šviesą ir 

šypsodamasis, Taukė išskętęs mažaS sušalusias v 

rankutes, kol motina paims į savo rankas. Nors 

motina buvo susalusi, bet Jurgiukas jos rankose 

gteit sušilo if pradėjo kramtyti batohkas ma-< 

mylės parneštas iš parduotos Žalmargės pinigų.

Motina Vaikus paguodusi įr numaldžiusi, už

kūrė Ugnį ir pradėjo ruošti vakarienę, kaip stai

ga ataigrįžtui prie lango, pamatė lauke pro lan

gą vidun žiūrintį tą patį vyriškį, kuris derėjo 

tiifgUje karvę. Keršienę lyg verdančiu vandei 

niU kas perpylė. Valandėlei viskas aprimo. Bęt. . 
neužilgo nepažįstamojo žvilgsnis pervėrė Kėįv 

Mehės akis. Ji baisiai išsigando ir jautė kaž-ką 

baisaus. Bet kovodama su baime drebančiom, * 

lūpom, apsikabinusi mažąjį kūdikį sušuko- ptr* 

siau siaubingu balsu: t.
? ” — Ko'tamsta ieškai ir ko nori? Negąsdink v 
mano vaikų, — nois pati labiau buvo išsigandu
si) negu vaikai- Vyresnioji Maryte suprato, kad 
šis nepažįstamasis nėra jai dėdė, bet daugiau 
stebėjosi, negu bijojo. Vyriškis išgirdęs klattei- : 
mą nieko neatsakė, bet pasitraukė nuo langų ir k5 
pradėjo belstis į durta Keršienei ptaukaį piah į 
tu atsistojo if akių vokai padarė keistą grimai
kurte tento panašus j ri 

te ištikta *V
ų verksmo negirdėjo, K tik teta A
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Irose užregistruota 1,-
>ksleivai, 541 studen-

’ X i. \ •»

Iftėtt l)r. V. __________ __
jamas Uteritorš, mdksfci vtaaomenM fr akadem^ojo gyVtalmJ ŪfmrttdotS 
mėnesinis žurnalas >4 yra dtdžlaaaUu, 
rimčiausias, jdohlfittelaa ir kiekvienam 
prasi lavinusiam žmogui tinkamiausiaa 
lietuvi? žurnalai Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “Židinį.’’

“Židinio” kaina Lietuvoje: met 35 1., 
pusiu. 20 lt; Amerikoje metams S4.5(% 
pusmečiui $2.50. • _

. Adr.: “Židinys,” Kaunas, Laisv&r AL 
' ‘ .a\" . Td*oir b- ~
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Prof. K. Pakftąs išrinktas vyriau-
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mantuose. Pneš^ 
ity išedvystymą IttMnčs w 
šttr gyvendavo „vienos-šeimy- 
iį>s nainuose, bet šiandien 
V V- ' w -r ■- "
daug daugiau įmonių<gyve-; 
na apartmentuosę.
'<* . - ..•»- ’ 
/ Pirmieji apartmentai tu
rėjo didelius 'kambarius, bet 
šiandien netik skaitlius kam- 
barių sumažėjo, nes šeimy
nos gali apsieiti su datfg ma
žiau kambarių, bet patys 
kambariai yra daug mažes- 
nk-Žmones atprąntą ntio sa- 
Vo-namų idėjoš. Žmogus tu
rintis šiek tiek pinigų gali 
nupirkti apartmentą koope- 
tativiškai. Bet šitie moder-

* s ♦ *' r

niški kooperatyviški apari-

pinkams. Jie galės nusipirk
ti naino dalį užmokant pa
skirtą siimą pinigų už kam
barį. ' ** r '

Šitas apartmentų statys 
mas turi ir ekonomiškas pa
sekmes. Rimtai liečia dar
bininkų padėtį.J Nes praei
tyje pastatyti vienos šeimy
nos namą reikėjo samdyti 
dailydes ir plytų darbinin
kus, bet r statant didelius, 
aparimentų namus, jau ne
tiek dailydžių ir plytų dar
bininkų samdoma. Jau jų 
vietas užimą kitokios rūšies 
darbininkai. Pastatyti dk 
delius namus reikia geležies, 
cemento ir marmuro darbi
ninkų ir akmdnų tašytojip^ 

Suprantama, kad apatt- 
mėntų daugiausia randasi 

riuos Darbo Departamentas 
rinko informacijas, buvo 14 
su apie 500,000 gyventojų. 
1927 m. rasta, kad tose vie
tose tik 25.8% šeimynų gyve
no vietios-šeimynds namuo
se, 60% gyveno apartamen
tų namuose, 
r • ' - ~ ' ■* .

grabnyčios žvakę pradėjo kalbėti “Neperstojan- 
čioš Pagelbos” litaniją, retkarčiais bailiai pa
žvelgdama pro langą Keršienės pusėn. - s - 

Rupkus su Keršienė surinkę šešetą vylų, ap
ginkluotų kirviais ir šakėmis skubėjo į trobelę. 
Priėję prie Uogio, nuo kurio netoli stovėjo Ker- 

bet nieko neišgirdo. Keršienė, nors .nebegirdėjo Pienės trobelė bailiai apsidairė ir sustoję pradė
jo klausytis. Trobelėje buvo girdėtis, spiegian
tis vaikų verksmas. Vyrai' toliau eiti, nedrįso, 
tardamiesi kas daryti- Vaikų verksmas moti
nai padatė didelio įspūdžio ir drąsos. Kaip tig
rė šoko per užpustytą sniegų upeli ir tekina pa
sileido pas verkiančius vaikus. Vyrai susigėdi
nę, virtine sekė paskui Keršienę įr drebėdami 
laikė rankose ginklus. .Trobelės durys buvo pra
vertos, bet nieko svetimo joje nerado. Motina 
nuraminusi vaikus pasiliko .troboje, o vyrai ap
vaikščiojo visą Keršienės kiemą ir išieškojo vi
sus užkampius, bet niekur nieko nerado? Susi
rinkę į trobelę'pasakėj kad nieko neradę. Ir 
jau taisėsi vis eiti namo. Keršiene verkdama 
prašę, kad'ftors vienas pasiliktų, bet hė vienas 
vytas nedrįsom Jie įtikinėjo, kad pavojaus nebe
są ir nėra ko bijoti. Ir išėję iš trobelės nužings
niavo dairydamies pakalniui.,- Vieni manė, kad 
tyčia koks atingalris sumanė kvailą bobą pa
gąsdinti,'kitų tikėjosi rasią namuose visą šei
myną išpjautą. Kateiva dėl drąsumo-iššovė vie- 

j kartą iŠ tnedžioklinio šautuvo.

z ■ vakarinė ir. .vidurinė Euro- 
i * ’*X • t*' ’ *■- * •v* ■*' »"■» * ’ ■“ A .

pa, neturi jokios teisės rusų 
persekiojimus vadinti Rytų 

/ “žemesnio laipsnio kultūra” 
ir tuo neva pasiliuosuoti 
ųuo atsakomybes už tiios žv- 

z gius. Rusų bolševizmo šak
nys glūdi kaip tik besidi
džiuojančiuose savo kultūra 

z vakaruose. Bolševizmas rei
kia svarstyti kaipo 4ikras 
IRdatflį. Europos padaras.

< Todėl siaurąja prasme va- 
i karatus krinta atgailos pa- 
t reiga už bolševizmo darbus. 

Apie tai Basei ‘io “Schild- 
wachę” šiaip rašo: “ Sociali
nė bedievybė, kuri bolševiz- 
Ple pasiekė aukščiausią 
lapisnį turi savo raidą. Ji-

* gimė 1789 metais — tą nak
tį, kada buvo paskelbta va
dinama šmoffaiis teisė ir tuo 
atmesta Dtėvo teisė žmoni
jai Ji pasivadino pradžioj 

: . liberalizmas, vėliau laiciz- 
' mas. Pijus XI savo Kris- 

tus-Karalius ? enciklikoj pa- 
' sako jai skaudų teisybė žo- 

“ dį. Jis vadina ją mūsų lai
kų maru. Ir maras turi sa
vo istoriją^ “Jūs žinote/’ 
sako'Popiežius “kad ši be-

■ dievybė- išbujojo ne viena 
/ diena. Algai ji tūnoųo pasi-
- ■ slėpusi valstybių gyslose. Ji 

f pradėjo kovą, norėdama su-
““''-f ’ »___ •

cr vi d tt'

- > v. -• r: • ' ' ■ • . 7— - 7- ,■ r

? jb bažnyčios teises, kurios 
savaime eina iš Jėzaus Kris
taus teisių, teisę J mokyti

J žmonių giminę, duoti įsta- 
; tymus, vadovauti tautoms,

’ -laimę. Žingsnis po žingsnio 
krikščioniškoji religija vis

, . . ......
// vaikus. Prisiglaudė prie sienos ir laukė, kol į- 

siiauš į vidų. Beldimas pasikartojo ir nutilo^ 
Keršienė sulaikus'kvapą klausėsi, bet nebuvo 
nieko girdėti, apart vaikų verksmo. Tada ji pa
lengva išėjo į priemenę ir atsargiai prislinkusi 
prie durų pridėjo ausį prie skląsčio skylutės,

itnią IjrgiomiG VBriin~ 
ti slį Maidingumi6 iftligi jo
mis ir drauge su Šiomis pa-, 
žeminta. Tttomet ji tapo pa
vergta pasaulinės.valdžios ir 
pavesta kunigaikščių ję val- 
džių užgaidoms. Teisingu
mas reikalauja to nepamirš' 
ti. Rttšą bedievybė yra iim 
gertas is Europos, Vakar 
ruošė jUpagimdyta it išauk
lėtai Moderniosęt liberalėse 
konstitucijose ji' gavo sve
čiotąsęs. Valstybės pini7 
gaiš išlaikomose, aukštosiose Rentai bus statomi ir darbi- 
Vąkatų mokyklose ji tapo 
galutinai užbaigta auklėti. 
Rusija yra tik vieną daly
ką padariusi. Jį davė bedie- 
Ivytief agresyvų D^evo [ne
apykantos charakterį. Ji 
padarė iš bedievybės šėto- 
tiižiną.

“n.”

Wisconsin? būvą 
pe šių, kurie tu^oįų^jni- 
lijono gyyęntl^ ir , tik 

19.5% šeimynų 1926 m. ap
rūpinta- apąrtmfiųfų namUo- 
8e, bet1927 in. į&ašiintis šo
ka iki 42.4%. : Los Angeles, 
Californijoj, skaičius apart- 
mentų gyventojų padidėjo 
nuo 39,8% 1926 m.xiki 51.8%, 
-—1927 m.Baltiiūiore,Mary- 
ląnd valstijoj, jpą svarbiau
sias miestas Juųgt Valstijo
se dėl vienos šeimynos namų. 
1927 m. 94.4/c naujų namų 
buvo rienos-šeimynos namai'.

Mažesnėse vietose irgi pra
deda statyti aparimentų ba
rnus, imkime Highland Park 
Detroite, 1927 ū». riet 97.7% 
Highland Parko naujų šei
mynų gyveno apartmentuo- 
se. Šita apylinkė gyvento
jų iš viso turėjo 81,700. Dli- 
nois valstijoj, Evąnston ir 
Oak Park apylinkės, visai 
netoli nuo Chįeągos, 1927 m., 
turėjo net 70,5% ir 77% gy
ventojų apartmęntuosę.
Ir kiti miestai rytuose pra

dėjo daugiaus ąpartameriti- 
nių narmi statyti- Bet vidtt- 
rinių vakarų i r,pietų apylin
kėse ir.Naujoj Anglijoj vie
nos ir dviejų-šęimynų namai 
populiariškiauąl ‘ ■

. F^L. Į. N.
t *■ ■ ■ -

Kun. K. Urbonavičius, Dv.
36 St. George Street, - - 

Nonvood, Maas. 
L. '■• ' '

VL Paulauskas, Pirmininke,
■ 4 > 263 Fayette Street,

. Į)0weU, Masa. ’
Kazys Tamulevičius, Vioe-Phttt,' 
. v 21 Fairfoz Rd., /

Woreester, Mase, Į’

Ant. F. Kneižys, Sekretorius, ' . 
366 W. Broadway, 

South Boston, Mass
Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkę./ 

371 Portland .Street, 
Cambridge, Mass.

/ " Kontrolčs Komisija
Kun. E. Gradeckis, \ . v*i 

396 Church St., . z .
New Britain, Comu 

Simonas Cibulskis,
24 E. Liberty Street, -. 

Waterbury, Conn. J.į 
Antanas O. Avižinis,

132 Douglab Avė., 'z: 
Providence, R. L

t - ' . k < V.

Literatinė Komisija
K. Urbonavičius,

, '36 St. George St., /> 
. Nonvood, Mass.

Kun. J. švagždys,
20 Webeter Street, 

Montello, Mass.
Kun. F. A Virmauskis,

50 West 6th Street,: 
South Boston, 

Kun. F. J. Juškaitis,
432 Windsor St., < 

Cambridge, Mass.
F. W. Strakauskas,
151 Rogers Street, *■ / 

Lowell, Mass.
Atstovas A. L. R. K. Federacijos 

Tarybon
Antanas, O. Avižinis,

132 Douglas^Ave.,
' ■ y Providenee,

venamojo momento if orga
nizacijos reikalais. /

Besjdraį kongresas praėjo 
są dideliu eutiiziatmu ir pa- 
kęįty nuotaika.

Kon
142 m v .
tas, sehdraūgių 115 ir sve
čiu 871. Vadinasi iš viso 2,^ 

“ ' * , ■ 

168. ■ -
Pasibaigus kongresuo, jo 

dalyviai birželio 23 vakare 
susirinko į karo muziejų pa
gerbti kritusty už Lietuvos 
laisvę karžygių* Atvyko atei- 
Hirimkų svečiai iš Vilniaus, 
Amerikos, Rytprūsių ir Lat
vijos. ’ -

Tuo pat metu atvyko ir 
Rytprūsių inžinierių sąjun
gos ekskursija.

Vokiečiai 1/inžinieriai ( ir 
Rytprūsių, vokiečių katalikų 
studentų sąjungos delegatai 
pasakę po prakalbą uždėjo 
ant kovotojų kapo vainikus. 
Kongreso vardu ant pamink
lo taip pat buvo uždėtas la
bai gražus Vainikas. Ta pro^ 
ga į stisirinknsius prabilo 
naujasis vyriausias ateiti- 
nhikij federacijos vad., prof. 
K. Pakštas. -

Paskum tūkstantine daly
vių minia, pritariant invali
dų orkestrui, sugiedojo tau
tos ir ateitininkų himnus ir 

O. Krikščiūnienė, kun. prof. (išsiskirstė. Tas gražus žuvu- 

 

Malakauskas ir Dr. Leimo- |sin pagerbimas ir ceremoni- 

 

nas. Revizijos komisijon bū- (jos nuleidžiant vėliavą pali' 

 

vo išrinkti^ kun. F. Kentė- ko neužmirštamą įspiidį ne 
šis, ’p/starkienė, Dr. D. Ja; | tik daugeliui iš provincijos 
saitis, Į)r. Buginienė ir Dr. atvykusių dalyvių, kurię 
wL Htato pittnąkart, fef ‘

ir brangiems kongreso sve
čiams iš užsienio. >.

»

šia štajtbdakų fėderacijos -
t • _ •

KAUNĄS: r
d. priešpiet Ateitininkų tū- 
mųose įvykorjaunųjų ateiti
ninkų posėdis. dame dalyva
vo daugiausia moksleiviai, 
nes tai buvo jų posėdis. Dr. 
Kr Ruginis laikė paskaitą 
“Ateitininko ; pasiruošimas 
gyvenimui.” Nauju MoksL 
At-kų srgos pirm, išrinktas 
stud: A. Domaševičius, ^A- 
teities” redaktorium 
J. Grinius. -

Dr.
___ ______ /

. ■ i
16 vaL vasaros teatre įvy

ko paskutinis kongreso ple
numo posėdis. Prof. N. 
Pakštas skaitė paskaitą te
mai “Mūsų pasiryžimai.” 
Vyr. at-kų vadui prof. Šal
kauskui atsisakius, nauju A- 
teitminkų Federacijos vadu 
dauguma balsų buvo išrink
tas prof. K. Pakštas. 'Gene
raliniu sekretorium išrink
tas stud. J. Štaupas. Į Atei
tininkų Fed. Tarybą išrink
ti: Dr. Eduardas Turauskas 
pirmininku ir nariais — -T. 
E. vyskupas MJieinys, prof. 
Mykolaitis-Putinas, Dr. L. 
Bistras, Dr. P. Bielskus, p.

Apartmentiniai namai pri
giję, Daug-šeimynų hamai 
ant visados pasiliks, sako 
Jungt. Valstijų Darbo De
partamento Biuras, atydžiai 
peržiūrėjęs statymo leidi- 
bus nuo 1921 in. iki 1927 m. 
Pasirodo, kad -19^1 jį/iš

muose; 13^3% dviejų šeimy-
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ūkai! Nori, kad ir* tave J my
užpultų? Neik, neleisiu. Tią ____  • ■■- -.•.■ ...i - ______ .. .

• Nepažįstamasis pamatęs ateinant mus pa- Įįjįį* tankmėse. -
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BDOaitBLIB, juodas viršeliais
HĄŲJA* AtRKBp AJ.T0MUa» juodais jrtta* v, 

■ '. tais viršetyft
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šeimynos namuose; ir 24.4% 
daUg-šeimynų namuose. Bet 
1927 m. skaitlynės parodė vi
sai ką kitą. v Iš 406,095 užre- 
korduotų šeimynų, 38.3% 

kad jas nuvestų į amžiną gyveno vfenos-šeimynoš na-
— —- — -—- — ' “ v . •* . . ■ ; .

nų namuose ir 48.3% apart-

nieko, bet nerimo, tartum jauste jautė apie ne
laimę. -

Kaimg, pamiškėje pas Rupkų dar buvo ma
tyti pro langų žiburėlis. Ir Keršienė palikusi 
vaikus, pasileido pakalniu Vogio pakraščiu te
kina pas Rupkų. Senis Rupkus jau galėjo, tik 
■jo sūnus prie žibalinės lempos skaitė gautų iš 
pašto laikraštį. Uždususi Keršienė pribėgo prie 

> ango ir šiurpulingu balsu Suriko:
•' Y \ — Gelbėkit, plėšikai apstojo! *

'Rukpkiokas iš išgąsčio užgesino lempą ir sm
- Gelbėkit, plėšikai apstojo!
_ — — , — . . * » , . . A X . . A ‘ • 1

.sitrąukęs atsisėdo prie pečiaus. Keršienė dar 
labiau pradėjo šaukti ir pribėgus prie durų 
smarkiai beldėsi.. Senis Rupkus šoko iš lovos ir 
griebėsi kirvio, bet išgirdęs pagalbos'šauksmą 
išbėgo lauk ir rado pusnuogę Keršienę prie du- 

»y Tų lig pamišėlę ir uždususią, ^enis Rupkes 
’ tuoj apsimovė .ilgais batais, užsivilko kailinius

. ir pasiėmęs kirvį buvo beeinąs. Be{ tuo pat lai- 
I* ku pąbudo Rttpkiene it kad pradės rėkti: 
į-; „ — Ar tu seni padūkai! Nori, kad ir* tave
' / Užmuštų ir mus visus

10, jejgu eisi, sauksiu is visos jėgos. Senis Rup- 
( J . fcus senei priešintis nedrįso ir'padėjęs kirvį į 

kampą galvojo kas daryti/ Keršienė maldavo,' 
;' ; kad eitų. Tuo tarpu Ruplps silgąltojo, kad reir 

kia surinkti daugiau kaimynų ltljendromitpjė- 
. ’ garais' pulti plėšikus. Nieko: niaukdamas pasi

ėmė atgal kirvį’ ir abu su Keršiene pasileido te
kini per kaimą šaukdami pagalbos.

aitraukė į mišką pas kitą sąru čĮratigą ir sulin
dę į krūmus lau|cė| kada jie išsiskirstys. Ir a- 
pie l valandą kai visas kdįmas kieta) miegojo, 
išlindoi juodu iŠ krūmų ir' palengva prislinko 

prie trobelės. Trobelėje buto tamsu.
Vienas ątsi ‘

Pzlfeiriįelip; Striffis Teistno 
nauja kttdčfis tokia: Dr. jk, r t t

Juška, Dr- J. Grinius ir doe. 
B. Vitkus.

» ' . - * 1. ' ...*■•'

Bttv. vyr. ateitininkų va
das pakeltas pirmuoju Fede
racijos garbės nariu,. Posėdį 
baigiant kalbėjo prof. Dovy
daitis ir dr. -Juška. Priim-
—....- ■f •

daįrę-atrakino duris /raktą buvo .paėmę, Ker
šienei išbėgus) įr įėjo į vidų. Išsitraukęs iš ki- 

’ špnčį.eįtktras Jįbijituvėlį, nušvietė trobelės vi
dų. Keršienė sustingus ir išbalus sėdėjo prie 
užgesusios krosnies ir. ląikė rankoje' rožančių. 
Vaikai miegojo. Pirmas tuoj pripuolęs prie 
Keršienės pareikalavo pinigų. Keršienė atsakė 
neturinti, ir verkdama, pusiau pamišusi, pra
šė pasigailėti. Antrą kartą pareikalavo pinigų, 
bet Keršienė nieko nebeątsakė. Tada antrasis iš 
už bato aulo išsitraukė peilį ir sinogė Keršienei 
į kiūtini, kuri bematant nualpo. >Tųo tarpu pa
budo vaikučiai ir pradėjo klykti, o Marytė pri
šokusi prie motinos apsikabino ir priglaudė gal
velę prie kraujuotos krūtinės. Keršienė kūdi- 
kių verksmo nebegirdėjo. Tyla surakino jai lū
pas. Plėšikas atplėšė nuo motinos mergaitę ir 
vienu peilio smūgiu nutildė jos kūdikišką/verks
mą. Maiyte sukniubo prie motinos kojų. Kiti 
vaikai tuo pačiu peiliu buvo nužtidyii. Motina 
matydama savo mirštančių kūdikių akutes, žiū
rinčias į ją su bekraščiu pagelbos šaukiančiu 
žvilgsniu, apalpo ir pabudo tada, kai pasijuto 
deginama ant ugnies. Mykiančiu ir gargaliuo
jančiu balsu pasakė kur pinigai, bet jau buvo 
por vėlu. Miriies siaubas peržengęs slenkstį jau 
baigė hžmerkti ^kis. _J. ‘ ;

; Plėšikai pagriebę pinigus, uždegė trobelę ir 
palikę liepsnoje apsemtus keturius lavomis pra-

Sausės trobelės sienos greit pradėjo liepsno
ti ir netritkusY didelis gaisrks nušvietė , nakties 
glūdumoj pdskendįuį kaimą.

Kitų dieną liūdnai gaudžiant bažnyčios vat- 
msys į plačią duobę ntileido keturius

L. Vyčių 18-tas seimąs įvyks 
rugpiūčio 4, 5, 6 dd., Kenosha, 
Wis. Laikas yra labai patogus if 
tinkamas seimuoti, ypač leisti ato
stogas. x - y "/

Tat visi, kurie manote anksčiau 
paimti atostogas, kad nepamirš
tumėte Vyčių Seimo, dienų ir vie
tos. ■ ,

Geriausia šių vasarų atostogoms 
proga — tai Vyčių Seimas. Ke
nosha yra gražus miestas, ant 
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 gena proga 
rytinių /valstiją delegatams at
vykti į Vyčių seimų ir praleisti 
atostogas Wisconsine, '

Vytis
n ■■■ ■ i ■■ 4 t;...................... .i ■■■ ,i ■

Žmogaus dvasios gyvenimas sa
vo Mmų nesiskiria nuo kūno gyve
nimo. Ataio Žmonas icfinas. neno- 
dąmųs maisto, menkšja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, 
nyksta ir miršta Žmogaus dvasia, 
jeigu ji negauna maisto skaitymų 
', galvojimą.—Vovenargas.

Amerika ne Lietuva; jos kk 
turi ypatingų safybių, kurias pi

lietuvis, kuris gerai žino 1 
vėsima. Kas nprl tokiu butL 
tytį Lfetuvoa Katalikų Veikimo’ 
leidžiama savaltrafti 5 V

. “Mūsų Laikraštį” 5 
Ji reikia užsisakyti šab 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lš 
tavoje. L '

“Musų Laikraštis” metams kaštuoja\ 
ketui1 litai, pusei metų — du litai

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina - 
ta pati, o visur kitur užsieny (ta^iir 
Amerikoj) — trigubai brangiau.

Adresas: Lietuva. Kaunas, Laisvi® A« '* 
>«ja 31 Nr. “Musę Laikraštis.”

—------1---- —
• • ' ' ' ■ 
Tėvai, Mokytojai Auklėtojaj, U-

Mažųjų Globėjai ir ; 
Geradariai!

Išrašydinkite Jūsų 
brangiems

vaikams

"SAULUTĘ.” ’ 5 
V

- >1

“Saulutė” daili, turininga ir pa^ ’ 
tinka vaikams. Jai rašo ir piešiaŽi
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai. ’ ' '

Uepagailėkite vaikams 
mo ir naudos! f ■

“Saulutė” eina du kartus 
mėnesį 16 pusi, didelio formato 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoj^ 
Latrijoje, Estijoje, Vo* * “ 
metams 12 lit., pusei metų 61 K, 
trims mčn. 3 lt. 30 cent. 
ir kitur metams 15 lit, pusei 
tų 8 lt

Adresas: Jurbarkas, “Sau 
Administracijai.

ų TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIU

MALDŲ RIKKIHfcLHk baltais viHeli 
MALDŲ UKKUttLtB, baltah viršeli
MALDŲ BOOmUM juodais viršeBaia-

Visus tižsaky&tas Muškite sekantu adMMt*

»i ■■ ■■



Mokytoją

ja, keiki 
BUsipiau

likimą'dėl &t 
d svarbaus re:

BBOOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mSnesfans susirin

kimas įvyks liepos 25 dieną,-6:30 
vakare, Karaliene* Angelą para
pijos svetainSj, kampas Robling 
ir South4th gatvių. • •

Taigi malonSkite visi susirink
ti ir užsimokSti duokles kurie e- 
sate skolingi Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos. 

Kviečia Valdyba

inSnėsmes. Atsiveskite ir 
augus prirašyti.-. Nariai, 
ar neturite mokesčių kny- 
si gausite susirinkime..

Valdyba

. NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 2? d, l vai. po pietų, baž-’ 
nytinij svetainėj, 339 Green SV 
Kviečiame narius (es). ateiti. Gera 
proga užsimokSti duokles.

• Valdyba

LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, rugpiūčikS 
d, T vai vakare, bažnytinėje sve
tainėj*. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (ęs). 
prirašyti. Valdyba

į INKSTAI KVARŠINA JŪS?
Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 

Tone palengvina inkstų ar pūslės įde
gimų ir sustabdo korėtos, gnlautian- 
3os skausmas nugaroje ir strėnose. 
Nakties poilsis nebūna sutrukdomasAt 
Jus pabundate ryte sustiprėję lr V* 
misti atsigaivinęs po pollsingo, nence 
traukto miego.

Nuga-Tone suteikia iių pageidauja
mi pagalbą, kadangi jis pasalina nup
ins, kurie pagimdo Įdegimų ir sutvirti
na inkstus, taip kad jie gal! geriau 
veikti. Be to Nugn-fbne yra abelnes 
sveikatos ir stiprumo būdavote jas, ku
ris stimuliuoja visus kūno organus, if 
veikimų, tuo. nugalėdamas nevirftklnl- 
mų, gnsus ar lAputimų viduriuose ar 
pilve, galvos skaudėjimų, kvaitulius, 

petektmų svarumo, stiprumo Ir pana-' 
[liūs pakrikimus, paeinančios-dėtel ne- 
(tinkamo vidurių vallmosi ir pakriku- 
tlų tatatų. \ x ’

i Nuga-Tbne yra pardavinėjama* visų 
antiafrlninlhi, Jeigu jūsų aotietteinka*

jų, kada jame buvo jau 208 
E namai, karaliui Stanislovui 
Augustui atrodė iš savo 

drojo vaizdo ir apylin- 
visai neblogas mieštas, 

ėl karalius Stan. Augus
is 1791 m. lapkričio mėn. 
įįi-įtį ir suteikė Šiaulių mies- 
|b^t įvairių lengvenybių. 
■1831 m. žymiai paliestas 
įkrakosmečiais vadinamo su
skilimo, 1848 ir 1849 metais 
Jnivęs paliestas maro. 1863 
m. pergyvenęs antra sukili- 

rmų. ’. 1872 m. buvęs sunai- 
'kintas didelio gaisro, kada 
• sudegė 144 namai. Šiaulių 
įmestas pradėjo tarpti 19-to 
■šimtmečio antrosios pusės

“Pavasaris” jaunnolį-Iietuvį B- 
auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningų, narsto, ištvermingu.

Vytautas Didysai pate tokiu biF 
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius. '

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit 
Kaunas, p. d. 88 > < į
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saldainius. Jeigu, kiekvienas 
Amerikoje gyvenantis lietuj 
vys pirktų nors po vieną 
svarą Lietuvos saldainių 
metus tarmes Lietuvai su
mokėtume vien tik už sal
dainius po du milijonu li- 
įtų kas metai.
i Šiais Vytauto Didžiojo 
metais mės Amerikos lietu
viai privalėtume patys pirk
ti Lietuvos saldainius ir ra
ginti savo draugus tą dary
ti. Dabar jau galima Lietu
vos saldainių gauti kiekvie
noje geresnėje lietuvių krau
tuvėje. \

Tocįėl, padėkime savo vien
genčiams pirkdami Lietuvos 
saldainius.

- ", ' n

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, -beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metas keliaus Lietuvon ir 
tisą papasakos. \ '

“MOTERŲ DIRVA” yra' vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joję šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, Sale žinių iš viso pa 
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai : į) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius Ir kiti. '

“MOTERŲ DI&VA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra tdks, kad ’po metų galima pasidaryti daili 
knyga Nelaukite ilgai. Siųskite 
h “MOTERŲ DIRVA Vpradės

, Užsakymus siųski 
)TSi

F. M j

’ CLEVELAND, OHIO.
. Rugpjūčio'13 d., 8 vai. vakare. 
Lietimą Salėj įvyk* LDS. 61 kp. 
m&terini* susirinktos*. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Raft. 
kilo. Valdyba

NorsAmerikoje daug'sal
dainių gaminama, bet iš už- 
sienio įvežama kas metai a- 
•pie keturi milijonai s^arų 
už kuriuos Amęrika sumoka 
apie milijoną dolerių.

Iš Čekoslovakijos 1928 m. 
importuota 143,404 svarai 
už $26,861.00; iš Austrijos 
509,461 svarai už $118,763; 
iš Latvijos $136,565 svarai 

j už $25,142.00; iš Rusijos 
127,554 svarai už $21,217.00; 
o iš Lietuvos 962 svarai už 
$207.00^ bet 1929 metais A- 
Įmerika pirko 16,957 svarus 
Į Lietuvos saldainių už $2,853. 
Į Lietuvos saldainiai- yra 
Į sveiki, maistingi ir gardūs. 
| Jie visiškai skiriasi nuo čia 
I Amerikoje gąmintų saldai- 
Inių savo skoniu ir išvaizda. 
Jie yra. daug geresni už Če- 

I koslovakų, Austrų, - Latvių 
(ir Rusų saldainius. Todėl 
Įmes lietuviai turėtume pa- 
Įsirūpinti juos daugiau išpla- 
| tinti. .
| '"'Lietuva vra<riratai susirū- 
Įpinusi rasti rinką savo pro- 
Įduktamsf Jeigu Lietuva dau- 
Įgiau parduos, bus daugiau 
I darbo ir uždarbio gyvento- 
Ijams. Mes Amerikos tietu-

te pinigus tuojau 
eiti Liotavou. 

ite šiuo adresu:
DIBVA” • *

. WORCESTER, MAS8.;
LDS. 108 kuopos susirinkimą* 

įvyks rugpjūčio 3 d., Aušros Vartų 
parapijos šaičj, tuojau* po s» 
mos. Viri nariai meldžiami pri
būti, ne* turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

Mahau, tikrai nerasime ki- Eų mieste, manoma, svyra- 
to?Europoje pasaulinio karo 
žuvusio tįek sugriauto, mieš
ti, kuris^pųts savo jėgomis 
Mitų taip gražiai atsistatęs. 
Ir šiandien savo išorine iš'- 
vaizda Šiaulių ^miestas,-sa
ko^ /daug gražesnis, negu 
prieš karą buvęs.
• v - ♦ 

Ir gyventojų Šiauliuose jau 
^'daugiau kaip prieš karą.

ATH0L, MASS. J
LDŠ. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks liepos’ 20-tą dieną, 
tuoj po mišparų, šv. Pranciškaus 
parapijos salėj. Kviečiami visi na
riai atsilankyti ir užsimokSti 
nepines mokestis.. Taipgi atsives, 
kfte savo. draugns-ges prirašyti 
prie šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

a. : - /

tas: įstatymai ar 
Rytojai

NASHŪA, N. H. ’
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki-' 

mas įvyks rugpiūčio 3 dieną, tuoj 
po paskutinių mišių, pobažnytinčj 
gvetain6j.\Kviečįame narius ateitį, 
nes yra keletą svarbių sumanymų; 
Taipgi atsiveskite Ir savo draugu* 
prirašyti prie štai organizacijos.

. 8AINT CLAIR, PA ' -
LDS. 107 kp. mėnesini* susirin

kimas įvyks rugpjūčio 3 dieną 
tuoj- po sumos, šv. Kazimiero p*^ 
rapijos salėj. Kviečiami, visi na- 
riai dalyvauti ir Užsinioketi mčne- : 
anes mokestis ir naujų narių at? - , 
švęsti prirašyti. . . Valdyba 

—____ ___ • A

pinosi periodas. Ir tada jau, 
puolat labiau besiplečiant 
■vietos pramonei, ypač odų 

t ir vėliau saldainių pramo- 
f nei, sparčiai nuolat augo iki 
-P&t pasaulinio karo ir Šiau- 
lių mitras. 1 ■’ “ ‘E? r

e . Amai, 1870 m. Šiaulių 
mi«te buvo 13,343 gyvento-

vęs tarp 4,500—-6,000, po ka
ro pradėjus vėl nepaprastai 
sparčiai augti,-jau 1920 m. 
buvę, arti 20,000 gyventojų; 
o šietnet jau būsią iki 26,000 
gyventojų. Tiesa per pas
kutinį, pernai sausio mėn. 1 
d. padarytą visuotiną gyven
tojų surašymą Šiauliuose te
buvo rasta 22,580 gyvento
jų. Rūpestingo ir simpatiš
ko Šiaulių miesto burmistro 
p. Sondeckio nuomone, ta
čiau^ dabar, prisidėjus Gu
bernijos naujamiesčiui, vi
same Šiaulių mieste bus jau 
25—26 tūkstančiai gyvento
jų. - . y

Gyventojų Šiauliuose ir 
dabar dar nuolat palengva 
tebedaugėja. Ypač nuolat 
daugiau čia apsigyvena var
guomenės Jkaip ir kiekvie
name didesniame mieste).

Pagal gyventojų tautybę 
Šiaulių mieste daugiausia y- 
ra, žinoma,- lietuvių — per 
70%, paskui žydų —- apie 
24%, rusų—apie 1,40%, vo
kiečių — apie 9,90%, lenkų 
—apie 0,50%r svetimšalių— 
apie 1%. Pagal tikybų dau
giausia yra katalikų — per 
70%. Natūralinis prieaug
lis pernai Šiaulių mieste bu
vo 267 žmonės (149 vyr. ir 
123 moter.). Bendrai vyrų 
Šiaulių mieste yra daugiau 
kaip moterų. Vadinasi, ne
vienai norinčiai gali, būti 
proga ir nutekėti į Šiaulių1 
miestą... <

Dabartinis Šiaulių miestas 
skaičiais atrodo šitaip : dvi 
katalikų bažnyčios—šv. Pet
ro ir Povilo (statyta 1625 
m.) ir šv. Jurgio. Kelios-Į 
sinagogos. Stačiatikių cerk
vė. Evangelikų; liuteronų 
bažnyčia. Metodistų susirin
kimų salė. Adventistų susįt 
rinkimų salė. Evangelikų 
baptistų vienerDmaldos na-^ 
mai.

Valstybinė vyri} gimnazi
ja. Valstybinė 'mergaičių 
gimnazija. Suaugusiems 
gimnazija. Žydų gimnazija.

kybos įitai-
8, urbiu, it 

432, smulkiųjų — 
317, iš-

( PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
DOBEI!

Centro Raštininkas praneša yi- 
soms Pilną ją. Blaivininką kuo
poms, kad nno 10 d. liepos š. m. 
Centro Valdybos raštininko pa
reigas paveda eiti Juozapui Svirs- 
kui, 7 Mott St., Woreester, Mass.

Su pagarba, ' ». z
Į ’ Antanas Akstiną#

------------  - - —* - 1 -

Mokytoją ^n#anja.Muzi- 
kos mokykla. Vidurinė ama
tų mokykla. 10 pradžios mo
kyklų su 43 komplektais (ir 

3 privatinės prąd£ mo
kyklos), su apie 2,000 mo
kinių. . >

“Aušros” jnuziejus. 3 
liaudies universitetai—D-ro 
J Basanavičiaus, Vysk. J. 
Valančiaus ir Pov. Višins
kio vardo. 5 viešos bibliote
kos, taip jų “Vaiko” dr-jos 
vaikų skaitykla — viėriįnte- 
lė tokia visoj Lietuvoj. 4 
vaiki} dageliui. Suaugu
siems kursai. 9 knygą par
duotuvės. 3 kinofęatrai, 3 
klubai. 5 laikraščių kios
kai. - »

X I >

Apygardos tėismas. 2 tai
kos teisėjų nuovados. 2 no
tarai. 2 teismo tardytojų 
nuovados. 2 teisino antsto
liai. Sunk, darbą kalėji
mas/ 8 prisiekę advokatai, 
8 jų padėjėjai ir 6 privati
niai. /

4 ligoninės. 2 ambulato
rijos. 2 vaistą urmo sandė
liai. 6 vaistines. 27 gydy
tojai. 12 dantų gydytojų. 8 
feldšeriai. 8 akušerės. 22 far
maceutai. 8* gailestingas se
sutės, 3 senelių prieglaudos. 
2 vaikų prieglaudos.

Visos valstybinės apskri
ties įstaigos. 8 pėst. K. K. 
Vaidato pulkas. III-os ka
ro apygardos štabas. Inten
dantūros sandėlis.- Didelė 
pašto, tęlegr. ir telef. įstai
ga; Plačiųjų ir siaut, gęje- 
žinkriįųmag 
; 6 bankai, 
gų: urminių 
detaL 
1,393, būdelninkų 
vež. prek.—13 ir išneš; prek.
— 101. Pramonės įmonių: 
per 200 darbininką Vienoj— 
2, iki 200 darbiu. — 10, iki 
50 darbin. — 22, iki 15 dar
bininkų — 62, iki 10 darbin.
— 190 ir po 2—9 darbinin
kus — 518 įmonių. Svar
biausios pramonės įmonės y- 
ra: 2 didėli odų fabrikai J. 
Frenkelio ir brolių Ntftokų, 
avalynės “Bato” fabrikas, 
“Rūtos” ir “Birutės” sal
dainių dirbtuvės. Amerikos 
lietuvių akc. b-vės elektros 
gamykla Rikyvos dvare, 
Gubernijos alaiis bravoras, 
linų perdirbimo dirbtuvė 
“Semlin,”/inž. V. Janavi
čiaus garinė plytnyeia Alek
sandrijoj, 6 gariniai malū
nai ir kt. Knygų spaustu
vės yra 4.

Daugybė visuortienės or
ganizacijų. 5 laikraščiai: 
du savaitiniai — y “ Šiaurės 
Lietuva” ir “Mūsą Momen
tas, V mėnesini^ Sumaląs 
“Kultūra,” ^baptistą lai
kraštėlis “Tiesos Draugas” 
ir^yaikų laikraštis “Žiburė
lis?’ Į Šiaulius pareina 
daug laikraščių ir iŠ kitūr.

2 konsulatai — Danijos ir 
Latvijos. 5 gerestri viešbip 
čiai. Savanorių miesto gais
rininkų dr-ja ir 8 pį&t. pul
ko gaisrininkų kęmąndA 
Miesto savivaldybės gyvulių 
skerdyklos, nuolat plečia
mos ir tobulinamos, ir Jcįtos 

įstaigos. Alfr. 00.
I! ;
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bolševi,
'-V 3 ,

OB*t wa 
pantes alkoao-

i -

l^gipšijpęttpžr
k| m^agra. Mes'pem^ebljuRę, 
nore "ię/ ^ptĮjpme,- kad bravoras 
raudpndyąrv tikrai rastas. “Ke
leivis” būdamas diplomuotu me
lagių kitaip ų? negalėjo rašyti.'

Komunistą|, būdąnĮf šnipinėjimo 
specialistais, sąvo gazietoje pa- 
sielbė, - kad “iš -Keleivio’ s$aus-

tį išikįą. Raąąky|i If MR$ -«« 
’listus, gal '^ąr'pfit daugių. R 
Pasirodo; -kad ir to airio boli

dinge ,buta m 1 • -t- • - x,jt

do, rodos, keE 
ita į

Ram9 pasupti 
fe te?e & 

bjyp sk^tytojų, kad jr labiausia. 
|q norėjp padalyti- d» nf^"P&- 
biufeįa’’ ai^aW -te 
parašė jog jq pą^ę fcrayg-
rą. RrĮspUtas pęię sifĮpęs RRaipa- 

‘T.inn \ ' - ’ . TI ;

tųvės policija išvežė.4 bačkutes 
•^2’ 1__ _ y?_- * - »-»-, T '_ T_

dūlių.” To dar negana, norėjusi 
ir Maikį į>ąimtį. ; *

pelei'tokio “Laisvės” apraąy-

no ir tą

ir kelioliką ’goreių 'mėnulio, spin
dulių.” 16 dar negana, norėjusi 
ir Maikį |Rpntl ’’ ‘ ’ *

keleivis?* baisiai užširiisti- 
tąn> kitko rašo: r '<

“yą^itiasj ILafeyST nori suda
ryti visuomenėj tokio Įspūdžio, 
kad ‘^e|ėivio’ spaustuvę] yra fa
brikuojamas mūhsainas.” 

t Dabar pažiūrėkime kaip mum 
šamo- fabrike klausimą ir Įvykį 
su probibicijos agentais aprašo 
iMs-“Kelelis.” .v ' r? ‘

Rašo:- r I.' ' A.
• “ J Keleivio’ apartmentiniame 

biĮdingė (ne spaustuvėj) (Spąuš- 
ipyKitgi tame-pačiame Įiuildiu- 

’ge. Red.) gyvena 8 šeimynos- j- 
’ vairia -tautų žproprą. jSyifina g 

?

yra munšaijiiėpav'-(ROlsevikai y- 
>a socialistų YMkaj. ^ie visą moks
lą sėmė iš" Maįkia gęlteųlapio- 
'pad <jei beveik v^i . bolševikai y? 
ęą H$p|apįiermis, |aį Įpęmiąusią 
reikia kaitĮptĮ socaiistp^. į?ęd.) 
Įr ‘pąisvės’ agentai Sout|i Ros- 
4pne kuone visi Įsitaisė namus ir 
^utomobilius iš munsaino. (Tą pa-

SWĮHHKnU8
L. Vyčių 17tos kuopos mėneši- 

pis sųgi rinkim ~~ ~ "

kare, parap’ ~ " 
-PCrį -•Fr.Tf

Sevęnt^ §t4
. >. sus

L?H* j: //įąs įvyks zketyirta-

« »??■ «8
!g. gMjonf.. . .
ūmas - yrą svaraus

iio nario yra pareiga į sąsirinki-
• •'• ų«'ii ya.JFkV £- •' '■'?Wi' Ar >» em 
ta |ąį XuetHY»i
Ras }M?i«’ TH8ĘW? HM a- 
d. Kcno§hą, ^fa. Tairi Jękyiė- 

' ’----•_i_%S^’ pįsj

inis susirm-
****’□ r^;*ri*4

X ^r_
.•*. _:X

nas ateidamas j susirinkimą -c: 
gaminkite naudingu ------- 
mųi.' Juk tai kus seimii 
ĮtW 95 ui fe. f ig?e». 
sy«į>« reikią SĘtĮrtj.. *-----
bus gerą proga atsilyginti t 
**ąn Vytp**'* fi**5**'s* '-■

MŪSŲ MOKYKLA

So. Bostono lietuvių mokykla 
šįmet yra vedama kambariuose 
viešosios mokyklos Hawes Hali, 
Broadivay. Vaikučių registruoja
si vis daugįau. Šią savaitę jiems 
užsiregistruoti bei įstoti mokyk- 

č

YPATIŠKAI vadovaujama 
. ’TO®1** ekSkursija

t LIETUVA
prie ekskursantų kurie 

us minėjime 500 metimų
mirties sukaktuvių

D. V K. VYTAUTO
Išnlaukiant

HOIAįAMD ĄJfpUCA LINUOS
vėfia^nju laivu

TATENDAM
$ ik* Yorko

R U G P I U č I O 16
■ s® v f ta t ž -

Nužeminta ląivakorSų kaina i abu galu. Puiki keponę Ir malo
nus patarnavimas. Ttesioginfs gfeląkellų susisukimas i KMfMą per 
Ro|teędąmų. •- , **'

informacijų atsiklauskit jęs .Amerikos Lietuvių Laivakuraų 
nttf AšdCincijoe‘nšHtlš? ‘ »

MISS J. LEONAITE, “Amerikos Lietuvio" Agentūra, 
' ‘ 14 TčrrrotrSt..-Woij&?šter, fiašs. ' .

J. AMP.RAĘIĘJUS, 168 Grand Brooklyn, N. Y. 
St.,’ IVaterbury, Coni 
.iSf, Nevark, N. J.

Conn.
'St, Cnlcago, I1L

dgeport Conn. 
CMcago, m.

t, Mich. 
Uf St, DuBois, Pa. 
Chi&go, I1L

St, Chicago, III

terling St, worctster, Mus.
Mass.

. tVateįbary, Conn.

turoa vedėjas,, 
Mt, Ch|ca<D, lit

w - > ▼’> • - iT

e tik. tam tikromis 
< • M* -? * u •*

«HM 
savo o;

4ftL^Nį

ąuguri^wĮĮįa-^iią^g 
lietum“ 

tik ateina, tąą 8$I
i

Vyz4fegp Įedį^ų. Kas p
kAII atlankyti mūsų mokyklą 
paĮąfeyč^ti ir ja pasmaugti, ją įįu
^eęm pągidV Ją ?WYĮ«- W " * 

yi^1 
ir mįtaų l|g- 

tuyių mokyklą, ir stebėjosi, kfg 
ręgulerėse jnbkyklošę ųmfeĮp. Įa- 
lamlomis buvo dĮd^auąiaa yjūkų 
triųkžuiaYiųiaš, o mįįąa privatinė
je mokykloje tyarką^ftgpžįfU- 
nia. ^Įarbė mūsų vędčfe^is, mo
kytojams, vaikams ir tčyagĮS.

' , ' ’ x •/••■ ‘ *
ANGLŲ IJLIKBAATIS AME

VYSKUPĄ
Bostono ąrkędiocęzįjos orgąnas 

fjĮfie Rilo|/Į liepos 12 4- Mulo
je paduoda žinią apie Vyskupą 
Pranciškų Ęučį. Ė-
Bueys, Vyriausias pępeęoląą T^ 

įž W* »h tegini

4^ buą yys^pu . ręęrezepfuoda- 
fe? fe

' ’• '( ,fH 
U&as Ęurt^f, ą^š- 

mite 
Mą.ūiiįb 
to digūĮton^

> fe

XI paskyrė tėvą Bučį Tftuląriu

furijoje. . x -

VYŪIAI IJJMfeJO PRIEŠ
'L? '■/ 'gj.\UĮ0’S '
Penktadienio vakare, Columbus 

Parke, South Bostone, Lietuvos 
Vyčių Baseball tymas laimėjo žai
dimą su Saint Lęo’js tymų iš Dor
chester, ^lasA, rezultatų 4 fe 1 
Vyčių naudai. Vyčių veteranas 
metikas Antanas Klimas, kurs bu
vo anksčiau su metama bole skau
džiai sužeistus Į gaįvą^dėl kp ne
tik negalėjo žaisti per* kaįkųrį

.jRR

n
b

B
-

................ ! uen^ž?1 ».|ief 
vykushj pamrėtt

mu-

B

PIKNIKAS PASUI
Apaštalavimo Marais draugijos 

ięetĮpis piknikas Įvyko sękmadie- 
nyje, ZĮ3 liepos, .Munchback’s 
Parke, Roslihdale. Žmonių buvo • 41 ii~-' į«-5 *.7į 
pusėtinai. Klebonas kųn. P.- Vir- 
maūąkis“dalyvavo piknike.

^Taipgi būvi? svečių ir iš apylin
kę fcį’fenjįiz p-nia ZaleiskięUė iš 
d&inbridgę; Męs., ^lė Oną Pąą- 
ruo^ąitp No£wooŠi Mass’. Aš

tentyji valgia— 
•>r ’K * geriausios seni

praugijąj liks pemo.

r uesiiyio, 
mokytojų ir Rękinių sielų, iš 
mo&slb, koks jis nebūtų, mfeža bus 
bus naudos; dažnai iŽ to išeina 
nuostolių?.! ’ - •. < ,

•*' ‘X ? * 
Ilsitesiomis raidėmis pranęša jog f ort- 
«w wrj

.us užpykęs ant. sądarbinm-kfvil
I*$un. §eki 
į§«

§ 
s^rkhs tęfc 
kntas ^bediL t ^to

žodžiu? ^5 : J!Kas p^ks-
Ą i? įto* p. te tor 

fe? ir P,yk?fe/r

Čia galima pridėti: $9? erziną 
žmones, tas užmušęjistęs plątfeą. 

Rep.

galius savp ama|e. 8. įfc<|£- 
Įįūna& arba B. fluįk^^ą- 
H“*?

iWWBk«’I WW 5 arfa 
fei F-fes* 

saa, -mdudyu&s. k-- '■'■
Ti? 7- 7

wi pmi w 
žiai tvarko ir švąriįų

RJ«: >■... r

^__l Aš 
ęeiai buvo pa- 

įą,. guriuos mūsų 
inĮnkės pagamino. 

TV J*. i

’ \

.tA,' ę. į*.
\

BULVĮŲPŪRAS^iLT-
Kunigas Juozapus Kojelis, Jo- 

kuĮmyos klebonaą,,rjj£retipgo§ ąpsr 
krieio, nuolatinis Darbininkę ’• ’- 
skaitytojas, rašo,’^d Į&etųyoje 
vasara kogražiaūšid, derlius ge
ras, produktai' ;jpg&.= bulvių 
pūrą'tegalima gauti voą porą Į|-:

laiką, bet negalėjo nei dirbta per 
3 dienas, parodė, kad jis yra pil
nai pasveikęs; 1 nes pądąrč 11 
“strike oųts” prieš savo oponen
to 4. Gaudytoju buvo P. Lukas.*: i ; r v A5 ’

m- to
gelbėti vyrui vaistytas m-

rifTiIrFr,z fc *' aWWrn _ 
tktė daiig pitotf 'iiSirbimo^dMn^-’ 
tų. Kiaulę paflrdu4ftantz irgi esą 
galimą ką uždirbtin -iuf • -

. * «\ v

' ' ■ . > • 
k. ■ .• j-

. SMULKIO ONUTĖS
:j Sekmadieny, baąnyęioje; kuni
gai aiškino' žmonėms apie svarbą 
vasarinės y;
Vykios. Ragino feišti į^ąivisus So. 
Bostono vaikua. Sakė, kad tik šią

< Administracijai trūksta kaiku- 
rių 1927 ir 1928 metų “Darbinin
ko” numerių. Mums labai jie rei- 

: 'dėl kurfe’H^^fį^^’aiiia pfa- 

rięti^-feriėeįų nwgrig,mrįfoĮne 
prisiųsti. į-t- „ • i
taaęijaĮ, už._ 
gi ir apmokės

■; "■ '-~-«lų:?sŲyr 7
vįęną nuperi- trūksta 1927 
m. šių numerių: 51, 59, 73, f“ * 
b?,'^3, W,-o 1§28 m. 52' Ąuįk.’
* ............ . ..  ■' ■' ■"/ ■■■ .■ ■ ■"

aiksite lietbviškOs mo-' j į| E Į If A I { M fi A C 
šrihek teišti į ^ai visus So. T» *s JlV « , «-* u *

savaitę nauji vaikai begalės mo
kyklon prisirašyti. .

Ijtikrųjų, jeigu jau šįmet kas 
neleistų V.~M.' savo vaikų, tai jie
neleistų jų' nei seserų parapijinėn

Home run išmušė Št. Navickas, mokyklon, jei kada lietuviai Įsi
Žmonių buvo daug susirinkę 
Baseball mėgėjai Vyčių 
skaito, geriausiu tymu žaidžiančiu

gytu. V. M. tvarka ir mokslas ei- 
tymąjna kogeriausiai.

Columbus Parke ir todėl gausiai
sueina jų žaidimo žiūrėti.

VYČIAI NUVEIKS RANDOLPH

čių baseball tymas gurėjo .gana 
sunkią kovą,’ iki * varė iki per
galės, su plačiai žinomu Banddlpli
All Stars tymu. Žaidimas Įvyko
Randolph St^ PIay prounųs, A|- 
bany St., §įoutb Ėnd. išpradžĮų 
vietiniai greit-užsrvarė 4 apibėgi 
mus, o mūsiškiai negalėjo 'jų Ia- 
btf ;teąlfcus i|/ patyrusio mėįko 
Wiėi’palaikyti Bet žaidimui bėsi- 
tęsĮabydriippdo su jo j?

Po pamaldų, Įvyko Maldos A-
paštalybes Draugijos piknikas,
Roslindale, Mass. Pavyko. Kitą
sekmadienį ten pat bus piknikas 
Lietuvos Dukterų Draugijos.

Trečiadieny 8:30'vai. rytą, nuo
p St. ir Broadway, special tram
vajų, Marijos" Vaikelių dr-jos na
riai išvyksta, savo išyažiaviman į.
§B?t ?9P4- •

Tuoj po antrų mišių kas norės 
galės įsirašyti į škaplierius.

Jau. pradedame antrą savaitę 
vasarinės mokyklos. Vaikų skai
čius pasidvigubinč. TJufėtų pasi-
’UpMnti- '

Leono aHL žodžiai apie kata- 
liįdškąją mokyklą “peikia, kad

EISPJESINe kelione i Elim
DBUTSČpLAND 

NEVsyORK
Išvažiuoja regnliarial kas savaitė, prieinamo* 
gintai gėUkelials susfeiekinnU su Lietnva.

HAMBURG
ALBERT B AJLLIN

ItoląuUmtl W)a Pfąmūąriata taunbttfrUJa
BT. LOUI8, MILWAY^EE I»
D» Informacijų kreipkitės į lokalinius jMfeftfar

**» T i - «

KOMPAIIIJ0NAS
Išplėtimui pelningo biznio reika

’-'H f yv*- rasy . r<

Bartkevičių M 
darbininkus kad j

»<>' 'lohtuu fi '4 1

pi *lims ? W r
SBtffl“1....,
T“?a w

WH irj?$ te K. 
Sffo. ff Jotį feu

fesJt %<i n»H“ė l«fe- 
fefe <Įhv fe- 
įM k SŠi Ife
P.?a te gstefflj i» 
nfe <ĮOB «feOį 

feįifek Tfesg
WA' n^.z

♦i

Miii

f
(PAUL & TROLIS

lingas konjpanijopas su apie de- 
šimčią tūksĮapęių ' *'
lo. Pageidaujama kad kotnpanijo-
nas pats aktyviai biznyje dalyvau
tų. Biznis rimtas, pelningas ię vie
nintelis savo rūšies lietuvių iarpe.

v^|jį K |)įz^enų k|^ čia Įaįį 
if Lietuvoje. Norintiejįšplatesnių

rmacijų prašom -
kančių adresu

L. R. K. .
P. O. Rox Ko.' 3, Roiton 27, Masą.

čj,-. .*» r .4< •• . r- •, •

IR SLOGOS

giaū. Dabar yra

Nauja vieta randas aėn
ątalfef Vlefofe pb'nttK __ ,.
^eftame vę« aplankyti į jg.

laVYra^lOO VsSliJ^eS^S^

puikiai aptaisyta ir 
riti greit parduoti tad pigiai' 
Kreipkitės pas:

■ i ' MBS. ŠILELIEN®
93 iCass.Street, West Rolbury, Mass.

brh Iii

- Pęijak Staędten d« g to 1

Frontler
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Šių Metę Paskutinė

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Mandagumas mažuose dn.

TeL 2320 Greenpolnt
A AB

GERAS. LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

' KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VĄRGŲ IR NELAIMIŲ

į^ai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau- 
i gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai 
I. ir< rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip 

svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos 
I šventėn 20-tan Kongresam *

I Am. L. R. K. Federacijos Sekret ori jota*
1 180 Hale Avė., Brooklyn; N. 1L
L7 •/.? . - ... ,'

te?” . / ■>-* .. . ■ ■ ■ • ■ J- .

x Aajua: \
Amerikoje metams ...............     .$2.50
Lietuvoje metams ..................... ................................$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
Reikalauk pasižiūrėjimui

i “DARBININKAS” 
ZINA DU KARTU SAVAITČJZ.

“DARBININKO*'SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

' ‘ PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
z ' • -z • _

lykuose saldina gyveninių 
didėliuose—daro jp kilniu.— 

, fioveL

į§3neilė; Meilė — mielaširdys- 
įh'tė privalo labiausiai pasižy- 
rį meti Be meilės viskas nie- 
1 kas. Bet gyvenimas dažnai 
g;' ką kitą parodo. Lietuvių pa- 
E lapijose turime labdarystės 
E draugijas. Šių draugijų tiks- 
||;-las šelpti vargšus ligonius, 
ElgSŠBuęius. Susivienijimai I 

Kptaipgi turi labdarystės sky- 
B mus. Turime našlaitnamius,. 

iįnelių prieglaudas ir ligo- 
||vnmę. Visose vyskupijose y- 

Šv. Vincento Pauliečio 
g- pašalpinės draugijos, kurios 
B lygiai šelpia ir lietuvius. 
^FaVii?utiniai atrodo, kad 

febdarystes veikimas gyvas. 
Bet tikrenybėje taip nėra.BBy* •'* • '

gįf* Kaipo pavyzdį paduodu 
| Did. New Yorko apylinkėje 
į Vaikelio Jėzaus draugiją. Ši 
b draugija turi už tikslą da- 
E-.iyii gailestingus darbus: 

pavargėliams, beturčiams li- 
geniams ir kitiems nelaimė

ki je esantiems žmonėms. Ji 
k šelpia visuose nelaiminguo- 
| se atsitikimuose bei aplinky- 
B. bėse: a) pinigais, b) pa- 
| gelbsti patarimais, prašy, 
fe".inais, c) stengias 4 parduoti 

Draugijos prieglaudų Lietu- 
voje išdirbinius, d) rūpina
si ligonių priežiūra, vaistais, 
jų patalpinimui ir laikymui 

| ligonėse, — mirusiųjų pa- 

laijlojimu ; e) ųžtaria skriau- 
dmąmuosius, padeda netur- 

Jmgiems grįžti į savo na- 
/tmis (Amerikoje), f) remia 
g-yisokį labadringą darbą bei 
Iymą savo parapijose, 

zslas pirmiausia aprū- 
netinius savo parapi- 
arginguosius. Draugi
jų šelpimui rengia 
tas, pramogas ir rink- 

Pusę savo iždo ir į- 
plaukų siunčia “Vaikelio 

^Jėzaus” Draugijai Kaune, 
Lietuvoje per Centro iždi-

v€l nepalikus ore, J. P. Mačiulis 
pasiūlo sekančią rezoliuciją:

“Kadangi senoj Konstitucijoj 
buvo susižeidimu sergančių narių 
'Pilnos pašalpos mokėjimo laikas 
ilgesnis, o .naujoj Konstitucijoj 
trumpesnis, iš kurios priežasties 
kyla^ nesusipratimai su tais na
riais, kurtę' yra sirgę prie senos 
Konstitucijos, bet pilnos pašalpos 
mokėjimo laiką neišsirgę ir atsi
kartojus susižeitįimo ligai prie nau
jos konstitucijos susidarė nesude
rinamas pilnos pašalpos mokėji
mo z terminas, kadangi naujoj 
Konstitucijoj pilnos pašalpos mo
kėjimo laikas'yra trumpesnis, tai 
nutarta, neskaityti sirgusiais ta 
pačia liga tuos narius, kurie yra 
sirgę susižeidmo liga senos Kon
stitucijos metu, bet neišsirgę pil
nai pilnos pašalpos mokėjimo lai
ką. Tokių narių susižeidimo liga 
bus imama domėn tik nuo sausio 
1 d. 1927 m.” . .

'Rezoliucija priimama vienbal
siai.

Užkliuvus prie įnešimo įvesti 
“Life Insurance” skyrių, šiuo 
klausimu p. Mačiulis patiekia ir 
Šeimas vienbalsiai priima sekan
čią rezoliuciją: • \

‘‘Kadangi šis klausimas yra svar
bus ir paggidaujamas mūsų orga
nizacijai ir kadangi šio skyriaus 
projekto suredagavimas reikalau
ja ekspertiškų apskaitliavimų ir 
suderinimo, su Inąurance depart- 
mentų reikalavimais, tad Seimas 
šį įnešimą principe užgiris ir pa
veda Pildomąjam Komitetui pa- 
ruo§t šiam skyriui atatinkamą 
projektą . ir . priduoti sekančiam 
Seimui galutinam užtvirtinimui. 
Pastaba:, šis'projektas turi būt 
paskelbtas organe 3 mėnesius 
prieš Seimą.”

Įnešimų ir Rezoliucijų komisi
jai paskelbus, kad kuopų įneši
mai Seimui jau baigti, pasireiškia 
daug atsiliepimų, paklausimų ir 
protestų dėl aplenktų. Seimui ne
skaitytų įvairių įnešimų, kurie 
buvo laiku padaryti ir atspaus
dinti įnešimų sąraše.

Komisija aiškinąs, kad Seimas 
išrinkdamas įnešimų komisiją — 
suteikė jai teisę elgtis sulig nuo
žiūros, tad ji ir rieskaičiusi Sei
mui nerekomenduotinų įnešimų. 
Bet visiems buvo aišku, kad Cen
tro Raštininkas daug padėjo^ Ko
misijai atskirti “blogus” nuo 
“gerų” įnešimų, nes dažnai pats 
Raštininkas įsikišdavo į komisi
jos darbus. Raštininko įtaką aiš
kiai parodė, pavyzdžiui, Seimui 
pakelti Centro iždininkui algą, 
bet nuo Seimo paslėpti įnešimai 
— mynažinti Centro valdybos al
gas. Reiškia, kas Centro valdybai 
patinka, tas buvo skaityta ir re
komenduota priimti; 6 kas ne — 
tasnenaudinga. ”

Arba, vėl, viekas atstovas atsi
šaukia, kad kuopa buvo prisiun
tusi įnešimą pasamdyti “Certified 
Publie Accountant’ą” patikrini-.

8.8. Statendum
Šią ekskursiją vadovaus ir 
laivakortes parduoda —.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St., Newark, N. J.

Tel. Market 2—4867
a...;.,-?,,

RUaPIUČIO-AUG. 16,1930 |

~ - ------
Telefonas': Stagg 9105 . .

DR. A. PETRIKĄ
(PETBICK)

~ LIETUVIS DENTISTAS -

221 S. 4th SU, Brooklyn, N. Y
Diagnoze 

Gazo Anestetiką
, VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte Iki 8'>al. vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik-susitartum _

susitvėrimo ^(spalio_17 d.; 
1927 surinko $1047.97, 
išleido $753.87. Draugijos 
balansai sU nuošimčiu — 
$319.63. Į Lietuvą “Vaike
lio Jėząus” Draugijai pa
siųsta T skyriaus (Apreišk. 
par.) $345.43, H skyriaus 
(Cliffside, N. J.) $137;75, 
III skyr/ (Keamėy, N. J.) 
$22.50, IV sk. (Kar. Angelų 
par.) $74.75. Lietuvos šiau
rės nukentėjusiems I sky
rius nusiuntė $50.00. Tad vi
so į Lietuvą draugija nu
siuntė $630.43. Drabužių 
taipgi nusiųsta Kaunan po
rą skrynių. / »

Parapijose darbuotasi kiek 
buvo galima prie aplinky
bių. Sušelpta šeimynos ir 
pavieni asmens drabužiais, 
maistu, pinigais ir medika- 
le priežiūra (išrūpinti ligo
ninės priežiūra veltui).

Sulyginant nemažai pa
daryta, bet nė 10 nuošimtis 
rieaprūpiilta. Šiais nedarbo 
metais, kada įvargsta skait
lingas šeimų skaičius, drau
gijos pagalba ypač reikalin
ga. Bet “Vaik. Jėzaus” 
draugija panašiai situacijai 
nebuvo prisiruošusi.\ Ji per
gyvena bandymo stadiją, 
jai pasitikėjimo kažkodėl 
žmonėse nebuvo. Per tris 
metus ji palyginanti daug 
nudirbo. Lietuva gavo ne
mažą paramą (gal daugiau 
jąja rūpinosi — kas neina 

jos^sveifcaton). Nariai pra
tinosi prie labdarybės, gera
dariai prašomi rėmė. Prie 
gyvesnio veikimo, platesnio 
maštabo, ir geresnės propa
gandos “Vaik. Jėzaus” 
draugija gali susiLyginti su 
Šv., Vincento Pauliečio dr-ja 
Amerikoje. Klebonai noriai 
pritaria ir jai padeda; fede
racijų skyriai yra didelė pa
jėga >ir laikraščiai (“Darbi-

\ _ I

ninkas”) nemaža pagalba.
Labdarystė yra katalikų 

akcijos dalimi, v Atgaivinę 
katalikų akciją Did. New 
Yorko ir New Jersey apy
linkėje atgaivinsime ir lab
darybę. “Vaikelio Jėzaus” 
draugi j os seimelis, įvyksta 
rudenyje? Skyriai gerai sei
meliui prisiruošę pradės iš 
naujo su didesniu pasitikė
jimu intferisyvų mielaširdvs- 
tėš darba.

- —--------- ' V'<: . Z; - —

tepbone: STAGGjOTOŪ . VALA^DO^: '

D Bl ARAC F VEIIPIIIC Nw *~1218 ryt0* ”*■n> DMylAd A| VululUa toe^Mieniaiss^teriH ’ 
DANTISTAS 499 0EAND STRKBT

- XA,bay s: ■
(Tanių Telefonas: Michigan 4273

—• ...............Aažiža

■'V..

• mui Susiv. turto ir rekordų tvar? 
kos. KlaUsia, kodėl tas įnešimas' ' 
nėra’ perstatytas Seimui. Koiųisi< v 
ja praneša, kad toks įnešimas y- > 
ja, bet kbdėl nepatiektas apsvars-

i tyniui — nesuspėja surasti prie
žastį. Čia Centro rašt. J. Šaliūnas' v 
greit įsikiša ir stengiasi išgazdin- 
ti Seimo dalyvius didelėmis „lėšo
mis, kurių susidarysią tūkstančiai 
dolerų ir t. t. Iš atstovų pastebi
ma, kad patikrinimas knygų tiek 
nekainuos, kiek Šaliūnas bando į* 
tikinti ir kad žymūs trūkumai ir 
neaiškumai' apyskaitose rodo rei-: 
kalą pakviesti Accocuntantą. Ky
la ginčas. Daug prašo balsų. Vie-: 
ni kalba apie Accountantą, kiti; 
klausia kodėl jų kuopos įnešimai

:• neskaitytai" Pirmininkas klausia,
> kaip ilgai norite seimuoti, nes 

ketvirta Seimo diena jau baigia-’
■ si? ’

l’uo tarpu Seimo Rengimo Ko
misijos pakviestas fotografas lau- 
kia Seimo dalyvių išeinant nusi- > 
fotografuoti. Šis pakvietimas da-

■ vė progos Seimo vedėjui nutrauk
ti diskusijas ir praleistų įnešimų 
ieškojimus, paskelbiant ^pertrau-

■ ką nusifotografavimuį. Laikrodis*
rodo 4:55 vai.“ p. p. V z

Einame fotografuotis.,,

?Viršminėtos draugijos kon- 
rstitueijos ištraukos aiškiai 
lodo savo prakilnumą ir 
gailestingumą. Belieka ją 

į Temti ir platinti. Bet Val
akėlio^ Jėzaus draugija labai 
sunkiai gyvuoja. Ligi šiol 
turi apie 300 narių, kurie 

^noka dolerį metams. Nuo 
SĮgA*,.' . .—  j------- z-------------

BROOKLYN, N. Y.
t •

Vytauto Komiteto 
susirinkimas

Liepos 14 d. šv. Jurgio par. sa
lėje įvyksta Vytauto Komiteto 
susirinkimas 8- v. v. Susirinkimo 
šiuo metu daug nedalyvauja, nes 
daugelis išvažiavo atostogų. Ko
mitetas. susirūpino dvejais daly
tais: bažnytine Švente ir didžiu-1 
iu išvažiavimu.' Bažnytinė šven

tė bus Šv. Patricijaus Katedroje, 
N’ew Yorke, dalyvaujant Ję Emi
nencijai Kardinolui Hayes.

Visos apylinkes išvažiavimas
Forest Parke Rugpiūčio-Aug. 3 

d. bus milžiniškas išvažiavimas. 
Šis išvažiavimas yra rengiamas 
paminėti Amerikos pripažinimą 
Lietuvos Respublikos de jure.

1 Pelnas skiriamas naujai steigia
mai Brooklyne katalikiškai spaus
tuvei. Per kat. konferenciją bu
vo užkviestos visos'Did. New 
Yorko ir New Jersey apylinkės 
draugijos. Padarykime tą dieną 
didžiąja Lietuvių Dienai Kartu 
tai bus metinė “Darbininko” 
Šventė. Visi katalikai į katali
kišką išvažiavimą! Išvažiavimo 
skelbimo plakatus Federacijos 
skyriai jau gali gauti Karalienės 
Angelų par. klebonijoje.

Bus sutuoktuvės
Karalienės Angelų bažnyčioje 

liepos 27 d., priims moterystės 
sakramentą: Ralpb Jos. Riccardi 
su Katarina Angelą Bielskyte, 
Ricbard Franklin Ebalt, Jr., su 
Pranciška Avižonyte. Šliūbai tuoj 
po sumos.

Plakatai Federacijos išvažiavi
mui jau prisiųsti ir juos galima 
gaUtLKaralienės Angelų par. kle
bonijoje. Visi pasižadėję juos iš
dalyti, malonėkite pasiimti.
' ' . BaP-

XX FEDERACIJOS KONGRESAS
'Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci

jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpjūčio 19-20-21 
dd^ Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam
pasAdams Street ir New York Avenue, Newarkr 
New Jersey.

Didžiausia Lietuviškų Kalendorių 
išdirįystė ir spaustuve.

' A. LAUKŽEMIS, Sav.
199 New Yortc Ave„ Newark, N. J. 

Tel. Mulberry 4-2830
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