
Amtorg

lappųjiečius,

.—Miręs J 
Jarvie

Paskutiniu laiku lenkų 
spauda paskelbė žinių, būk 
ukrainiečių tautininkų de
mokratų partija susitarusi 
su lenkų valdžia dėl ukrai- 

lenkų bendradar-

Erie, Pa. — Liepos 29 d* 
Ęrie ežere nuskendo tavori- 
pis laivas ir sd,jųo kartu 15 
įgulos žmonių.

KIEK IŠŽUDYTA DVASINKI

Bąlševikai nuo reyoliuc 
jos pradžios iki šiol nužųd 
1591 dvasiškį, kurių tarpe j 
vyskupą ir virš, 700 vienbl 
lių. Dabar kalėjimuos^ ka 
48 rusų vyskupai, 3700 ,dvj 
siškiai virš 8000 vienuolii

Antradieny, liepos 29 d. iš 
Cardington, Anglijos išlėkė 
Britų dirižablis RJ.00 per 
Atlantiką į Montreal, Kana
da. Šiup didlaiviu važiuoja 
44 asmenys. Per Atlantiką 
laimingai perlėkė ir Kanadą

Policijos kapitonas abejojęs, kad' 
. r jiedu kalti .

fe 
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San Erancisco, Cal., liepos 
31 d. — Mooney ir Billings 
advokatai vėl panaujino by
lą Aukščiausiame »teisinė; 
diedu nubausti už metimą 
bombos į pavėduojančius 
1916 metais kur užmušta 10

/ S^ANGHAI, Kinija, lie
pos 30 d.—Kiniečių savitar
pinei kovai einant Maskvos 
palaikomi bolševikai tai vie
nur, tai kitur daro sukilimus 
ir žudo nekaltus žmones, da
ro apiplėšimus ir degina na- 
i't •

mūs, kad tik tą kiniečių ko
vą padidinus, kad paskui to
je šalyje būtų galima įvesti 
proletariatų diktatūrą.

Kraujo ištroškušiems bol
ševikams kai kur pavyksta 
ir gerai pasinaudotu

Ghangsha miestas yra Hu- 
nan provincijbj. Ten ėjo ki
niečių tarpsavinė kova. Ko
munistų ginkluotos gaujos, 
dviem fyesįpešant, puplė tą 
miestą ir užėmė. Užimdami 
ir užėmę miestą atiminėjo iš, 
žmonių turtą, degino* jų na- 
mus ir pasipriešinusius žudė, 
be pasigailėjimo. •- .. J į 

Svetimšaliams pavykojai- 
ku karo laivais pabėgti, iš su
kurto bolševikų pragaro, bet 
keletą jų pateko j nelaisvę. 
Vienas katalikų kunigas njį 
sionierius pateko bolševikų 
nelaisvėn. ’ . . £

Įmones dėtipinigu^Colum- 
bia Finanee.kuri veikė kaip- 

z» y.

ir bankas, bet neturėjo val- 
stijos leidimo.

MILIJpNIERIUS PALIKO 81 
TURTĄLABD ARYBEI

Y.ork.
Newbegin - Jarvie palis 
$38,000^000 turto, kurįo 2 
milijonus dolerių paskg 
rė pasemisiems beturčiai! 
šelpti. '• ? / į

Šiomis

Jau rašėme, kad prof. Vol
demaras norėjęs pabėgti iš 
Platelių, dvaro, kame jis yra 
ištremtas. Bet nepavyko.

Astuoni asmenys (Spėja
me, kad tai pį Voldemaro ša
lininkai) buvpareštuOti.

Iš Ęauno buvo atvykę ke
letą žurnalistų' dėl interviu 
su p. Voldemaru, bet jis atsi
sakęs su jais kalbėti. <

mečių

biavimo. Tačiau, žiniomis iš 
Lvovo, ukrainiečiai tą pra-

’ nomis rrancijįijr 4tanJaIrt- 
rubezy pradėjo smarkiai, 
ginkluotis. Sutraukta daug' 
kariuomenės ir statoma sto
vyklos, pravedami nauji ke- 

lliai ir daromi kitokie kari-
Z

niai prisirengimai.
Parubėžio gyventojai bai

siai susirūpinę ir vien tik 
kalba apie karą.

R-100 BBITy ORLAIVIS 
PASIEKI KANADĄ

COPENHAGEN, Danija; 
liepos 30 d. — Danija, Švedi
ja, Olandija ir Norvegija su
darė taip vadinamą Europos 
valstybių Sąjungą.

Tų valstybių užsienių ofi
sų delegatai sūsirinko čia ap
tarti bendruosius mažųjų 
tautų reikalus, kurių svar
biausias yra tai Vokietijos 
muitų pakębmas, kas dau- 

Lgiausią ir paliečia šias ketu
rias valst vbes.

kuris kž
J - • •- -ii*> -

lyti
- - - 5^* 

plaktHt

PARYŽIUS. —-Šiaurinėj 
Prandjoj kilo dideli darbi
ninkų streikai protestui 
prieš naują socialio draudi
mo įstatymą, sulig kurio; at- 
rokuojama iš darbininkų ai- mo tyrinėjimas laiknai per- 
gų tam tikras oųnšimfig-ap- trauktas. Bus atnaujintas 
draudai. \ ; E J . Į tyrinėjimas rugsėjo mėnesy.

y x
POPIEŽIUS APIE BAŽNYČIŲ

STATYMĄ ' ? /

Pijus XI yra • pareiškęs, 
esą galima dabarties sunkio
se ūkio sąlygose, statant baž
nyčias, atsisakyti nuo bokš
to, Bažnyčios turinčios būt ► 
rimtos, bet paprastos it at
sakomos savo tikslams: Esą 
žmonėms negalima taip sta
tyti bažnyčias, kaip reikalin
ga Dievo garbei. Pastoraci
ja reikalauja daugiau bažny
čių. Dėl to esą geriau dvi ar 
tris mažesnes ir paprastes
nes statyt. bažnyčias, negu 
vienai diddet’gražiai bažny
čiai išleisti perdaug lėšij.
v” ' • l

MONARCHISTAI LATVIJOJ
■~Hgga. ,•** Rygoj įsiteigė 

nauja pąrtija, pasivadinusį 
haciokratąis. Partijai vado
vauja universiteto, ekonomi
nio 
terš. Spaudos atstovams Ne
terš pareiškė, kad partijos 
siekimai yra monarehisti- 
niai. Jis nori Latvijai pry- 
saky matyti karalių. Naoio- 
kratai telegrama svdfkind padarę.

ŠVEICARŲ VALDININKAMS IR i 

KARTAMS DRAUDŽIAMA 
PRIIMINĖTI SVETIMUS 

ORDENUS

Šveicarų seimas priėmė į- 
statymą, kuriuo visiems res
publikos ir kantonų valdžios 
nariams, o taip pat šveicarų 
diplomatams ir kariams 
draudžiama priimti sveti
mus ordenus. Nusikaltusieji 
šiam įstatymui bus tuoj at
leidžiami iš užimamų vietų.

gimnazijai valstybinių tei
sių. Nelaimei pasipainiojo 
Vilniaus kuratorius Bobek. 
Jis, pamatęs mergaitės ran
kose raštelį, išlupo jį, pa
skaitė ir eilutes, kuriose bu- 
,0o prašoma lietuvių gimna
zijai teisiu, išbraukė. Tat 
kur gi teisybe! ? - '

Lietuvos valdžia savo lėšo- 
mis laiko net keturias lenkis- 
kas gimnazijas, o čia nėra 
nė vienos lietuvių gimnazi- 
jos^kuriai ngrsddlį lėšųlgn- 
kų valdžią skirtų. kas
liūdniausia — net galvoti a- 
pie tas teises nevalia. .

-—=—"■ ■■■-’— —■——4 ■

SKĖRIAI SUSTABDĖ .
• TRAUKINĮ '

J v

Pietų Austrijoj yra vieti
nių mažų skėrių, ne tų, ku- 
yie keliauja iš pietų ir šįmet 
buyo net Rumuniją pasiekę. 
Pereitą savaitę šitiė. mažy
čiai sutvėrimai sustabdė iš 
Vienos einantį traukinį. Jų 
tiek daug buvo pritapę antį 
geležinkelio bėgių, kad gari 

[vėžio ratai, juos sutraiškę, ė- 
mė slysti ir traukinys nebe
galėjo toliau eiti. Teko iš
šaukti ugniagesius,. kdrie 

I liejo Ant skėrių benziną ir 
Įjuos degino. Tik po kelių 
| valandų kelias buvo nuyaly- 
j tas ir traukinys galėjo įeiti 
|toliau. Taidbuvo naktį. Rytą 

[pasirodė, kad toj vietoj gele- 
lžinkelį reikia remontuoti, 
įlies skėriai smarkiai apgrau- 
}Žė medinius žuolius. :

. ' * *
**»»•* • ' J . .. t

jis po griuvimų

i stato. - Iš -viso pasauliopiąų> 
kia aukos nukentėjusiems.y 
Sugriauti • miestai atstomi 
daūg gražiau ir stato ne tai^t 
greit sfigriaunamus namus.

---------- :——

Pavojinga liga —geltona
sis drugys visados plečiasi 
ten, kur yra daug moskitų 
(uodų), kurie veisiasi sto
vinčiam vandeny ir šiaip ne
švarumuose. *

Kad geltonasis drugys ne
sudarytų Rio de Janiero 
miestui pavojaus, sanitari
nėje inspekcijoje tarnauja 
7000 žmonių, kurie nuolatos 
eina per butus daboja švaros, 
ir užtikę kur nors nešvaru
mus čia pat turimais dezin
fekcijos preparatais stengia
si bakterijas naikinti.

TURKUOS, AUDROJ ŽUVO 
i 20 ŽMONIŲ ;

Istaubidas!, Turkija.—Pir
madieny kilo baisi audra su. 
ledais Adrijanopoly. Užmuš
ta 20 žmonių ir šimtai sužeis
tą. Daug namų sugriauta ir 
laukai sunaikinti. u.;

nešimą griežtai užginčija. Į 
Partija išleido atsišaukimą,!; 
kuriame pareiškia, kad uk-l 
rainiečiai nėra susitarę, nei I 
su of icialiniais, nei sų neori- Į 
maliniais lenkų atstovais. Į 
Žinia buvusi paleista lenkų] 
vien tik Ukrainiečių visuo-Į 
menei suklaidinti. z \ V f | 

• Lvove išeinąs ukrainiečių | 
laikraštis “Novyj Čas” šiai 
proga pastebi, kad ųkrainie-j 
ciai po savo patyrimų su len-1 
kų okupavimo metu, laiko 
ukrainiečių^ lenką 

mą visiškai neggUma ir vi-j 

stcontei jam prieši|wis?'”t7fc«| 

rainiečiai niekuomet aeatsi- 

sakys nuo kovos dėt UkraiA 
nos ,laisvės ir nepriklauso-} 

mylės. ', j

DRAUDŽIA DĖTIS PRIE / W 
NACIONALISTŲ IR 

KOMUNISTŲ . d| 
Berlynas. — Prūsijos nu-.11 

nisteris pirmininkas BraįĄk ’ 
išlc j lofcĮ^akymąj, kuriuo prū- O 
šų K; ildminkamstdraudžiamii 
P"4 ® 
liątųh it* komunistų partijįįl 

fakulteto studentas Pe-< kadangi Šios- partijos sieki# 
nuversti dabartinę valstybė# W 
valdymo formą.

tačiau, lenkų mokytojų (bai
dyti; mokiniai nešėsi lenkiš
kas vėliavukes ir šaukė 
“Nieeli žyje.” Švenčionių 
gimnazijai taip pat buvo įsa
kyta pasitikt prezidentą. 
Stotyje, viena iš mažesnių 
gimnazisčių mokinosi pa
sveikint prezidentą ir prašyt

žiTionių ir. sužeista 40. Tuo 
; metu svarbiausiu-liudininku 
. buvo Jobu MacDonald, ku- 
> ris dabar teisme- pareiškė, 

kad jis melavęs\. Jis 4a3a 
■ nematęs Mooney ir Bijlings 

padedant bombą.' Jam tada 
. liepęs sakyti taip prokuro-

ras. . z
Teisėjas Preston ir advo- 

į katai visaip MacDonad’ą ka- 
. mantinė j o, bet jo dabartinio 

pasakojimo nepakeitė. Spė
jama, kad Aukščiausis Teis-' 

r mas išspręs nuteistųjų nau
dai.^ Bet jau jiem padarytos 

į skriaudos begalės sugrąžyti.
Radikalai ne radikalai, 

, bet jeigu yra abejonė apie jų 
prasikaltimą, tai turėtų būtį

gą iš‘ Rusijos gautais pin 
gaiš bolševikij agentai dirt 
Amerikoj e, kad nuvertu 
valdžią ir. kad įveduž Soyįi 
tų diktatūrą. _

Apie 30 laivų su Rumj< 
medžiu kelionėje. • -i

Am. Darbo Fecferaciji 
vice-prez. Woll protestu#; 
prieš įleidimą iš Rusijos mi 

'džiagos,. nes. ir taip'Jųiį 
Valst. darbininkai ' beda 
biauja. Komunistai, kaip n 
priešingai daro.. Jie/ns neaq 
eina Jung. Valst. darbini 
kųxreikalai bilė tik jų 1 
tuškos^. Rusijos biznis -pi 
čiasi. Jie ne tik nepratę 
tuoją^kad .Rusijoj. kalini 

■ verčiami kirsti medžius 
dirbti kitus darbus, bet 
piktinasi ir šmeižia 
rie, užstoja bolševikų paveįį 
tus darbininkus.

Jei taip būtų kitoje šalyj 
tai liolševikai ugnimi špįąi 
dytų.

1 ■ ..... !■« W

Mes turim stebėti, ką d< 
rome, kad Hnotumrm, ko dt

NEW YORK
dienomis Jung. Valst. vaf- 
džia sulaikė du laivu su Ru
sijos popiermedžiu dėlto, 
kąd. tą medį sukirto ir su
krovė į laivus kaliniai ir 
prievarta ' paimti darbinin
kai.

Kilo skandalas^ Kompani
jos kaip tai Interaational 
Papei* ir kitos pakėlv protes
tą.

Prez. Hoover pareiškė, 
kad jis žiūrėsiąs, kad reika
linga medžiaga iš Rusijos 
būt įleidžiama^ jeigu tik ne
bus įrodyta, kad kalinių ap
dirbta "H. y., jeigu nesiprie
šins Kongreso patvarkymui., 

; J t *

Amerikos . bolševikai dėl 
neįsileidimo Rusijos medžio 
irgi kelia skandalą, bet ne
turi įrodymų, kad tas medis 
sukilusias liuosnorių darbi- 
ninkit. /

; - S; '

Yra žinių, kad užjnedžia-

y kad Vokieti- 
yra 201X000 

lietuvių* 160^ 
900 čeką,, W

NEW YORK 
korporacijos viršininkųxvėi- 
kimas Amerikoje jau paaiš
kėjo, kad ji yra Maskvos 
kontrolėje ir veikia jūs nau
dai. Su ta korporacija esą 
surišta ir kitos Rusijos ko- 
?nunistų propogandinės or
ganizacijos.

■; Susekta, kad New Yorke 
tylas Filiu užsiiminėjęs ne
va šaknų pardavinėjimu ir 
turėjęs artimus ryšius su 
Amtorg šnipinėjimo tikslu.

Sakof kad jis savo kontro
lėje turįs dvi komunistų pro- 
pogandines organizacijas, 
kurių vienos tikslas organi- 
buoti darbininkus prie revo
liucijos, o kitos tyrinėti ar
mijos veikimą. ' >

Teisingumo Departmėnto 
agentai dabar to paukštelio 
ieško ir suradę, greičiausia, 
deportuos į Rusijos “rojų.”

Sovietų komunistu veiki-

UKRAINIEČIAI NENORI SANTYKIŲ 
, SU LENKAIS

L. 5
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.kaip,kętųns,kAiM o |mly-
Iželio mė

nesiu, daugiau kaip 3 kartus. 
" Per birželio mėnesį emi- 
gravo į šias šalis: Argentiną 
Md žmonių, Braziliją 10: 
pi etų. Afriką 1, Kanadą 65; 
Urugvajų 29, Amerikos J. V.' 
74, Kubą 1, Meksiką 2, -Pa
lestiną 28 žmonės. j

Labai smarkiai sumažėjo
’ > ’ . f X .Tbl'L-1

Mums j kad KĮar.
slip pirijii- 

mukite p. -pr®8$^is - šiomis 
ifetojp' iš’ Klaipė- 

dos -Vytaute ĮHdžįojo kbrųi- 
teto. Jis sąvo išstojimą mo- 

Tuo įrikalu Kauno miesto jtyyųpją4ųe, k^ švenčiant 
į valdyba'ją'u pradėjo susira-Į Vytauto Didžiojo jubiliėjų, 
šinėjimą su vidaus reikalų |csą ' *■ --26 -----

/

^una^, Lįępos 3 į įaS
1U nuovados teismo tapiy-

- - U* - c>- 7 ‘ Z — /
to^. buvo tardomas neseniai 

; suįiųtas* svarbus komunistų 
vadas, centro komiteto narys 

■-Kazys Šimktfs; pa^vkdinęs 
St&siu Čepaičiu;; Pąsįįiąigus 

; tardymui ir tardytojui pra- 
^■nešus Šimkui; kad j&M skir
stą kardomoji priemonė, ka-r. 
itl^jimas, jisai, staiga išdūmė 

langų ir dingo.
į-^Tardytojo, sargas ėmė jį
vytis ir tik Nemuno gatvėj

;•piliečiai, pamatę bėgantį
7 .t&mkų ir1 besivijantį 'sąTgų, 
d^glį sulaikė. Jis pasodintas 

^kalėjimą. " i 'A’ f
-—■ — ____________ _______________

EMIGRAVO TIKbmonųį įar laukiama, kad Į pje 300 žmoriiųT^Greitai busj Kaunąs. - 
iBžMOinę ..-.--‘■i-'--— c-.. ' - i ■ - 1

^^Vldaus reikalų miriisteri* 
l^jbs daviniais, per šių metų 
l^jįrmųjį pusmetį, lyginant su 
*^^29 metų pirmuoju pusmę- 

emigracija iš Lietuvos
ZfiRįmažėjo beveik 2- kartus, 
h^įais metais per 6 menesius 
^/ėmigravo 4599 žmonės, 1929 
^įn.-— 9,184'žmonės, 1928 m. 
^*-■4,715 žmonitj. ,

7'^er. visus mėnesius, išskv- 
f saušį^ šiais metais emi- 

6 JSavp ^miaimąžiaui <A£ski- 
r‘ mėnesiais per šių metų 

šį jį pusmetį emigravo 
jauteliuose 19^9 m- efni- 
t „/ų skaičiai): sausio 

hesį 1,423 (987) žm., ya-

griaustinis trenkė į LuMe- 
viėjiauš trpbą. Senį LukoŠe- 
___ pyift laugp, 
n utl-enkč, o siuvusią dukterį 
tik pritrenkę. Senutei buvu
sia i troboj niek0 itaAtąitiko^

• — — Jtri*....* i v' r

_ «-.įb^7 
gusi pranešė, kad jaū namai 
dega. Su vargu pritrenk
tuosius; išvilko lauk. Tame 
sąmyšyje senukas mirė- Gy
venamasis namas sudegė.

r • ' • ’■

Jurbarkas. Jurbarko apy
linkėje vasarojai gerai atro-, 
do. Miežiai, avižos jau iš
plaukę. Ankštybesnės bulvės 
jau žydi. Rugiai ir kviečiai 
geri. Javai nuo vėjų ir lietų 
nėra, sugadinti. Laukiama, 
kad po trijų sayaicių bus 
naujos duonos. Šienaut jau 
baigta. /Ūkininkai getiię der
lių nesidžiaugia, nes- javų 
rinka niekę geresnio nerodo. 
Be to, ūkininkams nesupran- 
tama, ekodėlx parodos metu 
neįvyko ūkininkų kongresas.

•• • ■ • • .. - 7
AMERIKIETI^—LABDARYS

’ Amerikos lietuvis Kaliba-
i/ - ■ V

tas, kurs * Kovarsko bažny
čios remontui, pagražinimui 
ir naujo bokšto pastatymui 
paaukojo apie 100 tūkstan
čių litų, dabar, kaip vietos 
žydai džiaugdamies pasako
ja, . neseniai paaukojęs ir 
Kovarsko <žybų sinagogos 
reikalams J20O įolęrių.! . P. 
Kalii^tąa^nųo l>ąt. ^azęj^s 

'^fcaurf
’j^šr t&/ dyasiĮiiefns feikaA 
% • ’ --- 'r - * ' " lams.

rūgštimi buvp beat- 
gaįvinų, bet

' KstaMkas

kinimas moterima jų asmeni
niame, “ ‘ ir visuos

bauMu' ^Atrašo 

nelis) SU paveikslais. Lietu
vių kalbonxiiguld« Alyva^—50c. 

t Trys Kreiviai—Krikščionia, 

ti apyaąku-. B«raš« T, Vyš
niauskas. Verto P. B. , . ■—1
' —.... tr.-, t_, 
gražūs

Trys Krieiviai—Krikščionis, 
žydas ir Turkas. Pamokinan-

40o.
Trumpi BkaitymHi&i—labai 

gražūs paai{$aį&maį apie 1 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Paraše X Tarvydas - --------- 45c.

Turto Mofma^-moksliški ps-
3 jakai tymai. ParašS Uosis—35c.

■

p&v^iKSi&ifi ii lpx4rT»lo motij

<- • -

luti vokteciij jaus
mai. Tą gavimą p. Dress- 
leriš matąs garbinime 1 Vy
tauto Didžiojb laimėjimo 
ties Žąjgiro- Taip pat esą ųž- 
gąunąmi vokiečių jausmai ir 

. . platinami plakatų; kuriuo-

ministerija.

emigraciją į.Brfeįlljį^ Į^r|

pereitų metų pirmąjį pus-Į -
mėtį į Braziliją emigravo 2,-
617 žmoiiių, šiais metaife ti|ę
751 žmogus. Į Aigentiną j e^jiiiomen- ą_| įgkeliami Vytauto Didžio-
taip pat emigracija smarkiai1 - - •
sumažėjo. 7

■ 1 .■ ‘.e
• , r

GAUS UŽDARBIO

Šiais metais Panevėžio

y

A

kovosę su orį
■ '

Tvrto HornMtLmokrilški pf-

1 - ’ ” -x . i* ' 
VA- • *‘

P.- -• t" '*
Ikaip-roatyt, nestokos. Pra^l;

‘Amenkiečiiį, Šiais metaisidžinje birželio mėn. pradėto ! -—■-—■
į Lietuvą jau atvyko iki1000 įkasti "Saušilos upe. Dirba a-Į .

” —Per pirmus < 
s Lietuvoj vedė 7,> 

vykusių sudaro ponios ir pa- Į gįj daugiau pateks ir vięįi- Į 847 poros. - Pereitais metais 
ĮniiLgyventojų, nes prįe Sąu- |iuo laiku vedė 1000 porų ma-

atvyks 500. Didesnę dalį ąi
■ e»—

nelės. i •

matyt vie-
|tpnų gyventojų .—daugiau 

Girdėt, Subačiaus pirklius Lįa į§ ^įtų apskričių suvažia- 
(lįetuvius) apdėjo .dideliais !Vję/Nemažai praplatins upf, 
mokesniais, - o- ■kitataučiams |į§ įo bus nauda vietiniams

v. -

jhjiKiTiSt;

Parašė B. ažd
Gennnas — aprašyjaas apie 

gerumų per Tėvų Faberų-H 
Kąn. p. L, ,, .15c.

rūky-

kplskį pįręng$ K Kaimieti^—15c.

ds.it

s M&IS11 * ♦ bfiltsiffs
vilteliais ^įn..,....x$ĮJ5~Lgy^

' juodais

Jftun.JHrtario Kaitai,; ® 

5pųos apysaka. Du tomai. $1.00* ££

,lMoterystė ir Šeimyna. Vey, > 
to J. Gerutis _____________ ,40a, Lį.

Gamtos tadžiMtotaMi 7 ■" W
Dr. A Viljpaftią-r-. ..—— ■■. . ,, 5p%V>V 

Limpamosios Liros ir kaip 17 
nuo jų išsisaugoti! Parašv . 
negyvoji gamta: žeme, vau- > 
duo, orąs. ParaŠS-J, Baronas—50a 

Patrimpo Laiškai.—Išleido 
Kun. A. Milingas ■ \ '

. Meito (Poema), Parašę M 
Gustaitis ---------------

Nauja Skaitymui Knyga— L 
(Dalis D). Su paveikslais..... 75a. *

Vienuolinė Luomą. Verte
Kun. P. Saurusaitis —__ _25e. r

Vaflkų Knygeli — era pa
veikslais .... „L;----- -- ------ —_30fc .

Muno Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1018 ir 1019 m. Para.
te.Knn. J. F. Jonaitis (Ka- 
>lionB8) ____ _—_,?r,__ _—_25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išlaido Kun. J. Koncevičius__ 10«. v'
Motorystos Neąunto^ybi. J.

Lęsąuskis. §v. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune -—I——ĮCe.

Šankiausiais Laikais. Parašę 
i Eūcevičius   ----------------40e.

Šventas Gabrieljns. Išleido " 
Tėvas Alfonsas Maria C. P.__25e.

Religijos Mokymo Metodi- // 
ka. Sutaisė K. X Skruodys—50a. <

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie . Mapęs. Sutaisė KuPra- 

___•... .. /L....___ ____ 40a. '
Mūsų Dainiai. Paraše Ka

rys - Puida. ■ - ■■■ ........... ■ /... ;-,50e-
Anderseno Pasakos—su pa- 

eiksiėliais __ 20a.
tndjrinlaitla'^ i . KO*-

Iš kelionės po Europą tr 
MMą. ?arjše Pranaičių 

'z "'7

au. Vieno veiksmo juokai. Sų- , / 
lietuviną' Vaidevutis-------- —15c.

■ Nepaisytoje—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina...  —..

Giliukingas Vyras—2 aktų - 
komedija;‘parašė S. Tarvy
das_____________~. ..flfą

Elgetų Gudrumas, 3-5ų veiks
nų komedija. Parašė-Seirijų 
uoznkas ________
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius -s- komedijos po 1 ak 
tą. Paraše Seiriju Juozukas—BSe.

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Verte Akelaitis ___L......AOs

Esumas—8-čia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauska&^-lOs

žydų Karalius —< drama 4 . 
aktų, 5 pav. Verto J. M. Sir-^, 
vintas -_______ ..._________ 30e

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parąše F. V.   —-lOe .

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. . 
Vertė Jonas Tarvydas —__ _10e,

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- -' 
mas su gaidomis__________ 175s.

\Dramos; 1) Germani; Ž) 
Paburta—■6 aktų; 3) Liurdo 
Stebūklas — 4 aktų; parai*> ' 
J. Tarvydas ...............  (žte.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja l-m« akte. Parai* Gineitis 15a 

vdk» TatMI: dalia I. t) - J;
'feJŠlSaTS 

laiitre; o) Pasakyk mano lai^. ■ .
mę. Surinko S. K, D. jr N—JĮta

Vato Teatrui: dalis Qt 1) '

aą. surinko S. £ū, u. it N .i Ųra^

Upiną
Tabakas—Kuodai 

mo kenksmas} pigai forą Ni* 
kplskį pąręDgė S. Kaimieti^—15c

Katalikų Bažnyčia ir De- 
mokyfttirmsi — Paraše kun. 
Tarnas Žilinskas___ ____ ___ -50c

Apaštalystes Maldos Statu- į 
tas. Verte Kun. P. Sauru- 
Wtjs\.v 25f 

, XXIX Tarptautinis Eucha- A 
rištinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bučys,‘M; J. C... —1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į- Pa- - ' 
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų ..i Išguldė 
Magnus Parvalkietjs------ __r_

KeltonS Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas deijbąs 
be galo Įdomūs nuoiikiai ke- - 
lionfeperįvairiM kraštus. 
Parašę Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio-------------------- $1.W>
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LAVa-

Dangaus Kari^enA

be apdarę T5 centui, w ąp^
dataiiT ——i------ —....______ $1.00

nii-n 30a.

— .10*

4

lionės 
Parašę

Pramoninės Demokratjtes Fa* 
griidąL Paraše Uods -L-^75c

Knn. P* .

U.

, /

'VISU

t

K<■’•' - .'.-f, 
r* -. -- '

•» •* . •* Z-

?1KUN.FBOF. PB. BtjaiSt M.ia «
> . ■ " • - a ** *

Įdomi knyga. Aprašymas Žymiausių nuctikių Kunigo 
minki.

r * A Jt r' t -

adresu:
\ “ DABBINIKKO” ADMUnSTRAOTJA

axba

tas.

veiio. mėnesį, palyginus sų 
. sausio mėn.-, emi- 

~ ' lja sumažėjo daugiau

JAU NEBUS JAUKAS
begales saye jaunuoliu draugu 

ti, kuris 1930 metais neuž- 
umeruos leidžiamo Kaune 

j^oksĮeivių, skaisčiausio mūsų tau- 
»&)s žiedo, žurnalo. z

».'K]

i

k

“ATEITIES"
alas eina sąsiuviniais po 64 

kas mėnuo jau 10 metų. Jame
gražių eilėraščių, beletristikos

palioti tie patysj nors lietu
vių krautuvės mažesnes. Lie
tuvių pirkliai nepatenkinti, 
siunčia skundus, bet į juos 
mokesnių komisijos nekrei- 
pią dėmesio.

* * ’ . ■

SIRUTĮ NUTEISĖ 3 METUS 
'z'/" kalžti

-X" * • v _ '

Marijampolės apygardos

buvo kaltinamas, kad išeik
vojo api^ 35,000 litų valdžios 
pinigų, bet- kaltinamasis aiš
kinosi, kai juos pametęs va

■ / NEPILKA MftKO y
t

Kaūnas.r-Tfėl pablogėju
sios'konjunktūros tarptautir 
nėj rinkoj Šiemet miškų de
partamentas tari dar daug 

platumo. Užima ir akinmbj|"ePar*lvSPa«kai“t^ 
dziagos.rVisa ta ttteažiaga į- 
veftint^ maždaug 6 milijonų 
litų suma. Ji sukrauta kę- 

I turiose vietose ——ties Klebo
niškiais, Panemune,^ Smali- 
įlinkais ir Ja evėžy prie Bau- 
dondvąrio :

■ - »-Ą

gyventojams, nes Upė nusau
gins jų pievas ir

žemės, žinomą, už tai bus atį

nuostolių, už kuriuos grei
čiausia nebus atlyginta. 7...

LAUKIAMA GERODERLIAUB

mo. Vasariniai javai jau iš
plaukę ir šiaudai, turi 40—50
cm.*ilgumo? Linai minkštes-

ko išstatyta už 1,900,000 lity,.
f i • 

v '. >< \

Petriukas — laiškai vieno > \ 
vaikelio. Verto S. 'Rakauskas 15c

Bolševizmai — Kas Ui yra ” 
bolševizmas ir jb vykdymas 
Rusijoj ■ -. -.— ___ _—-15c

žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis z_ .....50o

Laimė t— (pp&na). Para??
' Vaitkų* ____ __50c

Atsargiai su Ugnimi. Vert?
iš lenkiško kun. K.Š....... .10c

ki

mūsų tikėjimo. . 
Širvintas.__ -50c.

! -re Išleido

- • '•
Emąr ir KalbSk: Deklama- \

/...ROc
f

-10c

žiuodamas motbciklu. nėse dirvose geri, sausesnėse
Teismas pripažino jį kai- Į— blogi. Pradeda žydėti bul- 

ru ir už pasisavinimą moky- Į vės (VI—30). Apie ŽD-^-SO 
tojų algų iŠ 1928 metų 34,442 
litų, sumos ir L. M. D-jos I baigė sodinti daržų. Dobilai 
Alytaus sk. narių-mok. 2719 J nuo laukti jau suvalyti. Kai 
lt. nubaudė 3 met- sunkiųjų Į kas-jau pradėjo šienauti. So-
darbil kalėjimo. Atsėdėtas | duose daug užderėjo obuolių,

skaitytas. Padarytus -nuosto
lius turės grųžiųti.

iliustracijų—pažinsi visą Lie- 
s besimokančio jaunimo. gyve«

NORI IŠKELTI UŽ, MIESTO
KATALIKŲ KAPUS

'' DIDELIS GAISRAS 
.. ZftĄUJĮĘ-

Iš liepos 4 į 5. d. naktį apie-• . *-x * 1
23 vąl kilo Kęstučio gatvės 
gaisras,“kur sudegė w Švytu
rio;b-vės knygų sandėis ii 
keletas malkų bei anglių san
dėlių. Manoma, kad čia bu
vo lenkų agentų padegimas, 
nes sandėly gulėjo daug Vil
niui Vaduoti S-gos knygų a- 
pie lenkų darbelius Vilnijoj. 
“Švyturio^ direktorius p. J. 

paišiukai ir paukš®,1^^^'įT
degusių V< V. z S. leidimų 

ūvą, stačiai pasakė: r• ' . * -

ir braškių.
Kriaušiu beveik visai nėra.

* • A
• r— Šiais metais šeiminin-

Draugo” priedu. Pusm.

■* >

SAVOTIŠKA MIEŽIŲ
’ l'LIGA ‘

'■*> 7 • V
Obdiaiy - Rokiškio apskr. 

Obelių kleb. kun. L. Viikuc- 
kid vasarojaus- lauke, miežiai 
pradėjo sirgti savotišką liga. 
Vos išplaukusios varpos pa
sidarė juodos, kurios jokio 
derliaus nebegalės duoti. To
kių varpų |ra daug. , ‘

. -L.----------- Į---- —-

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas

’’’ **v* * * ,
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
-Tėvai, a^dėtojai, šrimirinkail
Jūs .trokštate sąvo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai-. 
mę kurti jau ųuo mažų dienų. Pats 
pimas taną, darbas- *—'tai {praim
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai Bfeunktt ir nebrangu. 
Šta|-“žvaigždntė” leidžiama vai
kams šviestu dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras 4r pa
daryk jiems šiemet gražią ■dova- 
nMę j užsakyk jiems “žvaigždu
te/' kuri kas mtano jiems duos į- 
domių Bk&itymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. - Bus ir Tau 
ątalonu, kad' vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

Tik paabndyk — mūsų nerflgosl 
Juk vilai maža kaštuoja — vto 4 
įit, metama '

\. . . • • 

laikraštis.
Kaina Angelo įiargo Vaikų Są

jungos narams 3 lĮta o visiems ki- 
tiems 4 lit metams. Užsienyje 8 7 
Mtei metams 4 litai pusei metų. ?'

Priedų duodama loterijos bilie

Atsargiai so Ugnimi. Vertę
is lenkiško kun. K. Š...

Mūsų Tikėjimas išaiškini
mas pagrindų — 
Verto Jonis^C t_

I&tavąa taUtial* ..
J. šeškeviejua ir B-vė, Kau- k 
nas. --- __ ‘

ei jos, Mopolgai ,ir Dialogai 
Parašė Jtfozas V. Kovas___ C

Graudūs Veriamai Ver
to Vysk. Ą< BamyMŠukaa

Encharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. juškaifi^ASę.

Kristaus Kryžitu: Stacijos, <; 
GraudŪš Verksmai, Maldos Ge-. . 
gūžės, Birželio it Spalių mg- '

sys...............................................25c
Dangaus Karalienę. — Su. s 

riafco Kun. M. Gavalevišiua;

Jau 1924 m. Kąūno mies
to valdyboj buvo kilęs suma- j labai brangūs. Už 3—4* sa-Į
nymąs Kauno miesto katali- Į vaičių amžiaus paršelius mo į “ Štai dėl ko mfes turėjom 

j ' To j^tėįo J. Bim- 
spekto perkelti kiton vieton, J kiaušinių štukai moka ligi 2| keviciaus žodžiais — “Švy- 

irio” sandely sudegė % mi- 
jono litų sumai knygų—va- 

| dovčlių, beletristikos ir mok- 
— Dėl nežinomų priešas-Į si o leidimų. * t

Turtas buvo neapdraustas. 
i^Tas ^Šv>turiow gais- 
Pirmą kartą “Švytu- 

ris” degė Vilniuje, tada su- 
egė uVąiv^rykžteM ir Lazd. 

Pelėdos raštai. < ' -
■ .TA.- • * -/ ; '
/‘Švyturio” sandėlis vir^o 

ųudiegulių įr popierinių są- 
"layų krūva. Yra baimės, 
kad po tokios Hėlaįmės svar
bi kultūros įstaįga — uŠyyv 
turys’vargiai beatsį^aus 

Padaryta nuostoliai ir ki 
tiems savininkams* Gąisras 
L k i - - - . «*

kiaušiniai mūsų apylinkėje

miėsto- v-bos sumanymui Į £0 ceętų.
griežtai pasipriešino kątali-

kratams esant valdžioj, ais-«r jos gyvenimu ir žiniomis.

trokšta rasos ,gamta .gaivi 
csi ir stiptšiasi saulės apindu- 

o žmogaus širdis ilgisi tovų

fty&ž? • *• * V. ■ r. ;*— • —
......... ................

* t X ■ .
. ? ■ \ ___ —

•

KAUJA KMTGA
VAEDU‘

3inio>kumeliųjšsimetimo nie-fyaš.
kas nepamena.
linįę. manyti, kad pakenkė 
švediški dobilai. '

Ūkininkai

' Kažin kiek čia tiesos?

Kauno miedto'ir kariuome-
. r •* ’ ■* .. . ** <« •

A d r e s a s. "taigMiUe”
Kaws$C ~

darais' _ __ , __
Smogto it Gytootym Par*. , 

Š5 kun. P. Bufra - _ ,
Ėodalitmas ir-Krlki«toa>U .

Prot V. Jurgučia ._______
lydąs Lietuvoje. Paraft S.

Kaimietis_ ______ . .<____ 10®.
• Maldo* W5« IstoriikM I,
pfeMpys IV-to fimfarečio Eri- ’ 
ktoiohybfe Uetovfų kata i? 
Uįddę PZą, —---------- 25c.

Apsirikimų Komedija. Atai- * 
tikimas iš Amerikoniško gyte 
nilto. Dtauldi Lapžiaus Vai- ' 
kas..... 1 —... ....į, , ^10e

fono Smito 'Mftr.........  .$1.00
* Uettoto Jdtamas. Su pa-
telkslaiš ir i^ražynata_____ 1.50

“*r? '?£

>

K ■ MALDAinnraiar / 
Pulkim ant Kelt^Dto”' įį 

panda. Odos apdaru |K00 ir

ii. .Mėliai.)—--- ,Juį Įj,

mčauskaa—AOi
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šybės sūnus, anot 

vadinasi, jie gu
driau moka įsigyti pasaulio 
tiirtų, negu šviesybės sūnūs 
amžinųjų. Ir -Išganytojas 
nekaipo paskatina ųšavG ^pa
sekėjus, kad gyvenami 
ant žemės, mažintų savoj^o- 
las pas Dievą. Kaip jie gali 
tepadaryti? Ugi pasinau
dodami Kristaus ir šventųjų 
nuopelnais, ir už mažą kokį 
gerą"darbą, už kokią trumpą 
maldelę gauti sau didelių ir 
sunkių bausmių atleidimą.

Žinome, kad V. Kristus 
paliko Bažnyčioje neįkai
nuojamus nuopelnus. Jisai 
užmokėjo už mūsų kaltes, 
daug daugiau negu buvo ver
ta. Jis vienu savo kraujo 
lašeliu galėjo atpirkti visą 
žmoniją iš nuodėmių, bet V. 
Jėzus buvo begalo duosnus ir 
gailestingas — Jis praliejo 
visą savo Kraują už mūsij iš
ganymą. Tąs Kristaus nuo
pelnų perviršis pasiliko Baž
nyčioje, ir kiekvienas žmo
gus gali juom naudotis. Taip 
pat ir Švenč. Paneli Marija. 
Ji buvo nekaltai pradėta ir 
,per visą gyvenimą nė ma
žiausia nuodėme Dievo neuž
rūstino. Savo sielai išganyti 
ji nebuvo reikalinga kentėti 
nė mažiausio vargo.' O vie- 

* .nok kiek Ji kentėjo! Nors Ji 
' nepraliejo nė lašo kraujo, 

bet, / Jos sielos kentėjimai 
^kankiimį

iį

Y
€
-7. į.

* '.•b> • > į'. MaMMnRSEs**e
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v’A

turtų, kad užmokėti ^Žjriso 
Ko kaltes. “Kur gan-

• -T t

sus buvo prasikaltimai,' ten 
gausesnė buvo malonė/’ — 
'sako šv. Paulius. Reik tik 
žmonėms tais nuopelnais 
naudotis. Reik tik eiti prie 
Sakramentų, tų 'Dievo malo- 

ga. Ir tas šventųjų nuopel- nes šaltinių, o visos. Dievo 
» skolos už nuodėmes bus už

mokėtos. ‘ \■ ______  t ? '
5t - . 1 ■ >1  y. ■

IŠ L R K. S. A. 43-44 SEIMO
‘ k. < • > > . A

• - - - 1 • ■
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Pyie to prisideda .visų 
šventųjų nuopelnai. Kiek
vienas šventasis furėjo„dau- 
giau genį darbų, negu jo sie- 
los išganymui buvo reikalin-’

nu perviršis randasi Bažny
čios ižde. Taigi matome, kad

/
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vietą. Ten jie patikrinami.
Kurie būna menkos sveįka-
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Belgų valdomoj -Afrikos, tos, tįęms liepdama grįžti
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MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 5 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

elizabRth, jr. jį e

LDS.16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, rugpjūčio f 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Kariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo drąugus(es) 
prirašyti. Valdyba

. . v

CLEVĘLATO, OHĮO
Rugpiūčio 13 čL, 8 vaL vali 

Lietuvių Sąl8j įvyks LDS. M 
mėnesinis, šusirinkimaa. ęeHti 
nariai prašomi susirinkti.' N 
kalo. < v • . JMd

. . '.4r. S
r v f 11

- HARTF0RD, COS
LDK 6-tos ka 8Ū8irinkimi 

-vyks rugpiūčio 10, tuoj po sau 
bažnytibSj svetainėj, 4J Ca| 
Avė. Malonėkite visi nariai ata 
nes yra svarbių reikalų dėl k 
pos naudos. ' ■ ■

Taipgi malonėkite ui * 
kurių yra 
les. *

namo. : ~ K
■ • .

Tokiose kelionėse kaitros 
metų (reikia žinoti, kad bel
gu Kongo yra ekvatoriaus 

. s

ruože) nemažas skaičius nė
gių apalpsta iš nuovargio. 
Kurie sugriūva, tie ir palie
kami be jokios pagalbos. , •

Raudonojo Kryžiaus pir-' 
mininkas praneša, kad jam 
teko aplankyti vieną tokią 
pramonės stovyklą. Paskir
toj aikštėj apie 60negnj dar
bininkų /sustatyta eilėmis. 
Ten jie paskirstomi būriais 
ir skiriami įvairiems dar- 
bamsZTen taip pat. menkos 
sveikatos negrai paliuosuo- 
jami, nors jie pėsti atvykę, ir 
ta kelionė truko kelias savai
tes. Daugelis jų kosti; kiti 
taip pavargę, kad besėsdami 
laikosi tvoros.

Kas įdomiausia, kad iš
naudojimas Kdngoj tęsias il
giausius metus. Ir tik dabar 
spauda vis plačiau apie tai 
rašo> Jei kultūringas pasau
lis smerkia įvestą. Rusijoj 
bolševiętinę vergiją, tuo la
biau reikia smerkti belgų 
Kongo praktikuojamą ver
giją^ kur nelaimingi negrai 
yra bejėgiai..

kolonijoj Kongo jau seniai 
gyvuoja darbininkų vergija. 
Negrai gyventojai be jokio 
gailestingumo sunkiais dar
bais išnaudojami. Juodu
kams gyvenimas nepaken
čiamas. y A

Prieš negrų Vergiją ir iš
naudojimą f protestus pir=- 
minusia iškėlė katalikų mi
sionieriai. Jie iškėlė protes
tus, kad Belgii Kongo įiegr

rs-4žg

—— < </’/ , ;
išsinešti tabai nemalonių įspūdžių 
ir kad jam pirmą syk tekę .daly
vauti tokiame seime, kur diduma \ •
taip nemandagiai clgtpsi su mažu
ma ir padarytų tiek apsilenkimų 
su Konstitucija. Reiškia vilties, 
kad kitame Seime taip nepasikar
tos ir to linkėdamas baigia savo 
-žodį. -j * ' -

Kalba. Centro, pirm. p. Muliolis, 
kuris taipgi reiškia apgailestavi
mą, kad tiek daug nemalonumų 
tekę pergyventi šiame Seime.

Dvasios Vadas^sukalba maldą ir 

tnomi Seimas baigiasi. Laikrodis 
rodo jau .penktą vai. ryto. ,

Šeiminiai Vakarai

Baigiant aprašyti Seimą, negali-, 
ma užbaigti bent trumpai* nepami
nėjus šeiminių parengimų. Vieti
nės 170-tos kuopos valdyba ir vie
tinės parapijos darbuotojais, y- 
patingai klebonas kun. Gelumbis 
tikrai pelnė daug dėkingumo ir 
gražios atminties už didelį pasi
darbavimą šeiminių pramogų pa
rengime. Jų darbštumas ir pavvz- 
dingas nuoširdumas darė malo
naus ųsnūdžio. K

f ’ -v-..' ; , ■■ '
Šeiminės pramogos Įvyko vietos 

lietuvių šv. Jurgio parapijos po- 
bažnytinjėj svetainėj. \ - •

Sekmadienio vakare (birželio 22

* "tdi * * A*? i a įZ fįi
,DWTI11 •’V™1 it ■'■o■Tl * ^r- 005* rv• 
minas- —-tarpais ir senesnius— Į- 
traukdamas savo šokių ratan.'At
stovai turi gražios progos susipa
žinti ir patirti vietinių vaišingu
mą, kurio čia nestigo.

Pirmadienio vakare įyyksta ban
knotas pagerbimui Sermo atstovi]. 
Dalyvauja ir keletas įžymesnių a-_ 
nierikonų. Tvarka gera^Valgiai 
gerai pagaminti. Vietos lietuvai
tės mandagiai ir greitai svečius 
aptarnauja. Pokylis baigiamas kal
bomis ir gražiomis dainelėmis, ku
rias sudainuoja viętmis choras ir 
solistės.

Antradienio vakare bu-^j pa
ruoštas koncertas, kurį išpildė pa
rapijos choras, vadovaujant p. 
Laučiui. Buvo duetų ir solo įdo
mių dainelių. - Solistų tarpe buvo 
ir p. T. Maguolienė, iš Detroito. 
Koncertas baigėsi Lietuvos himnu.

Kitais vakarais buvo vaidinimų 
ir svečiams paruošos ekskursijos 
apžiūrėjimui žymesniųjų Niagara 
Falls vietų ir garsaus vandenpuo- 
lio, kuris iš Kanados pusės, vak^* 

rais esti apšviečiamas įvairiomis 
elektros šviesos spalvomis. Tikrai 
buvo įdomu pasižvalgyti į nepa
prastus gamtos vaizdus. Tik gaila, 
kad visų tų įdomybių, kurias Sei

mo Rengimo Komisija buvo pasi
rengus, parodyti, neįštekta laiko 
pamatvti. '
* ' • **' .1

.Beje, vietinės parapijos šeimy- 
ninkės labai daug pasidarbavo — 
pagaminant Seimo dalyviams pie
tus ir vakarienes, kad. tuo būdu 
Sutaupius delegatams laiko ir lėšų. 
Garbė joms už tai ?

Taigi, vietos lietuviai labai gra
žiai užsirekomendavo. Pasirodo, 
kad prie geros tvarkos ir mažoj 
kolonijoj, Neskaitlingai lietuviais 
apgyventam miestely—galima df- 
delius darbus padaryti, daug nuo
širdumo ir pavyzdingumo parody
ti . '

Rep.

užsilikę mSnesįnta
ldm&*W

< CAMBRIDĮM, MAS8.į^
LDS. 8_ kuopos mėnesinis 

rinkimas atsibus sekmadieą^į 
rugp. 1(X, tuoj po sumos, Lietuvį 
bažnytinėj svetainėj. Visi nari^ 
malonėkite atsilankyti m-nžsim<> 
kėti užvilktus mokesčius? Valdybibž

' -■r

II
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laimės, jos sielvartai Ir bėdos Jumis vį” 
slems, be abejojimo, rupL Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautą ir : 
klestėtą teisėtumas Ir laisvė. Jąs.tatn*: 
pat niekinat priespaudos nevalią fir

. . v. . :

Komisijas Renkant ' 7

Pastovias - komisijas renkant, 
Seimo mažumos kabėtojai atsisa
ko įeiti į bet kokią komisiją — pa
rodymui savo nepasitenkinimo 
Seimo didumo darbais. Komisijų 
rinkimai išeina sekamai:

Teismo Komisija: kun. S. Nor- 
butas, iš Frackville, Pa.; A Do
meika, iš Maspeth, L. I.'-; V. Palū
pis; iš Pittston, Pa.

Kontrolės Komisija: Kun. Sin
kevičius, iš Plyriiouth, PąY; J. 
Stulgaitis, iš AVilkes Barre, Pa.; 
V. Mardosa, iš Scranton, Pa.

Labdarybės Komisija; A. Žalia- 
duonis, iš Homestead, Pa.; V. Mi
liauskas, iš Forest City, Pa.; K. 
Petrukas, iš Detroit, Mich.

Švietimo Komisija: jKnn. A Ka- 
ružSkis, iš •Cleveland, Ohio.; Ta>~ 
mas Šeinlis, iš Chicago,; UI.; A. 
Ambrozaitis, iš Wilkes Barre, Pa.

Statutų Komisija: K. Vencius, 
iš Latvrence, Mass.; M. Žujus, iš 
Wilkes Barre, Pa.; P. Česnulis, ią 
Cleveland, Ohio.

Išrinkus Konstitucijoj nustaty
tas komisijas, einama prie Seimo 
užbaigos, kuri sutrukdoma pakel
tu klausimu apie Brooklyne esamo 
Susivienymo namo dispoziciją: ar 
jį parduoti geriausią gaunama kai
na dabar, ar laukti geresnės par- 
dayimui progos? Pirmininkas pa- 

manąs, kad per maža ir todėl ne». 
sutikęs parduoti. Domeika, to na
mo prižiūrėtojas ir pardavimo a- 
gentas, išreiškia abejojimą, kad 
tokis pasiūlymas galėjęs būt nuo
širdus; jis agituoja, kadir už ma
žiau tą namą parduoti. P, Mont
vila, brooklynietis, užgineina Do
meikos išsireiškimus ir pažyjpi, 
kad namas yra geroj vietoj ir kad 
jis esąs vertas daug daugiau negu 
virš pažymėtas pasiūlymas verti- j 
Jląs. Pirm. p. Muliolis patvirtina 
p. Montvilos pareikštas nuomones 
ir Seimas tą klausimą palieka Pil
domam Komitetui.

Seimo vedėjas skelbia Seimo 
darbų pabaigą. Atsiprašęs už pa
sitaikiusius nenuoseklumus Seimo 
vedime, iš eilės pakviečia Seimo 
prezidiumo narius išsireikšti.

Seimo vedėjo padėjėjas p. Sut
kus pastebi, kad Seime kovą ve- 
dusiems nereikėtų iš Seimo išėjus 
— asmeniai pyktis, nes seime gin
čai ėjo 'ne Už asmeninius, bet už 
organizacijos reikalus. .

Seimo rašt. p. Zujus pareiškia, 
kad jib neturįs nieko pasakyti, sei
mo nutarimus bandęs užrašyti 
kaip reikia ir džiaugiasi baigęs.

Seimo antrasai rašt. p. Mačiulis 
apgailestauja, kad iš Seimo tenka

' kančias. Ir tasai Švenč;Ta- $53,000, bet Pildojnos Komitetas 

Aelės nuopelnų perviršis yra 
dvasiniam Bažnyčios ižde.

> BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytu Jumyse Brolial-Užjurie 

Gal meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šaleles Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytu patriotizmą ir kurstytą kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didįjį Karą pla 
-Gal žinomas Ir visą mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori talžan
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaite 20 didėliu pusla
piu; ir kaštuoja mėtotas Lietuvoje tiV 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
"šaltinis” nori tapti dvasiniu tiltu, 
kuris jungtą visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar nbeel susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Ltthuanla, — 
gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba, 7
“floIHate” 'A&nMriractyf
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LOGIKAS SUSISIEKIMAS 

/• AMERIKA-LIETUVA

— PER —

KLAIPĖDĄ
SKANDUOTŲ 

- AMERIKOS LINIJA
Tai natūralūs ryšys tarp abie- 

k ją Respubliką Lietuvos ir A- 
merikoe ju jos dailiais Ir po- 

'-puUariais laivais. Nes yra pa*_ 
rairkiausia Ir patogiausia Li
nija Lietuviams Keleiviams—

. Skandinavų Amerikos
• \ > Linija

z

Ištiesė patarnavimą tikslu yff 
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines į Ameri
ką. 84

Laivų Išplaukimai iš New
• ■ . '* ' Yorko:

Rugp. 9 “Frederik VHI” 
Rugp. 28 “Unitod Statės”, 
Rugp- 30 “HelHg Olav”

Kreipkite prie artlmamdo 
jums lalvakorčlą agento ra vi
sais kelionės reikalais arba:

SCANDINAVIAN 
AMERICANUNE

27 TVbitehall 8L, New York 
MON. Lkšalte St, Chicago, IIL 

g 246 Washington 8U Boston

K

1

J

5 Dieios Ait Vandenyn*
PER CHĘRBOURG r- * ' 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos Ir į ' 

LI ETUV Ą 
greičauslal8 garlaiviais BREMEN
EUROPA 

arba populiariu ek»- 
piešiniu garlaiviu i

COLUMBUS
Informaciją klauskit pas 

vietinį agentą arba 
kOKTH GEBKAM

i

J

■ k
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LLOYD I
1165 STATĖ STREET 

BOSTON, MASS.
4
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tus, kad Belgų Kongo rteg-
"t a

rai darbininkai atskiriami
-=r-» - » :. . vnuo savo ųamų, nuo žmonų, 

vaikų ir: siunčiami, į tolimas 
kedopijos dalis sunkiuosius 
darbus ,dirt)ti; į Tuo būdu 
griaunamos šeimynos ’ir ar
domas gyvenimus. "Mažėja 
gimimai; didėja kūdikių mir
tingumas. ,

Dabar prie tų protestų 
prisideda ir Kongo Raudo
nojo Kryžiaus "pirm. Orts, 
draugi yra T, Sąjungos 
mandatų komisijos narys. 
Jis pareiškia, -kad Kongo 
darbininkų Išnaudojimas- ei
na iš pergreito belgų pramo-

* t _
nes išplėtimo kolonijoj. Dėl 
to Kongo negrų gyventojų-įf
skaičius kasmet mažėja..

V - * "• ' ‘ __
Orts aiškina, kad Kongo 

gyvuoja" negrų darbininkų 
verstinas rekrutavimas. Su- 
rekrutuoti darbininkai, nuo 
15 ligi'35 metų amžiaus, bū
riais siunčiami į tolimas nuo ; >

KASTOJI, PA *
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugpiūčio 3 d., tuoj po sumos 
šv, Mykolo parapijos svetainėj. 
MalonSkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M'.Songafla

‘ -WORCESTER, MASS.
LDS/ 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 3 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tdojaus po su* 
mos. Visi nariai'meldžiami pri* 
būti, nes turime svarbių reikalų.

. Kviečia Valdyba*

r WORCESTER, MASS.,
LDS. 7 kuopęs susirinkimas į- 

vyks rugpiūčio 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov
idence St Visi nartai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kelė- 
tą> svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles. —;

Valdyba
i—

BROLIAI IŠEIVIAI
„v

Tėvynės liklmaą, jos laimėjimai ly M* 

slems, be abejojimo, rupL Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautą ir 
klestėtą teisėtumas Ir laisvė. JtyitalP’ 

ribotą sauvaliavimą su šven&aūslomir 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jąs norite 
kad Ir toli būdami, kad ir plačiąją 
rlą atskirti, pažinti Tėvynės būvį ktdor 
jis tikrumoj yra. — Šitais visais W 
žvagiais Jums labai yra pravartu B* 
atrašyti ..

“Darbininkas,” ‘
atrašyti

"R-tas"
________________ t 

totraiŲjŲ miestas

Monako valstybėlės sostinė 
Monb “

CA ~ ~ .
met' lošijno rūmuose Kazino 

gą gyvenihaą.2 Š^oviklose Į nusižudo apie 1000 žmonių,
7 > * z .

menkas maistas, sunkūs dar-,lieka pamišėliais apiez500-ir 
bai daug jų pakerta. Ypač j iš ttfrtingu lieka tiek pat ki

ketomis. - Be^ vadinamoji 
“laimės” ruletė sukasi ir 
sukasi.,

1stovyl
mirtimi baigia‘Wvo vargin

daug jų sunkenybių neišlai
ko kasyklose. ĮtKai kuriose 
stovyklose iš 1000 darbinin- 
kų 114 miršta., ’’ £ £ /

Orts pasakoja, kad į dar
bus surekrutuoti- sodybose 
negrai varomi į tolimas kolo- - 
nijas kaip koki gyvuliai. Jie 
turi pėsti keliauti keturias 
ar šešias dienas, arba net ke
lias savaites, kol pasiekia

X*

V.

t

< Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ypatingą aavybią, kurias pasilai
kys visados.

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai lino Lietuvos gy
venimą. Km mirt tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centre 
leidžiamą savaitraštį.

“Mūsų Lafcažtį”
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj ir 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje. •
“Musą-naikjraštfaT duetams kaštuoja 
ketur litai, pusei metą — du litai.

Latvijoj, Esttyj ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau.
-Adresas: Lietuva. Kaunas, Laisvės A- 

fėja 31 Nr. “Musą Laikraštis.” <

10 DIDŽIULIŲ TOMU 
(turinčių arti 5000 pusi) 

raošįa kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitą “Židi- 
Dį” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, Visuomenes ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži- 
džiys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog f)ūtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios .profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo \ neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

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

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
lėja 3 nr. “ŽIDINYS.” 

--------------- '

Sveikata didžiausias žmo- 
gaus turtus, o svarui tikriau- 
šia priemene tam turtui iž- 
saugoti.^

i lA.
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L0WELL,MA88.
LDS. 97 ^uopos susirinkimas 

įvyks sekmadieny, rugpjūčio 10 d., 
tuoj po sumos. Ateikite Visi. Ge
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie vieninteles darbininkų orga
nizacijos.

< ‘ /■ Valdyba
—• -

’ vtuoj po sumai, parapijos___ .___ 7_
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi 
si. • " Kviečia Valdyba

•Z

D6S z

"DARBININKAS” yra tlkriaąziM 
.šią dieną Lietuvos gyvenimo veidrodi. 

“DARBININKAS” ugdo tiesos, 
laisvės meilę. ,

“DARBININKAS^ moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldvak^ 
dą veidmainystę. . . -7 ^"1

“DARBININKAS” tiesia kelią ?
nei į šviesesnį rytoją. '

“DARBININKUI” visur ir 
rupbdarbo žmonlą reikalai.

“DARBININKAS” turi labal ldanW 
savo "RADIO ŠYPSENAS.” 

“DARBININKAS” jra darbo 
ulą ir inteligentą lalkražtla.

DIDELISIŠVAŽIAVIMAS
RENGIA A L. R. X FEDERACIJOS NAUJOS ANGLUOS 

1 APSKRITYS ’ * ,:i

Rugpiučio-Aųgust 10 d. 1930
r? OAK GROVE, BULLARD STR.

WALP0LE, MASS.
. ■ z * -

Cterbiaųjįegi visus kviečiame atvažiuoti į šį išvažiavi
mų. Vieta yra graži, prie didelio ežero, kur bus galima 
linksmai laikų pratekti .tyrame ore. Bus šokiai ir kiti įvai
rūs žaislai. Šiam * 
šv, Jurgio parapijas gi
Vičius, Federacijos Naujos Anglijos Apskričio Dvasios Va
das.

u

• •

BRIGHTOlt, MASS.
L. D. S. ^22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
ęugp. 1 7:30 vaL vak., Lincoln
svetainėj, 26 Lineolu St. Ateikite 
visi.' • -s '• ’ - ‘ Valdyba

č
v NASHUA,N.a

LDS. 65 kp. mSnesinis susirinki
mas įvyks rugpiūteio 3 dieną, tuoj 
po paskutinių, mišių, pobažriytinčj 
svetainėj. Kviečiame narius ateiti, 
nes yra keletą svarbių ąumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šįos organizacijos.

Valdyba

--------------- v
8AIST CLAIR, PA

LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks» rugpjūčio 3 dieną, 
tuoj po sumos, šy.'Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimoEčti mčne- 
^nes mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

N. S. PHttADELPHIA PA
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, rugp. 10 
dieną, tuojaus po sumos, Šv. An
driejaus par. svetainėj, 1123 Lem- 
on Sfc • Kviečiame narius ir nares* 
ateiti ir kurių yra užvilktos duok
les užsimokčti. Taipgi atsiveskite 
nors po vieną naują narį prie kuo
pos prirašyti.

' Valdyba
- ’ >' ,;V

w paiyt ir UrafyMta M 
n£m» tietuvoje. ‘

Amerikoje “Darbininkas" ka* 
|L20, o Lietuvoj tik 60 amerikm 
centą. -

“DAEBINE®C»” Lt
nla, Kaunas, Nejrlklausmybės a!
——

Labai Patogi ir Linksma _ J 
Kelionė žvedų Amerikai
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aĮSvažiavidnii daug dorbuojart Norwoodo 
>ijos gerbiamas klebonas kurt. K. Urboną-
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KEI^dDlS: Reikia važiuoti iki Norvood Gčnter Ir paimkite 
Walpole.SU PAtafihvua kokias 6 minutes pasisukite į BuUard St 1r 

** Vbtatar- •**»' ' ' y , ' -1. - - -ų/* *
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Unija

LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją q
Su artimais susisiekimais su, 1 

Klaipėda. ’ ’/g
Puikiais Motorlaiviais , '^J 

GRIPSHOLM KUNGSHOU
x . ■

S. S. DROTTmKGBOUIk

1930 Metais Išplaukta -
Laimu IiJUevo
GRIPSHOLM.......... RugpiuflOi 6 J
KŲNGSHOLM ....Rugplu8o l6 I 
DROTTNINGHOLM . .RUBa 28 i 
GRIPSHOLM........ ...Ru8taM<i
KtJNGSHOLM.......... Rugtajo 1»
DROTTNINGHOLM RugsOo ^ 
GRIPSHOLM.

■

Masą laivai yra greiti, dMeU* 
ir moderniški. Išplaukia beveflt/ 
ka* savaitę iš New Yorko Ir *t~ >; 
gaL Jei Tamsta manai atlankyta-;, 
savo Tėvynę Lietuvą d® plates
nių informaciją kreipkis prie 
Sausio agento arba pas:

Swedish Americai'
Line ’' - ,;'S

10 Stote Street Borttaį

VlKtnmLIS MUZIKOS1URNALA8 ¥

■r? margutis
Kiną treti metei Oilcegnje. Išeina kas mėnesį nuo 16 IH tt 3 

pnal. Jame leipo po'2 Arba .9 daineles su (raidoms ir dang įvairią 
aprašymą, teatro veikalą |r. šiaip ju£ką-jnoke)ią. Kaina meteiBR 
$1J5O be dovaną. .

MARpUClO KNYGYNAS turi visokią knygą Iš TJetuvne. Pte į 
rapijoms ir Draugijoms galima įsigyti knygynas IŠ 200 ra virimą &| 
knygą labai pigia katnn.

DAINININKAMS dklells paairinkltęas dainą. Kfc MukmKto 
dainos: Plaukta sau laivelis. Pamylėjau vakar. Kur bakūžė 
nota. Ant marią krantelio—vtann kartu kainuoja tik TO centeL, *

ALBUMAS LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ plauoTuk 
ką Išleista. Visu yra M No. dėl plano ir dalitevtmo. Kaina SUOK ;3

Retkalaukftn katalogo. UMrašyktte Marguti tai • gausite >er -J 
metas apie 40 Malhą u| glAO. Atimąs: MARGUTIS, 2A? W. T 
<®-t 8U ChftUgot NL .
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San Luis Potoai, knr irpasi-

‘   " v ■ . .. _ S

ji opinija galutinai ir aiš
kiai susikristalizuotų^ grįži

mo naudai ir Lietuyoįe ir 
Amenkode -Mimdaro Ameri- 
kiečiu/rnfemriaoiios Biurai. 

Į aetuvoje anbą prie Finansų 
MinigĮftnjm (iš Šios ministe* 

rijos jau yra pasireiškusi 

grąžį ųtajataaJTta18 
amerikiečiais megzti) arba 
prū Užsienių Ęeikalų Minis- 

terįjos. Amerikoje gi toksai 

Informacijos Biuras galėtų 

būti sudarytas prie mūsų r 

Generalinio Konsulato New- 

Yorke.* Valdiškas 'autorite

tas tokiam biurui bus būti

nai reikalingas, tačiau turės 

tame Biure dalyvauti ir su

interesuotų visuomenės į- 

staigų bei organizacijų ats

tovai.

- 3. Amerikiečių Informaci

jos Biūras Kaune, turėda

mas savo nuolatinių ir ap

mokamų darbininkų, rinks 

medžiagą ir 'davinius Lietu

voje kai dėl galimybių Ame

rikos kapitaMi ir žmonėms. 

Tą medžiagą siuntinės New 

Yorko Informacijos Biurui 

ir aperikiečių laikraščiams. 

Grįžtantiems padės įsigyti 

nuosavybes, organizuoti ben

droves, steigti įmones.; tarpi
ninkaus tarpe grįžusių ame

rikiečių ir įvairių valdžios ir 

visuomenės įstaigų. \

A Amerikiečių Informaci

jos Biūras New Yorke 

Steigs savo skyrius visose to? 

sO. amerįkiečių kolonijose, 

kur tik atsiras norinčių į

,\..p - ■- < į

- ! ' - <•’t’ '• 's -
ga§- tą' atinetė 250 balsais 
prieš kadetai®

BruenĮįg pęrskai- 

« jau'pagamini^ Hinden- 

burgo įsakymu - paleisti 

Bęj^^^'įeišŠa, tad 

kol nauji rinkimai įvyks 

mažiausia 3 i * 

denburgas bus‘ Vokietijos 

diktatorium, > /

Amerikos fkrmwiai nepa

tenkinti priemonėmis, kurių 

valdžia- griebdasi - jų būklei 

pagerinti. Nuo to laiko kai 

Franeija ir Vokietija uždėjo 

augstą muitą ant Amerikos 

kviečių,' faunų produktų 

kaina nukrito. Daugiausia 

nukent^0 kviečiai, avižos, 

galvijai, kiaulės ir medvilnė 

(cotton)?Nukritus kainoms, 

darbininkų - farmerių algos 

taip pat sumažėjo 13 nuošim-

v-*-- :

. Dideli karščiai Kynijoj 

trukdo naminį karą, kurs 

per tris mėnesius neatnesę 

didelių rezultatų, išskyrus 

Pekingo sukilėlių daliniu 

laimėjimu -r pavergimu di

desnės Shantungoprovinci- 

jos data. Dėkingo sukilėlių 

vadai turį daug vilties suda

ryti pastovią valdžią. Kan

kino Nacijopalistų ^valdžia 

turi daug vargo su finansais- 

Shanghai’uj dėl komunistų 

riaušių paskelbta karo sto

vis. Amerikos, Britų ir Ja

ponų laivai ant upės Yangtse 

apsaugoja svetimšalių gyvy

bę. AmerikoskonsulAs pata

ria Amerikiečiams įšsikraus- 

tyti. iš provincijų Hunan,. 

Hupeh, Kiaggsi ir Honan, 

nes apsigyvenimas tenai pa- 

vojingaą dėl banditų.'

■ - ’ A • ’ - ■■ ■■ .r <

Vokįeti j a atsakė į Brįando 

' Jipes

T'-Ąmerikiečiai pradeda rim- 

ttąi sl^itytis su bolševizmu. 

"'au tik numodavo ran- 

ką, bet dabar visokios komi- 

pradėjo kištis į sovietų 

|dariniotę Jungtinėse Valsti-

ir tuos pačius kuolabjausia 

darbu apsunkina, kad tik 

daugiau padarytų ir kuo- 

greičauriai dirbtų. Iš vienos 

pusės godūs kapitalas, nu

kertąs uždarbius kam tik ga

li ir kur tik gali, iš kitos —
Nūnai eina tardymai milijonai darbininkų su šei- 

tetii prekybos įstaigos ^ynomis, kurios reikia iš- 

tetorg, New Yorke. Jos ve- maityti. Ar nė stebėtina, kad 

^jąs Bogdanov iš pradžių fcoiševizmas, nors žiaurus ir 

orėjo atsakinėti į neku- barbariškas, veržiasi į Ame

bos klausimus, sakydamas, „kos gyvenimą? tik tiesiog 

J jam nevalia kištis į poli- desperacijos klausimas. Ro- 

U, bet kuomet jam pagru- jau kapitalui su

kiota, kad gali būt atsako- sįprasti ir parodyti kiek, pro- 

f-^toingas už contempt-panie- 

gtai, pasitaręs su sąvo ad

ytais, pasidarė iškalbin- 

Kol kas jis geroki 

sovietus į pplitikinę

bolševikų va&ų^ta' 

Jdoj. Ten juos vaikai su

baubimu, švilpimu i£ 

“kultūringąis” pa

sveikinimais. Tardymo ko- 

‘ a nustebo, kad tiek so

vietų pažengta raudonoj 

ndoj. Labj ausiai, su

rūpino žiauriu vaikų nu- 

nų prieš Amerikos 

ižią ir vėliavą. Kas da- 

daryt 2 — klausia viėns

y r- ■ -

Meksikojpasimirė Vysku

pas Miguel de la Mora, kuris 

daugiausia buvo parodęs 

veiklumo bažnyčios persekio

jimo metu. Buvo įsakyta jį 

suimti, bet vyskupas pėr du 

metu vis mokėjo Miaukti iš

Tūy&e suteikė ^|en- 

ęij^ Monsignorui James H. 

Ryan’ui Washingtono uni

versiteto profesoriui, labai 

pasižymėjusiam savo raštais 

darbininkų klausimu. Šv. 

Tėvas persergėjo prof. J/H. 

Byaną, kad Amerika priva

lėtų daugiau saugotis bolše

vizmo. Jūs, girdi, nė.ne sva

jojate, kaip bolševizmas plė

tojasi ir tur būt tikrai nesu

prantate, kas jis yra. Popie- 

žiaųs žodžiai labai tiksliai žr 

laiku pasakyti. ,

1* / K.
"------rrrr
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UJElihu Root pataria įkurti 

ideralę miliciją streikams 

< riaušėms tvarkyti. Bet 

blogas patarimas. Jau 

^r taip perdaug darbininkus 

©audžiama visokiais “in- 

gpętionais/’ kurie papraš

ytatauriai vykdomi ir netik 

SftEjyelnina sątykių -tarp 

tų ir darbininkų, 

vis Jabjau ir labjau 

tempia. O čia darbdaviai vis 

jau vartoja mašinas, at- 

šimtus darbininkų, 
r ' . V .

Tai būtų tikrai naudinga 
dori#

■as Vytautui pamink

las. “Vytautas Didysis” ak. 
liktų garbįngiąusį i^rtoi^jO 

uiteM,grąžindamas 

tavąz ž$m|ą savo išeivijos- 

daH.rJeįgiį,įsį amerikiečiai 

Srovių, amžiaus ir lyties 

skirtumo dėtų šiam reikalui* 

bent po vieną dolerį nuo gąl- ' > 

vp^ (kurie gali ir daugiau), 

tai galima tikėtis, jog truks

iančius pinigus pridėtų Lie

tum valdžia ir tuo būdu su

manymas nepersunkiai galė

tų būti įvykdytas. Kad iš-, 

vengti barnių ir susiskaldy

mų pavojaus aukos turėtų " 

plaukti į vieną bendrą vaį- * 

diską centą (New Yorko 

konsulatą, ar Washingtono 

atstovybę), gi lietuvių kolo- 3

■ r

’* -x . ' ’ • .<>• 
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nijos, parapijos, įvairos or-^į 

gąnizactjos įgalėtų lenkty- 

niuotis, kas daugiau tų aukų ’J 

surinks. Tą sumanymą gal' 

dar vertėtų surišti vi visuo- 

tinuoju Amerikos lietuvių 

surašymu, kurs vis dėlto ? 

bent kartą reikėtų padalyti,. 

kad sužinoti tikrą skaičių iš - 

Lietuvos nukeliavusių ir A- v 

merikoje gimusiu lietuvių. Į; .•/ 

šį darbą būtinai reikėtų ^į-/ 

traukti ir Lietuvos žydus ą—.: 

męrikečius. Laivui aukų rin

kimas savaime aišku, puikiais 

rištųsį su pačiu lietuvių grį

žimo organizavimo reikaitt. /

•Tai tik labai s:

abejo jisai reikėtų vėliau d» 
talizuotį. Tačiau pirma - 

kia apčiuopti visam sumanys -z 

mui tvirtas pagrindas žmo

nių- opini jos/ Tad lauksime < 

atsiliepiant tuos, kam tai rū

pi- z . :

Ktm. F. Kemėšio •
. - 5

?_________________ •_____________ . i r. ’7
- —”,

Laikraštis—tai sakykla. Lai- / 
kraštu ąuo sakyklos tesiskiria tik 
tuo, kad iš sakyklos galima, kai- 
boti šimtams,‘gal tūkstančiams, iš , 
laikraščio gi — visam pasauliui. 
— Vysk. J? Staugaitis. '

Žymaus 'skaičiaus, išeivių mi savo turtą, panešti didę- 

grjžimas seąojon tėvynėn ir 

tai per gana trumpą tako-, 

tarpį būtų tąi toksai saybrū

šies visuomeninis judėjimas, 

kuris negalėti} praeiti nepa

stebėtas ir'įtakingosios vi

suomenės sluoksnių ir vy- 

riausybėst sfp>i}..-. Nor8 lietu

viai gal šiaip taip ir sugebė

tų tą procesu pravesti .vien 

savo organizuotomis jėgo

mis, tačiau ęritarimaąirpa-

lig nuostolių, norį šiokius to

kius nuostolius gal įr būtų 

reikalo pakelti.. Čia ir būtų 

svarbu, kad Amerikos banki

ninkai, gavę moralinį prita

rimą savo vyriausybes (jei

gu tai būtų galįmą) .sutiktų 

jiems prieinamomis sąlygo

mis padėti. Vieniems padė

dami parduotų kitiems pirk

ti, jie čia ir sau pelną tupėtų. 

x Todėl atrodo, kadsi manipu- 

galba iž Amerikos vadovai tiaeija ttebūtij perdaug sun- 

. įu prayegti. - '

Dą^ jsy^rbętaš^ Jr gal^ 

grįžtančiam Lietuvoje vietą 

ir darbą, kad važiuodamas 

jau aiškia iš anksto žinotų, 

kur jisai važiuoja ir ką tenai 

nuvažiavęs veiks. •

r Visam čia svarstomam 

darbui drįsčiau numatyti to

kį planą: , •

1. Masinio į Lietuvą grįži-

\ <* ' ’ * — ' ' *

7 X . ' s-

to ir širdies. S .
Jei bloga šuj suaugusiais, 

tai su • vaikais dar blogiam 

Jau nekurie auklėjami bol

ševikų dvasioj. Kas bus kaip 

gįgg 

ku sukom 

mokytojas bedievis, tai jis 

prie kiekvienos progos įpūs 

vaikams bedievybės dvasią, 

o vaikas sykį netekęs tikėji

mo, ant vįsko yra pasirengęs. 

Amerikiečiai labai didžiuo

jasi savo viešomis mokyklo

mis, bet. dabar pamatyta, 

kad jose yra viena esminė 

klaida: nemokoma ten tikę- 
z* \ ■ ■ . —*

jimo. Žmonija pradeda su

prasti, kad tasai taip tankiai 

niekinamas tikėjimas tik 

vienas tegali sulaikyti žmo

nes nuo grįžimo atgal 4 

barbarizmą, kurio tinka

miausia atvaizda vra Šių lai

kų bolševizmas. x ;

Biznyje ir pramonėje tei

singumas, darbo srityje svei

kas protas, gailiasirdystė ir 

žmoniškumas, vaikų auklėji

me tikėjimas, —- tai' geriau- 

feia atspara prieš bolševiz

mą.

sutinka studijuoti tą Į 

mą Tautų Lygos rudeniniuo

se posėdžiuose ir pareiškia, 

kad esminė sąlyga tokio su

manymo privalb būti pilnas įpus, į įmonęs ir įvairias ąk- 

visų tautų 'pasitenkinimas Į ei jas (šprus). Tiems, kurie 

sutaupąs ląįko bankuose--— 

lengviausias. bųttf? grįžimas. 

Dėl ekonomines depresijos 

daugumoj vietų nuosavybės 

ir akcijų rinkos kaina yrą mo klausimą Lietuvos ir A- 

nupuolusi. Mūsų išeiviai, ma- merikos lietuviai rimtai ap- 

nąntieji grįžti į Lietuvą, be svarsto savo spaudoje ir su- 

abęjo nenorėtų, likviduoda- sirinkimuose. - . .

✓

savo likimu. Ir ne vien tik 

politiniu žvilgsniu toji tautų 

sąjunga reikalinga, bet. dar 

daugiau ekonominėj srity. 

Prezideiftas Hindenburg bo

rėjo sukelti reikalingų .val

stybei pinigų 115,000,000 dol. 

taksavimo kelių. Reichsta-

■ iri m ii, -ri <iir-. j .■i-vi.—’ 7 . . \ 1 ‘ . • y

FEDERACIJA KATALIKŲGALYBE*'

riųgautas žinias koncen- 

fruos. tvarkys ir siųs Lietu

vos Biurui Kaune. Kiekvie

nam konkrečiam reikale as

menims ar grupėms tik tuo

met patars galutinai likvi

duoti Amerikoje turtą ir mo

bilizuotis į Lietuvą, kuomet 

iš čia bus tikrų žinių kai dėl 

vietos ar verslo pasirinkimo 

galimybių. .

5. Būtų labai pageidauja
ma, kad įvyktų gražus suma- 

,nymas pirkti didelį gražų

. •

r • , K.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ STEIGIA BlftZlUJOJ
i - f - . f-t

siė mėne8yj&;pafeljjitio ilr 

(^straipsnį apie Sao Fąu- 

įtuvių koloniją.
»a spėtį kad “G. do 
ireąĘpndentąs. medžia- 

»matn straipsniui sė
di Lietuvos konsulato- 

kitko straipsny! sako-

>

L

metu
—.-r- .. .^O
iįastacio srityje nori įsteig-

z* r

-• * *

Steigiamon žemdirbių ko- 

lonijon visos šeimos bus ga

benamos iš Lietuvos tinka

mai ūkininkavimo sąlygoms 

prisirengusios ir kplonizaeį- 

ją buąpiądedagMt planingai.

Brazilijos lietuviams tai 
naujiena, juo labiau, kad 
Santo Anatacio4rhy.‘‘Colo- 
nia Nova Lithuania” jau bū- 

rodos, išnyko; taigi ne- 
žmia krf „atumMijinsf ‘Nova

-p p 

r *

*•* . i

Kun, K. Urbanavičiaus paskaita Fed. Apskričiu 
: - Seim e, Montello, Liepos 20, J.930 * j

Federacija paeina iš lotynų žodžio Tedus —. 

sutartis. Vardas Federacija vartojamas sąjun

gos. sąryšio prasmėj, ir jis taikomas ^didesniuo

sius daiktus, ne į pavienius žmones; Kuomet pa

vieniai žmonės spiečiasi į būrį, tai tą būrį pava

dina draugija, organizacija, ar kaip kitaip^ bet 

kuomet jau draugijos bei organizacijoj spiečiasi 

į vienybę, tuomet jau susidaro federacija'— są

ryšis.* Tuo būdu federacija didesnė ir galingesnė 

už draugiją, nes draugiją tik* federacijos dalis, .o 
federacija tai jau visų draugijų motina, viršūnė. 

Pavyzdžiui galima paimti Jungtines Amerikos 

Valstijas: Kiekviena veisti ją turi savp autono

miją bei savyvaldą, bet'jos visos sujungtos į vię- 

ną didelį kūną, į viepą valstybę, kurią valdo Fe- 

deralė valdžia. ir draugi jos, prįklauBanČios

prie fedąrącijos turi savo konstituciją ^ei nami

nę valdžią, o jau federaciją jas Visas vienyja?j di

džiulį kūną. Federacija nesikiša į draugijų ko^ 

stituciją; ji leidžia, joms valdytis savotiškai. - Ji
V ’ *' r ’ 5

tik sutraukia jas į būrį ir iš daugelio vįsokicra rū

šies vienatų sudaro didelę pajėgį, * ■*' v

A

prie fedąrąci jos turi savo konstitūe

jonai būtų viena nuo kitos atskirtas ir veiktų sa

varankiškai, tai priešui būtų labai lengva su jo

mis apsidirbti, nors tų kuoptj ir būrių būtų didė

lis skaičiusi Bet kuomet'tos mažosios dalys vei

kia sutartinai, po vienu Vądii ir-sudaro didžiules 

kariuomenės dalis, kaip, antaLdivizijas, korpu

sus ir pagaliau vįsą armiją kuomet jos turi tiek 

pajėgos, kad gali atremti priešo armiją.

Mūsų išeiviją tai labai daug draugijų. Pa

stebėta, kad lietuviai gan sumanūs draugijas 

kurti ir mėgsta .draugijinį gyvenimą. Proporci- 

jonaliai jie labjau spiečiasi į draugijas negu ki

tos tautos. Nėra nė vienos kiek įžymesnės lie

tuvių kolonijos, kuri neturėtų vienos arbą kelių 

draugijų, o jau didesnesės tai turi jų perpilnai. 

Bet tos draugijos veikiančios ątskirai reiškia 

tiek, kiek mažos išblaškytos kariuomenės dalys, 

neturinčios susiklausymo ir bendro vado. Tai

gi, norint, kad toji draugijų armija būtų kam 

nors naudinga, reikia, kad ji susiburtų į vieną 

didžiulętamiją Federaciją.

Federacijos reikšmę katalikai jau seniai su

prato. Pirmas Federacijos mazgas — ryšys už

simezgė 1905 m. kuomet įvyko pinnasai Fqiera- 

cijos Kongresas. Didelis katalikų būrys susirin

ko tan ktogresan ir įkūrė Fėderaeiją. Kongresas 

daug entu- 

į. Bet tuomi 

• t

. ................. u1 iri ............................ ■ r
1 • -z-' ? -

Ji per Tautos Fondą skatino žmones duoti aukų;: 

Tėvynės laisvei įkurti. Momentas buvo t.oks ? , 

svarbus ir mūšų išeivijos nusistatymas toks < J 

karštas ir duosnus, kad vienose prakalbose kar- J 

tais surinkdavo po keletą tūkstančių dolerių TAe*, 
tuyai atvaduoti. Ir tas karštis neatšalo. koI.Lie- į r* 

tūva faktinai neįsikūrė nepriklausomos valkty-?
■ ’z' ■ •

bes. Paskui ^entuziazmas atšalo irgyvenimas į.- / * 

stojo į paprastas vėžes. Bet vis tik Federacija 

dar ilgai nenustojo veikus ir gausiomis aukomis  ̂

šelpę moksleiviją, kurį išsijuosus dirbo, kad 

gaminti mūsų tėvynei valdomąjį aparatą. Bet 

štai Lietuva tiek sustiprėjo, kad jau pajėgė diib- . 

ti valstybės darbą. Ji atsistojo ant savo kojų iR / 

tvarkėsi kaip* nepriklausomai valstybei pritinka., 

Tuomet jau, tiesa, valstybės nereikėjo šelpti, 

vidujiniam gyvenime atsirado tūkstančiai reifca- 

lų, kuriuos ųnun8 katalikams privalėjo ir 
privalu šelpti. Nūnai Lietuvos katalikai 

ti nyo.valstybės vairo ir ne tik atstumti, beĮĮt^į3K 

jų kaipo katalikų teisės paneigiami. Jiems t«p<t 

ka verstis ir kovoti kavomis pajėgomis, 

padėty atsiradusios, katalikų drąi 

n izacijos prašosi Anerikiečių pag 

tUridu, kad mes, Aurį jau prityrimo kovoje 

laisvamaniais, visokiais būdais Id^uĮpd ' 
kams padėtume. Rkas gi tą padalas, 

deracija, mūsų draugi jų viišftoė t ‘

Betmes irnamieturiiūe labai^aug 
klapsimu.- kMrin npamlimo Urilt

buvo gyvas ir daug žadantis. Buvo dai 

viskas i
kalbų,, paskaitų ir npt

___i—- >* ■»_
, r- 

• J
v.vp kt miėirk.
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be Katuli

Sėjos plotas toks pat. Birže

lio 25 d. daviniais, derlius 

menkesnis

o atimti ; 

d dabartinės pa

y Tad. jaunjmę, venkime, 

^ąip pražūties, ąlkolio! Bū- 

kime skaistūs! Tuomet mū

sų troškimai greičiau įsikū

nys. Mūsų jaunas širdeles 

sups nuolatos saulėto džiaug

smo bangelės. Rūpestingai 

saugokime skaistybės žiede

lį) Žaliuok rūtele, mūsų kiek

vienos sesutės širdelėj} . Žy

dėk dobilėli, kiekvieno bro

lelio krūtinėj 1 - A. Krausas 
. • (“Sargybą”) . £

MONTVYDAS ANTANAS ĮGA-
LIOTINIS SKANDINAVŲ 

AMERIKOS LINUOS
KAUNE

Antanas Montvydas perstatytas 
Vidaus Reikalų Ministerijai, kai
po Skandinavų' Amerikos Linijos 
Kaune atsakomingas vedėjas, tapo 
p. Vidaus Reikalų Ministerio, pa
tvirtintas birželio mėn. 28 d. Tai-* * . - • *
gi Skandinavų Amerikos Linijos 
kontora tapo atidaryta oficialiai 
Kaune ant Laisvės Alėjos Nr. 18.

žavėjimo ir meilės. . ,
Femand

senio, kuris kūnu ir.dvasią y- 
re sud-vigęs, liguistus k nie-

tinęs tautininkų-pažangiečių vyriausybės dar-l 

mis^ ardančiais tautos vienybę ir 'mažinančiais 

tautos pajėgumu;

3. Išreikšti gilaus pageidavimo, kad vyriau

sybė nevaržytų Lietuvos katalikų veikimo, kad 

nepersekiotij jų spaudos, kad paleistų iš kalėj i- 

mų katalikų veikėjus; „ y -

4. Išreikšti reikalavimų, kaį būtų likviduotos 

teroristinės “vilkų” organizacijos kurių nariai 

asmeniniais išrokavimais visai nekaltiems žmo

nėms laisvę/o net ir gyvybę

5. Išreikšti pageidavimą.

jos, kas išdrįstų to- 
diiai pasiųsti ?I)a-

Nelaimė tai tautai kuri ne

supranta ar nenori suprasti 

savo padėties. Rusų tautą di

di savo skaitliumi ir valsty

bė savo plotu, xbet šiandien 

toji didžiausioji Europos 

tauta kenčia didžiausį mate- 

rialį ir dvasinį skurdų, nes 

tos tautos vadai nei kiek ne-
“ 7 - — ■ ' * • v

sirūpino savo tautiečių liki

mu. Už tokį savo apsileidi

mų, jiems prisiėjo nukentėti 

didelė Dievo .bausmė. Vieni 

kančiose žuvo, kiti.*šblašky

ti po platųjį pasaulį, gi yisą 

tauta

vadai pradėjo sirgti anaja 

rusų tautos vadų liga — ne

paisymų!

Šių mėtų rugpjūčio 19—21 

dd. Newark, New Jersey, 

bus Amerikos lietuviu kata- 

Ūkų visuomenininkų susiva

žiavimas; 20-tas Amerikos 

Lietuvių R. Ę. Federacijos 

kongresas. Kiekviėnolietu- 

vio kataliko inteligento pa

reigapasistengti šiame Fe- 

dera^ijoa /metiniame guva-

ga pakalbinti kitus ir pačiam 

į Federacijos kongresą, pri

būti ir savo įgytu prityrimu 

prisidėti prie beridro visų A- 

merikos lietuvių katalikų vi

suomeninio darbo.

Valgome, kad gyventi U- 

gyvename; kad dirbti visuo

meninį darbą.r i

* Fed. Sekretorijotas
180 Hale Aventie, • • y 

Brooklyn, N. Y. "

Skaistybė — tai dorybių žiedai? . 
Ji sunkiausia ir vyriškiausia 
visų. Joje reiškiasi nuostabi va
lios energija. Kai jos praktikavi-> 
mas pasiekia tobulumo laipsnį^ 
kurs spindi šventųjų gyvenimuo
se, nesvyruokime jos <pąyadinti 
heroizmu/Kaip ji nuostabi ir ria«, 
loni! Ji padaro jauno žmogaus 
žvilgsnį malonų ir gilų. Ji apšvie
čia x jo reikšmingą kaktą. Ji apį£ ; 
juosia jo veidą jau nežinaukokži/ 
aureolė. JL išduoda save balso, 
gryname tembre ir manierų 
širdume. Ji malone nudažo 
jo akmenį. Ji skleidžia

ir rėmėjai nuolankiai 
-svarbion lietuvių kai 
švj^tėĮi

Taip sakysim, apie Vaikio 

ninkus, Varėną Kauną ligi 

Raudondvario rugius pradė

jo kirsti jau prieš savaitę 

laiko. Žinia, tokia piūtis 

duos maža grūdų. Normali 

rugiapiūtė prasidės tik, apie 

sv. Oną. Apskritai, žiemken- 

eių derlius turėtų būti kiek 

geresnis už pereitų metų 

vietoj pernykščių 16 mik 

centn. duonos javų šiemet tu

rėtum gauti jau apie 18,5 

mik Bet tais pustrečio mil. 

cento, derlius padidės tik su 

sąlyga, kad per šias porą sa

vaičių (ligi pinties) nebus 
didelės kaitros ir oras bus. 

palankus. 4 "

Inteligentai — dvašiškija a- 

pie 9O jo8 nuošimčių dalyva

vo pirmajne Amerikos lietu

vių katalikų susivažiavime. 

Gi dabar kuomet mūsų pri- 

skaitoma virš milijono su a- 

pie 125 lietuvių katalikų pa

rapijomis ir arti poros šimtų 

dvasiškių, mūšų lietuviški 

katalikiški visuomeniški su

sivažiavimai nesutraukia nei 

10% mūsų inteligentijos. 

Matyti, kad ir mūsų tautos-

kuogreičiausia atvestų į normalines vėžes, sušau 

Idant Seimą ir įgyvendinant Valstybės Konsti

tucijos dėsnius. "... .

^3 Sra^ausrąjl JOTUOS 
žiedai. iš sveiko gražaus 
jaunuolio, panudavjuuę gus 
tevimui, snsiUuldam. jauno

pablogėjo šilainėse. Ten

į ivaiKas yra įaoai pajrauKiąs. 
| Bet kas priverčia jaunuo- 

* lį-lę pasiduoti' tam baisiam 

įpročiui? Kas apkala ran

kas nebenumaunamajs pan

čiais? Kas suardo kūną ir 

dvasią suėda? O gi alkolis, 
kuris apsvaigina jaunuosius. 

Apsvaigusysis nebežino kas 

besąs ir elgiasi dažnai gyvu

liškai, negražiai. Žinovai y- 

ra patyrę, kad iš nustojusių 

skaistybių 70% alkolio ga-

spręs tik šių dviejų paskuti- 

nių savaičių oras.

Jaunime, to trokšti būto 

■ palaimingas. Tu trokšti 

džiaugsmo, saulėto džiaugs- 

mo, kuris nušviestų tau jąu- 

.■nystės dieneles. Tu nori, kad 

nuolatos tau šypsotūs pąva- 

sasaris ir niekados tamsi va

giančia nežvelgtų tau į akis.

Bet ar daugelis pasidžiau

gi^ savo jaunyste ? Ar dau

gelis skina saulėtus žiedelius 

iš jaunystes darželio? Nei 

Tad kodėl didesnė pusė gerų, 

šviesių lūkesčių nuvysta ne- 

’. praskleidę nė vieno žiedelio ? 

Kodėl iš daugelio veidų tik 

; sustingęs senumas težvelgįa 

iš akių? Atsakymas trum

pas. Todėl, kad nepažįstame 

savo baisiojo priešo, kurs 

mūsų širdį nuodija. Kas tas 

mūsų didysis saulėtos jau

nystės ardytojas ? — Tai nu

puolimai, pasidavimas že

miems, gyvuliškiems įgei- 

džiams, kurie mus įmeta į 

- biaūrų purvyną ir sutepa 

sielos baltąjį rūbelį. O kuo

met mus pavergia žemi trau- 

kimai, sunku atsipalai’doti iš

rasime tą-pat. Liėtovo& di- 

dikaį-bajorai užmiršę savo 

tauta svetimiems nuėjo tar

nauti, užtai prarado pačios 

Lietuvos nepriklausomybę ir 

šimtmečiai prisėjo -sveti

miems vergauti. - Tautiniai 

atbudusi lietuvių tauta pa

smerkė tokį savo diduome

nės elgesį ir pastūmusiuos 

šalin išsiauklėjo vachis iš 

savo tarpo žmonių kaimie-
J ~ . * •• •v ,cių. . .

XX F0OACJJOS KONGRESAS |
Šių . metų Amerikos Lie torių R. K. Federaei- 

jos XX-tasai Kopgresas įvyką jrugpiūčio 19-20-21 " jį 

dd. Šv. Trejybes lietuvių parapijos salėje, kam-- \ g 
pas Adams "Street ir New York Avenue, Newaik< ’ | 
Kew Jersey. , *8

Visi A. L B. K. Federacijos apskričiai, slįp* JE 
riai, į-Federaciją priklausančios parapijos, dran- 
gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteHaliįl 

'* mi pradėti ruoštis taip JI 
išeivijos organisarijet £■

♦ ? *

Ank&toiat javai šiemet 
kiek geresnį, norą kai kųrįo- 

se vietose visai nudžiūvo. 

Pernai jie buvo prasti.

. Apskritai kalbant, jei oras 

bus palankiu pašarinių javų 

šiemet Jnjs ’nem&žįau kaip 

pernai, bet priešingu atveju 

derĮius gali pablogėti net 10- 

į§proc.

Bendrai, javų derlius prie 
gerų sąlygų gali būti lygus 
s* p^^V^icĮu dr net trupu
tį geresnis, bet jei oras bus 

sausas—-derlius šiek' tiek su

mažės. Tačiau didelių skir

tumų nebus. Blogiausi javai 

Kauno, Trakų, Alytaus, Sei-j 

nų apskričįuose, geriausi 

Į šiaurės Lietuvoj ir ŽemąĮ- 

>ČįU08ę., 

j ^Linų derlius maždaug ly

gus (3r-3,l). Šiemet linai 

geresni linų rajonuose, bet 

žymiai blogesni Suvalkų 

krašte. z

> Bulves — prastesnes (vie

toj pernykščių 3,5 šiemet 

3,2). Susidaręs skirtumas 

eina suvalkiečių nenaudai. 

Blogiausios bulvės Alytaus, 

Marijampolės, Vilkaviškio 

ir Kauno apskričiuęse.

Pašarinių runkelių plotas 

nuolat didėja. Pernai jų bu

vo 52/J00 ha., šiemet apie 70,- 

000 ha. Bet jų derlius žy-

liaudis namie paku- 

tayoja už savo vadų nuodė
mes. • .Z'

3,1 j. Iki nune- 
Hinpstoli; todėl žalipasikęis-(

Mums reikia išlaikyti katalikiška-lietuviška 

spauda. Kaip tai yra, kad katalikai, kurie yra 

didžiumoj, turi silpnesnę spaudą už laisvama

nius, kurie yra mažumoj ? .Atsakymas gali’ būti 

tik toks, kad daugelis katalikų remia laisvama

nių spaudą. Ar toks dalykas būtų galimas, jei 

katalikai būto susipratę ir žinotų savo pareigas. 

0 kaip jie geriau susipras, jei ne per Federaci- 

. ją? Juk federacija tai susipratusiųjų katalikų 

padaras. Kur ji gy'V’uoja, ten nėra vietos laisva- 

x‘ manių pakalikams. Jei mūsų draugijos priklau

sytų prie Federacijos, draugijų nariai savaime 

remti) katalikų spaudą, ir katalikų laikraščiams 

būtų lengva išsilaikyti. Galima sakyti, kad pri

klausymas prie Federacijos yra katalikybės, ter

mometras bei saikas. Tik pažiūrėkime, kur eina, 

tos draugijos, kurios niekados nepriklausė prie 

Federacijos, arba nuo jos atsimetė. Jos jau slen

ka kairėn pusėn. Norėdąnjos sudaryti kokį sti

presnį kūną, tos draugijos rišasi į būrį, kurį jau

• nebevadina Federacija — tas'vardas joms nepa

kenčiamas — bet kokiu iai sąryšių, ar kitaip ir 

t tan sąryšin tęlpa jaurir nelęatalikižkų draugijų, 

atstovai.‘Tuo būdu jau pralaužtas ledas, ir lais

vamaniai veržte veržiasi į tą taip vadinamą są-
* z • ''•S*
' lyšį ir jame vadovauja. Su tomis draugijomis, 

kurios apleidžia Federaciją ir kuopiasi kitan bū- 

I rin, jau sunku besusikalbeti. Jau jos nė nesva

joja apie katalikų spaudos .palaikymą. Tik Fe

deracija yra katalikiško* spaudos tvirtovė. ‘

: Mums reikia gelbėti jaunimas nuo ištautėjį- 

mo ir ištvirkimo. Bendrai kalbant ištautėjimui

perapsktjvos neblogąja 

Fidutinių, nors kiek prart^S 

nės už pereitų meti^ 5^7 

pos vakaruose derlius bMR? 

gesniš, į rytos geresnis. 
želio karščiai beveik visto* ■ 
atsiliepė neigiamai; bet b«nC 

daugiausia nuo jų nukentėjif* 

Vų^jją. , Blogas deRto# 
šiemet numatomas 

zįjojĮš Italijoj. , W

'< Kainos pasaulinėj rinkoj ; 
prieš, porą savaičių bųv$ 

pradėję kilti, bei dabar vėl 

sustojo. Tendencija vėl kris? 

ti. Lietuvoj javų kainos 

kilo V/o—2 litais, nęs šiuo 
laiku malūnai jau išbaigė at

sargą. Žemiausios kaiųoą Su* 

valkų krąšte, geresnės 

pėdoj ir latvių pasieny. 'J 

Šiemet daugiau javų. sĄf 

šers gyvuliams. Mat, gyvulį^ 

skaičius šiemt žiemą žymiau 

padidėjo. Jiems šiemet jąyi£ 

bus sušertą bent pora milijo

nų centnerių daugiau kaį]£ 

ligi šiol. '

vietoj ipernyk- 

ščio 3,3 šięmet tik 3,1, o da

bar dar kiek pablogėjo. Jų 

derlius geriausias Tauragės, 

Telšių ir Mažeikių apskri- 

čiuose, mokiausias — Aly

taus, Marijampolės, Seinų, 
Kauną. A ’ -

Jei oras bus palankus, šie- 

met valgomų javų turėtų bū

ti pora milijonų centnerių

talikiškai nusistatęs visuomet yra lietnviškiau- 

sias. Tas natūralu, kad vaikai žinotų tėvų kalbą. 

Tuomet tėvai-turi į vaikus intaką ir vaikai pri

versti juos gerbti. Bet kur tėvai su vaikais nesu

sikalba, ten tėvų valdžia nyksta ir vaikai laiko 

juos pilnoj paniekoj. Ką gi čia bendra, turi su 

tuom Federacija ? — paklausite. Federacija su

stiprina katalikybę ir lietuvybę kartu. Ji įkaiti

na lietuviuose Dievo ir tėvyries meilę. Ji remia 

lietuvių kolegijas. Ji palaiko vienuolynus. Ji 

paskatina išdirbti pašaukimų dvasiniam luomui. 

Ji uoliai remia ir užgiria tokius dalykus, kurie 

paliečia platesnius išeivi j os reikalus. Ji yra ce

mentas, kurs vienyja visą mūsų veikimą Bė Fe

deracijos nebūto bendrai suprasto ręįkalo plates

nei katalikų darbuotei. Kokiai pavieniai draugi

jai, bei organizacijai ateito galvon iškelti katali

kiškų mokyklą bei kolegijų klaušimą? O jei ir 

iškelto, iš kur pas ją atsirastų pajėgos savo su- 

manymą įvykdyti ? Kas kreips dėmesio į paries 

nės draugijos atsišaukimus visuomeniniais klau

simais ? Kur jį gaus autoriteto kam nors ką pa

liepti? Kas jos klausys? Taigi matomą, kad 

jąunimo, mokyki^ ir kolegijų klausime ką nors 

nuveįkĮvbe Federacijos neįmanoma. .

Mūsų sątykiųose su Lietuvos valdžia Federa

cijos intaka taip pat reikalinga. ; Pereitų metų 

Kongrese Federacija išnešė tame reikale Štai ko
kias razoliucijas: ' . '

akšti persekiojanjiėms Lietuvoje j tifo- 
ilikatos užuojautos ir ęįti jiems į pągel- 

1 už katalikiškos akdjoglaiavė; '•

fgg-.-r* - .. -k .% \
Pirmieji atbudusios lietu

vių tautos vadai inteligentai 

tampriai buvo susirišę su vi

sa tauta — liaudimi ir ben

dromis jėgomis kovota prieš 

savo prispaudėją .rusą. Ačiū 

tokiai visos tautos vienybei, 

lietuvių tauta nors neskait

linga, bet privertė ištyžusi 

tusu milžiną nusileffiti ir 

grąžinti lietuviams spaudą.

Seninus dar kuomet mūsų 

čia buvo maža, tuomet viso

kis tautinis sąjūdis tuoj ap

imdavo visą išeiviją. Pirma- 

sai Amerikos lietuvių kątali- 

kų visuomeninis susivažiavi

mas Wilkes Barre, Pa. 1906

Šienams daug .^pakenkė 

sausros, nors iš ankstyvo pa

vasario pievos ir dobilai la

bai gerai žėlė. Vis dėlto do

bilų derlius geresnis už per

nykštį—iš 3,7 pakilo ligi 3,9. 

i Geriausi dobilai _ Biržuos 

| (4,3), Panevėžy, Šiauliuos ir 

Šakiuos, prasčiausi — Tra

kų įr Seinų. Antramečiai do

bilai šiemet taip pat geresni.

f Pievos iš 2^ pakilo šiemet 

ligi 3, nors dėl birželio kait

rų kai kur vėl pablogėjo.

-Galutinai derlius dar ne- 

| išspręstas. Jį į tą ar kitą pu- 

Įsę nulems šios dvi savaitės.

žintų katalikų švietimo draugijoms be reikalo ir 

neteisėtai nusavintąsias mokyklas bęi gimnazi- 

jas. \ •? ' ■■■-/■

7. Išreikšti pasipiktinimą dėl siaurinimo ųrii- 

verriteto autonomijos, kas žymiai sutrukdys tau

tos kultūrinį kilimą? 

į Jei netorėtųmg-Feden 

Irias rązoliucijas Lietuvos 

bąr gi Feįerącija, sudalanti išaįvijos vię- 

šūnę bei Mtoį turi drąsos ir autoriteto pabrėžti 

pfet valdžios damnias klaidas ir skriaudas ir rpi-

“PAVASARĮ” y
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį 

auklės doru, kilniu, energingu, si4, 
žiningu, narsiu, ištvermingu. -•

Vytautas Didysai pats tokiu 
vo ir tokiais nori matyti visus 'd*; 
teities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 ht. 
Kaunas, p. d. 88.
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L, MASS.
B 5 d. mirė Jonąs KrisČiū- 

gml 70 m. amž. Jis buyo seniau- 
šios kolonijos gyventojas. Pa- 

^io’tas . šn bažnytinėmis ^peigo- 
■k/Laidojo graborius J. Sadaus- 
■K-Velionis kilęs iš Suv-alkųjč- 

T -si ■■

praleisti atostogas 
|£ifepos 20 d. atvyko k Chicagos 

pĮOnsn Buja ir Juozas Sabaliaus- 
^ę^JTčvų Marijonų kolegijos mo- 
B&iai. Juozo Sabaliausko tėvelis 
į|^ £DS. 97?kp. narys.

Sugrįžo iš Chicagos

g^P-nia A Vilkišienė sugrįžo iš 
P$Įeagpą. Ji buvo nuvykusi aplan- 
Ikjfti ęavo sūnų Andrių, kuris jau 
hiriri metai mokinasi Tėvų Marijo-

Elegijoj. i

' Kražiai pasirodė
B 'Liepos 20 d. šv. Vardo vyrų 

dipugijos nariai ėjo Vjn corpore” 
^priimti šv. komuniją. Gražus pa- 
:,^dys. . t ;

|*XŽ-' Piknikas.
■ *

{ /-Liepos 20 d. įvyko L. Vyčių kuo- 
rpoš piknikas. Kuopai liks apie 
$50.00 pelno. Daugiausia darba- 

tybki p-lės Alaburdaitė ir Tunevi-

Bedieviai bandė mūsų jaunimui? 
pakenkti, bet nepavyko. Jie tą pa-, 
'^ią dieną surengė savo pikniką ir 
inūsų jaunimui siūlė “free ride,” 

-|>ėt mū^ų jaunimas tik pasijuokė 
;įš bedievėlių-kliubiečių.
K* *x^ . :
g£'7‘. _ Sunkiai serga. >'

^•■T.' Blažonis -sunkiai susirgo 
^Uvežtas į Mass. General Hospital..- 
Įjan darys vėl smegenų operaciją.. 
^iLyra'jaunas 17 metų vaikinas, 
apv. Vardo draugijos narys. Pasi-.

Darbai

Šioje kblonijoje darbai silpnai 
na. čeverykų dirbtuvėse kiek 
sriau^ bet audeklinėse blogai. 
Eūnsainieriai ( skundžiasi, kad 
poor business.” Kaltina policiją, 
leboną, spaudą ir visus, Isurie tik 
riešinasi mūnšainierių norams. 
s

¥gs.-'
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J^A* irgimukentėjo. Sako, kad 
J. J. su J. A., bepardavinėdami 
uždraustą skystimėlį^ patys nusi
gėrė ir žmonelę nugirdę ir paskui 
važiuodami su kitu automobiliu 
susimušė. Buvo. likęrir - lašų, bėt 
susimušus išbėgo. Žmonelė, kaip 
lepšė, ant kelio išpuolė.

Policija J. A nuvežė į “džčlą,” 
o lo žmonelę į ligoninę. Jurgį nu
baudė $200 ir metus daf ė pasitai
symui. Be to, atėmė automobilio 
registraciją ir “laisnį” automobi
liu važiuoti. A

Jeronimas

W. LYNN, MASS.
Vaikų išvažiavimas

Pereitą sekmadienį, liepos. 27 d./* 
įvyko Lietuvių Vaikų. Mokyklos 
išvažiavimas ant Jankausko far- 
mrbs, Danvers, Mass. .

Kadangi nuo ryto buvo lietus ir 
paskiau atrodė nekoks oras, todėl 
buvo manyta, kad ir išvažiavimas 
neįvyks, bet vaikučiai šio Jšvažia- 

1 vimo be kantrumo laukė ir sulau
kę minėtos dienos rinkosi prie Lie
tuvių svetainės iš kur turėjo 
bus’as išeiti.. » .

Apie 10 valandą ryte išvažiavo 
. bus’as su vaikais į minėtą išvažia

vimo vietą. Pinkike vaikų dalyva
vo apie 40; bet nevisi dalyvavo, 

'■ kurie lankė lietuvių mokyklą. 
Daugumas išvažinėję vasaros me
tu atostogų leisti į kitus miestus. 
Važiuodami bus’u dainavo lietu
viškas dainas, o nuvažiavę į vietą 

; Visi linksminosi ir taipgi visvvai- 
• kai sudainavo šias 'dainas: “Per 

laukelį jbjau,” “Prirodino seni 
žmonės” ir “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” Tėvai ir pašaliniai asmenys 
labai džiaugėsi, kad vaikai gali 
tai®.puikiai lietuviškas dainas pa- 
damuotL Po dainavimo via gavo

« •

įT -t-
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Pąrapijos jaunimas, susidedan

tis iš choro, Sodalidjos /ir Vyčių 
Palangoje, "Lavrence, Mass. rug- 
piūčio 3-čią rengia didelį išvažia 
vimą parapijos naudai. Komisijos 
nariai deda pastangas, kad išva
žiavimas būtų pasekmingas. Žmo
nės neblogiausia atsiliepia į išva
žiavimo darbuotę. Tikietus nespė
jame pardavinėti. Gaspadąriai su
šilę. ir energingai - rengia valgių 
įvairumą, ir gardumą. Reikia tikč- 
tis, kad pasekmės bus neblogiau
sios. '

■ •* \ 

'■/L; Vasarinė mokykla.
Šį metą vasarinė mokykla lai

koma vieną dieną (savaitę. Vaike
lių lankosi šimtas dešimts. Moki
na penki mokytojais klebonas, 
vargoninkas Jurgis Šokelis, Brolis 
Jonas Buja, Brolis Juozas Saba
liauskas ir* p-lė Zofija Blaževičių- 
tė. Tvarka mokyklos gera. Ma
tosi, kad vaikeliai pramoksta lie
tuvių kalbos. Labai malonu maty
ti jaunų vaikelių širdyse gryną 
lietuvišką dvasią. Šis apsireiški
mas prašalina nelemtą dvasią, ku
ri čionai kiek metų it gal viešpata
vę, kad vaikai kalbėtų tiktaflen- 
kiškal Daugelis pačių vaikų atsi
sako kalbėti lenkiškai, sakydami, 
kad jie esu lietuviai <

/ Sodalicijos išvažiavimas
Du sekmadieniu atgal Merginų 

Sodalicija turėjo savo metinį iš
važiavimą į Salisbury Beach. Vi
sos narės važiavo. Diena pasitaikė 
labai graži

Vaikeliai
Liepos 24, Marijos Vaikelių 

draugijėlė turėjo savo išvažiavimą 
Palangoje. Bussas nuvežė visus į 
pasilinksminimo vietą. Vaikai BtP 
vo globojami Marijonų broliukų 
Jono Bujos ir Juozo Sabaliausko, 
p-lįų Zofijos Balzevieiutės, Onos 
šaukimiųtės ir Pranciškos Baumi- 
liutės. '; . - r

Kerštingumas

✓

■ną. Vi-, 
įpijai.
f

.-„Vi-

V

tokiu puikiu išvažiavimu.
Beje, visiems atsilankiusiems ir 

kurie dirbote piknike ar šiaip kuo 
nors padėjote tariu, ačiū!

Kostas Mereškevičius, 
išvažiavimo gaspad.

v

/kitę ir plati*^ate mėnesinį 
mokslo, blaivybės ir sveikatos 

laikraštį 

OARSYBį” 
^„“SARGYBĄ” skaitydamas rasi Šiuos 
Byrius; 1) Mokslo populiarizadjos Ir 
tteoomenfe klausimą, 2) blaivybės, 3) 
ĮMteį 4) sveikatos, 5) gydytojo patari- 
Ką. 6) advokato patarimą, 7) apžral- 
t (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
tonomljos gyvenimo), 8) priešalkolinis 
ludėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygą pasaulis irj.0) įvairenybės, 
į “SARGYBOJE* rašo: vysk. M. Rel- 
iys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Įtapias, įrof. Kemėšis, dr. M. PaČkaua- 
Eaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raullnaitis, 
mr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš- 
įa.tr kiti.
i. 1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me
tas tik 6 litai, pusei metą 3 Ut&L Ui- 
denyje 12 litą metams, pusei metą 6

^Metiniai skaitytojai gauna priedą 
Kalendorią” ir loterijos bllie-

Į>8kaltytojij skaičiui padidėjus iki 
PM«O loterija bus plodama. eJi pri* 
įtrinks 20,000 skaitytoją, \ loterija bus 
padidinta tris kartus.
L Skubėkit atsisakyti "Sargybą," kad 
Rusiu Ūktą pirmąją numerių.
> Adresas: Kaunas, Liaudies namai, 
®ARQYBOS” adm.
|Įffiriirt~s ■ a .......-.........       ■■

1

PmSBURGH, PA.
Vieša Padėka .X

Reiškiame nuoširdžią padėką už 
auką $77.01, kurią Sesutės surin
ko Sopulingos Šv. Panelės parapi
joje, Harrison, N. J.

Už tokią gražią auką Sesutės la
bai dėkingos kun. D Brigmanui ir. 
parapijonams. Tegul Viešpats Die
vas šimteriopai atlygina.

Šis Jūsą gailestingas atjautimas 
nebus Gerojo Dievo pamirštas, ir 
mes kasdien prašysime Jo palai
mos savo geradariams. Tikimės, 
kad ir ateityje mūsą nepamiršite.

Dėkingos, 
Seserys Pranciškietės

Įdomi knyga “Kalėjimuose pas 
bolševikus.“ Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas autos- 
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
merikąt Kreipkitės a dresū ^Kau
nas, Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir 
nemaža—160 puslapių.
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Kitas dalykas, lietuvių tauta 
ra gausi dainomis, tad ifodėl nepaz/||jjg. 
įvairinus savo repertuarą naujomis: 
dainomis? Dabar jau galima 
anksto spręsti Ras kieno bus džd«y:^» 
nuojama. Kad to gratiaušto 
na — nusibosta publikai perdaž- 
nai ją girdint. . - ’ i

, Vakaro papuošalu buvo tai kai- 
ba, šv. Kazimiero draugijos įgalio-)

-
. n >

B^orcestėr įo
*.’ ' '...............r

Anielė JEtrikienė < .> 1 4 Z"
■/ T ■

z Negailestinga mirtis vėl pašau
kė auką iš mūsų tarpo asmenyje 
a.‘ a. Aųielės (Zątaveskitės) Mitri- 
kienės. fe mažo sužeidimui pirštui 
prisimetė kraujo užnttodijimaš’ir 3 
d. liepos nuvežta į šv. Vincento li
goninę,‘-kur ir'Atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Po iškilmingų šv. mišių, 
kurias atlaikė Aušros .Vartų para
pijos klebonas; kum K. Vasys ve
lionė nulydėta į Notre Dame ka
pus.

A. a.' Anielės mirtis skaudžiai

Y • ■ • Xant

■ r“ V V 
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Ją pastangą vaisius pasirodė 4 
d. liepos, Kaip šv. Kazįmifero taip 
Aušros Vartą parapijos^ atlaiky
tos iškilmingos šv. mišios už Lie
tuvos didvyrius. Skaitlingos mi
rtos dalyvavo pamaldose, kad ten 
maldoje išliejus susikaupusius šir
dies troškimus, kad šie Vytauto 
Didžiojo sukaktuvių metai, taip-gi 
būtą išvadavimo metai Jo ir mūsą 
sostinės Vilniaus iš Lenkų vergi
jos. '

' v
Po pamaldų traukia žmonių bū

riai į paežerį, į vietą, kuri pagerbi
mui mūsų tautos didžiojo dainiaus 
yra pavadinta “Maironio dar-, 
žas.“ Ideališkai graži diena, tūks-. 
tautines minias, sutrauk? iš Wor- 
cesterio ir apylinkės miestą kad

"-‘Marijos Vaikelių Draugija pe
reitais metais įtaisė bažnyčioje 
naują gražų paveiksluotą langą. 
Rugpjūčio 31 dieną rengia piknį^ 
ką. Pelną skiria atsimokėti skolą 
už savo paskirtąją dovaną bažny
čiai Graži vaikelių dvą^aa.. y

* • *

z

K. V

žiežmarietis
\ * i'

pimBDBGiiM !
" Padėka ? l

* širdingai tariame ačiū kum L
Kelmeliui,, klebomiivšvč^ Trejybės _____________________ ___________
parapijos, Newark, N. J. ir gera^ užgavo ne vien jos šeimyną, bet ir 
širdžiams parapijonams už surink
tą auką $125,00? Atsilyginti už tas 
gausias auka^meff nepajėgsime, 
taigi lai Geras /Viešpats Jums vi
siems atmoką šimteriopai čia-ant 
žemės, o ypač amžina laime dan-

• —1— • * * i ■- •
/ i

Turime viltį, kad ir-ateityje mū-, 
sų nepamiršite, o mes iš savo pu
sės kasdien atminsime Jus save 
maldose. .. y , '• /

'./ Dėkingos, •
Seserys Pranciškietės

■ ... z .

Jeigu kas nori pamatyti kaip 

važiuoja į Lowellį. Žrnoina/‘mūn- 
šainė” visiems galvas apsuka. Čio
nai nemaža randasi biznierkų, ku
rios verda ir pardavinėja vidurių 
“varnišį.” Klebonui pasibarus už 
jų nešvarų darbą ir darymą gė
dos lietuvių tautai kitataučių aky
se, sumanė prieš kleboną leisti 
bjauriausias kalbas. Žinoma, rim
tesnieji vyrai ir. moterys kovoja 
prieš burnotojas, bet, gaila, yra 

ir tokių, kurie už stikliuką šnap- 
selio pardupėa savo principą.

Nauji įtaisymai *

Klebonas neseniai -bažnyčioje 
pranešė, kad greitu laiku bažny
čioje turėsime du nauju dideliu 
paveikslu langu, kurie yra daro
mi Prancijoje. ’

Iš Italijos laukiama' nauja di
džiojo altoriaus stovyla šv. Juoza
po, kurią padirbdino garsusis I- 
talijoš skulptorius Piettri Scabal- 
di.

Iš Milvraukee laukiama prista
tant du nauju angelu* šviesas, ku
rie puoš šonus didžiojo altoriaus.

Bedarbė '

.Kas šiandiena Lowellyje dirba, 
tai mano, kad turi su savim auk-- 
so gabalą. Visos audenyčios užsi
dariusios. Liūdniausias apsireiški
mas tame, kad lauke dirbtuvių 
matosi iškabos skelbiančios, kad 
dirbtuvė padėta pardavimui A- 
teitis nelabai kokia, jeigu savinin
kai parduoda dirbtuvės mūrus ir 
mašinerijas.

Apažtalystės Dhiugija

Maldos Apaštalystės draugija 
rengiasi prie išvažiavimo, kuris Į-'

tiaadien inteligentų iarge yra tfk 
viena nuomonė z 

“ŽIDINYS"
Prof. Dr. V. Mykolaiao-Putlno tedaguė 
jamas literatūros, mokslo, riauomenėa 
Ir akademtikojo gyvefilfiM ilIUstruotea 
mėnesinis žurnalas yra dldliausias, 
rimčiausias, Įdomiausiu Ir kiektlsnam 
prasi lavinusiam Imogttl tinkamiausias 
lietuvių lurhalaa. Todėl vlM ^askubčkl- 
te užsisakyti -“židinį.*

“židinio* kaina Lietuvoje: mOL 86 L, 
pusm. 20 it.; Amerikoje metame 
Dusmeniui 82.601

Aflr.: “ttdinye,* KMriaA Lėiėtti AL
LT .
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HARTFORD, CONN.
Susirinkimas

■ • v-r*;

“ —
i

Sekmadieny,.rugpjūčio 3 d., tuoj' 
po sumos, mokyklos svetainėje į- 
vyks šv. Jorio Evang. dr-jos susi-; 
rinkimas. Viri nariai kviečiami a-: 
teiti. Taipgi, atsiveskite ir savo 
draugus .prirašyti. •

. 5 Valdyba
• ■ - į

Z

-2!

Minkščiau

visą Wdreesterio lietuvių visuome
nę, ries nebuvo to darbo pyie ku
rio ji neprisidėdavo,*nebuvo pra
kilnesnės. draugijos kurioj nepri
klausydavo. ] 
dirbdama, kaip tai Aušros Vartą 
moterų draugijoj, šv. Petronėlės, 
Birutės ir S. L. R. K. Al 41 kuopo
je ji, be to, buvo vjena iš pirmųjų 
narių Moterų Sąjungos, JĮ-tosios 
kuopos, >o vėliaus* persikėlusi į M. 
Sąjungos 69-tą kuopą, darbavosi 
Sąjungai nuoširdžiai ir su atsida
vimu. ' r r • ■

Vissokis lietuvių veikimas buvo, 
a. Anielei. brangus, bet ypatin

gai arti prie širdies jar buvo Mo
terą Sąjunga ir jos gerovė. Ir ne
sigailėjo ji nė triūso nė laiko., kad 
tik. prisidėjus prie išaUginimo tos 
jai taip brangios organizacijos.

, Tačiau ne vien kaipo vieša dar
buotoja velionė yra atmenama ir 
branginama, bet gal labiau, kai
po. pavyzdinga motina, kuri mokė
jo išauklėti savo šeimynėlę gerais 
tėvynainiais ir vertingais žmonė
mis. z

Šuprasdąma apšvietos reikšmę 
ir geisdama, kad jos vaikeliai Ju
lė ir Albertai, įgytą augštėsnį 
mokslą^ kartu,su savo vyru Jonu 
dėjo ’ vidas pastangas, kad tik da
vus progą sūnui ir dukterei lanky
ti augštesnias mokyklas.

: Be to, matydama, kad <įąkt£ Jų-

tosr^ ,
Geriausia^ Vasarą atostogoms 

proga — tai vyčių* Seimas. Ke- 
nosha yra grižus miestas, ant 
ežero kranto. Medžiais apsodin
tas, gražiais parkais papuoštas. 
Oras tyras. Apylinkėje daugybė 
mažesnių ežerų. Kitaip sakant, 
“Wisconsinthėland of thousand 
lakęs.“ O ypač tai gera proga 
rytinių, (Valstijų delegatams at

vykti į Vyčių 'seimą ir praleisti 
atostogas Wisconsine. 7

Vytis

- *
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PRASTAS MIEGAS IR
NUSILPĘ NERVAI

žmonėms^ kurie turi ..sHpnus, pakri
kusius nervus, negali rasti gero nak
ties poilsio ir atsikelia rytais pavar
gę ir nusikamavę, pastebėtiną pagel
tą suteiks NugaZTone. ši puiki gy. 
duole suramina ir sustiprina nervus, 
stimuliuoja organus ir funkcijas ir su
teikia poilsingą atgaivinantį miegą.

Niekas negali prilygti Nugą-Tpne iš
valymui kūno nuo ligas gimdančią ne
švarumą, ar nugalėjimui, konstipaci- 
jos. Jis pagamina užtektinai riebaus, 
sveiko kraujo, suteikia jums geresnį 

^apetitą, pagerina virškinimą, nugali 
gasus ar išpūtimą, pilve ar viduriuose 
Ir prideda sveiką raumenų suliesusfems 
kūnams. ' x -. ■

Senyvi žmonės, ar tie, kurie Jaučia
si seni ir nusilpnėję, bus maloniai nu
stebinti kaip daug jaunesni ir energiš- 
kesnf jie pasijaus paėmę Nuga-Tone 
nors tik kėlias dienas. Nuga-Tone yra 
pardavinėjamas visą vaistą pardavėją. 
Jeigu jusą pardate^s ineturi ją stake, 
paprašykit jį užsakyti fy dėl jąs iš sa
vo džiaberio. - • —- •

VeUAVOSIR organiza-
CIJUŽENKLAI
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Priklausydama ir pakvėpavus tyru oru, pasimaų-
- “ — džius gražiajam Quinsigamond’o

ežere ir pasigerėti įvairioms pra
mogoms pateiktoms tai dienai. 
Vienas iš -gražiausių dalykėlių tos 
dienos, tai vaikučių choras, susi
dedantis iš apie 700 vaikų, kuris 
pasipuošęs (autiniais rūbais suža
vėjo klausytojus savo išpildymu 
kelių lietuviškų dainelių. Vaiku
čiai iš abiejų parapijų, p. Žemai
taičiui vadovaujantį kai užtrauks 
sutartinai kokią dainelę, tai net 
medžiai skamba!

Sekmadienio vakare 6 liepos įvy
ko prakalbos ir muzikalis progra
mas , Mechanies svetainėje kaipo 
užbaigtuvės Vytauto sukaktuvių 
apvaikščiojimo. Nelaimei, kaip tik 
j prievakarį ištiko toks lietus ir 
audra, kokio Worcesteris per ilgus 
metus nėra matęs. Iš tos priežas
ties, žmonių mažai tegalėjo atsi
lankyti. Ir nesigailėjo tie, kurie 
atsilankė, nes vien kun. Stasio Sto
nio prakalba, (neatsižiūrint jau į 
vokalę dalį) buvo gausi atpildymu 
visų pakeltų nesmagumų.

P-nks Žemaitaitis atidarė vaka
rą pakviesdamas abiejų parapijų 
suaugusių ir vaikų chorus' sudai
nuoti Amerikos ir Lietnvos him-

tinfo kun. Stasio Stonio. Tai žmo
gus apdovaėotas iškalbos dovana! 
Šio vikaro kalbos tema — Vytau- 
tasjbidysis. Pradžioj išlėto, lyg 
įririKdiamas žodžius k41ba, toliaus 
jsi gilindamas į savo temą dėsto sa
vo mintis aiškiai, sklandžiai. 
Susirinkusieji (temptai klausosi tų 

žodžiais piešiamų jpaveikslų, lyg 
užburti iškalbaus prelegento, vaiz
duotei seka Vytauto žygius ir dar
buotę, kuriuos, kuri. Stonis taip 
vaizdžiais bruožais nupiešia.

Turbūt neklysiu sakydama, kad 
rasirinkusięji įsiklausę kun. Sto
nio gyvo {apibudinimo mūsų Di
džiojo Karžygio asmenį ir dar
buotę* įsigijo r1”----’ -- ;*——’ 
supratimą kuomi Vytautas Didy
sis buvo. Lietuvių Tautai, r

Ne vienas sužadintas didžiavosi, 
kad turime tokį karžygį ir džiau- 

. giaši esąs ainiū tokio Tėvynės my
lėtojo. -

Publika griausmingu plojimu 
padėkoja kalbėtojui o.chorai už
traukia “ Ei pasauli, mes be Vii-. 
niaus nenurimsim!” Visi pakilu-7 
siu ūpu ir gražiausioj nuotaikoj iš
siskirsto. .

. .A
-
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X..- 
aiškesnį ir geresnį ' 
mi Vytautas Didy- ~

Rūtvilė

“T"

lė apdovanota gražiu balseliu ir .nūs. Paskui perstatė adv. Milerį 
linkusi prie' driuSVimo, nešykštėjo kaipo vakaro vedėją. Tąsai iš sa- 
išlaidų, ka<Ttik geriau išlavinti pusės kvietė ra dainomis p-lę

VAIKAI NEMYLĖS TĖVy ' 
jeigu jie nepastatengr lfianklstl juos 
Dievo baimėje, išlavinti juos ir {duoti 
jiems ginklą prieS įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi 'žmonių priė
jai — girtybe, netikėjimas ir doros nu- 
■stojlmas. Ypačiai daug pavoją yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome* 
net Ge/iaustas jauni
mo draūffagjr vadat mokyklo» auote y- 
ra jau d^ideSimtt metų leidžiamas ka- 
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas 
mĄ o sau palengvinsite sunkią auldčji- 
mo naštą. . ' " Y '

' ■

tą Dievo duotą balselį ir juo su
teikti. pasigerėjimą klausytojams.

Liūdėdami netekę darbščios vei-

Blaveckaitę. p-lę Katkauskaitę iš 
Hartford, Conn., • p-lę Apoloniją 
Stoškiutę, p. A. Tamkienę ir Juo-

kėjos tariame gilos Nuojautos irf^ G^ką. Protarpiais dainuoja 

pagarbos žodį šioj didžioj liūdėsio 
valandoj a. a. Anielės vyrui, duk
tė re i, sūnui, ir visai giminei.

Vytauto 500 metą sukaktuvės

Jau nuo seniai worcesteriečiai 
rengėsi prie apvaikščiojimo ir pa
gerbimo Lietuvos žvaigždės ir pra
kilniausio sūnaus 500 metą mirties 
sukaktuvių. . ■/ /

Vyriausioji rengimo komisija, 
kuri susidėjo iš kun/A. Petraičio, 
kun. K? Vasio, adv. Millerio ir 
Baublio, J. Ginkaus ir abieją pa
rapiją. vargoninkų J. Žemaičio ir 
A. Kilinsko, pasikvietę kitus į tal
ką ėmėsi darbo..

ehorai.
' v ■, ■

Dainos, kaip dainos — įvairios, 
gražios ir gan sėkmingai išpildo- 

v mos. Tik vieną dalykėlį būtą ga
lima pastebėti, kaip solistams taip 
ir chorams, būtent — kad pasiren-

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
. Mažųjų Globėja  ̂ir 

Geradariai! \ - 
Išrašydinkite Jūsą- 

brangiema 
vaikams

VARGONINKy SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K Var- 

goninkų Sąjungos seimas šįmet į- 
-vyks antradieny, rugpjūčio 26 d., 
lietuvių parap. svetainėj; Maha
noy City. Seimas prasidės lygiai 
pirmą vai. po pietų.

Informaciją dėlei- meldžiu ad
resuoti: Mr. A. Grigaitis, 406 W. 
Mahanoy Avė., Mahanoy City.

' Aleksandras J. Aleksis,
Vargorrinką Sąj. Centro Pirm.

“SAULUTį!” z \'
i

tą žurnalą savo besimskantlems vai-/ 
frnnnc Tuo suteiksite jiems džiaugs* , 

"Ateitis” {domi ir nemokslelviams.. 
Prenumeratos kaina: metams 82.00. _■ 

pusmečiui $1.00; moksleiviams me
tame $1.ŪO, pnsmefiui 50c.

Adf. "Ateitis," Kaunas, Laisvės AL 3. <

PRANEŠIMAS
Blaivininkų Naujosios Anglijos /

Apekričio ir šv. Pranciškaus pa?L< 
pijos, Lawrence, Mass. išvažiavi
mas įvyks Palangoje rugpiūčio 31 
d. š. m. f -

Komisija stengiasi, kad šis išva
žiavimas būtų įdomus ir linksmas. 
Lietuviai turėtų paremti tokius, 
parengimus, nes Lawrenco lietu
vių bažnyčios užbaigimui reikalin-j 
ga finansiška, parama. Blaivinin
kai nutarė savo išvažiavimą turėt 
naudai katalikiškos spaudos. Tai 
yra svarbu remt bažnyčią ir kata- 
likžką spaudų. «

Išvažiavimo Komisija

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai. < .

Nepagaflekite vaikams džiaugs
mo ir naudos!

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

Adresas: Jurbarkas,-“Saulutės 
Administracijai.

DR. V. B. AGDGUA
GYDYTOJAS $

. ’ * s ’ ■

< Valandos: 2—4; 7—B
I Trombui! St, Worce«ter, Mara
• v Tėl. Codar 88S8 . B

r, Mara.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakot » '

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
los lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- • 
mūs Motenj Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimaisį Šalę žinių iŠ viso pa 
sadlio moterų gyvenimo^ Ae^ątos ema šie sky-„ 
riaifJ) Vaikų auklėjimas; 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros' sky
rius ir kiti. z .k ‘

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gnįuda 
rifeliais ir vinjetėmis. Jos fonnatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. ^Nolaukito ilgai Siųskite pinigus tuojau

• i • -■Užsakymus murinto Šiuo adresu:'1 sfjtorsip Mara”
1323 W. M Sinti,

f

■■s

iv

v ’į- d

>

-. ž>
•'■•S 

. iį,

z

&

I■

J

h

*



ęrlražytL

Sulig Kardinolo O’Connell pa
skelbimo, sekmadieny, šios diece
zijos bažnyčiose j vykstą speeialė 
rinkliava nukentėjusiems nuo že
mes drebėjimo, Italijoje.

Jack Gansonas, rfctikas lankėsi 
redakcijoj ir papasakojo savo į- 
spūdžius iš kelionės Chicagim. ir 
atgal. Jis sako, kad dar pirmą 
kartą matęs tiek daug lietuviu 
piknike-, kaip, kad buvo mūsų 
dienraščio “Draugo,” Chicagoje. 
Kartu su juo buvęs ir Juozas Vin
cą. Džiaugiasi gerb. dvasiškių 
svetingumu, ypač kun. J. Vaičiū
no, ir svietiškių pp. Brundzos ir 
Elijošiaus. *

Pereitą. savaitę p. (Jansonas ri
tosi su Sonnebęrgu Bufiąlo, N. Y. 
Pastarasis laimėjęs.

Juozas Vincą sustiprėjęs ir dh- 
bąr Bostone smarkią! tremore© ja- 

’ *

ĮJepsnfiS paderi flPMtpliv «*• 
mui $50,000 ir. sunaikino $800,000 
vertfig piešinių.

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS
Antradienio rytą prieš dvyliktą 

Valandą įvyko vasarinės mokyklos 
mokytojų susirinkimas.

Mokyklos vedėjas p. Mockevi
čių? sužinooj iš mokytojų ką* ir 
kaip rengia mokyklos užbaigimo 
programų!. Išrodo iš raportų, kad 
programa bus turininga ir rimta;

V. m. užbaigimo programas į- 
vyks rugp. 22 d. 2 vai. vaikams. 
7:30 vai. suaugusiems. Vaikams 
bus tik 10c. įžanga. Suaugusiems 
25c. r

Tikietai jau atspausdinti. Su
prantama, kas reikia dabar dary
ti. ‘

Viąią įr Ganspnąą lankėsi Nia
gara kalis, Buffalo, Cleveiande, 
Chicagoje ir kitur. Turėję ^real 
tįrne. ” Juk Gąpsonąs sugrįj^s iš 
vąjjąrų nusipirko liaują ątrtoįpbi- 
1| ir dabar sportauja ir plakuoja 
naują kumštynių Vtnčai ir risty- 
nių sau maršrutą. įaimįngo pasi
sekimo. •

ma i Apkartimu 
Dusulys Kataru

® ĘRONCHITIS
ir kitos Ufoa aklų. te
gerkite icjpląuaij pagydomai mo
ksliškai irjgotingal įėr •’

liMkili M7’

.pratarti ^nigą - -——~.L.

- f • . ■
A .» • •*. y ’ '••■'V' *

y - • . ♦ . ‘ *

. ’ ' —• Kalakutas

FltetakaĮi — Motiejus žiobs,
53d E. Seventh SL, So. Boston, Mffflg.
Telephone South Boston 3552-R. ‘

' ' '
Vlcė-Pirmlnlnkas — J. L. Petrauslpia

24 Thomas Pk., So. Boston, Mase. '

Prot R&Stinlnkas — Jonas <311nechlj| - 
5 Thomas Park, So. Boston, Mąaą.

Fln. Raštininkas — Matas še •-*»>
256 E. Nlnth St, So. Boston, Masą 

Iždininkas — Andriejus 1U
885 E. Broadway, So. Boston, Vyr 

Maršalka — Jonas Zalkis, <
7 Winfięld St, ,So. Boston, Mase. •• 

Draugija laiko gusi rinkimus kas tęečh| 
nedtHdien] kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po pietą, parapijos salėj, 482 R 
Seventh St, So. Boston, Mass. ■ <

t*ą«03» savo 

tainėj.
Visais draugu 

pas protokol

duodama šiluma ir janito 
rins patarnauja. DU plates
nių informacijų kreiokitės j 
“Darbininko” Administra-

■ •• ■- ' 

s-- .■

Tik įsteigus BkąĮuįmayų Ameri
kos Linijos Kontorą Kaune, Ląisv 
vės Alėjoj, Nr. 18* tuoj susidaro 
pirma grupė lietuvių imigrantij, 
kuri laivu Osear IĮ kurie vežė o- 
fieialę Vytauto Ekskursiją, pasie
kė Hobokenąj sefaąadieny, liepos; 
27 dieną.

Tarpe pirmųjų, lietuvių imigran
tų Skandinavų, Amerikos Linijos- 
atvyko-sekantieji: Anelė Kandy- 
liauskiutė į BroOklyną, Juozas 
Venskredenjs su seįere Ona Vens- 
kredeniute į DolgvŽle, N. Y., ir O- 
n a Dramardiute į Glen Cove, L. L 
Kiekvienas iš atvykusių naajon 
žemėn lietuvių! atbodo sveiki ir 
linksmi, — pasitenkinę bei dėkin
gi Skandinavų Amerikos Linijos 
Agentūrai Kaune ir visai kelionei 
laivu Oscąr IĮ. - £p šio tikimasi 
kiekvienų sekančiu Skandinavų 
Amerikos Linijos laivu sulaukti 
lietuvių keleivių į Jungtinas Ame
rikos Valstybėj bei'Kanadą. Šiam 
tikslui' Linijos yra prirengta visa 
galimą pagalba ir^pa tarnavimas 
lietuviams ke&iviatns,

• \ ■ • . *

negalima švemumas yra 
didžiausia tikrai di*
dėlių žmonių.—D. Reskinas. 

—r įU % r \ ;
, r*'■ ric ;i‘ ■

metais gyraį GhlŠ?.,ID* Prašau at-

oj ) Vaikus. Ar pa pųįkU? Smįtotas 
fe ;«|ol. M- Grgądąbs i*. F- Hąšrs- 
gg kis labai gerąį toU. Ptefte 
W dąrt ag| P apIMgimus. /

Į Chieagą pp. A. Kiburis ir J. 
Pralgauskas važiuoja atostogauti. 
Prie progos mūsų jaunikaičiai at
lankys visus Bostoniečius-abiejuo
se ten mūsų vienuolynuose.

įla R£,-Še. Boston, Kasa 
t ^rinkimus laiko kat 
Ink? klėkvieno'mėnesio, 
įkiie, pobalnytinlj svo.

jos relkal&ls krolpkitte 
tą raštininką •

rooMBAMOTOtosiva 
vumnu,

MOKYKLŲ UŽLAIKYMAS 
' BOSTONE ATSEISIĄ 

$22,398,958 >
Biznio vedėjas p. Sullįvan mo

kyklų komiteto susirinkime patie
kė projektą, sulig kurio, mokyklų 
užlaikymui 1930 m. reikalinga

* - f F * ■ ? į* \ ~ s .
LAKKŽSI

Trečiadieny lankėsi redakcijoj 
sun. Juras, Lawrenee lietuvių 
parapijos klebonas. Toko sužinoti, 
tad didžioji nauja šv. Pranciškaus 
bažnyčia baigiama ištaisyti ir spa
lių 13 d. (Columbus Day) įvyks 
Jos pašventinimas.

Kleb. kun. F. Juras kvies iš a- 
pylinkės kolonijjų draugijas ?‘in 
corpore” dalyvauti pašventinime.

Naujoji bažnyčia bus viena iš 
gražiausių. .

Reikią tik stebėtis, kad kun. Ju
ras vienu metu laike padarė tokį 
didelį darbą. Garbė klebonui ir pa-' 
apijonims, kurie dirbdami vieny
bėje ištaisys kun. F. Virmauskio 
pastatytos bažnyčios vidų.

' PatMkM altedaateiNi IMOTrib

759 Ootaabta RA, Darehtater 
y TA Columbia 017$ < -
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Nominuota kandidatai į būsimą

♦

/> - gS|
v. v

f.’i.
Rap.

sey apylinkių lietuviams šiu<> 
pranešama,' kad D. L. K. Vy- 
to Didžiojo -Komitetas yrą nu-

draugybei

r.

Fed. C. vajdybą sekanti: J. P. Ma
čiulis, J. Tumasonis, K. Krutins- 

kuik. Albavičius, kun. Pakal
nis, L. Šimutis, kun. J. Balkūnas, 
kun. Lekėšis, A. Kneižys, kum Ur
banavičius (Norvvood), Mass.), 
kun. Garinus, J. Mickeliūnas, 'A. 
X Žvirblys, J. Žemaitis, kųn. Kel- 
melre^ A Nausėdienė, kun. J. Vai- 
Čiūnas, ■ M. Čižauskienė (Cleve- 
land, Ohio), Ig. Sakalas; A. Kaz- 

im i las jr M. Šimonis. -£f, 'Z. . į A,

organizuojamos spaustuvės nau
dai.- Taigi visų Brooklyno ir apy
linkės lietuvių katalikų šventa 
priedermė tamę_i§yažįayime daly
vauti.

•s .

•f I ’ t» .-
> ■

z‘J t

NEWARK, N. J.
\ •

•ook-
Sekamas Fed; Api ’

sinir mitingasm

minėtų apylinkių, yra prašo
mos tai dienai savo pramogų ne

įrengti; bet ruoštis prisidėti prie vi- 
: tiems lietuviams bendro ir svar-

reiškimo šv. P. parapyos salę Nė-
5 ir Havėmeyer Sts.,\rugp. 31 d.
7 vai. vak. .. i

Išvažiuoją su ekskursiją
Apię nigp.16 d. vietas laivakor- 

čių>pardavėjas, p. Trečiokas žva- 
“ į Lietuvą. Jis vadovaųądie- 

ekskursijai Skandinavijos
Amerikos laivu Statendam. Patar- 
tina lieįRviams prie šios ekskursi-

<•

& tiems lietuviams bendro ir svar- 
h$baus virš pažymėto parengimo.
^ ^Tytautas Didysis yra pasižymė- 
| jęš. ir Vilniaus atvadavime. Tad, 

šia Vytauto Metų proga, vertinant 
| Jo garbingus nuopelnus, pasižy- 
g.^Bėkime ir mes—bent gausiu susi- 
g tėlkimu Dexter Parkan panaujin- 
E-^savo pasiryžimus kovai 'ir dar- 

tjgi už Vilniaus atvadavimą! Lai 
R šĮais- metais prasideda toksai Vil- 
S'nįaus vadavimo darbas, kokįo iš 

n^sų laukia mūsų Tautos Širdis ir 
VJ’feuto pagarba.

K ^Plačiau su “Vilniaus vadavimo 
i škentės” tikslu ir programa gerb. 

skaitytojus supažindins tam reika-
& lui skirta komisija.
fe.: zį-- J. 1(. Mačiulis, Kom. narys.

r** P*' • '
gp’-v

BROOKLYN, N. Y.
Iš Federacijos Apskrities

K-'
£ Liepos

Vorko F<

Veikimo

1, 1930, Didžiojo. New
I. apskrities susirinki

mas įwko šv. Jurgio parapijos sa- 
w»

J. Mačiulis raportuoja iš buvu
sio Rytinių Valstijų seimelio. Sa
ko, kad seimelis buvo labai įspū
dingas. Dalyvavo daug draugijų

:• X-’ -. ’

. Po didelį-karščių, liepos 24-tą, 
i>tą vaL' vafa£re, Tri3o^ didelė au
dra, perkūm 
buvo užlietos daug vandens pri
bėgo-į kęlnorius iri rė daug 
nuostolių n^mų 
bas trenkė į keletu namų ir į Tide 

nių alkaus. 
*liųA>rida- 

30,00a WŽst;^dse^;Coimty 
_Jągyh£ žo- 

$5,000.

HARR1SON-KEARNY,N.J.
- > > Primicjos

___ ‘ Pirmą kartą Šioje parapijoje 
ėtasulietumi. Gatvės ?ugpSū6ia 3. d. įvyks primicijos. 

Z Pivmoo

Water Aliejaus
35,000

AliejųĄiižtidegė.
» *

Parke , vanduo :

ūkams. Žai-

Pirmas iškilmingas mišias laikys 
kun. A. Busek, C. C. J.

’ - Bankietas
Kun. J. Paukščio ir A. ’Buserio

pagerbimui parapijoms rengia di* 
dėlėje svetainėje, E’įĮ Home, 
Newarke pokylį/rugp.d., 2 vai. 
p. p. Dalyvaus įžymūs-svečiai kal
bėtojai. Be~ to,~muz. B. N<

lynų.-iP§Bdaryta ri
f T

jos prisidėti.

^vadovaujant, 4^30 ival. bus
iul

aidė

Būtlegsrystė numirėliais
Pas mus, be “mėnesienos.” skys

timo būtlegerių, atsirado ir tokių,

,.v- r.--------------

Ponai Krušinskai, kurie leido

tas programa? per radio WOCP 
(Newark). Bus puikūs pietai ir
pasilinksminimas.

Z

w jų atstovų. Padaryta daug gra- kurie lietuvius parduoda
•nn nnfavimn hiv+4»v»T\ avornMni • 11 r

C. Brooklyne. '
Kadangi oras buvo šiltokas ir 

Opreišk. parapijos buvo išvažiavi- 
| mas, tai djrlyvių tame' susirinkime 
fiuvo neperdaugiansial " X
Ęį ^Atlikus bėgamus reikalus, eita 

^gimo. Apkalbama programos rei
kalas. Paaiškėjo, kad yra pakvies-' 

jPtr-ehorai ir kalbėtojai. Parinkta 
daugiau darbininkų. Kelios mer- 

t ginos, tautiniais rūbais apsitaisę, 
^pardavinės Federacijos tautiškus 
^ženklelius. Jeigu rugp. 3 d. lytų, 
£tąi išvažiavimas nutarta turėti 
f. vienoje iš parapijos svetainių.

Skaitytas Federacijos Centro 
|4aiškas, kuriame raginama daly
sianti būsimame Newark, N*. J. 
į-rugp. 19—21 rengiamame kongre- 
įrS®.. Čia pat Išrinkta kongresan at- 

StovaiJ. P. Mačiulis, J. Tumaso- 
į nfe ir A. Andraitis. ; ' ■ąX-*••-Z-- - \ •

——--------------------------------------------------------

?!

žiu nutarimų, būtentsvarbieji: 1) 
įslinkta komisiją pataisymui Fed. 
konstitucijos; 2) Steigimas vietos 
savo laikraščio ir rėmimas “Dar- 
bininko.” P. Mačiulis pareiškė, 
kad smagu buvo seimely .dalyvau
ti, kada jame dalyvavo visi vietos 
parapijų dvasiškiai — gerb. kle
bonai ir jįj pagelbininkai ir s ve-’ 
v • •ciai..

Išvažiavimus rengia šios draugi
jos ir kuopos:—Rugp. 10 d. Forest 
Parke bus išvažiavimas: Mot. Są
jungos 29' kp., “JV. J.” našlaičių 
Dr-jos ir parapijos choro — ben
dras. .

Rugp.'17 d. iiųRugs. 1 d. Forest 
Parke, rengia išvažiavimą Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserų Rem. Dr-ja 
minimos organizacijos naudai — 
vienuolynui. ' - U

Nutariama, kad visais reikalais, 
liečiančiais spaudos ar pranešimų, 
kreiptis pas J. Tumasonis, 1356 E. 
91 St, Brooklyn, N. Y. Jis yra ge
neralinis “Darbininko” agentas.

'Rap.

svetimtaučiams — žydams ir tuo
mi gerai pelnosi. Ko jau, ko, bet 
šitokio biznio, tai geri lietuviai tu
rėtų apsisaugoti. Juk tai didžiau
sia. gėda mums turėti tokį žmogų 
savo tarpe. Yra tai paskutinės rū
šies amatas ir už jį biauresnio ne^ 
galima" niekur būtų surasti.

i ' BaP-

KLYNO IR 
APYLINKĖS 

LIETUVIAMS
įV J «

7'Šiuomi pranešu gerb. lietuviams 
Katalikams kad esu gavęs “Darbi- 
ftžnko” agentūrą, kuris šiuo laiku 
yra New Yorko ir New Jersey lie
tuvių kolonijų organas. Užrašau 
‘/Darbininką,” priimu visokius 
darbus ir pagarsinimus. Visi lietu-, 
viai katalikai malonėkit kreiptis 
pas mane, o visi būsite patenkinti, 

kais ar asmeniai šiuo adresu:

JURGIS TUMASONIS,
t E. 91 St, Brooklyn, N. Y.

Z'
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BROOKLYN, N. Y

BROOKLYN, N. Y.
' Ruošiasi kongresan

Brooklyno katalikiškos draugi
jos ruošiasi pilnai dalyvauti Fede
racijos kongrese Newark, N. J. Vi
sose parapijose yra po desėtką 
draugijų, kurios siųs bent po vie
ną delegatą, Federacijos skyriai 3, 
parapijos 3 ir apskritys 5. Iš Didž. 
New Yorko ir New Jersey apylin
kės privalėtų būti į pusantro šim
to delegatų! Mėnesio pradžioje 
visos1 draugijos laiko savo susirin
kimus. Dabai* kaip tik laikas rink
ti delegatus. ' . "

Sugrįžo iš Lietuvos

Liepos 30 (L didžiuoju Leviith-
laivu:p.^O<Bąlki®ięiiė 

(kuh/ X Balkūno'motina)^-.?^. 
Pilkonienė iš Luzerne, Pa.’ Jos iš
važiavo gegužės 21 d. š: m. dėl 
sveikatos, bet Lietuvoje šįiųet e- 
sant šaltam orui ankstvgrįžta. Pa
nelė K. Balkūnaitė pasiliko Lietu
voje visai vasarai

atostogas Lietuvoje, grįžo liepos 
21-mą laivu Europa.' Labai patikę 
Lietuvoje. - Sako, kad ten labai 
gražu- ir žmonės daug geriau gyve
na ir negalima sulyginti su gyve
nimu koks buvo 9& ihetų atgal. 
Gal p. Krušinskai plačiau aprašys 
savo įspūdžius ^.‘Darbininke, ’ ’ nes 
nuo pat “D-ko” įsistąigimo yra jo 
skaityto jau P. Krušinąkas yra 
nuolatinis S. L. R. K. vietinės kp. 
pirmininkas, o ^p. Krušinskienė L. 
R. K. M. S. vietos kp. pirmininkė. 
Jis yra pusbrolis Lt,R.,K. Federa
cijos centro ’ šekr. p. K Krušins^ 
ko. ' •’ \

Pąnelė Onytė Mickevičiūtė grį
žo iš Nėw Britain, Conn. Ji turė
jus “godd timę.” P-lė O. M. yra 
pavyzdinga Šy. M.- L. parapijos 
koristė. ... ' iĮ

Išvažiavo . “

Sena Bayonnes gyventoja-Liud
vika Ivanauskienė, 69 metų, gyve
nusi apie 30 metų Amerikoje, ap
leido šią šalį ir išvyko į Lietuvą. 
Šakė apsigyvensianti Kelmės mies
tely* Ji sako? “Ten gimiau, tai 
turiu ten ir numirti.” P. Ivanaus- •* ’Z' ■
kas mirė trys metai atgal, šeimy
nos neturėjo: • .<

• 1

Kaulas
.v :■

-v ' '
■j ■*

■
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P. Laukus, lietumis fotografas, 
daro geriausią biznį visame Brook
lyne. Jis tarnaują saviemsiems su 
atsidėjimu ir jo darbu yra paten
kinti netik lietuviai, bet ir sve
timtaučiai. Be to, jis patarnauja 
visiems tiems, kurie nori pasivaži
nėti puikiu automobiliu. Yra tai 
nepaprastai švelnaus būdo ir pri- 
eihamas žmogus. '

P. Ballas-Bieliauskas, lietuvis 
graborius, irgi reikėtų nuoširdžiai 
paremti. Jis taipgi tikras lietuvis 
patriotas ir nuoširdus žmogus sa
vo profesijoje- Remkime tad sa
vuosius brolius lietuvius.

Staiga mirė.

Dirbęs “Vienybės” ofise Petras 
Kaltas—Kaltavičius, liepos 26 die
ną ryte, prie savo darbo staiga 
pargriuvo ir mirė. -Velionis buvo 
karo veteranas, apie 35 m. senu
mo ir kare sužeista jam buvo vie
na ranka. Spėjama, kad šių dienų 
“mėnesienos” skystimėlis tai pa
darė. Kadangi velionis buvo “lais
vas,” tai laisvaHr palaidotas.

Federacijos Apskrities 
Išvažiavimas

Rugp. 3 d. nuo 1 vai. po pietų, 
Forest Parke įvyksta Fed. Apskri
ties didžiulis išvažiavimas. Šis iš
važiavimas yra rengiamas naujai 

» ' ...

ri-v: ;

sukuo kitas parapijas.'
v. • "-v/  . L t ■.

1

Iš

1

sakra-

R AR ATLENKS ANGELŲ 
PARAPIJOS

/ Vestuvės

Liepos 27 d. moterystės
mentą priėmė: Ralph Jos. Ricear- 
di ir Katarina A. Bielskytė; Rich- 
ard Franklin JJhalt, Jr., ir Fran- 
ciška Avižonytė. R. F. Ehalt bu
vo protestonas betS birželio pra
džioje'tinkamai prisruošęs priėmė 
katalikybę. - ■ •

Porcijunkulos atlaidai

Rugp. 2 d—pripuola Karalienės 
Angelų šventė ir Porcijunkulos at
laidai. Šventės pradžia penktadie
nio vakarą 7:30 vaL su iškilmin
gais mišparais ir' kun. -Karaliaus 
pamokslu. Šventės užbaiga šešta
dienio vakarą 7:30 vai. su iškil
mingais mišparais. Porcijunkulos 
atlaidus galima įgyti nuo penkta- 
dieno vidurdienio ligi .šeštadienio 
vidurnakčio, išpildant visas atlai
dams įgyti sąlygas. Mišios šešta
dienio rytą: 5:30, 8:30 ir 9 vai.

Rap.

/

FEDERACIJOS XX KONOOLffiLEGATy 
IR SVEčiy

Kaip jau Federacijos nariams ir 
katalikų visuomenei žinoma, kad 
XX-sis kongresas įvyks rugpjūčio 
19, 20, 21 dienomis, Newark, N. J.

_ . Sesijų vieta

Sesijos bus laikomos Lietuvių 
Šv. Trejybės parapijos salėj, kam
pas Nėw York Avė. ir Adam St.

Kaip svečiams, taip ir delega
tams, atvykusiems į stotis, nuro
dymai. z

Kurie atvyksite iš Pennsylvani- 
jos ir New Yorko valstijų į Pehn- 
sylvanios geležinkelio Market -St. 
stotį, Newark, N. J., imkite gatve- 
karį So. Orango Avė. No. 31 (pa
žymėta Wilson Avė.) ir važiuoki
te iki Adam St. Išlipę eikite po 
dešine 4 gatvės, kur matysite lie
tuvių bažnyčią. t ' •

O kurie atvažiuosite ant Dela-- t
ware & Laekawanna geležinkelio 
Broad St. stoties imkite gatvekarį 
“Broad No. 13” iki Broadf and* - • *
Market Sts., po to persikelkite j

A. L. R. K.
v i 

•Vk •
>■4' « s

v
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Programas pagerbimui kongreso 
delegatų

1- mas vakaras rugpiūčio 19 d. 
bus vaidinta operetė “Apkalbos 
ir Meilė.” Vaidins Šv. Cecilijos 
choras, šv. Jurgio draugijos salėj;

2- ras vakaras delegatų susipaži
nimui Vakarienę rengia Federa
cijos 8-to skyriaus moterys. Taip
gi bus ir muzikalė programš.

Delegatai ir^’svečiai, kurie iš 
ankstą norite su kokiais svarbiais 
reikalais .susirašyti, kreipkitės 
šiais adresais:

Kunigas I. Kelmelis,
207 Adam' St., 

Nėwark, N. J.

P. j. Kilda,
159 New York Avė., 

Newark, N. J.
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“...Kodėl esate bailūs jūs, žmonės 
inenio tikėjimo I Po' to atsikSęs 
jis davė paliepimą vėjams ir jūrai, 
ir pasidarė didele? tyla, žmonės 
gi stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai y- # ( 
ra, kad vėjai ir jūra jo klauso?” 
(Mat. 8, 26-27). :

'<
Šių Metų Paskutinė

EKSKURSU A Į LIETUVĄ
RUGPIUČIO-AUG. 16, 1930

S. S. Statendum 
ekskursiją vadovausŠią 

laivakortes parduoda
A S. TREČIOKAS

197 Adams St., Newark, N. J.
Tel. Market 2—4867
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Išminties trūksta. ta.in) kam 
trūksta stiprios valios.—Seks- 
pyras. ;

Jau par
vežti nauji ^argėnaž' Tai bus arit- 
ri didžiausi vargonai Bayonnėje. 
Apie vargonus.fplačiau bus apra
šyta vėliaus. ■ į-. /_ \

Verta paremti.
Vienatinė lietuviška krautuvė, 
kur užlaikoma vėliausios madoę 
moterims ,ir,j^nerginoms suknelės 
po No. 342 Bfoadway, dabar pa
skelbė didelį išpardavimą^ Parduo
da už' pusę kainos. Savininkė p. 
Marcinkienė yra labai mandagi 
moteris ir maldniai patarnauja sa- 
(vo kostumieriams, ypač lietu
viams. Taigi savas pas savą.

' . Kupstas

i

BROOKLYN, N. Y.
Padidėjo šeima

Liepos 25 d. Dr. Paulionio padi
dėjo šeima. Garnys paliko jiem 
gražią dukrelę. Motina ir duktė 
geroje sveikatoje. Sveikiname.

' 3.
■■ - ' . ' , 

f

NestgaUėk vandens ir mui
lo. Ta tautės ktdtūfingesnė, 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo. / ‘

• * / . * .•

r • • 1
te ikVAdam St., išlipę eikite po - 
dešine i gatvės. ‘ '

Taipgi ir kurie atvyksite^ ant 
Lehigh Valley geležinkelio, stoties, 
imkite gatvekarį “Union” ir Va
žiuokite iki Washington & Market 
Sts. Išlipę imkite gatvekarį ant 
Market St. So. Orange Avė. No. 
31 (pažymėta Wilson . Avė.) va
žiuokite iki Adam St., išlipę eikite 
po dešine 4 gatvės iki lietuvių 
bažnyčios.

Viešbučiai

Kongreso Rengimo Komisija ap
žiūrėjo keletą viešbučiais kurių 
parinko vieną, kuris yra naujau
sias, geriausias ir prieinamiausio- 
mis kainomis. Tai yra “Hotel 
Douglas,” Hill St., near Broad 
St., opposite City HalL Pavieniai 
kambariai su maudyne $3.00, dėl 
dviejų asmenų su maudyne $5.00. 
Taigi patariame, kad visi delega
tai ir svečiai apsistotų šiame vieš
butyje.

Moksleiviams bus suteiktos nak
vynės pas vietinius lietuvius.

Pamaldos

Šv. mišios bus laikomos Švč. 
Trejybės bažnyčioje, 10 vaL ryte, 
antradienyje ir trečiadienyje. Lai
ke mišių giedos apylinkės parapi
jų vargoninkų choras.
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BIELIAUSKAS 
s r • •

I Graborius ir Balzamuotoj as - 

Į 734 Grand St., Brooklyn, N. Y 
? š

L1THUANIAN PRESS
Didžiausia ^LlptaviSkų Kalendorių*. 
jšdirbystė if spaustuvė. ____

A. LAUKŽEMIS, Sav.

•>»

.9.

Tel. 2320 Greenpoint " > ‘

JOSEPH GARSZVA
• . » .

GEABORIUS
, — BEt—'

balsamuOtojas. x'
'231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.?

iMiunwiw»Q

x

VINCAS ADOMAITIS ] 
GRABORIUS f 

195 Adams St., Nebark, N. 3.~i
Netoli New York Avė.”1 

Gyv. rita: TeL Bergen 3—6331 |
.... .„„,6

| Tel Mitchell 2—0656

3
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KLABČIAUS ;
| CLI'NTON PARKAS 
Į Piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams ir visokiems paslllnksmfni- 
= nimams smagiausia vieta Brook- 
i lynė-Maspethe. Jau laikas užstsa- 
j kyti salę žiemos sezonui JONAS 
| KLASČIUS, Sav., kamp. Maspeth Ir 
| Betts Avė., Maspeth, N. Y.
a----—"--.... .. ............ n
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TeL Newtown 4464

ANT. J. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS 
Apdrauda .Vijote Sakote , 

Notaru Public
54—41 — 72-nd Street, 

(4 Lerington Avė.) arti Grand St, 
MASPETH, L. L, N. Y.

"i
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MOT. LAUKT S, Fotografus-
214 Bedicrd Ai e., Brooklyn z
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_ _ _ ISVAZMVHUS
Stengia D. N. Y. Fed. Apskritys, Rugpiučio-August 3-čią d., 1930 
forest Parke, Ground No 2. Prasidės 1 vaL po pietų. Pelnas skiriamas naujos spaustuves Fondi^ ^ 
Klyvaus parapijų chorai ir kalbėtojai. Visi Brooklyno ir apielinkės lietuviai katalikai yra prašomi kuoskaitlingiausia atsilaii- 
cyti ir paremti Brooklyno steigiamą naują lietuvių katalikų spaustuvę. Išvažiavimas bus Įvairus ir visi atsilankę busite p 
tatenkinti.
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