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mirt rugsėjo 1 d. Įvairios knygų

Mimą

mindė italų milžinų Rnber
Paminėti Mkaiviai rodyte rodo Į

Ntirth Adams. Maus. ir savo

J esą* rašytas 3000 aidą prW Kri* finhaą.pataiij*.

Masrachiutftt* gubmato- 
riui jOsepk B, Ely ingaijo

Iii amžiaus, šių metų spalių 
menesį atvyks į Ameriką.

Rugsčąo mėnesio gaĮe Detroite, 
Mielu bus įrengta katalikų l*ik*

dntbis Ktnsy* Versiackas— 
Rieve Kvtchell kuniščiavoai

oponentų paguldė pirmamep;yfa vilių. Po tam nūgeliu- 
mmde* Kad sekasi, tai še Jjai pasilinksminę i^rikirstč

Tą vakarų, kaip Erme 
Hebnnfas jmguMn trečiame

GRAŽI TAIKUMŲ 
ŠVENTE.

OUBnVATOKRM 
atstotu*.

to RoJx\rti, tai in bendra

mas, 
užmuštos* motina sunkiai [ 
sužeista, o jos'sūnūs lengvai.

apie tikrosios katalikybė* dvadą. I 
cii yra darbai, o ne žodžiui. Juk Į 
tik dartmi fHtošin Žmonių įgyveni* Į 
irtą. Kur matome vien tik akam-1

MUMOUIUrA * oim 
TAIKOM.

KatheHne McHorley, gyvenanti 
^eattle, Waah.» paskyrė savn nuo
savybę *100,000 vertės septy
nioms kalalikų labdaringoms 
taugijoms*

bus svarstoma au 
“insuranee” mokesčių i 
toki svarbūs klausimoj.

daug gražių dainelių i solo, 
durtai, rtmras vaikų; para-

■INA ANTBADI1NIAIS IR DAĘB

H Madridą pmnaianu. kad h- 
panijoa katalikai orr*nk»ojai 
kovoja (lt! savo tekią. Jk vUi 
reikalauja, kad tikyba bfitų ne- 
Hrtltma, kad jai vahtyl^J bMtn 
pilnutėlė labVA Jie reikalauja 
naldžU*. kad visi rienttolynal ba
tą palikti ramybėje.

vairumu mm B, 
PMUOSMnVMKM

VokieČlą Ūv. Juoaapo meilės 
draugija minėjo savo gyvavimo 
75 metą sukaktuves. Ilkilmlngos 
pamaldos įvyko rugsėjo 4 d. Dėt* 
roit. Mieh. draugija gmorgani 

“: ^ota IBS^mėfakTVer 75“metus 
draugija pasižymėjo r&pfedmnri 
įvairiais vargiais, neturt^iais,

| ‘ Popiežius Plūs XI neaenai ap- 
’• žiurtjo Vatikane naujai jrtngtaa

lentynas,. kurioee bus sukrauta 
f 400,000 knygų. Visa tai Įrengė

Amerikon du katalikai iuKnk-
■ ’ . 'Hat

Meksikoje kataliką būklė ne
pagerėjo. Vera Cruz valstiįoa^gn- 
bernatoriua Adalberto Tejeda pac 
aiuntė Mekaikoa kongTesui Ui^ą- 
kuriame dėkoja kongresui už pa
ramą.

Šv; Tėvo atstovas arkivyskupai 
Ruis išleido raštą, kuriame pažy
mi, kad ir kongreaaii yra įsmk 
iį* į kovą prieš Itatalikua.

* *.
Meksikos policija nubaudė 4 

kataliką kunigus, kam jie pgį» 
bažnyčią neiškėlė vėliavą Meksi
kos tautinės Šventės dienoje, rug
sėjo 2 d.

Popiežių* i 
naują sutarti m manija, 
iki joje dar nėra pastovios 
vyriausybė* ir tvarkos.

Ispanijos* laikinoji v 
riaiuybl norėjo tuojau* su
daryti sutartį su PopWtan.l

■man ♦

AJOPtODOB LIETUVIŲ S. K W>

•OVIBM«nNęiUMBtMMtf

mušė apie 100 žmonių

Piof, Dr* Stasys ialkamkft, Lietuvos lymisu- 
loso^ss, buvęs Ateitininką federaeijos vyriausia 
metą įvairiais budais įrodinėjęs .Lietum Mateli 
ti savo privatines mokyklas. Jo sukinta mintis 
tuvos katalikai jau steigia Kataliką Univsrsi

udaryti

(PABBLNINini 84JUNG0S ORGANAS

griovė daugybę namu ir

rendo irLie-

kdinmku ft- 
per. Metą 

i reikalą turt-

McknikoN Mastas, rūgėjo 
17 d. Vera Cruz dalyje 
kilo didelė audra, kuri su-

KIŠKOJE AUNA 
narasiro įmonių.

6ERB.ILEB0KŲ 
DĖMESIUI

mtiAMNig
' GAVO DARBO.

Safe Jlnrbor, Pa., nigscjo 
16 d. — f’ia yra rengiami 
hydm-eJektriniai įtaisymai, 
kuriems įrengti priimta 
4000 darbininkų. Darbus 
prižiūri 200 inžinierių,

Nanujai atvj’kęs iš Lietu* 
Vita jėzuitas Jonas Bružikas 
praneša, kad jį dar galima 
gauti misijoms vesti sekan
čiomis dienomis: nigs* mėn. 
16**-27 ; spalių mčn. 12—25; 
lapkr* mėn. 22—20 ir mio 
gnūslžio rnėn. 20 J. iki va
sario men. 21 d, Visas kitas 
laikas iki Velykų 1 d. jau 
uŽimte Iki KįHilių mėn. 25 
dienos jis bus Vakaruose, 
nuo spalių nien. 25—Rytuo
se* Visuomet galima kreip
tis šiuo adresu:, Rev. J. 
Bružikas, S. L, 6807 Wash- 
tenaw Avė., Chiriigo, III.

AKUOSIMI 
MASKVAI MIKU : 

•TARNAI.
Masfera, rūgs. 15*- 

tft Rusijoj išeinu* 
tų laikraAtiH “Pravdt” 
duodu Žinias iŠ Ar 
komunistų veikimo* šUk 
veinūmo svarbesnieji j

ParySlus, rūgs. 17 d. — 
Prandbcijoa kariuomenė* 
maršalas generolą* Petain 
priėmė Ameriką* ir Angli
jos laikraštininkų grupę, 
kuriai pareiškė, kad visi 
gandai, būk Prancūzija 
esanti militariška bei impe- 
rialistiska, yra visiškai ne
teisingi.

Prancūzija norinti gyven
ti taikoje ir jai e*ų nesvar
bu kišth į kitų valitybių 
reikalus.

talko Hooaooo.
AV/r forĮr, rugsėjo 17. •*- 

nrtiketai mirė tur
tuoliu C. Harold Smith, km 
lis 1920 nutari* klausė vi- 
snomenejf, kaip sunaudoti 
įo $W,(W,(W goriausiems 
tikslams.

Jam mirus, atrasta, , kad 
jo turtas tesiekia tik 4’mili* 
jonu» dolerių, kurtę ir bus 
sunaudoti įvairiems reika
lams^ w

Aiškinama, kad velionies 
turtas sumažėjo dvi nukri
timo šėrų.

STIHOIAMS .
PRANEŠIMAS.

Visi lietuviai studentai, 
kurie .atvyks mokytis į 
PittsbiugbAi kolegijų kr- 
universitetų, kviečiami ap
lankyti “Lithuanian tntor- 
coliegiate CTnb.” Jei atvyk* 
tumėtrir taip sau laikinai, 
prašoma kreiptis į šį klubų.

Platesnių informacijų rei
kalu kreipkitės šiuo adresu; 
Misa Milda Virbickas, 124 
Moultrie ^t., -Pittsburgb, Pa.

„ 1. Didžiuma streiką A 
rikoj įvyko vadovaujant 
munistų partijai, kuri ■ 
kia per darbo unijas ir 1 
bor Union Conformity. ./*i

2,. Komunistų partijoj 
dovavo 40,000 
streikui Pennsylva 
Ohio ir iVest Virgiui*, 
dama 15,000 naujų r

3. -Komunistų 
dėka atimta vadovyįi 
Darbo Eederačijoa 
Ky, stoike.

4. Komunistų partija M
m- •> 4-

dovysty Patemno ir 
fown audyklų streikuoti** j

5* Naujosios Anglijos sfc
kuojantieji audyklų
ninkai iš dalies laimėjo,

MOKI MAUJU BIKKIMU.
Londonas, rugsėjo 17. — 

Anglijos parlamėnto kon
servatorių partija pradėjo 

MKiy, inS Kreti agitaeij,, k«d Wu pa-

duotuvė. [ leistas parlamentas ir kad šį 
[rudenį įvyktų nauji rinki- 

Anglijos rašytoja* Hali Cainejmai.
prieš mirdamas, parašė knygą] —------- —
**Kristaus Gyveniraas,” kuri »u-| $118,000 VAL1TIJOS KBTJAIIK 
rideda ii 3,000000 žodiią. Tai] Viešųjų kelių departa- 
p.»kulini,. veika1» ; gam» ment 16 a. p^.
rašytojo1 parašyta*. Hali Game _ 5 ,mirt mgrt> 1.d. lv.iri« knmH
leidimo bendrovės susirūpinusios I viešųjų kelių reikalams. Šie 
gauti lą knygą išleisti. pinigai bus sunaudoti dėl

——-—■ Greenfield-Gill kelio linijos.
Korėjoje paskutiniuoju laiku|

Berlynas, rugsėjo 17 d.— 
Vokietijos prekybos depar 
tamentas pranešė, kad pJr 
rugpineio mėnesį Vokietija 
pardavė savo prekių už 
$85,075,000 daugiau, negu 
pirko. Tai pirmas toks atsi
tikimas Vokietijoje po di- 
dŽiojokaro. . • ,

keli protestonų dvasiškiai pertjo ’ NUiOV* S PLMIKU*.
j Kataliką Bažnyčią. Juos pase- Detraii, Mick. — Policija 
W tagikutop norėjo suimti 4 plėšikus,
protestantą, kūne irgi perėjo Ik . £ » -i 7K.t«nku BaAnyėi,. M »» nepa««tavė.

' , Tada policija paleido ,šau-
Prancūrą katalikai misionte-įtuvu* į darbų ir trys plėši- 

riąi turi seminarijas, kuriasjkai krito negyvi, ketvirta- 
lauko per 5000 studentą; jie turi] janl pavyko pabėgti. 
23,340 bažnyčias bei koplyčias;! 

. užlaiko tris iiniversitetus ir 13,- į
807 mpkyklas. kurias lanko 651,- Į 
604 moksleiviai. Tįa pati misi jo-1 
nierią organizacija turi savo glo I 
Irnje 222 ligonines ir 731 prie* Į 
glaudas, kuriose užlaiko 6,316,504 [ 
ligonis. Jie savo žinioje globojo Į 
5,290 rpttpmiotuomtts, kuriom* už-L 
laikyti jie turi 32 raupsuotąją 1M 
gonines. Į

rriskatČiuokim dar 684 našlait-| 
namiim su 354MJ6 našlaičiais iri 
113 iirieglaudo* namą su 5858] 
pavargusiais t I

Vgniakalnis Etna, ėsųs 
Sicilijos saloje, prie Vidur
žemio juros, Europoje, kurs 
buvo laikomas užgesęs, pra? 
dėjo veikti: iš kalno viršu
kalnės išsiveržė dūmai. Ap 
saugos komisija susirūpino 
gyventojų apsauga, '

Londonas, rugsėjo 17. — 
Indijos tautinio judėjimo 
vadas Mahatma Gandhi. at
vykęs į Londoną Indijos lai
svės reikalais, rugsėjo116 d. 
vakare sakė prakalbą Angli
jos parlamento darlx) partk 
jai. V

ut KvnunuK gausim kavom
Philadelphia, rugsėjo 17. 

—Anglų laivas “Glcrit- 
Avorth” priklautas Ameri
kos kviečiais pagal federa- 
les ūkio komisijoj nurody* 
mus. Vežama kviečių 7,500 
torių į Braziliją, kuri už 
kviečius duos kavos.

” I?"
Los Angeles, rūgs. 17.-—A- 

merikd^oro pašto susisieki
mu naudojamės jau 20 me
tų. Tos sukaktuvės bus mi
nimos rugsėjo 23 dienų.

Beno, Ve r., rūgs. 16.—šio 
miesto teismas rugpiučio 
mėnesį suteikė 688 divorsus. 
Apskaičiuojama, kad vienas 
divorsas kaštuoja $125. “

Visi divorsininkai, laukių 
teismo, lošia kortomis, geria 
likerį, žaidžia golfa? lanko 
naktinius klubus, praleidžią A _ 4 , 
didžiausias sumas pinigų ir Pagęrbtuvių rengimu ni- 

pinosi Eoderacijos Chieagos 
apskritis.*

{Ūkicago, 11L“Moterų 
Dirvos” žiniomis, šių metų 
lapkričio mėnesio 22 d. rau
giamas “Draugo” redakto
riui L. Šimučiui, jo literati- 
nio ir visuomeninio veikimo 
20 metų sukaktuvių proga, 
pagerbti yakaras*

Pagęrbtuvių rengimu ni-

to, kai išvarė renegatu* 
vestom* ir Gitlow,

6. Veiklus darbas 
Udarbių nustatė hd 

su dirbančiai# 
ninkai*, kurių pirmiau 
ketuoja, o antrieji i 
bedarbių apdraudos pi 
duose*

7* Didelio pasisekimo 
siekta organizuojant 1 
bių sovietus Chicagoje, i 
roite ir kituose miestuose;

8. Seottsboro- negrų 
teistųjų* gynimas davė | 
pasisekimo tarp negrų d* 
nininkiĮ ir plečiasi į ki^

—-i—-
Jaznas. *-* Jėzno u Angelo 

Sargo” kuopa’ nigpiučio 23 
dienų suruošė didelę šventę. 
$tm pat ryto angeliukai 
renkasi į bažnyčių, kiir suši- 
rikiavę, priima šv. Komu
nijų ir išklauso jausmingų 
pamokslą savo mylimo glo- 
bejo, materialio ir moraliu 
šelpėjų prelato V. Vaičiulio* 
Paskui prieš pat sumą iškil- 

iižgesiuiugk T^o susiduri- rningai sutiko atvažiavusias 
abi seservR mirtinai Stakliškių ir ^Nemaniūnų 

angeliukų kuopas. Pasisvei
kinusios visos h*vs kuopos 
žygiuoją į bažnyčių, kur per 

sugieda Visi kelias

UŽMUŠTOS D7IMKRGIK08.
Marlboro, rugsėjo 16. (L— 

Motina, dvi dukterys ir sū
nus važiavo aiitomobilinm 
naktį* Kelyje; nepastebėjo 
trako, kurio šviesos buvo

MMDBMtClKAS SKRKKDA 
iKOfU^*

Osaka, JniMmtja* nigs. 17. 
—Amerikos lakūium pulki
ninkas Lindlx>rrfi draugė su 
savo žmona pamažu iš+Tąpo- 
nijoj? skrenda Į Kini jų.

biuM tuščiu* JUmIŠium, bet nemato-Į Chkagoa ufilvamitato profaso- rimt Martin Sprvnglhur, pesek- 
rnc darbų, ten tik tuštuma vM-Įmingai išskaitęs senovės ralti|, ai- ra?tą Eigypte. Minėtas raštui

miestus. .. \ 
’ 9. Laidojant tris i 
tus negrus Chicagoje, d 
vavo 60,000 žmonių ir 4^ 
500 negtų įsirašė į ravolh 
nį bedalių judėjimų ir 5$ 

negnj padavė prašymus, 
toti į koiniimstų partiją*

10. Ligi mėtų Vabaigw 
kimasr padvigubinti ] 
jos narių skaičių Jr 
la iit 100,000 narių.

Taigi, neveltui 
diktatorius Stalinas ii

Wh »les
v* . * • * lį- I** «rt-krtrfntno muASii t

savo sužieduotinei į Kalifor-

MUTmi BAMKIMIMKA
TFkftr Platus, V I\, rūg

ėjo 17 d. *~ New Rochell 
bankininkas John R. Brown 
44 metu amžiaus, apknltiii' 
tas banko pinigų ($219,000) ; 
šmttgidiarime, nuliūstas

SURADO PRADINGUSIUS 
LAKŪNUS.

SeattU, nigs. 16.—Prabu
vusieji • Amerikos lakūnai 
Ceeil A* Allen ir Don Moy- 
le, skridę iš Japonijos į A- 
metiką,surasti. Iš j ų jokios 
žinios negauta apie 10 die 
nų* Juos atrado Sovietų Ru
sijos trys laivai vienoje ne
gyvenamoje saloje, prie 
Kamčatkos.

giesmes.
Po pamaldų rengiama di

delė gegužinę-^vakarai ku
rios viena (kilis atlikta sode, 
antra dalis parapijos salėje. 
Sode išpildyta keli gražūs 
plastikos pratimai, padarytu 
įvniiių spirtoJ»*nktynių.

Įtampi jos salėjo «n vai
dinta veikalėliai “Joneli# ir 
Uriiv/* “Angcln'viiū į VH- 
nių*** drjalogns “Čigonas ir 
ūkininkai**; j mdaimmta

i patenkinti namo.

savo agentams visose vi 
bese. Amerikoje e« 
komunistai agentai bene t* 
veikliausieji. Gal visai : 
reikalo Stnlhm žada m 
traukti mokėjimų savo; 
tams visose valstybėse.

Komunistų pragaištingi 
darbas turėtų priversti i 
rūpinti krikŠčionia 

nuo 3 iki 6 metų kalėjimo. įlinkus.

Skaitytojų Žinia
Del susidėjusių apt 

Mų, rugsėjo 22 d., antį 
^^Darbininkas9* neišeis



l

IRT’
L jr St T.X T i i*arinįta veiduose. Patai
k y/lBllO& VUB k*01, Raraata»parakė atajfeUehiYoje “Darbininko” Katalogas

K B^MŽAIKAS 8TATTTI
F (tamirm famoca*.
r — Statyba
p rina prie galn. Dirba apie 
| M» žmonių. Didysis fabriko 
I 'rataays baigiamas, taip jau 
L<M^iamiw dūmtraukis. Bai- 
I ;£**** Matyti ir tilta ant 

itaito Liudvinavas—Mari
jampolė, Netoli fabriko nlc- 

t 'tari ir privatinė statymu 
E Statoma gyvenamieji butai 
L r krautuvės.*

karpę, kuriuo* ai gavo pini
gais pirkim prašau atiduoti 
mano žmonai, kuri gyvenų 
Totorių drare pa* švogerį.”

pritaikytų tai dmmL Daug 
Mtriryžmm W jėgų teikė jo 

žodžiai, ne vienam ir ašara 
gaili išriedėjo. '• . ’

_ Krairar.

—“Viinmp Bytojus” ra

teatrų “Lutam” ir palikti 
rniratui tik vienų teatrų prie 
PotaihnįuB, tačiau kilus

jtadmoimtgob tatata b*U*i*

’ f‘ ’ - ra ivTV rv' dideliam vilniečių iwwiprię4įittį
Vi^ yr^ P^MnĮmui, MrtWų jųjmum nu 

muuot.1 «. nmtai dmtf dbUC lMUMlk» uikyti Vilniuje ubu te-Lį

atras, kurtam aldmmrarajg

Iteti- JUldų ttekteta juta

MUMMTUMGAS |VWi.
''' K, Radvili/ikiM (Biržų ap- 

ikritis) — Buvusio Germa-

iW*l KrftHfota, Dr Vhtau rtatarttt RtataL 
htorijM sf/salta. tomat |l.pt

IfcrterpH ir MnyM. Ver
ti i. Gtarntta____ __ 40*

ClUttta* PmUtatafltaslta - ■

ganizuotai ir rimtai drožė 
į kapu*. Ten tart* Ankš- 
ftaumajam tylias prašymo 
maldas ui mirusiu* idėjos 
brolius ir rarata Nuo kapi
niu, jau dainuodami dulks
iu vieškeliu leidosi į Viko 
nių šilelį, kur jaukioj aikš
telėj buvo padaryta susirin
kimui vieta. Btud. Kairys 
laikė turiningų paskaitų. Po 
to, buvo dar keletas entu
ziastišku kalbi), sveikinimų 
ir širdingų linkėjimų.

Poto svedari^kiakpadai* 
navo daug gražių ir jaudi
nančių dainelių. Pagaliau 
prisišokę, linksmi ir paten
kinti dar saulutei Ipidžianti* 
išsiskiratč. namo, palinkėję 
vieni kitiems laimingai su
laukti sekančios šventės.

«♦! YtaUP. B----------- 44*.

traėris VilnUtt* riftvAlų dar *tata*aL Pasta Ueeku—ta. 
įninku ritrita, ųri»tražo

«węajtfomaij.i M^ink^nt,
(U gapMVMM ir šamotų yngallau gulikuidiMta. 8ių-| Tikėta Mradti — rikr*
.r jo- prfadft. hoW W«*^-

uuo jų iiriMUgout Paraiv 
a*tyvoji (amu: Ūmi, van
duo, orą*. Farall j. JUronaa-JOa.

ratrimpo laitai.-libido
Kum A Miliuką* SOa,

JMMM (Pom*). Varta M. 
Gu*uiti*  -----------------—-15a,

Mas ja Statymui W*ws.** 
(Dali* II). Su pąv«ik*lai*^45a.

Vtauta* Laoma. Verti
. ....,.,,;3fc.-

Vaikų Kujųrii — »u pa- 
veikslai* —__ i,.,.,...... -■.■., .10*,

Mrao Patyrimtl Didiiojoj
Karij, 191S ir ĮSU m. Para
H Kun. I. F. Jonaiti* (Ka- 
pelbnM) —...... »„S|*

Pamaldų Vadovttta, Stadjo* 
Graudi* Veriamai Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koueeričin*.—10*.

. Mot*ry*tiiM**uardoinyH'^* 
taanan*. šv. Kas. p-jo* lei
diny** Katutė ■<.- r.'.. -. ■ -71a.

liuiri*taeikLiiltaf Parta
A Rueevi&u* —40*.

žvenU* GabrielU*. JMleido 
Tėvą* Aifonaa* Maria C. P—25*.

ReUgijM Motara Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruody*—50*. .

Lebkit* Mažučiam* Ateiti
Prie Meta Sutaisė KuPra- ' 
neui...ll.i..—l-^...........m.........—. ........ 40e*

Mt*ų Dainiai. Paraėė Ka
sys Puida -----------50e.

Anderseno Piaakes—«u pa- 
eikelMta .—- -------------- -JOe.

tndžiulaitie ...... .. —m*-

MALDAKMTGM
Pulkim ant KaHų—"D-ko” č

panda. Odoe apdaru #2.00 ir $8.01 
4K*žm Maųja* Auta AMo- ..

rtra- jWaS vitalhii—Uta
T1ATBA1

V&tato DlipuU *u Babi
lių. Vieno veiksmo juokai- Su
lietuvino Vaidevuti*..... --- M*.

Mtpaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parta kun. Pr. M. 
Jura*. Kaina------------------- —35e

. ’ , |ta*M peraugi & Kaimieti*—15*.
lengvatą oikAtt M»p» m ton-
“Wi«3wr 'Wa»MBiwrid*>| 

1SA. .*<, įsi r ^rį^ttu'
rio tJcrauunino nadMilTamMMUneka* -------- 1—^Kun.P. 8įuru*aitfe —

-“Datamik Wikn»ki”

%<Mkara> — Rugpiučio T 
dienų Linkuva* nricate, ravi* 
įlinko Kuokelio ir Pupunio 
lentpjūvėj, kijo gaisras. Gai
sro gi#inft iMlfco putrai 
ravininkas Kaškelia, kai ug
nis jau buvo geroką dalį 
tatpiųveg apėmusi Begc- 
siuant, savininkių Kaškeli.*, 
78 metų senelis, pradėjo

f - nškių-dvaeo vienojiUcoloni*|dabti^ Jo paklausus, kits 
j- joj rugpjūčio 14 d. Reisonu viat^Peutrake : ‘‘Vistiek 
į irimoje įvyko bairi fragėdL|lxnižgcsinrite...” Ir taip Be- 
"ja. Reisonaspatų mėnesiui matant, senelis atsiskyrė su 
! atgal vedė našlę Brazauskie- šuto pasauliu.
. X# kurios vyras prieš porų 
r netų buvo pasikoręs ir pali- 
į* lęg * raštelį, jog inisižudęs 
L ^įgalėdamas su ja gyventi. 
| Reisonas irgi nekaip su- 
f *tyveno ir vis prikaišiojo 
f tainai, kad ji su kavalic* 
f. risis išleido jo 4,000 litų, 
k nors tegyveno abu tik porų 
r nfnesHi.
k Sulaukęs vakaro, sutvar- 
j kė visus savo gyvulius, su* 
F raidė miegoti dukteris (vie- 
; nų 5 metų, antrų 9 metų) 
į užtepė joms duonos su svies- 
f tet l>o riekę, kad rytų turėtų 
p- ko užkųsti, o pats, praikin ^ 

kęg Arklį, išvažiavo į Toto
rių dvarų pas svogerį. Atva-

r Buvęs Čia naktį, nukinkė dešiniosios rankos tris pirš- 
| iridį, paliko ratuose plosčiųhus. Sužeistajam greit su- 
E ir nuėjęs į Biržų pradų nu-įteikta gydytojo .pagalba, bet

4

d

Lv

Paskui gaisras, atvykau 
Linkuvos ugnagcsiams buvo 
likviduotas, Nuostolių pada
ryta neperdaūgiattsia. Lent
pjūvė laivo neapdrausta ir, 
manoma, kad jų padegė ker
štininkai, nes lentpjūvėj na
šiojo dirbti ragpiučio 6 d.; o 
gaisras kilo rugpiiiČio 7 d. 
ankstį rytų.

SPROGO AKMUO.
* Seda, & m. rugpiueio 2 d. 
Grūstes k* pik Merkelis, 20 
metų amžiaus, išėjo skaldyti 
akmenų. Bedarant vienų 
jlęylę parakas netikėtai 
sprogo ir minėtam piliečiui 
išmušė abi aki ir nutraukė

inaRrino k^iVllniųUii krašte. Tai liūdija|
riovėjopnę Mišiolų ^Ipgdašnėjiuriota prekybiriinkųtath i 
riavų krito, mr. Manjota tata- Paskutiniu lai4 XXDf TtrpUatiak Bacbt-

NAUJA VYRŲ AP4Č1U- 
LAVIMO KUOPA.

Rugpiueio iriem 23 d. Jos
vainiuose įsisteigė Vyrų A* 
paštahiviino kuopa. Kuopų 
•įsteigti buvo pakviestas iš 
Bajėnų jėzuitas tėvas E. 
Petrėlevičiųs ir visa Vyrų 
Apaštalavimo, Panevėžiuko 
kuopa.

Tuoj po mišparų daugybė 
vyrų suėjo į parapijos salę. 
Čia Bajėnų kuop^ vyrų 
choras pagiedojo, 'gražių, 
čia dar negirdėtų, giesmę. 
Po to klebonas kunigas Pr.

oliau. nuo Wio į pievų W 
šitai wdauž£ Buvo suras
ta statuloj tik gabeUL Kop
lytėlėje nuo sienų buvo nu
draikyti pawtalai ir išmė
tyti. Mot gžfe, kurios buvo 
raradiutog aplink koplytėlę* 
ir tos sunaikintos Polirija 
ėutai griežtų WU »u®ekti 
piktadariu*. Manoma, W 
tai esųs darbas bedievių— 
bolševikų.

—Lenkijos teatrų artistų 
sąjungą, kaip žinoma, norė
jo uždaryti Vilniaus dramos

MMIIU IŽRVm
ir nuvjv5 t -oiriiiį piutuj, *»u." į tviKK-a, gyuytiijv «pngu*ija, tivv »• v *

L lį^mdino Kad paskendu-hmgydyti akių jokios viltie j Fasiliauskas pasveikino *ta* 
greičiau surastų,, tai rir-Į nėra. y * Ištrinkusiusir pranešė, kad

į W už rankos prisirišo prie; '■' *--------- - ttioj apie Vyrų Apašįalavi-
r ’afvelio. Ryto metų Švogerisj PAIKIMIK). mų kalbės jėzuitas tėvas E.

savižudybėta. Paskutinių lai-| TtrpUattak lacht- 
ku Vilniuj likviduotos 8G ūkiškos įmonės. Uždarytu & Į
P»*yJ*« fo™* “į P*™*** L U*
rre^<Ur«imn8m, Ek<>l^^ .tni HiU]ojauM 
įiominė križė atsiliepė irĮdlapara Ivanovų^.. Hųnldl 
Vilniaus miesto karai, nes, Mranm ParrsUdetb... .
iiie&ant F*
midurti »u labai dideliais na^iM.7kJ
sunkumais. Dėl pinigų sto-1 Mrata p«t Įvairiu* kraMra 

kee. tt.Mąa n^li vykdai 
tavo paai&djjimn. Pmuti-I ^aa^a«l>MMkratjiMF** 
nėmis dienomis miesto val-Į<ri«<W. P*r»M TJo«k —_75e. 
dyboj projektuojama ~ KttB~ %>.
mokesčius iš prekybininkui VMaviayw_2&6.
produktais ir degamųjų me- ttikų tabynaSM Bin- 
džiaira IkMta kalta mokslui—,—60*.

■ ■: .■ --------- | TatriSka* — latakai ri«no
vaikelio. Verti S, Rakausku 15*.

Btilrriimai Km Ui yra 
botteviiDiM ir jo vykdymo* 
Rusijoj -......................  -i.15*.

Žaidimų VaUikM—Savybių 
rakarBUma ir <a<«fiara* ra - 
gaktomis BttUbi MaU* Gri- 
|oak _____ ____________________50a.

lota ~ (tarną), PMriė" 
i . .....................50*.

Wiiw

40

• ~ Vidukle. -r- Apusino ma
lūno tvenkiiiy, & m. rugp. 4 
d. 2 vai. po piet besimaudy
damas paskendo 19 metų

| radęs jo arklį ir vežimų pa 
[ rdriė, kad čia kas nors nege- 
k, rapyra atsitikę ir nuvažuv. 
r vęs jo sodjbon rado baisius

gurins. Paliktame raštely Į vyrutes Antanas Meškaus 
ih rašo: • kis Girkalnio vale., -Šelvių

Aš buvau ir gyvenau:{km. gyventojas. Velionis 
Argentinoje, Urugvajuje ir Įtarnavo pas Apusino malu- 
iaug kur/bot tokios peklos ninink.ą. 
»tal»ačiau ir -tokių baisių 
poleriškių, kurios su manim 
'ilgčsi bloginu, kaįp niekas 
m ^avo šunimi, nebuvau už

Lk'JkęĮk nė valgio, nė baltinid
* ir jokio švarumo mano lo-

voį o aš juk įdaviau savo organizuoto jaunimo su žyd* 
tmonelei 4,000 litų, iŠ kurių įria vėliava prišakj je, aiš- 
^erųdalį išmokėjo skolų pa-|kiai iŠrasjlu Šūkiu “Dievui 
Urytų su savo kavalieriais, ;įr TevyTieV* kuris tuo mo- 

; jta^a prauliot. Arklį ir ,mentu atsispindėjo ir pava-
. .OĮMAta. --V' iJii'ii.T-'i'.'l.^'\.»i 'r, .'ui. .■.■n. ■ n ...i.ii .itin. ..i—~ m—i i ii . ..i. , ,r

Visame pasaulyje kalbama ir 
ratas apie Vilniau* kraMe, apie 
j* gyventoju* Betuvitta.

O betgi mažai k*s apie juo* Ži- 
eiotna, ne* retas kas turi progos! v/r7lh!« _________ I
susidurti betarpižkai stt Vilniau* Į Ataria! ra Ugnimi. Verti 
kraito lietuviai*. Iii lenld&o kun. K. A............10e.

Jeigu jdomanjbri Vilniaus kraŽ-L MisųTIkijta* -^iiailkini- 

to gyvenimu svetimtaučiai, tai Imu purtau mOaų tikėjimo, 
jpe labiau turi juo įdomauti* M*. Į vertė Joną* M Mrvint**—50e. 
irviai * | Xl*btvo* ž*®ii*L — UMdo "
Deją. Daugeliui lietuvių, gyte- Į?* ^^*0*

nančių tolimta krtauose, už ja-Į <r r<nak. 

rų marių Vilniaus kvaito lietuvių įtaigai
gyvtama* yra neštam**. PiSi JuoiarV. Kova* —JO*.

T< spragų galėtų ^lyginti ei- Grandfl* Veriamai. — Var
nė* jau ketvirtu* metus VilniujeĮtė Vysk A Baranauske*.—10c. 
lietuvių laikraitis į BuctataficM Žtaijos—Su-

‘•nurutn MYT0JIT8.”

čkuriai apie viso Vilniaus ktato Birželio ir Spalių mė- 
lietuvių gyvenimų, nusviesdamas] taam*. lėleido kusL K. A Va- 
jį VkpūaMkaL 1*7* .....

“VDnta lytųjų” skaitydama* Į d^Kun. KG^ale

tuvi* verki*,* o kur džiaugiasi,Įdarai* .— ...... —
sužinosi ko ji* siekia ir kaip įiil jtata te KriMtaybė.

i vtU*£12wO .iy^į i. - ui i m

uVŽlntai Byloja*” Meiną du L* į 
kartus per savaitę. Į gyta įtaruje- Barta 8.

“YiM*W Įkrt»JW1'' «tovi’f*-|j6uta IHM, teAt^ū^0*- 
Me VitaUu* jrrtite lietuvių Uati-Lyi^, JV*to tatB.aota£ 

nėję sargyboje, lyg veidrody, at-ĮitMknyb«a Įtarių kalbra 
standi via* M ta dedasi Ge Įtaklė K R ~
dimiuo, Vytauto tėvynėje.

Tod81 kiekviena* lietuvk hj 
skuba užsisakyti ‘Vtata* BytA

Badykite žta adresu; Vita, «1

tedfeteUPetreleviČius.'
Tėvas K PetreleviČius 

pradžioje kalbėjo apie vyrų 
apsileidimų tikėjimo daly
kuose- Paskui jis paaiškino, 
kas Vyrij Apaštalavimas 
yra ir ko nori- Susirinkusie
ji klausęsi jo atidžiai.

Trečias iš eilės kalbėjo V. 
A. Panevėžiuko kuopos na
rys, pirmininkas A. Vaičiu
lis.' Savo trumpa, bet atvira 
ir nuoširdžia kalba jis padą- 
rė į susirinkusius didelio įs
pūdžio. _ „ ;

T naujų kuopų Įsirašė 32 
nariai. Po ližįirašinėjimo 
tėvas E- Petretevičius papa
sakojo susirinkusioms, kg 
Panevėžiuko kuopų per taip 
trumpų savo įgyvavimo lai
kų yra nuveikus. Baigdamas 
pakvietė visus naujos kuo* 
pos narius prie bendrom Ko* 
munijos, kurių Pehevėžiu- 
kd kuopos vyr^ rengė rug
pjūčio mėn. 30 d, Panevė
žiuko bažnyčioje. Pabaigoj 
Panevėžiuko vyrų choras 
pagiedojo gražių giesmę ?O 
Karalienė.’*x Suririnkmiui 
pasibaigus Panevėžiuko vy
rai susėdę Į «avo vežimus ir 
traukdami* lietuviškas dai
nos, nuvažiavo namo.

gamtas «nnmwfB ium 
W *THA >'ĮflĮglĮ 

maldų jtnnrmtLiv . \ 
tetekto Ttahal*

»- ** ** TwWHwW* ♦ »• * ♦. < » .
M4MS SAUJAI AUX»O Matams 

utJte 
maldų anocmau*.

taMAta rtf**H*M«*.,*,*.««<,.»UŠLM 
maiajų amKOTU*.
MALDŲ RINaiMtMK

tettti* rtrtethta...,JIB

b*nk bstai 
Vitais a*

“DARBININKAS* yt* tikrfa**l**

ta taį* » ** Wta*

Jte* teita taajl teta jra <

ttviknhiuk iM

k»*

So. Boston, Mat*

-40a 
•«.«

* '

C-

kxM**dlj«;. parta 8. Tarty- 
d**— _____________ —

inų komedija. Parta Seirijų 
aotaca* ,. :

“Mttoų Įtarta” Metas* kai* 
fcaata Itatsri tatai ■*■*!• Mite* 8ta
Hial f

J6«.
Su- 

___________ _ GtTBhvičiiM; 
lužinoei, kur .VlĮiyatta krašte lie- be apdarų 75 etatai, ja tp-

-................. * ____ 11.00

įoe. 

Para- 
-___ Bta.

JAUMIMAS JUDA.
Svėdasai Svėdasų pa

vasarininkai šventė savo 
metinę šventę. Laike šv. mi- 

> šių didelia-įspudžio darė eile

ria* WL

•©na

IMIAŠTIS91

Kiekvienas puslapis labai 
gražiu paveikslu papuoštus. 
Kiekvienas lietuvį privalėtų 
Įsigyti šių knygų. Albume 
patalpinta atvaizdai visų žy
mesnių žmonių dirbusių Lie
tuvos nepriklausomybei at
gauti. Jo kaina buvo iž.OO. 
Dabar gausį tik už dolerį.

V.JWDWAT

tetari* *h

M MMtate "B4 AtaU*

AB TŪH LABAI GBAH4 KMYO4

LIETUVOS ALBUMAS
4M įtartaplų dkhmo

M State

aitai: 
a mwi

f*. Parta Seirijų Juosuka*—ta, 
Antega*—Drama Ariu ak

tų. Vertė Akelaiti* ——ta 
Brarnas—3-Čia dali* dramos 

‘Gims Tauto* Genijų*.” Pa- 
rta Kun. L. Vaietaueta—10*

Žydų Kamila* — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Mr- •! 
vintą* ... — .80*

Vtei Geri—S- jų veiksmų vals- 
dta; parta r. V.-------------- 10*

Patricija, arba imitaaaeji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vėrtl Jonas Tarvydas —10*.

Hgaayme AprirsMMiaal — 
atėjima* ir «te*nima* ant že
mi* Jteau* Kristau*. Valdinio 
<aa* *u gatari* ..f.——----- Tfe,

Dramos; 1) Germena; J) 
Pabiola—5 aktų; 8) Uarde 
dtebftkla* 4 aktų; perta 
L TarvydM----- ; .......—ta,

Kaerida Pritam—Komedi
ja Imt akte, Parta Gteriti* II*.

Vilkų Teatrai: diiki J; l) 
Pagalvok kų darai; 1) Jom 
laimė; 8) taikyk maae tek 
mų Surinku A A, D. te N—Ute

Vaikų Teatrai; dali* Ui 1) 
lėtMae ratai; «) Atara- 
ka*. 8uriako8. K, & te N—U*, 

—~——-p——I f*i>ari>tninkon admitatrarijih. norėdama praplatinti 
fjĮMifŽ. tUME YU IturiinaM knygių, talbin didelį nupighiimų—parriduodn 

^jaLZyTį. Įkių-go* už pnaę kaino#. Kas atsiųs tas gaus knygtf 
SOVlnKIt ĮužIlOdO torta BhHgai turi būti prisiunčiami xu užra-

vml <r w«t kjkymu. Suraiykite, kokių knygų iwrit<\
Į Bu užraky imtis prašntnr npĄvČluoti, nes jairduodamųjų

jriMaStara**<w»w irj*| NtniŽniirikite—vtai knygos pusiau nupigintos, M au *
aŽ^r?T?-r?Si±gž £ĮufenV m« turi bftti pririeta bent ♦5.00.
mente. llCw*e*,n**e Iteąiii’ra** H-r a *"i*'i
a* per*. ***** terataU* f .^Tj.AįCjR
kta lame rara* **tat*- AptWtiate4 
kai wtartn*Ja rase-T** £fte* «
sakyti OM Jie U save anatatara »A*W



NESUNAIKINKI? SAVO DOKUMENTŲ NE JUOKAI-BET TEKYK

už iškovotą nepriklausomybę.

AB ŽIMOTB, ratu-

Ckorge tVashinrion’o vienatį* \ 1 
ūk utiniiF puMUymfjo, kaipo 1 
l ają riušytojn. |

Jvi m Wų dulkią ntmoeferoj*. J 
tni niekados nelytą, luKiiigtų ir 
neimtą mrfroft, j

Tūkstančiai ateivių šioje

Kaip Spaudžia Katalikus 
• Meksikoj

! Mėkmkoe Žemč? vėl pairu- ralatijos guMfimtorią 
yo tikinčiųjų krauju. Prieš i Tejfdn. Užtai dvarininkų 
kataliku* mikruto kovoti vi- kaltinimas yru perdėm pai
ri dvikojai ‘‘klerikalą pri- kas ir nevertas atsakymo* 
siekusieji priešininkai/*] jei to kaltinimo nekiltų iške-
YpaČ atvyviU vadinamieji lęa pat* gubernatorius Teje- 
tautiški menamai, kurie Yri- da savo pranešime senatui/’ 
kia slapta ir nemaža savo “ ‘ 
dalininkų turi karininku 
tarpe* ® viešųjų dabartiniu 
jų vadų žymiausias ym Ve
ra Cniz gubernatoriuj pulk. 
Tejeda, tikras visokiu kata
likų, ypač kunigtj engejak. 
Jis visai tai žvėriškai kovai 
ir davė pradžią garsiuoju

Prašyme nv»kim"< nurojo, 
jog mokyklom* mokytojai 
vara verčia mokiniu* kovoti 
prieš tikėjimą. Jie rengia 
prieštikybiųes prakallm*. iš
kelia įvairius prb’šfikyhi- 
iritia kintamu* ir į jm* įve
lia pačiu* mokiniu*. Begalo 
yra ifcjauku mokiniams, ka 
da įžeidžiami ją šventi jaus
mai.

. Prašyme tarp kitko pažy
mima:

“Aią mokyklą lankančio* * . - * «* - »
1 ‘ .. .

savo energija protestuojimu* 
prieš tokį mokytojų elgimą
si, ’ kuriuo laužoma šiBies 
konsBtnrijm’

riua Tejeda pasiskundė fe-Į Kitur kni kuriose mokvk 
deraliuiam senatui, kati tai* mokiniai tiesiog -priHe- 
prieš jį kėsintųsi ir kad, gbHpia savo niokylojus, kada 
di, į tą pasikėsinimą esą f- 
velti aukštieji katalikų dvft- 
sininkai; -——------------ -

Arkivyskupas, , praneša, 
jog artimoj ateity jis kong
resui pasiusiąs prašymą, 
kad šik pataisytų Miginte . , w t v- , , 
įstatvmus taip, jog būtų už- sugalvojo

prieSkatnlikiSka ««*»«»«» Minitniy-
mą —parašyti tema apie* inv 
kamumą prieškatplikiško p. 
tafymo, kuriuo Vera Cniz

Taip pareiškė apaštalini* 
delegatas Meksikai, arkivy’5- 
kilpai Huiz y Flores.

Kaip Žinoma, gubemat<>-

Štai smulkesnis tos kovos 
aprašymas.

Jalapos vyskupas Guisar 
pasiuntė Vera Cruz guber
natoriui protestą dėl kunigų 
žudymo. Pareiškė, kad kai 
kurie kunigai negali pasiro
dyti viešumon. *

Vyskupas gubernatoriui 
nlo savo gyvybę, jei guber

natorius toliau nepersekiotu 
katalikų ir jei nebūtų lieja* 
mss kunigų kraujas.

Vyskupui Guisar praneš- 
* ta, kad iš Vera Cruz valsti
jos ištremti dar septyni ku
nigai. Kaip tas Įvykę, vys
kupui nežinoma.

Taip pat vyskupas nega
vo iš gubernatoriaus Tejeda 
atsakymo į savo protestą 
dėl kunigų žudymo.

Šio miesto gatyeie patru
liuoja kareiviai. Gubernato
riaus parėdymu, visur išli
pinti atsiliepimai, jog bus 
vykdomas įstatymas apie 
kunigą skaičiaus sumažini
mą ligi 13 visoj valstybėj*

Gausus katalikų suplddimas 
į #ek#orf4

Mm, amkridfi &wgUu 
krip 33S znyllan p* vMndf. Ttf 
yra bauJm AjMrikM Mfcteita.

■ -A IMM l.l ■HįlįdlL

M
Labai daug imigrantų sv*; jeigu atvažiavo iš Kanados 

ka pavyzdi jmsakose aprpšv ‘arba Meksikos, tai kokioj 
(ų didvyriu, kurie, kaip tik vietoj buvo imigracijos vab 
nuo laivo pamatė AmcrikosĮdininkit išf^iimitmofas, 
khmta noredami iižraiririĮ Tūkstančiai ateivių štejo 
saro visą praeit į, į jūres į galyje neguli teyti pilietybės 

«. .. ,v, r | - -•• . vnH «t r.,-'4»»iv-ąm.u o.i'-’t’uim i
visus drabužius, kmVkada atvažiavo arba laivo

Viliją, kuris juos čimmi at-

mes, katalikės mokinį vWįir dar dvi to. kad-sakomas ( 
įstatymas ju tiesio? dar ne- 
liečiąs, GuU’rnntoriniis |ui- 
rėdymu miestų majumi nu-,, 
forizuoti spięstL ar jų val
domiems mhriama ym nt- 
kąlingas nors vhniiM kimi* 
t*a^ /

Juokingas tas Vera Čriw 
įstatymas. Jis Be tiek vai- 
Irišterktek-y^ jnkta-va 
Ita žmonių, nusirtaemsių 
prieš Bažnyčią ir kidnlikv- 

paduTas.
* Kaip žinoma, Meksike.^ 
Dąžnyrm yra atskira nuo 
valstybės. Bažnyčia msikišn 

• i jokius valstybės reikalus, 
j ji užimta išimtinai nuosava 
Šmita misija—gimyti žmo
nių sielas. M tfdstffbr la
imi dažnai rausiasi Bažiup 
ios'veiMitnse. ieško*tokių

M

šie ima niekinti tikėjimą.
Ve ra 'C r uz mokyklos moki-

rektorių,
Vięnos Vera Crnz mokyk* 

ta direktoriuj karštas ka-

drausta 
propaganda visose Meksikos 
valstybėse.

Apaštališkas delegatas pa- .... , ««..♦.»••
siuntė memorijalą Meksikos žaistijoje^ nori apnljoti ku- 
prezidentui Rubip, Prašo 
.prezidentą rimtai atsinešti i 
liūdną katalikų padėtį Vera 
Cntz valstijoj, nes toji val
stybė griauna Bažnyčios su 
vyriausybe padalytą sutartį.

Kunigai apteid'Ęla Vera 
Cruz valstybę.

Į Meksikos miestą atvyko 
1J kunigų iš Vera Cmz val
stybes, kur pradėti Bažny 
čta persekiojimai. Tarp jų 
yra kun. Bosas, kurs nuti
kėtai išsisuko is galvažudžaų 
vienoj Vera Cmz bažnyčioj, 
kurioj vienas kunigas niižu- 
dytas, o kita sužeistas. , 
’ Kun. Bosas sako, kad 
šiandien Vera Cmz ir Jala- 

jpa miestuose neišlikę nė 
vieno kunigo. Iš kitų didės- 

Prasidėjo gausus katali- hių tos valstybes miestų ku
ką suplūdimas į Guadalupe, į nigai arba patys pasišalinę 
netoli šio miesto, kur yraįgelbedami savo gyvybę arba 
stebuklingas SvenČ. Marijos esą ištremta Kai kurie pasi*i 

liko ir* slapstosi tikinČiiijų už Meksikos nėpriklausomy- 
tarpe- - 
Meksikos mokyklose veda- 

^nta propaganda prieš 
Balnyčių.

Valstybinėse mokyklose 
ir toliau vedama prieškata- 
likiška propaganda.

Vietos mergaičių pradines 
pramonės mokyklos mokinės 
respublikos prezidentui, ge-

md<“ savo bagažą, pypmras^^H kmlritcgdi uteimiufl 
■te net ‘ ‘ /
lik i> nauju pradėjus gyvu 
nimtį Nnujnmp Itamiiyjc, u,^.’ Itatainioj ntsitil:imu. 
Yra n<4 jjnMikų, kad imi- 
grantm mm laivo nnštih; į 
vandeni ir plaukte priįilnu 

\ " 
gyvenimų. Jiems nereikėju 
pilno imigracijos išegzami 
nnvinm ir jų nridmistū, ar 
turi tinkamas vizas. Net Ga
lų gali* tie dmvvrini tajm A- 
incrikos juličrmte, m*p:v’- 
sant Mp atvažiavo i J. A.Įjft;4.K
\ iilstyhes, i ivbfingdi nuidrtOiiknune’

Bet ta (Iteirns praėjo. TU)Sf-kada te kokni faten 
Nauji laikai! Imigradjus įs-'atvažiavo.
tatymal rdtahujn.'Įmd at-‘ Xn„ M
fivis'tiiK nfvazhurti i jk>- fdkieins iumtaiiifenit 
kirtus ivažwnm<> w»MnP^j-wnfawl jh-istiems to
lau- toflt'rair- valdžia ^'“‘Įt-ivjiihĮH dnvP nmia-niota ir 
t avo valdininkas, tam Vpitdyią iitadifi-

jie turėjo europis! us pas 
periąs ir laivų Immpnnij<«s 
jiems įteikė tikins Imnrer 

ę priežemės pradęjo mmjn fUs tiemsųiasųurtams feįiky
ti» Bet jie kaip nors tuos 
paspirtus pamote. z

Ateažiavmm ceri ifikat a s 
yra reikalingas’, kuomet nb 
t teis prašo pirmu ariift ind
rų popinu, Negalima i*gmi

KKri# jnrtH vanduo Mifala, tai w 
imbmĄŽai druskos wwite* tiuu i 
vandenyje |r k<k, ' j

Firmas Homiuiofft koris vtoi|*< J 
tavo llnsijojtų buvo povadintM i 
MjMtt, ir jis viešpatavo per 32 * i 
wtąM. ~ '1o-1

T’aslinflnis Homnnoff irgi Mrw 4
jmrblhitns Mykolas, brolio Nl- 1
< bojo U, kuris vb'špafnvo va- j
hiiritf. .

Bttvo toks laikas, kada nędrįta j 
vartoti iHsarria tk iuflnen«t kw* ] 

karališką 1
šeimyną, Al Btt 1

stebuklingas SvenČ. Marijos 
Panas, Meksikos Globėjos, 
paveikslas.

Meksikos katalikai mel
džia Dievo Motinos užtari
mo, kad būtų nutraukti šioj 
šaly Bažnyčios persekioji
mai. 
(jUbėrnatoriaus tvirtinimui 

t be pagrindo. ■ 4
“Neiškelia skundų, nieko 

nekaltinu, tik griežtai užgi
nu, kad Meksikos aukštieji neraliniam prokuronii ir 
katalikų dvasininkai liūtų švietimo.sekretoriui pasiun- 
Įvelti Į atliktą aną dieną pa- te prašymus, kad jie už-’ 
sikesinimą prieš Vera Cruz draustų prieštikybinę pro

pagandą mokyklose, Šios 
iiišies propaganda yra prie
šinga federalinei konstitu
cijai,

iiigii skaičių.
Direktorius tuo budu ne 

tik norėjo pasigerinti hedie- , ,v *
viui gubernatoriui 'Tejedni, or Idteddų priekabių ir jake- 
bet drauge įžeisti pačią Baž- nereikalingus nesutiki- 
nyeią*ir kunigus.
į Direktoriusmokiniam^ iš
dėstė savo idėjas apie tą įs
tatymą ir jiems nurodė, 
kaip rašant jomis naudotis. 
Mokiniai paklausė ir tą už
davinį puikiai atliko*

Visai maža mokniią.dale
lę parašė taip, kaip buvo di
rektoriaus* nurodyta,/ Bet 
mokinių, daugumas, tą ilariią 
atliko savaip. Jie paraše, 
jog už gyvuojančią sava tė
vynę jie yru dėkingi pir
miausia JL Hidalgo, kuris 
buvo katalikų kunigas, ir 
kuris pirmasis paskelbę Jte- 
ksikos nepriklausoniybr. 
Taip pat dėkingi ir kitiems 
kunigams, • kurio daugiau 
kaip pasaulhunkai kovojo

mus ir ginčus- Afcais metate 
Bažnyčia daug nukentėjų 
dėl neteisėto va1styh*š krd- 
mosi į jos mkjjlus. Kada 
šimp-taip susitaikino, tada 
atskiros valstiją em? ieško* 

abių. Jei 
tetykęs ui

ti įvairių prl
Bažnyčia nuo !
skhtą, tai nė viena valstija
neturi teisės i vi

kartais mistabi atvažiavimo i 
dMią: Saugiai laikyk to I 
Irius popietas, jn nesunri^ j 
kini;. Naujai atvykę lai tinę | 
hmuu prižiūri savo idenH- 1 
Ūkavimo , korteles, kurion j 
pilnai Natumlrzarijos Biu- 1 
m pripažint os. / 1

Tas pagelbės pirmom* po- j 
picroms. Netik žmogus turi I 
af!-argi;ii prižiūrėti “Deda* | 
rafton of Infention/* bet j 
kokioje nors knygutėje te- j 
gul fižsirašo pirmų popierų i 
numerį (nes visos pirmos 1 
popieros neša numerį) die- j 
i ui, kada išduotos ir kur iŠ* 1 
duotos. Ir ta pats su ant- j 
rolns pcų>ieroms. Certificato j 
of Natuializafion 1
mosn ir “Antros” popicro®, | 
jei bus pamesta arba nety- 1 
ridmis” sunaikintos, galima i 
gauti antras kopijas iŠ No- į 
turalizaeijos Biuro, bet yra J 
sunki procedūra, jeigu riri- 
vis negali pristatyti pihn^ i 
informacijų apie jų išdavi- 4 
mą. Toliau reikia užmokMi i 
$10 už kopijas pirmų popie- j 
ru arlui už Natūralizacija* j 
t\‘rtifikatą. 1r. l.

Imr fedomlč valilžia laik<*je|vjutim jnun<Tmd’t ir 
/nvo yaldhmteJmrm fHri|riuUftnli palytą Men.mi- 
tuos imigrantus peržiureti i*:tvinm kortelę, kuri patao, 
Kai kuru* naujai atvykę j- !md nteivis legaliai įgyvenu 
k idžiami nuolatiniam apsiJv.^^i B{.f vf4 
gpeninuri. kiti til? Iai1:įuai.|a|Pjv.|1{ p.ftn(ųr, arha.smiai’ 
Kol afeivK įdja pilirtrhe Hi)0 rį^ T1. vf4 
jis nuolat turi yndyti tinku- Daugumas nežino, fck-k 
mimus valdmmkanrt, kad !«•- 
gąl jai į1 oi -tas nm dariniam į 
apsigyvenimui. Visuose tuo
se atsitikimui pats ateiris. 
o ne valdžios valdininkai Iii 
ri įrodyti viską. To įrody
mui, ateivis turi žinoti, kada 
atvažiavo," ant kokio laivo, < ■ * .

mažinimo kunigii skaičiaus 
jusi Kftfalihi Bažnyeta pa 
dėtis Vera Čruz valstijoj;

leidžiam! nuolatiniam lipsi <oje šalyje* Bet vėl dinrąjP

|-‘vnrhos tą kortele reiškia ir 
(kad jie turi pasidėti tą kor
telę labai saugioj virtoj, Im- 

. Tume tik. vieną atitikimą.
Jaunas ateivis,, prašydamas 
pirmų popiern, buvo pa
klausta. parodyti identifi-

1 kavinio kortely *Jis pats nu
ėmė fotografiją mm tos 

' korteles, nes fa fotografija 
/jam nepatiko, paveiksiąs 

_r ,• . ...... " *jhuvo grinorimis paveikslas,Metalu. Pavieniai ir prn- Wmpt {Ww> j>jteai
l>?nns katalilaj kunigai // [injM.j]M|1iS!n()faH." >pn k()rf(»- 
liesiu valstyos t^amus ir fę. j- ))pl)uvo riimta< jįs 
dmlnnus. Mi tuose, nerki-K priklūnsrti kani kitaro. 
tuose negauta pagate p
prus guberaatoTin Tejed?.' ion Sprv}w (1 ]ini af.
Tentas atsako maišytis i a
™ls y x.s rmkalas pmnrnii-‘ laika> w
šią *4 to, kad.tie itMviai tllri h„įti, fe)ki,j‘
busmo nuomone, neatstojau J rtps hwla«nfiu faktiu Sll.

W vaĮs/hes tatthkjj.• Lranfamn J:ad niekaq
Hito nepasiduoti nanjoi ’ oteiwm«, jeigu
tww nmtavelgiant^ i jip „ H aWmfctt at^ 

ravimo meto, menesio, dienos 
Misiąs laikyti n- kitus kata- .p Bpt >t)nR
litams paimam™ atlikti r<l>i n; istahm>ns kai 

T •nfeivtams gelhsti.
[atlikiiiyh riaptm^giai, knip^m įgtatvmas leidžia atei- 
jnimaisims toksvionvhvs . tViu /.„jasi. T , - -■, .;vnuns«. kurie arvvko priešmetais, tada tavo ydnnn Jjm
kramum taiksemnn.i per-. lp
j eaojiinan įgalizimtt buvimą J. A* Vate

Tuo reikalu vyskupai pa*\ . m v diOn *;1 n.- : T.. „• J ityhcs^ Turi užmokėti «2<) irįkalne i kunigus ir į,wktn< ’ , , , . ,. ♦. * „v. , ‘ x ‘pmtatyti visokiu irodvmąčmosms ganytojiškusjais- * .. .. v. .
kils. Wnn vi™ pinn vi-! aVft t’0 nol »
„ta melstis už pelnote-'^-’m-zelrn 3 4.1!)2» m. 
jus, kad- jie Misijmastą, jog ^ffdgok Srnu Pu sparta.
.talonu elgiasi kovodami rn Senas pasportas, bagažo 
Bažnyčia.

duriiię Baž/i5*WrWttvkJ. 
tvarka priklaus išimtinai 
tik vyskupams; Vyskupai 
juk nenurodo valstijoms ar 
gubematoriams, kaip jie tu
rėtų. išlaikyti tvarką, koks 
valdininliai skaičius jiems 
būtų atitinkamiaurias. Nei 
vyskupai, nei kunigai taip 

‘nesielgia. Bef^^gubcnmto* 
riai ir kiti civiliniai valdi
ninkai elgiasi atvirkščiai — 
kišasi į vieni svetimus reika
lus, ko jie iš tiknijų neturė
tu daryti. Taip*gąli elgtis 
lik pikti žmonės- Gal jie dar 
blogesni už pikriansta, /

Vera Cruz valstijoj yrą 
trys vyskupijos ir trys vys
kupai. Jie visi nusistatę jo
kiu būtu nepasiduoti tiems 
bedievio ųtiljematoriaiLs no
rams. 'Jo notai yra visus ku
nigus pašalinti ir*vieną mi
lijoną kelis šimtus tūkstan
čiu katalikų palikti be dva
siškių vadovų taip* kad ne
būtų jiems galiniu eiti savo* 
švento tikėjimo paivign*

Visi valst vyskupai yra 
■sakę savo kunigams jokiu

be, Mokiniai reiškia nepa
prasto nusistebėjimo, jei 
šiandien Meksikoj pei^ekio' 
jami" katalikai, tuo labiau, 
kad tautine meksikonii šven
te rugsėjo 16 d. turi būt ptv 
švęsta ne ko kito, . bet kuni- 

!go M* Hidalgo pagarbai ir 
atminčiai.

Kada direktoriaus liepia
mi mokiniai elne skaitvti 
savo rašinius, direktorius 
ėmė sau yauti nuo galvos 
plaukus ir išbėgo iš klases 
visas bianriai plusdamas.

Bažnyčios jmdlfis Crttz 
valstijo j nėįiagereįo,

Ikišiol ne kiek nepagere-

Vėluvos ir omum- ' 
cuy ŽENKLAI 'i

tik*. Du rito* mlktiBiM,

kortelvį laiškas mw keuSuh; K O. *ox. tį..BlMtMMNB MMk
Greičiausi

>AAAVLY ĮJOTAI

BREMEN
EUROPA

M«Mn« MffM > Zlieitoi HM 
Fenrfm per UAerHRrf — 

<r iem per >twei»
TIK f DiKNoe J mm

SpffltOta traki* M Bwnert»ve» 
Arta taHUaklt ek^eadnla iMivt 

C01VM1VI
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Bv. Tėvas Pijus XI tavo 
enciklikose apie katalikišką
ją akciją pabrėžia, kad sėk
mingam tosios akcijos vedi* 
nmi bitinai reikalingas 
bendradarbiavimas tarp ku
nigų ir pasauliečių, nes ka- 
taUkUkoji akcija tai ne 
vien kunigų reikalas, bet

**Darbxtiinko’F Šio nume- ųiolitinėa partijos aukoja vi
sas jčgax, kad kuo daugiau-

jaunuomenėje surastų Visos 
kultūrinės organizacijos ir 
stengiasi kuo daugiau jau
nuolių į savo eiles pritratik- 
ti. ■

Ir jaunimo pasitikėjimų 
laimi tos partijos, tos kultū
rinės bei idėjinės organiza
cijos, kurios geriausiai mo
ka suprasti jaunimo dvasią, 
kurios daugiausia meilės ir 
tikro nuoširdumo jaunimui 
paiodo.

Gražiai vienas .rašytojas 
išsireiškė, kad jaunimas 
tautai yra tuo# kas motorui 
elektros jėga ar garo mali-

- garas. Sustabdyk! 
elektros jėgą, ir motoras ne
bedirbs. Atimki jaunimui 
iniciatyvą, neleiski jam sa
vo gražiais darbais pasireik
šti, nepta&eki suprasti jo 
nonj, jo jaunatvės kuriamo
jo karščio — ir užviešpa
taus negyvoji tyluma.

Skaistus jaunimas nemėg
sta kreivuotų kelių. Jis mėg
sta atvirumą, nuoširdumą ir 
teisingumą. Jis pilnas gra
žių jausmų, kuriuos prity
rusieji vadai gali sunaudoti 
į gerą. ■ ’

Ir Amerikos lietuvių ka-

atkarpoje telpanČiąme 
referate “Mėsų jaunima^ir 
lietuvybe” p« Pr* Galink 
šulo ję. Federacijai bitinai 
Miorganiziioti moksleivius. 
Tai jau nenauja mintis. Ją 
mO ir kun. K Urbonavi
čius savo referate, kuris ta* 
vo skaitomas L. I). S. 16- 
tame seime. Bet toji mintis 

.tęo labiau realizuotina, kad 
jąrsu entuziazmu rialo as
muo, kurs dabai gerai pažįs
ta Amerikos lietuvių jauni- 
Mtą, mokslus beeinantį, ir 
k>rs pats tik ką išėjo iš 
Harvardo universiteto suo- 

,lik * *■
-Moksleivių organizacija 
įneš keletą ar keliolika me
ti gyvavo ir turėjo gražių 
.uSrimojimų, bet amerikoniš
ko gyvenimo aplinkybės nu
traukė jos gyvybes šulių* 
J Bet, jei visuose kampuose 
vis dbžniąu pasigirsta pa- 

.ariškiiuų, kad moksleiviam^ 
naikia vienos centralizuotos 

. uąganiwijos, tai tas paro- 
-rio,1 kad toki organizacija 
yia gyvai reikalinga.

Jaunuomene yra tautos 
. ateitis. Jos rankose gladi ir 
mūsų išeivijos lietuvybės 
klausimas.

‘ Visose valstybėse įvairios 
tįįBaaggMeBegges^^ į-jl

nai

> PEANAS GALINIS.

MUSŲ JAUNIMAS IR 
LIETUVYBE

(Referatas, skaitytas Katalikų Federacijos 
Jubiliejiniame Kongrese.)

dmiglfliMMri' taUuMna paatu- 
liečhmB, kuriuose norima 
prapMi tikybinį gyveni
mą. , Visa Hda mi dhbarti- 
niais kateiikais yra ta, kad 
tikėjimo idealas yra per
daug nutolai nuo knMlicni- 
nio gy venimo. Vadinasi, pa* 
maldos ir pamokslai snn, a 
gyvenimo praktika vėl sau, 
tartum tikėjimas ir geri 
darbai btttų visiškai viens 
nuo kito atkirsti kaž kokių 
nepereinamu grioviu. Bet 
iš tiesų turėtų l«1ti visai ki
taip. Juk tikėjimas tam ir 
yra, kad žmonės geriau ir 
dorovingiau gyventų, būti;

>r<. Dr. PM Kum Karritta, 
LktuTo* Auittataką ir PavaMri- 
ninkų vyrtauRMi dva4o« vada#- 
Kataliką Veikimo Centro gtoenk 

įliair arkretoritav VaiverwtHo tao* 
fogUo«fUo«ofij<M taknljeto 
m« (Dean). Jo vadovaujami fa- 
kult et< tautininką vyriauayb# la
bai apkarpė.

talildškSsis jaunimas pilnas 
geiųjų savumų. Jis vis* Šir
dimi dirbs lietuviškam ir 
katalikiškam veikimui, jei 
tik bus noro įtraukti jį į 
darbą.

Lietuvių studentų yra ga- 
na nemažas skaičius; kare 4 v i-----
ižHa^ta po įvairiM “kote- tarMy
gijas, universitetus. Jei btt- 
tų tampri organizacija, sU- 
organizuota ant tvirtų tiky* 
bos ir tautos pamatų, tai ji 
neštų didelę naudą ir Lietu
vai ir visai išeivijai.* .

; Toki organizacija įnešti; 
gyvumo ir Federacijai, ir 
Darbininkų Sąjungai, ir 
Vyčiams, Ir Moterų Sąjun
gai. Ji turėtų susidomėti ir 
lietuvių kalbos ^laikymo 
reikalu,»ir savo lietuviškų 
laikraščių buvimų uŽtikrin- 
tų-

- Nepariaptis, kad. imlsii 
studentų tik labai mažute 
dalis teskaito lietuviškus Jai- 
kraščius. Bet kam gi juos 
ir skaitys, jei tie laikraščiai 
(o tuo pačiu ir organizaci
jos, kurios tuos laikraščius 
leidžia) neparodo visiškai "tokioj gražioj harmonijoj 
tikro suairdpinimo savo tau- J--1—A 
tos žiedu—jaunimu.

Todėl kas nors turėtų pa-, 
daryti gražią pradžią stu
dentų organizacijai kurti. 
Dabar gera proga. Tik ką 
prasidėjo mokslas. Visi stu
dentai dar nenuvargę, visi 
darbo išsiilgę* Padėkime 
jiems susiorganizuoti.

įpareigoti pasauliečius ka
talikiškąją akcijų vesti.

Taip dalykams esant, ines 
turime mobilizuoti visas sa
vo katalikiškas pajėgas sėk
mingai katalikų akcijai 
pravesti. Turime sunaudoti

daugiau savytarpinėe mei
lės, Kitaip, 'anot šv. Rašto, 
tikėjimas, kurs nepasireiš
kia gerais darbais, yra ini-

/ .. • , //
Taigi, tam ir katalikiško

ji akcija,, kad tasai tikėji-L.. ,
„mį būtu gyv^ Vadinį mtehgente
pasireikštų gerais darbais 
Žmonių gyvenime* Kadangi 
žmoniją sudaro daugiausiai 
pasauliečiai, o kunigų suly
ginamai yra* tik maža žmo
nijos dalelė,* tai labai svar
bu, kad toji * katalikiškoji 
akcija pasauliečius kaip tik
tai pasiektų o tam tikslui 
reikia Juos užinteresiioti ir 
katalikiškon darbuotėn į- 
traukti, o tas neįmanoma be 
bendros darbuotei tarp pa* 
tautiečių ir dvasiškių. Tik 

dirbant galima kas* nors at
siekti. Betifto; anot kun. 
Stankevičmūi, tokių mu'oty 
kių, kad kunigai jaustųsi 
negalį vieni vesti katalikiš
kąją akciją, * o pasauliečiai 
jaustųsi turį ne tik geri; no
tų, bet ir pareigos kunigams 

ųšiame darbe padėti. Kitais
i žodžiais, kunigai privalo bą. Smulkmenos į Šalį.

ir veiklesniuosius darbinin
kus tam Kristaus darbut 
Mums nevalia stumti iŠ savo 
eilių ne vieno kataliko inte
ligento, jei tik jis parodo 
nors mažiausio noro katali
kiškajai akcijai darbuotis. 
Asmeniniai nesusipratimai 
čia turi trauktis šalin, kaip 
smulkfls debęseliai traukia
si: prieš saules šviesą. Kata
likiškoji akcija stovi-prieš 
mūsų akis, taigi Mkime vy- 
i-ai, ne nykštukai.

kariuomenę, kuru f artinan
ti! priešui, pradėtų šaudyti 
ne į priešą, tik į savo kari
ninkus? Sakytume, kad tai 
ne organizuota kariuomene, 
tik bepročių bfLry«. Katali
kiškoji akcija—stambiau 
rias mūsų uždavinys. Tat 
dirbkime svarbiausiąjį dar-
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KAiTUMS.
Naujoji 1931—1932 nu 

Centro Valdyba: *
Garbės Dinuininkim Kum 

Kazys ITrimiiavivius, 50 W, 
Sutli Street, South Boston, 
Mas*.

Dvasios Vadas Kun* Jo
nas Ambotą*. 53 Capitol 
Aveo Hartford,* Cmm» 

' I>irnnninkns Kun. Jonas 
Rvagždys, 20 Welwt(>r Str., 
Brockton, Mass.

Vice*Dirmininkai^
Leonardas D* Simutis, 

2334 So. Oakley Ave„- Chi- 
cago, III. • Kun. H. J. Vai
čiūnas, 1515 So. 50-th Avė,, 
Cicero, BL Antanas F. 
Kncįžys, 366 W. Bromlvvny, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas Kinu Norber
tas Pakalnis, 207 York SL, 
Brooklyn, N. V.

Sekretorius Kazys J< 
Knišinskas, 180 Hale Avė., 
Brooklyn, N, Y.

Revizijos Komisiją:
Kun. Pianas Juškaitis, 

432 Windsor Street, Cam- 
bridge, Maus. P. Pranas Ga
linis, 84 Fuller Str., Dor« 
chestėr, Mass. <

Rugsėjo 7 d. Valdyta sa* 
vo susirinkime tarp kitko 
nutarė:

Spalių 9-tą minėti kur-tik 
galima, prisilaikant Jubilie
jinio Kongreso priimtos re
zoliucijos, skyriuose kuriant 
Vilniaus Vadavimo sekcijas, 
po skyrių Valdybų globa. 

? “Katalikų Akcijos” sa
vaites laikyti patogiausiu 
kiekvienai kolonijai laiku, 
aiškinant ^Katalikų Akci- 
jos” prasmę.

* Vasario 16-tos dienos mi
nėjimo . pajamas kolonijos 
prašomos skirti Vilniaus ir 
Amerikos lietuvių katalikų 
kulturiniems reikalaita pu
siau.
tsnm 3HE

Yrof. Fnuuui OavyMIt, Lietu
vi* darbo federtrijou t organo 
“Pnrbftrinko** redaktorių#, Atal- 
tiąinką fėdemeljoa garb^ pbsiL 
įlinka#, vIcjįm U £yniiau#iųją 
Lietuvos mokslininką, kelią Jaik* 
raMcitj redakioriu#, buvęs Lietu
von ndnbtoris pirmininką#. Jk 
yra vienas iš Katalikų Univoftite* ; 
to Ktoigėiil* . ____

Kitas Centro'Valdybos 
susirinkimas laikyti Hrtrt- 
ford’c sulig reikalu,

K«z//« J. Kru^inukaif, 
Federacijos Sekretorius.

MEISIUIKJO ' 
UUSKS fflEMį.

Meksikos Miesto** rugsėjo 
16 d.—Meksika minėjo savo 
nepriklausomybes 121 metų 
gyvenimo sukaktuves, Prie 
vyriausybes rūmų susirinko 
minios žmoniųi prezidentas 
paskambino laisves varpų, 
kurs 1810 met ais kabėjo vie* . 
noje katedroje. Tuo varpu 
1810 m, rugsėjo 15 d. 11 vai. 
suskambino katalikų kuni
gas Miguči u Hidalgo, kvies
damas tautų sukilti prieš 
Ispanijos valdžią*

Meksikiečiai, katalikų va 
dų vadovaujami, išvijo pa- 
vergėjus Ir įsteigė nepri
klausomų valstybę. Dabar
ties valdovai žiauriausiai 
-persekioja Katalikų Bažny
čių, tiek daug nusipelniusių 
Meksikos laisvei.

viai amžiams* Rimtai įvertinti šį faktų; reikia tik 
prisiminti lietuvių kolonijų likimą IJkrainoje Vy
tauto Didžiojo laikais, lietuvių likimų Rytų Prū
sijoje Bismarko gadynėje, lietuvių skaičiaus su^ 
mažėjimą pietinėje ir rytinėje Lietuvoje arba bu
vusiose Vilniaus ir Gardino gubernijose. Taipgi, 
dėl lietuvių kalbos dabar eina smarki kova tarp 
vokiečių ir lietuvių Klaipėdos kriste ir iš Šios ko^ 
vos kyla visokį politiški skundai ir bylos. Nebus ir 
kitokis Amerikos lietuvių likimas; jeigu lietuvių 
kalba neišsilaikyo jaunimo tarpe.

Didesne Amerikos lietimų dalis atvyko šion ša*, 
lin gerokai prieš pasaulinį karą* Todėl dabartinė 
jaunoji Amerikos lietuvių karta, išskyrus kai ki> 
rias sritis Pennsylvania ir Illinois valstijose, iš* 
moko lietuvių kalbų nuo tšvų* kurie įmjgravo į Šią 
šalį priekį pasaulinį karų, kuomet Lietuva buvo pa? 
yeiįta ir jos kalba dar ne visiškai buvo ištobulina 
ta. Tėvai buvo paprasti Ūkininkai, kaimiečiai, ku
rie beveik visi niekados griąjtuoėe, pirm atvykincgF 
Amerikon, negyveno. Todėl jų Žodyne trftko Si* 
tižių, kurie yra reikalingi kiekvienam miesto gy
ventojui, ir tas trilkumas apsireiškė įvairiais Žo
džiais, skolintais iŠ anglų kalbos, kaip: aitaa, brfh 
mas, atrytas, flioras, pentas, šilingas# lightas, step- 
sai, barberis, raidas, fundyį liksit, ir tt., niio ku
rių Amerikos lietuviai negali atsikratyti.

Jeigu lėtai ateiviai dar gerai nežinodami anglų 
kalbos pradėjo skolinti angliškus Žodžitiiį tai jų 
vaikai dar daugiau įmaišė lietuvių kalbon švetimų 
Žodžių.

Didesne Amerikos lietuvių jaunuomenes dalis 
nelanko jokių lietuviškų mokyklų ir pasitenkina 
prasta maišyta kalba, kurių išmoko nuo lėtų; Lhf* 
tuvių januuotnepč išmoko lietuvių kalbų, kalbėda
mi mimitae. Dnug jnunujų lietuvių ir lietnvniėių 
lietuviškų knygų įr laikraščių skaityti nemok*.

Kadangi įvažiavimas iš Lietuvos į Jungtines.
Valstybes yra dabartiniu laiku labai suvaržytas ir 
apribotas, ir kadangi yra maža viltis, kad ateivių 
įsileidimas ateityje bus lengvesnis, mes lietuviai,

- *os šalies gyventojai, negalime tikėtis susilaukti 
pakankamai naujų spėkų, naujų veikėjų iŠ musų

.. tėvynės Lietuvos. Todėl mums vienintėle išeitimi 
išlaikyti šioje šalyje lietuvybę, yra auklėjimas 
jaunų riinų ir dukterų lietuviškoje dvasioje. Jau
nimas yra paveldėtojas praeities ir pamatas atei
ties. Neveltui Italijos fašizmas ir Rusijos bolše- 
vizmas yrą labiausia susidomėję jaunimu.

Su jaunimu yra ir glaudžiai surištas lietuvybės 
Amerikoje klausimas. Ar lietuvių skaičius ateityje

. Ubai ar mažai sumažės, priklausys nuo lietuvių 
jaunimo.'

8io referato tikslas nuodugniai išnagrinėti A- 
metikoje gimusio ir augusio lietuvių jaunimo nu*

f ^įstatymą atžvilgiu lietuvybės, kuri susideda iš 
L. tam tikri; esminių elementų kaip kalba, pitpro- 
į čiai, būdas ir tt* $ elementai, kurie atskiria lietuvių 
! tautą nuo visų kitų tautų.
r <■ Dįdžiuusuis turtas ir gyvyliės raktas bet kurio*
* tim&M yru jos kalba. Jeigu Airija be savo kalbos 
į gerui laikosi, tai tas faktas priklauso nuo jos ypit- 
L tingų istorinių ir tikjd)inių pti(*žasčhp Lietuvos itu

tori ja aiškiui mums parodo, kad lietuviai be lietu-^
t vių kalbos visiškai ištuuteja ir žOsU kaipo lietu- Kadangi kalbamojoje kalboje vartojam* viaišUi

maŽas skaičius žodžių, tai galime drąsiai sakyti, 
kad didesnė m(isų jaunuomenės dalis ĮJasiŽymi 
silpnu lietuvių kalbos*žinojimu. Del kalbos neži
nojimo miisų jaunimas jos neapkenčia ir tolinas 
nuo lietuvybės ir sparčiai ištairtčja.

Šią spragą pašalinti gali tik lietuviškos mokyk
los, kurių reikia kuo daugiausia steigti, sekdami 
pavyzdį prancūzų, vokiečių-ir kitų kultūringų 
tautą. Namuose vaikų lietuviškai išauklėti tėvai 
negali dėl stokos susipratimo- Tėvai, vaikus mylė
dami, nespiria jų mokytis lietuviškai ir lankyti 
liefdviŠkas mokyklas.,Daug lietuvių tėvų greičiau 
išleidžia dolerį naniiniui spiritui ir kitiems niek
niekiams, negu knygoms ir laikraščiams. T<xlėl 
nereikia užmiršti reikalo vesti smarkią kultūrišką 
propagandą tarp atsilikėlių tėvų

. Dar didžiojo karo laiku buvo Amerikoje spaus* 
dinama'daug įvairių knygų, kurias Amerikos lie
tuviai atėjimai stropiai ir atydžiai skaitė. Bet da
bar lietuviška knyga, spausdinta Amerikoje, yra 
retenybė ir lietuviu laikraščiai Amerikoje pradėjo 
sunkias gyvenimo dienas dėl stokos skaitytojų ir 
rėmėjų.

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, lietuvių kal
ba per pastaruosius 15 metų padare didelį pro* 
gtriiį. Bitas progresas padarė jau aiškų skirtumą 
tarp Lietuvos ir'Amerikoj lietuvių kalbos. Dabar 
pspraslam Amerikos lietuviui darbininkui Lietti- 
voa laikraščiai ir knygos yra beveik nesupranta* 
mo*. Todėl jau pribrendo- klausimas taikyti* prie 
Lietuvoje variojaiiK* kalbos.

Amerikon lietuviai turėtų labiau kultūriškai su
siprasti ir skaityti lietuvišku* laikraščius ir kiiy- 
ga* ir tuomi tnikinth prie gvresiifv kalbos. Pagal 
Into Igyveiitojų skaičių, Lietuva jau beveik jįmsi- 
vŲo tokią civilizuotą šalį, kaip Angliją* knygų iš* 
leidime. Dalmr kasmet TJetnvnje pasirodo n|»io 
2,000 naujų knygų, kurios saro pigumu yra labai

prieinamos Amerikos lietuviams. Tik reikia jas 
reklamuoti ir populiarizuoti.

Amerikos lietuviams reikia pasirūpinti, kad 
Amerikos viešuose knygynuose (Public Library) 
būtų pakankamai įvairių lietuviškų knygų* Jau 
galima gauti Lietuvoje įvairių jaunuomenei skir
tų knygų ir žurnalų. Reikia pratinti vaikus iš ma
žens skaityti lietuviškus raštus. Nes Amerikos 
jaunikaitis arba mergaite, pasiekus 16 metų, jau 
tėvų nelabai nori toliau klausyti. Jau tuomet trūk
sta paklusnumo, be kurio negalima daugio pada
lyti. *•.'.••

Netik niusų paprastieji darbininkai pasižymi - 
lietuvių kalbos nemokėjiinu, bet ir daug iŠ esančių 
ir buvusių profesionalų. Turime daug advokatų, 
daktarų ir kunigų, kurie, abejodami apie svarbu
mų ir reikalingumu Žinoti lietuvių kalbų, jos neri- 
inokino ir tik vėliau, pamatę klaidų, susiprato; ir 
nusiminė, kad penčiai priėjo prie Biutipmtinio.

DČka energingiems kunigams, kurie bendrai at
vyko su lietuvių išeivių burinis, buvo įsteigta visa 
eile lietuvišku imrapijų ir įvairių įvairiausių |m- 
šelpuiių ir idealinių draurij^ Laikui bėgant šių 
draugijų narių skaičius pradčjo mašHi, ypač lai
kotarpyje jm> pmuliūio karo ir nuolatos mažčja. 
O vienok lietuvių skaičius Amerikoje augo ir 
auga* *

.Priežastis draugijų amukium yra bedidčjanti 
Įuižiūnj skirtumo liedugnr tarp tėvų ateivių ir jų 
vaikų, čių gimusių, Tčvai atčjunni atvyko Rurijrn 
priespnndot laikais su Ūkiškais papročiais, be mo
ksle ir, sunkiose gyvenimu w0ygom? priričgtį ne
turėjo laiku ritpintis mokslu bei kultūra* O jų 
vaikai turėjo progų Imjkyri mokyklas ir nuriti | * 
tampriną ir diaugmgūa santykius su kulttHniųn 
seimų nariais, avetimtmiČinK J ir. būdami jauni h* 
todėl labai jniismingi ir atviri įtakai, jauni* nuo 
jų bendrus amerikoniškus impročhu ir tų greitų it
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Blaivininkų seimas pra
ėjo. Valdyba išrinkta. Pro* 
takotas paskelbto Laukia
me naujo seimo, naujos val
dyto, naujų raportų, naujo 
protokolo.

Taip vyksta organisaeijų 
Itodieniniame gyvenime, 
kurį pakeisti labui sunku. 
s Labai sunku veikėjams 
ifeijudinti į sunkų darbų 

_ _ _ sunkii įg^'endint i gyvenimo 
prasmės vertas idėjas.

Blaivybes idėja tik mažiau 
"rinktinių asmenų būreliui 
artima, o ypatingai lietuvių 
visuomenėje, kurios gyveni 
mas gana palaidas.

Tik nueikime į vestuves, į 
kitokias pramogas,. TOxme* 
liai alaus, degtinės “punta- 
kės” vaikŠciote vaikščioja iŠ 
Tanku į rankas- To keistojo 
skystymėlio pripiltas stildi- 

.. 'lies griebia mūsų jaunimas, 
kuls visa energi ja tuština 
gąsj versdamas stiklinę iki 
pat dugno į savo burną.

Motinos, tos brangiosios 
motinos, savo mažutėliams, 
dar nemokantieins gerokai 
žodžių ištarti, bruka į ran
kas stiklines ir ragina būti 
“vyrais/*

Merginos, • mūsų pasidi- 
džiavinms, mūsų kuklumo 
bei padorumo sargai, puolą, 
veržiasi prie vyrų prašyda
mos dvokiančio gėrimo;

Mūsų rimtieji vytai, o kai 
kurie ir vadai, nepajėgia 
pakdti aukščiau viešosios 
būklės įr savo Šalta neveik
lumu didina didžiąją blcgy-

Bet i« kiekvieno sunkaus 
padėjimo galima surasti il- 
eitis. O tam sųlyga—ŽTarios 
sidinės viltis.

Atrodo, kad mūmj visuo
menėje yra dar viltis turėti 
gražesnį gyvenimų* Jei taip, 
tai Blaivininkams darbo 
dirva labai plati.

ApaMalautina yisij pirma 
savo Šeimose, Jėi blaivinin
ko šeima bus blaivi, tada 
blaivinimo darbų perkelti į 
kaimynines šeimas. Sudo
minti jaunimų parodyti 
jam, kad galima turėti 
džiaugsmo, ir dargi tyro, be 
svaigiųjų gėralų suteikiamo 
dirbtino džiaugsrrto.

Blaivininkai turi įeiti į 
visas organtaacijas ir ten 
painiai, tyliai varyti išga
ningų meilės darbų.

Br.

Jei piknikuose nem svai
giųjų gėralų, tai jie laikomi

itepasiMkusUb įvairiais at
žvilgiais—ir medžiaginia, ir 
kitokiu. Laužomi įvairūs įs
tatymai, ir via tik todėl, kari 
didintų šėtono galybę.

Rūpinamasi tik žios dienos 
reikalais. Rytojus ir rita at
eitis paliekama likimui.

Iš tikrųjų aplinkumos gy
venimas kartus, tiesiog ap- 
jakęu. Jis apgaubtas tamsy
bė Šmėklų uždanga, kurios

Až taip didžiai trokštu priimti 
šventą Komuniją, jog eičiau buo
mą kojoto ugto kelia kad ne
aptarti vieno* žvėries Ktoni-

IT HUlK*i|* K^HKrf, i. 
į Itatatą Muktai šifcri. 
O Mvietą “šteBM rojuj“ 
Viriui* stori totayn kojom. 
Ton valrtiriiri gyva b«ta, 
Kad kttakoari taloną 0a* 
Ir taip, kaip Mrian. į dvarą 
Bindliavon pfltačta* varo. 
Tdfcnjjų kinų tarną 
Batai* patrintai jau *n*ia; 
Dvidetamta try* ndUjonAi 
Be paatogi* ir be tauno*. 
Jei knr įtaka rtaMta kuolui 
Tą ifranua generolą*,

ŪKS) Mm
$tentojį Komunija yra dangun: 

“Kas valgo Mano Kūną ir geria 
Mano Kraujų turi amžiną gyve
nimą.

Šventa Komunija turi savyje 
vi»ą, ko žmogui reikia, nes tai 
yra sielos gyvybe. i

energiškų Amerikos gyvenimo tempų bei pulsų. O 
tuo pačiu laiku tėvai ateiviai pasiliko su pasyviš- 
ką orientališku budu, kurį taip giliai išnagrinėjo 
Lietuvos istorijos filosofas prof. Stasys Š* Jaus
kis savo pi-aneimų kalboje veikalu: Sur les confins ; 
de deux Mondes, (ant dvįejų pasaulių slenksčio).

Tos visos draugijos ir draugijėles buvo atėjtl- 
4ių įsteigtos ir pasiliko atėjūnų rankose ir terėra 
iki šių dienų Jose viešpatauja atėjūnų' dvasia 
ir tvarka, kuri čia gimusiam atrodo atsilikusi. 
Jeigu čia gimęs narys būtų pasiųstas aplankyti 

• suaugusį, kultūroje atsilikusį, narį ligtmįi jisai 
nežinotij kaip elgtis ir kų kalbėti; tokis didelis yra 
pažinrij skirtumas. Taigi ilgi, dažnai pasikartoju 
be jokios prasmės ir naudos, argumentai ir ilgos 
bergždžlbs“ kalbos negali imponuoti lietuvių ame- 
rikieČių.

Todėl būtinai reikia arba perorganizuoti drau- 
* gijas arba įsteigti naujas Amerikoje gimusiems, 

Amerikoje gimusia jaunimas beveik prie jokių or* 
ganiraeijų nepriklauso^ .Jeigu yra vyčių kuopa, 
turinti apie $0 narių kolionijoje, kur priskaitoma 
apia 3,000 lietuvių, negalime džiaugtis, nes skai
čius per mažas. Kad' mūsų jiumuomenė' pergreit 

, neištantėtų, ivikia jų kuo labiausia suorganimoti, 
kad vieni kitus pažintij. Ypač būtinas reikalas su
organizuoti moksleivijų, kuri, turėdama įtakų, 
kultūros srityje daug naudos. Įiadarrių.

Pas Amerikos lietuvius per kurį laikų apsireiš
kė paprotys keisti savo pavardes. Iš ViŠniauako 
turime West ir Weston. Iš Valento turime Wal- 

. lace ir Willis, iŠ Saulėno —* Sullivan, iŠ Žukausko 
-*Shnrkey ir tt Dat{g tokių asmenų pagarsėję A* 
męrikos visuomenėje ir mums lietuviams nežino 
mi dvi pakeistų pavardžių, jokios* naudos neatne
ša- Tialvl mums reikia šįtuo klausimu susirūpinti, 
išaiškinti irišgiitimiti lictuvylię pasižyinėjusių lie*

lyrauti lietuvių vtauonmėje* kaipo Veikėjai.
Amerikoje gyvenų lietuviai atėjūnai yra^ripra- 

tę rengti įvairias pasilinksminimų pramogas, Šo
kius, koncertus, prakalbas; kiekviena parapija tu
ri gerai išlavintų chorą, kuria koncertuose sudai
nuoja lietuviškas liaudies dainas. Bar koncertų 
teikia tik pasidairyti po salę ir tuojaus pastebėsi*

Jstosvljri tomo;
KataM traukintas sprogdimi. 
O k tetteą tMūVSje 
Jak Mtetojc* maitoje, 
Kamę prie tatovl* šlijo* 
Dujos ^rogfolj*. 
Visi kepėjai apttaro, 
Naktį duonos nebemtako, 
DM to ryttaečisis K<uw 
šridflą briką nebegauna, 
štai Pakruojį toli broliai, 
Žiurkių smrija olpuoto; 
Granito rtenss; ąda stogu*; 
Chreitu kitilA Ucfoas žmogus. 
Ttes Baseiniri* autobusu ’ 
Į penkių drik sudužo. 
Ir batori po riią kraštą 
Autobusai lūžta, bražka... . 
ŠŪarote viri žmonis 
Snapsą verda be malones. 
Pristotai per asfaltą *. *
Marią braverų suraitė; 
Kažin kas Paprflaij dedas; 
U ganyklą arkliu veda. 
Jr Aiyto> Ptotoljo, 
Dolerius gamini pradėjo. 
Va totoj tolią gaujas , 
Veterlando reikalauja. 
Btorio garbei to Bovri 
Vto tvorų jk Bgriove. 
Dieną .lietuvius kolito, 
Kaktį Skabu tetoj*. 
JCri netari* kito d*to, 

kaptaįs Bardo. 
M PlateBą Voldemaru

Tikras kriltitoabj keto taip,

m

naudingu* draugijų reikalu* '

*

Ktotitarifc kurto ■ 
UUUi dirba torijoriąj

Utas gyvatos* yra trempta 
po mirtje«--begalito

msta, nrifatot kas atritinki, ir 
nieku nerodo ataą ktal^muo-

Joks sutvertas driktas negali 
duoti stelai džtauiįimo, ly gaus Žr. 
Dvsrio* džiaugsmui

>• statą. Psraritae mUJ. M mų 
St, So. Beata*. Mum

Bylą skaito Urijuoegs
Tad trim* > baro pmiruoięs. 
Ot, tai JUtokioft naujienos 
Šiapus ta anapus meno*. 
it Beriyims ta Paryžius, 
Viri kenčia/flirto krisi- 
čia atarės, tau panamos: . 
jbdŽht—iMefog telegramų*.

tmmmBMm—egg. "'"^

Mrtre utamirita Mskvtaee Misseta 
vata vm. temsta ie*s*srti*w ■*** 
tatatt

rimta SrsmMii* iritaitata kremtate

f Jeigu dribtai pritarti
Žventų Komunijų—velnias >takk- 

: ri 3Ž tavęa. drifafai prituri 
žventą" Komuniją, tto gerėtai* 
bari katalikas.

—Jhrijonierius.

Vfe* pemllio geri darbai, paly
ginus su vjen* gerai priimtų Žv, 
Komuniją—yra kaip smilties grū
deli* priri kabią.

No* Čik*<*j viri šmotiM

Abhteto keta®** 
; Sumota ditatattrią balių

tuoj bu®k*j aprogdtaa.

tuvių, kurių pakeistos^pavardės, Vokiečiai jau Bt-įj -
nai išleido knyga apie jų pruidėjimą prie Ameri- greitai persimtoanėrų madų. Jaunas lietuvis a- 
to istorijtairkitaros- 7 meriltoisi^^

Liriuriai, būdami' Itou toBcrvatyriŠki, nto- įmirko namus ir automobilį pasivažinėti, 
skubina pripažinti naują gabių veikėjų. Tį data 
netaip iš paVj’do, kaip iš komervatiritomo* Šito
kia pasielgimaa labai nutolina čia augato* prota*

Ku»; tetai. tasspydami pinigM^ mailaiko Hauj# 

meiikietis nesup^^ fc*Oi t© taupumo jo tėvai 

: Viena iž svarbausių ižtautėjimo priežasčių yra 
neivara ir tvarko* atokumas namuose. Yra daug 
lietuviškų žeinųrnų, ktir niekados langų žiemoje 
neatidaro, kad neišbėgtų Žiluma- O jų vaikams 
kiekvieną savaitę Jurgienės kWje yra aitrinama

f Dėl tėvų atsilikimo ir nesusipratimų, daugeli* 
jaunuolių neapkečia visiškai lietuvių ir pradeda 
(eiti su svetimtaučiais net iki altorių Mišrios ves
tuvės jau yra paprasto pas lietuvius įvykis. Jau 
turima daug airių italų, it net kiniečių tautų 
į Iš Lietuvos dažnai gaunami elgėtiški laijkaį 
pftdįymai ptaigų ir kitokios pageltos. Šitie laiš
kai sudaro labai šernų nuomonę jaunimui *pie 
IšetUvų Jaunimas gauna tapudį apįo Lietuvą, 
kaipo elgetų šaM, ir negali sau įsivahduoti apie > 
Lietuvos mokdtahito menininkus, laikraštinin
kus, bnmierimi ir kitas.

Didžiausia ir žalingiausia ligtavyto prieito yra 
toto vienybto Kadangi per 4)0 metų Lietuva no- 
turijo aukštesnio lietuviško dvasios luomų lieta- 
to Žiuri į Metavį kaipo lygų visuose veikimuose 
ir nenori kad kas ankščiau pašoktų Per Šimtme
čiu* pripratom su savais peštis, kaip su žiauriau- 
tois priešai*, ū mtimtoHams parduodam, kaip 
ctoąavimdeithL

Ktakvienaa asmuo tufi geras ir silpusi yp<ty- 
to Kai kurie mūsų vadai labiau pastebi silpnas 
ypatybes ir M to kgla nepMitikČjium^irjdBUg ne- 
reikalingų jtoto^\ki^yrat^ 
Taipgi labai kenksmingas yra paprotys tol kurių

atsilanko j koncertas. Ir tie, kurių atstok© p«t 
tėvų malonę, dažnai stovi užpakalyje it iėdytor 
ja. Kodėl amerikiečiui lietuviui jaaau^tai Mto 
rių liaudies dainos nepatinka t Todėl, kad toa dri- 
Uoa yra surištos su Lietuvos Ūkišku gyvento. 
Uetavtai lietuviui jos primena jaunystės diena*, 
gegutę, miškų, linus, raudonų saukję, Nemunų, 
bakūžę. Aitas gyvenimas Amerikoje gimnatoa 
nėra ^įprantama* ir todėl jis ir šių dainelių Bf 
mėgsta. Amerikieti* pasitenkiną, kų KeK Yorim 
žydeliai parašo apie meilę, menų ir merginų. Ame- 
rikie^iui jaunuoliui nepatinka ir Ltetavo* tautiški 
šokiai ir Itovižki itožbttoi bei piknikai.

Amerikiečių būdas turi todžtoakų tendeto 
jų pamėgdžioti, kų kaimynas daro ar tari. Kiek* 
viena* stengiasi (ūryti, kų kita* daro. Atnerikeje 
gimęs lietuvi* irgi nenori toUkti. Todėl lietuviš
ki papročiai, kad ir bažnytiniai, kaipo šventini- 
mas Mynų bažnyčioje per tolinės, iškelia neapy- . ,
knntų ir kritikų. Taipgi, labai kreivomis akimi* mūsų vadų statyti savo uaš“ prieš svarbeanius ir 
lietuvių jaunimas šiuri į pasenusiu* tėvų dndm-immdingu* draugijų rrikalus. \

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ; 
ADRESAI

E nRBv X» BVVŽJLO 
t VAlMlbk

SMtaMtM *--TiMM JM 
«rą wmS i

mbBtaSntniBv m* m* 
VAMriflKHl AMBtaAl

Vk*WnalntakM — 4. MaHMiaatą ]

SS B. NtMli SL, Ita Besta*. NMI 
IMiUąhM ~

MatUltal — X MU 
f WMtaM » 

hiflm

«mv.

Setfeaąkalbų spaudos atstovas 
John K Palandech, važinėdama* 
po Kaliforniją, kur lanki vyn- 
usgią rajonu* ir turėjo progą mi- 
sipažinti su vynuogių derliumi, 
turėjo puikalbijim* su Kalifor
nijos vynuogių kontrolė* komU 
rijos pirmininku Frcderik J.. Kės* 
tė, kurs yra vienas iš įžymiausių 
bisnierių ta Kalifornijos fritou- 
rią pOarifą. to yra batą* Ame8 
rike* prekytotaką sąjunga* vyk
domojo komiteto vadovu ta Kali
fornijos skyriau* preaidentu.

Jta tik ką ragrjšo ii Wuhtag- 
toTMh kur dalyvavo todėralte Akio 
komisijos pasėdyje. Mr. Koeter ir 
jo palydovai psreiškė,k*dvyn- 
uogių sunko* gaminimas yra le- 
galiHta*' ta kad federalė valdžia 
nerikiš į vartotojų reikalus, su
naudojant tą sunką namų reika-

IV. JDKG ®V. Hk fAŽAUnriOl 
MJ<W VAIDYBA

PlrmtnfalMUi—• M M*1

Verta įsigyti Kalifomijee 
Vynuogių Sunkos

Ponas Koeter pažymljo, 
vynuogių industrijos antrai 
gaminiai turi jo ir Bėk tiek ta 
liaus, nors sausra ta karžtta 
numažino derlių, kad vy*wųį 
cxportas neprašok* 45,000 v 
pų rytinei rinkai, kuri peru 
naudojo • 00,885 vagonus. Vytai 
gių derliu* Kaliforiujojs 
metais apskaičiuojama* 1/ 
tonų, o pernai buvo 2^00,Ota> ® 
»ų, ;

Mr. Kmrter tar paretakA kta 
dėl derliaus stokos ta tai 
sip ankstyvo prinokimo, 
gių greita* ^v<kii,lUS V1* 
vengiama*. Rytų ptakijsi tart 
ItasirfljMnti išnaudoti šį 
tą. Vėliau, atėjus *emn< 
trukumas, tr kadangi ketam 
klauso nuo ^pareikalavimų, 1* 
nieką* negali užtikrintį kari Bl 
tu* neužeis ta nesugadins k

Amerikon liėtavių katalikų veikimas būtų daątj 
posekmingesnių jeigu būtų daugiau pmu 

i veikėjų prie jo prileista. Kai kurie mūsų 
perdaug skrapulatiškai žiuri į pasauliečius inteMc^ 
genius.

f Lietuvių Katalikų Federacija gidėtų Žymiai pia < 
kelti lietuvybę tarp lietuvių jaunimo, jeigu krrip-' 
lūs į Lietuvos vjriauąybę dėl stipendijų lieta* 
viams amerikiečiams Lietuvos mokslo įstaigom ir J 
šelptų gabius studentus Amerikoje, gie stadetoį; 
pamatę Lietuvą ir pasimokę josios mokslo įstato^ 
je, sugrįžtų Amerikon kaipo ištikimi lietuvyto 
ąpaŠttoi^
, Baigdamas savo rcfcratą, dar noriu atkrriptt' 
Lietuvių Katalikų federacijos delegatų, dekgo^j^ 
ir dalyvių dėmesį į sekančius klausimus ir trūto* 
mus

1. steigimas lietuviškų mokyklą, lietuvybei 
stiprinti;

2- Farūpinimas lietuviškų knygų viešuose 
gynuose.

3. Tyrinėjimas lietuvyto pažymėjusių Amtok 
kos litorių pakeitusių lietuviškas pavarto,

C Išairilpinimas studentam stitodįj ų Lito*; 
je Amerikoa lietuviams ir Mitalpimas gabių 
totų Amerikoje. ;

5, Leidimas anglų kalboje žurnalo apie Li 
ir lietuviu*.

6. Atgaivinimas moktoirių organisacijo* Ir pi 
tetos organizavimo* jaunimo {Vyžto
į TjrinčjiinM lietuvybė* Gtn. KoaČiuMto 

Amerikoje daug reikšmės mūsų jaunimui ta
A Kovoti m Amerikos valdžia, huk Ii 

kaip ir slavai ir Balkanų gyventojai, nėra 
dalijami Amerikos pINečbi ir rūpint*** to* 1IM| 
vių kvota būtų padidinta^

•*!**<*•«. ■>



LDS. Kuopų-Susirinkim'ai

pinti.

FranrkI<t*Mwi ui tokią iškilmln-

Rugsėjo 7 d*, 8-tų vai, vakare

M1MMTIUI.

Seserųpagarbiajai.

O. IBOOTLYM, M. X
Rūgs* 20 d., tuoj po sumos j* 

vyks LDR, 10 kuopos susirinkimas 
vaL Taigi krietiasM visus narius

mėnesinis susirinkimaa. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Valdytei

ifetuvį vairatetebų, kuris savo 
« _ -n ipartiįmi pradės riti r»gWfe 20 d,
Rangiam ditešš pragrara. iKpHcit kokį t Nugi J. Olšauskų. 

Programa susidės M kalbų, dai«| vienų iš drimdtių-driradiių. New vakarienę;
uų ir sceniško veikalo “Lenkų Į Britahiečiai džiaugiasi išgirdę

smlteį titeelfe balių, ta** įvyta 
šv, tadrfejaim pragota salėje 
rug* lt A 7 tų vai vakartu K via-UUPMMSSMUmi

KOLONUOSE

ssunm-

t( L. D 8. Naujo* Anglijos 
ties «uvažmvjnw 1- 

» Rių n«‘tų rugsėjo 27 d-, 
valandų jx> pietų, fc 

i pttrapijoH bažnytinėje 
je, Hantelio, Mas*.

ifo mivažiavinms yra snu- 
ekatra, aptarti orga- 

ijo* gyvesnį veikimų*

?IKW MTAM, CONNi

nW MAVM (MM,
HM 2$ kp; mteadnfe susirinki* 

man įvytai sekmadieni, rugsėjo 20, 
X vai po pieta, balny t lnl> svetai
nėj, 3» Gtsen Si Ktiaftuno Mfc 
riua(es) atritl Gera proga tefetaso- 
kltidiMkfea. Valdytalapijos salėj įvyk* Vilniui VU-Įgiauria rakiįm, tas gana dovanų, 

dfeoti Bųjunra vfetinfe »kyrfeim|Vira fe vfai Mgrafršltite apm- 

 

narių rairinkimaa, kuriame buvo Į lankyti, 
galutinai apkalbėta «palių >-tėa 
diera paminėjimo ceremenlfes.} _ , <

>nririnkime nutarta pakviesti uk- 
mlnfečiua. Gerk. Kna. J. ratlttė r _
parižadėfe Šfao reikalu p^n>.Į^*<b>eB^,t* šb»bb kad gaurim y55etifefe*^5^^Mti11 tettevu IairamTra^SS^rau- Įrirakiti mlrainoa. Ataiveekfte fe 
va^infeka. k-rf. w rtF* įmgteiM, savo draugui prirašyti.
m—.——Valdytei
nys mano surengti* fr Šfek me*Į ———i..,..,,*
tais parapijos vakarienę, Tai tu- Į DATTOM, ORIO 

rėtų įvykti »mta Dienoje, | ld& g* kp,jmririnkimM. įvyta 
apeini M kaip^viąados bhdavo, [sekmadienį, rugsėjo 20 Balny* 
jeigu kitas teikiu nepaairodytų Įti^j svetainėj tuoj po sumai, 
pravartesnių, I Kuopoe rašt, K GadtHa

Jtengteut loklaM vakariene* Į » 
daugiautiai rflp<*čio tenka pn5d-j ~~ ____ 
SfttogriMM IriMifetotBM, ku4 ^pg. toJij. ^MnUtato įvyk* 
rioito krinta stotai* tau jl)oi 4^,}.
itnnm*. v.knrieniij ktoektto. BtoĮKTitoi*m« gtutad sueiti, dm turi- 
šį kart, jo. Mikori etonrtoa P*^1'|me keletą svuUtiramanymn. At
rytosios ir pilnos toro ttpo. ĮdvMkite ir saro drauges) pri.

Tai reikia tikėtis, kad turėsime įrašyti VaMyh*
balių. ’ A. K. L. į /.... • •

. RASTOM, FA,
LDS, 40 kuopos aotirinkimas J* 

vyks apatių 4 d., tuoj po sumos, 
iv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
te mėnetira mokestis užtimokšti. '

Į* pmigMdla

MAMBŲ A N- M*
LD8.65kp. mėneainfe susirinH. 

maa įvyks spalių 4, tuoj po pas
kutinių mišta, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletu svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organtkadjos,

no suvažiavime, HVar*|Korwpiradja° perstatyra. Kal-|tokių naujfenA 

msi klaminmi: bte gerb. Kun. J. Ambotas, talp-j Pūtikų, linkėdami laimingo a^L 
gi tiklmiiti, kad Lfetuvbs ‘Gen. | gyvenimo. Tikimi tad jam pa* 

onsulas Pulta P. Žadrikis- vjtaJaimteteu^feaW_mM 
Į Vice-Konsulaa p. Daužvardh at*|fete|ta* i vteuų katalikiškų bft* 
vyta M Nėr Yorko ir nkrainie-1 Mi, kuria dabar iŠtisklaMęs.

' Mlrifes. /

fipalių ’12-tų dienų įvyks šv. 
^mįrijo^ kurias ves Tėvas A. Pet
rarkas.

AtvytaVytirapaa,
Spalių 18 d. prasidės 40 vai.

L amport«i i3 tomio^ i# 0.^1

J programų išpildys ir, Trejybės

B. Bus pakeltas klausimas parapijos ehonas, vadovyste varg.Į 
kai kuriose: kuopose ki-|p; vadovauja^, 

 

tfo nesusipratimo m ceut-l Vaidtefejti praktikuoja.

Vaidiname “Lenkų Konepirą.]
4. Nustatomas •««««*“*J-|.tww o i «i»i« mito rato

niiKl’^,se--tfalyvmifi pp. Žilinskam G. Le-|atį**“l 0 '
' .. ... fc ♦Įvišauskas, Teodora* Vėlinėvakfe,ĮJo Ekscelencija Vys- 

.ontaniMC-ijos gerovei. vltg0B. suteikd.»« p.-
Kuopos malonėkite Saukti s“‘rirt*’

brtro kuopų ,.usirihkintus|'’r- žilini** art* -(takmment,.

’ ' Mvka«»*<e vietos lietuviai domisi Šiuo
tos kuopti, kUTios|diai'1!u POMngimu ir likimui,. Į D. S. 3« kp. ueneaini* n»j- 

toi nodalvvnvote nn- apaiių S-t, dieną bus ""ta'lnnkinu įvykę rastojo 20 d. iv.
“• . . * l t paraitota mSši, rakate. Vaidinto-1 AndrieMtra neretojo*talMe. VisiInhMI sąvadavimuose, rijėms — k«tininkw>»-senerotaMLMrirt kvitotaui «ptol»nkyli ir 

hrtonėkįt pnsujst nors po| uniformoe jau u&skyto* penrapintt »vo bnutgioe org»ai-
i &tegat« į ši suvažia. '

Iš Daribtitinkia Gyvenimo.
Įita IX S. gaujos Anglijos j 2RffiLES iŠ BALTIIIuRESiĮ Pragyvdnima« žymiai pablogė- 
D«krities valdyba:

■ Dvasioft Vadas,
K«». N- Kneizis,
Vladas PaslOTSka^tam^^ “
Kaz. Grigą** “ ‘ ‘ “
Thaman Fėrsiacl««|turi gražų fe stiprų bra^bafeų. I namus į bankų prieglaudų; jau ir

t yrfeiijšti delegatų ko dajt*

nsnmjknėus
WATOBUKY, 0ONN.

------ - [ fes. Bedarbių skaičius plečiasi 
šių savaitę įvyta Onos Sčiu | kiekvienų dienų. Dauguma ne- 

Įkiulės ir Mato Butkaus jungtu-Įdirba jau du metai, tai ir sutau- 
vte. P. Butkus yra ganą plačiai Į pytų tentų baigia leisti. Gerovės 

‘ .. **------------------- . ,r__________ ____ . -_;rv- V-
vo muzikalUkafe gabumais. Jis| DaugumM turi patekt fe savo

i' 
[Pernai Vytauto Apvaikščlojimo [ lietuviam* atsitiko keletas tokių 

 

Koncerte, jis atidainavo kelias [nelaimingų įvykių? Atiduok kų 
Įsolo dainas ir kartu su vargoni-Į turėjai apdėję* į namas nes netu- 

- Įninku atliko duetus. PartabuojuIri darbo ir neturi ko daugiau dė- 
laiku jis aktingai dalyvauja Bąl-Jtt O kas toliau bust

Tterhbrhik**

tiromės Lietuvių Dainos DraugbĮ 
Ifefe.

yaelovui Sadauskui buvo įteikta 
nuo visų svečių grali dovana, Va- 
caro vedėjas Lomas Pranritietfe 

papririę^sveėio pntarti krietų žo- 
Šių apie vaksrų garsųji kalnų 

miestą PitUburgk’ą. Svečias savo 
kalboje kfetyrė waterbuHečĮus dėl 
jtj vienybėj uolaus praktikuojan
čio tikėjimo. Dtiaugėri jų tokiu 
didele ir gražią pe*»pijine‘ moky
kla; sakė, kad fes niekur tokiai 
gražkm lietuvių parapijinės mo
kyklos nėrit matęs Amerikoje, 
Dėkojo už tokių pu&ią vakarienę 
Ir gražių dovanų. Be to, vakaro 
vedėjas Leonas Pranėkfetis pra
tarė keletu žodžių, savo kalboje 
daug juokų pridarė.

Negalima nepaminėti ir apie 
patį svečių. Teko gi^ti, kad sve
tys atvyko į šių- šalį dar jaunas ir 
sunkiai dirbo, pasidarė pra- 
džių. mokslui, kadangi čia neturė
damas nei tėvelių, nei brolių, pats 
vfenas turėjo sau praekinti erške- 
Čiuotųjį kelli į mokslą. Kitų pa
vasarį, birželio mėnesy/ paliks 
kunigu Labai dlSaugsminga gir
dėti katalikam Metuviams* o ypa
tingai giminėms fr draugams, su 
silaukti vienu darbuotoju dau- 
giaua Kristaus vynyne, lietuvių 
išeivijoje. Laįjffea^b laimina 
fe žbinmfar atitekti savo taip 
aukštų pašaukimo luomų.

i . Ten Dalyvavus.

ŠAUT 0BAIR, FA !
LDS. 107 kp. mėnesinis nuiirin- 

kimiu įvyks spalių 4, tuoj po su
mos, Iv, Kazimiera parapijos salėj, ’ 
Kviečiami vis nariai dalyvauti fe 

t nbimokėti mlnėtine* mokestis te 
' naujų narių attivcztl prirašyti

Valdyba

- ...............— I mW BBITAnt OOMN,
fiFNRRA 1 ^p- «iririnkimaa įvyki

r vLnuIln UMTOAinM |jtf.kmacįiei)į, rugsėjo 20 d., Š. m.
•'Z Z Svarbu, kad į šį suririnkimų ateitų

Voroerier, Masu —♦ šv. Kaži-Į viri nariai fe bent po višnu naujų 
miero parapijos ir lietuvių Beno patį atsivestų prirašyti prie mtfeų 
Gegužinė Ims 'Ugsėjo 20 dienų, I brangios ųrgarifearijou. 
Maironio Parke. Dainuos ehorasĮ » >/■■• .■■■..-.•■...—
ir gros benas, vadovaujant minti-Į DBTBOIT, MJ0M.
l:ui X K, Žemaičiui. Vakare grieš Į LDS. 72 kp. susirinkimas įvyki 
J. Navieko orkestras. Prie to bus [sekmadienį, rugsėjo 20 d„ tuoj po 
leidžiama tonas anglių išlaimčjb I paiMŠdų* šv. Jurgio parapijos mo 

fmuų 42.00 auksu fe įvririausi pro- kyklsje. Viri kuopos nariai yra 
grame/ Reporteris. Į jcriečiemi etrilenkyti j šį sustria

Valdytei

• iroiumm, mam. *
LDS. J06 kuopos snsirinkimar į- 

vyta spalių 4, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojau* po sumos . 
Visi nariai prašomi pribūti, net 
turime svarbių reikalų. ..

Kviečia Valdyba

LDS. 2 kp. susirinkimas Įvytai 
spalių 6 d., šv, Roko svetainėje, 
Visi nariai prašomi ateiti įšįsmrl 
rinkimų ir užrimokčti senai už
trauktas monetines duokles.'

Valdyba

Į Pereitų Pirmadienį parapifes) svečio namus.
^tegsėjo 9 d. prie Sundy Besek Į klierikai vėl grįžo Seminarijon

kldrono bei geraširdžių bix-| mokytis. Juozas'Giedra, Kazys flmn. — Bu minėte
irių ir profstenate rūpe^uu su-| AVriwngofi«f Kasys šalkevičius Zabietekienė ir
BgU puikūs pietus pagerbimui I fe Jonas* Jasaitis sudarė senesnių- k *J?^.Kl.funa mirmiaą nr.

mokytojų. Tame pokyly jų vietinių studentų būrelį. -Šie*vo: kun. J. Valantiejus.Įmet prisidėjo dar vienas, Ndvat^P?, . A Sjuteuska iš
su žmona—JenuŽaiČmiJdss Mateliu, kuris ūžėjęs motalusL^.^J* kąra čia darnirma 

•» •, v - -..L-. . •, i » IPittsburgn o, kurs čia dar pirmiU J. Kruta, «tto to ra d.r metro mokytu .tta4e „VO gtatato. drau-
P"»» .B'“k’b ’“*« W .™’art ^‘“Isu/bei roiįeto-to. V.lmrienfje

i- StoAei, pone, Mara,, ponas|k,wiv,y raitant M1BnlWi.

1 Pranekiėtis su savo žmona, Mik-
e... ... . , _______ . Sino pOėitt Į»*u, Jon« Men- nwii!im wr jJtamj totai-
ftęra, ir*pW di-Hlraimta toram, |w mftMj brata, taigra Lį^- AWtwndt„ lr fe*

M. kad wrifw denutaitra to njoje pereita p*v*^, J Bakanra ra imon* ir jearalevi- 
Knpu kaipoIj^ tdHw „Odljuott. Jut yra <iM ra MV0 T,ip<l wkMh.

«« Arkivy"ku,w «« Poniutta: PliMfcieto, Vitkau-
.taipstanhratoto'ratato- ZIj, atstovauti, tokta badu tok- Vrtatoeto, Utvinieto ir 

ašvieniai Vaclovas. Vitkauskas. 
Angminaa, ir Ramanauskas.

Vakarienė buvo grali; stalai 
apkrauti įvairiais valgiais. Ko ten 
nehuvo—ir midnčte. alučio ir net 
Lietuviško sūrio, K pat Kauno 
teko ragauti* Tai didllaurią padė
ka priklauso mūsų Gęrb, gaspadi- 
nėlėms Onutėms, Zamtidenel ir

tris, p-lč Albina Jurkunlutė, j 
z Vaitukritfe, komp. A. J. Į

‘Atirol Mase. — Vasarinius pa- 
rilinksminnnua mus uib*ipė 
ŠV. Praneižkaus >*-ja rugsėjo 7 
dienų, turėdama piknikų su šo
kiais Aušros Varių dr-jos darie. 
kur prisirinko daug narių ir taip 
gi sveėių. . ' ", ■

Šokių muziką atliko lietuviški 
muzikantai, kaa davė progos dau
geliui senųjų linksmai pasišokti 
dar Lietuvoje išmoktus šokius. O 
kai įžanga buvo laisva, tai mažai 
kas tenorėjo praleisti laikų nepa- 
trepsėjęs. Iš baliaus draugija ga
vo kiek ir pelno, / * •

NAUJOS ANGLUOS
mums LDS. 111 kuopossmriripkimaaj.|

Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos Į vyks sekmadieni rugsėjo 20 š. 
Apskrities pusmetinis suvažiavi-Įm., tnėj po sumos, Iv. Karimiero 
aąas įvyks Spstių-Oetpber 2S die-ĮpėrapGoi saUjs. KviaKaad visi 
nų, aekmadfcnj, Iv. Petro parapi-Į nariai ateiti. Taipgi atašveskite 
jos svetainėje, 492 B. Seventh St, | savo draugai prirašyti prie Mae 
South-Boston, Mam. Vyčių kuo-Į kilnios organizacijos, 
pos malonėsite prisiųsti atstovus į . Valdyba
į šį svarbų susirinkimų, nes busi """"•
svarstomas naujas planas paremti j JPBOVIDllfCl, B,. L
L. V. eentrų Ir daug ką nauja. LM U kp. mfaminis susirinki 

Pirmininkas Kasys j. Viesulą mas įvy ks sekmadienį, rugsėjo 20, 
Raštininkę Marijona Phillips tuoj po sumos, bųšnytipšj avėtai 

■„-• •„ : . Inčj. Svarbu, kad viri Kame susi
; fuwMiferiaiA 1 rinkime dalyvautų fe ufetmokteų

VIETA rlINIKAMS
vhtih r —_

BUKAŠBTH, M. J,
LDS. 18 kp. rmirinkiniM įvyks 

trečiadienį, spalių 7 d., 7 vai 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti- Valdyba

LD8. VTltp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, spalių 8 diąnų, 
vakare. Ateikite visi Gerą Jproga 
darbininkams prisirašyti prie vis- 
nintėlis darbininkų organizaeijos.

Valdyte

£

na, kad net visi gėrėjosi.

BALTINOil/MIL
Spalių 11 d., sekmadienį tuoj 

M aumai, parapijos svetainės kam- 
tariiioM Įvyks LDS. 30 kp. susi- 
rinkimas. Malonėkite ateiti risi *

Krista Valdytei
nikMK Draasijo®. ir org»nix.- LDS- * *F mrfrtaH

duo&M« vefan. Tra g«» rato jvyta ra^ja 80, tuoj JJ 
toeUinS šoktam. ‘ Jeigu k» no- Į raiiptoą, iv. PmneHkono poropl 
ritu gauti ir vrettlnę, tai nuoma Į i0* toMJ- Kvieitani viri nariu rt 
Ui avėtai^ 810.00. Kreipkitta J« »U“W V «*“«*«

T. A >n**waK I mokestis. Taipgi atstveddie save 
O»M«. KrinJta, Majiraa, Mtaa.I**** k *»ngw jrfcriJyS jri*

Tel. Taunton 86S-4 *“■*• or*“įV^"'
(MO) | KvMUToMyka

LDS. 103 kp. miueriaUsaririnki- 
mas įvyks sekmadlenL apatių H, 
tuofeuspo ftnno^Jv. Andriejaus 
per, svetainėj, 1128 Lemon 8t 
Kviečiama narius ir naras ateiti Ir

Pasibaigus vsArai, prasideda 
rudeninis bruzdėjimas. Tuoj lau
kiame teatrinis pramogos, kurių 
surengs Aušros Varių dr-joe mė* 
gijų trupi. Tai bus suvaidinta 
“draži Mageltena,*’ prie kurios 
nuoseklaus išpildymo varguoliai 
mėgėjai ruošti ribų vasarėlę.

Minėtas veikalas bus pirmutinis 
šį sezoną, kuri tikimasi turėti 
gausiu arenos pramogoms*

SVARBU

tonusams
i WAmiuttt<K>mr,
i Rugsėjo 20 d., 1 v, po pietų į-

Į Į senos mokykloe kambary* Oon-

tj, Taipgi atrivėskitenorą po vie
tų naujų narį prie kuopos prira
šyti Valdyba

damas pavyzdingą savo brolio 
" .. J pramintų kelių. ,

temis dienomis rekolekcijoms
o kvn. J. Valantiejiis’ir kun. | Buvo pereitų kartų rašyta apie 
azlauskns. Kun. Mendelfo pagerbimo Vata*

Įrienę, tariau reikia čia pažymėti 
gNėferiū d. šv. Onos draugy-įkai kurias papildoma* žinias. Gi

 

li parap. naudai surengė linl^s* [Kaustei įstrigo kaip Kun. Menife- 
| .... vakarėlį**“Card r Farty,,*>|liui, taip visiems žiūrovams į šir- 
įųta GnutMl |j tlį, mokyklos vaikučių sveikini 

j mai ir linkėjimai. Jųjų paauko
jo 27 d. vte prasidės ke- į tos Mišios ir kito* įvairio* maltai 

 

ešimts valandų ntlaidai. Į buvo didžiausiai įvertinamos do* 
I minimų Iškilmių laukia, oĮ vanos. Be minėtų draugijų, na- 

<ap, choras naujus gragoriskiisįknntleji irgi išreiškė savo prio
rus mokosi. v -

? Sekdami nuo seniau įvestų pa
protį, Šv. Pranetttaus porapijo-

MaMoa atidarant ir užda
rant minoriniu* tretininkų 
Susirinkimus atspausdintos 
atskirai. Viena knygeli tik 
&. Reikalaukite* \

. - ««na>itnnirrAi^ 
M* Įtempta. Bostea, Mas*. j

HARTFORD, OO|W.
LDS. S kp. sotirinkimai įvyko 

spalių lt, tuoj po sumos, ImŽny- 
. tinėj svetainėj, 41 Capttol Avanse, 
Malonėkit* rife nariai ateiti, ra y- 
ra svarbių reikalų dšl kuopos nau
dot.

Taipgimalonėkit*uštimokėti kū
nų yra nžtillkę mšnerinte duok* 
Ilk UW.Skp,iūM

II BROOKLYM, M. T.|Į LDS. 12 kp. mėmrinii sudrinki- 

ĮĮmas įvyks rugsėjo 20, 6:30 va
li kart, Karalfenfc Augelųparapljos 
|hvetatM& kampas Kėblinu Ir So 
||4th gatvių.
J Taigi maksėkite viri pririnkti 
w||r alrimokėti duokim kuria aaate 
H skolingi Nepamirškite ir naujų

i narių a tai vest* pnrenyn prie mui
[brangiai oegantaeljot.

Kvtafia Valdybe

a—aasaaaaasaaąaotioaaoao 
cntnors

i i?UNAl-4ADK)l 
tttDTMJVAI

M NTB9BT
MFOMCflHMTDl MAML

• ■' TaLAMM

▼MyU
C

Tatefera; FJra IMA f •

JONAS NESUNKUS

[penktadienį, spalių 2, 7:30 tat 
I rak., Lirahi Svatatekj, H Ltrate 
Imu ' »*»Į Fu «.W<KHe VM. VMa|W

JONO SMITO EILES

aricmadteny, pa 3B d^ Iv. Prtro h

j Jnnkumų: Šv. Vardo vyrai Alto- 
rteufbir Ražančiųiis moterys, ir 

^fegs. 1£ d. ėbt bnvo viela nal- | Panelės švenčiausios merginos.

naudai rinkliava, Laimėtai 
|l.S<Xk Aviu darbuotojams ir 
trajam* l Dartfetatas.

MlTEJUOm
rašytų rnirisMėtii jnrita) 

vms asinio irt viešą <klerj iislpi!
Arėjas VittaUMkaii, Kannaa

IBS *. FA0A STORT, 
ĮUTJrtMOBS, MD. -

Laimi graži knyga audeklo apdarais, 192 pvs- 
lapių, tik iri 75 ecntns. HIhririninktiiH prisiuntęs 
75 centu* g*u*i ^ono Kmito gražia* eite*

Joti** Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etus. Jo ei’?5 pilno* patri jotižkų jautenų.

i
mųsbtdfeakymųi

•’pAMBlMiKB***- . y
*_•-■ ’IMtaraWww ■*vWaWWj

bemanyk, kad be tavęs 
niekas tienos neišmano—A* 
ratai. ’ / I

penktadieni aptiki < vai. 
vakare, mokyklai kambary, Alei 
Hte gautini NepaaaHMtojririmim 

I kai duokWa

MAlti
LDM. 7 kuopei euririuklmMt 

vyks spalių 11 d., 6 vai vakare 
UŠaytūri fe srrriaiulje, 41 Pkuv- 
riuuėeBL VM nariai bttteri atet- 
Mte, ra turime apsvarstyti kete-

Mvmirirng-

. / ***



ĮviETINĖS ŽINI08
BU ’u klMt

ti»
T-

betaim.

riukštė.

CAMBtttSSEf MAS$
Td, 8a.Morton 3rt0

ATIMI IMK L0TIRU04

«. L KAROSUS
251 W. Mroaduray, So. Boston 
(Mira vateadoa rao > iki ii, ow 
1-JO-fl ir nuo 0:80—0 Vakaro, 
.8e rodom to nuo SMta rak dienų. 
Znbetomta, nuo S Iki 3 vai vakari. 
Wllioai!a nuo »iki 12 tai, dtera 

(pajai nutarti) t

jos pikniko, įvykusio rag^jo 13 
iteng, surengime, k- t Šeiminin

kui, letaitatakfaM, tiriama darbi*

^Kleboną*

Parapijas Balto.
Neužmirškite, kad apalių-Oeto- 

riję 12 (L, Colimbra dienoje,

Imliu ffIMI °°1
DIIPVBMTBVĖ

WW^MOJUWAY

SO. IOSTOM, MAM.
Moto kraatavtto lalUna gmitl ^1* 

Į šoktų MrttntaktiM įraaklų. ptai-
tertevteas iMdatasote rateto ' 'ate*.
JĮ Virt* Ir'visokio vatos, gta- 
smm tom MS ėe. irt rta rt 
etiketo visokio tomo. Atti
kite petoUtrirtl v- , į

M. ĖILLIS, j 
Mairttori* į

sppgTĄS
;.r; . ----- —

B&BOMM BBHOLttOUOttl

’ ' VktOH kleboną* kum Pr. Vir* 
nuiugkiH «>< xavaitę yr* itvykę* į 
Kunigi) RekolekdjuSt kurios Zyk- 
siu Hemtortijoje. Hugrjžto Jį M- 
tadienj. Kurtu nu ku»L Virinius* 
kiu yra kun, Pr. Jrtkaitta ir kun. 
X švagždys. ' 1

PAKDABBAVOTOB D1AV- 
GUOB.

Klebonas kwu Fr, VirmauskM 
Ir visi vietos dvariškiai padalė 
paskelbti “Darbintoke** varde® 
tų draugijų, kurios oraanišuotsi 
dalyvavo, su savo vėliavomis ir 
Žt-nktois, t J, JJ. Vyskupo Bučio 
priėmime. Jų dalyvavimas soda* 
rė gražu įspodi’

Štai toa draugijos? *
’ Marijos VaflceTiri* Mergipy 

dalieįja, PranrUkom] Brolija, 
'Amžino jRažanviaus Draugija, 

Maldo* Apaštalystės D-ja, Pilnų
jų Blaivininkų 49 kuopa, L. Vy- 
vių Algirdo 17 kp., Ja D, S* 1 kp.» 
Ji, K K, Federacijos 3-vias aky* 
riuH, klotėm Hsjung*v Lietuvos 
Dukterų Draugija. Šv, Petro ir 
Povilo draugija, Šv, Jono Evan
gelisto draugija, Saldžiausios šir
dies V* Jėaaus draugija* šv« Ka- 
gimiero R. Katalikų draugija, 
Haldžiaustos širdies V. Jčraus R. 
K, draugija, Susivienijimas L. R. 
Kai. Amerikoje.

Visoms šioms draugijoms reiš
kiama širdinga padėka,

Fedtradjoa 3-&m Skyrių*.

MAUJAS UBTtJVlS GYDY
TOJAI.

Į Cambridge, 944 Masu. Avė. 
atvyko apsigyventi lietuvis gydy
toja* Dr. Kazimieras J. Umpa.

Dr. Umpn 1922 m. baigė Laiv- 
renee High Schook po to S metus 
Jankė Tufts College ir 4 metus 
Tufts Medieal Jdeltool. Po to iš
buvo 6 mėnamia Lan ranae 
ral liospitel, 9 mėnarius Long Is- 
iand ligoninėje, Bostone; vėliau 
praktikavosi per’2 metus Š\’ Ma-

rijo* ligoninėje, Brooklyn, N. Y. 
4ta priktauao Ludrika Psstaur 
katalikų *kolegijų klubui.

Jo gimtinė Rygas mferte, &rt* 
vijoje. Kol baigi moterius gyveno 
00 Ciirrie str., Mrtbuam Mara, 
kurf gyvena jo tėvas Ignacas B. 
įtalpa,

Dr. Vmpu lignnh priiminės nuo 
2—4 ir 7—9 vai. kasdien.

Kaujam gydytojui lietuviui 
linkime gražinto parimkime. 

JHuvių pareiga jį paremti.

Hiato* 1a

PimuriHenfo rato?, rugrtį* 1* <km A
dieni, prie K Kerėto dk»* ttora 

{užarti A-H tarti ssragtop Bk 
tarto Lutes (LukriteriMto) Mrib-

m«ouBoato«iMrt

I.0.UUU-SUU1Uinrruvii advokatam
Baln. 4a UnlrantMa

Indomi Kombinacija.
. SįMirte pasauliui ir žinų- 

ma viena triju^ kuri kupil* 
lynių ĮKUMUilyje užima auka-4 
čiautaų l>ei pirmutinę vietįj 
Tų trijulę sudaro: lietatli  ̂J 
airyts ir Vytins. Ji yra dabar '' 
brangiausia vtome pakuly-, 
je. Kuris kiimštynių ivngė- 
jas, nežiūrint kokiame i*ta, 
šaulio kampe jis nebūtų, ; 
retų tos trijulės patarnavi-, 
mų įgyti, turi mokėti autai-,‘ 
riaušių kainų, negu bilr to 
kini kitai kumštininkų hm 
kitokiai sportiniukų kmiiM- ’ 
nacijai, Štai ta trijiHės *ų* 
statas: Jack Sharkey, lieta- 
vis, JohnBuekley, aiiį?^ Al? “ 
Laeey# žydas. Pirmasis yra ’■

1 kumštininkas, antrasis yra 
jo biznio vedėjas, o trečiatat 
—pirmutinis vyriausias ta

Į jMteitiki a*vo vikrumu ir gu- 
I dnynu luinudi. šios kumi- 
|tyn4a btu taipgi dM Anuri- 5 
I X<m trempijonato. Jei Sto

jo protas buvo už ji Įkiš ja* pralaimėtu tai nebe- 
rokai MiDMemk, rtortmi* ir Įtektų Ammko* šempijono 
aukŠtoni*. Buro kėli mo-Įtitujo, Todėl jm ir pradėjo 
mentaį, kad* atrodė, j<>g|taip»tropiaitrenim>tig, < 
Marulis bu* visiškai nugulė- Uftarta# nerolmos Chtcagen 
ta*, bet tokimme atmtiki- Kadanp Jaek Slmrkey 

jnutou4 jis p*rxlė ypatingo Įvrtt vyriausiu sekundantu 
vikrumo, to sukeldavo jm- ĮSehtoui, tai buvo manoma, 
blikoje didžiau*} išsitenki- Įkgd Ktokey vyks totu mi

• ĮHchiuifu Chkttgou, kur pa-
Savo priešų ji* jmgtildcUtaragm'kun^iuogigaii Tuf- 

pet 16 ininuėių 55 sekundesJfy GrĮffM. rugsėjo 23 J 
Prancūzų taip gražiai iškėlė Beti'kkdŠSj^Wew Yorko At* 
aukštai ir permetė į grindi*, Hetmė Komisija pan‘ikalavo; 
kaip kokį pelų maišų, PoĮkad abu kumštininkai, 
laimėjimo Požėla buvo dar Stokey ir Caram, kurie 
griausmingiau sveikinamas, kumščiuotas «paliiy 1 d., 10 

Po riatynių jį sveikino j dienų prieš’ kumštynes gy- 
lietiiviai Julius Mikalonis, [ventų New Yorko valstijoje,

“Kart Pagelto,** torinku- 
hi minia mikėM triukšmin
gas ovaeijM, šaukdama 
“Helb Karį good boy ” 
Bene tik jta ir to milaukęe 
daugiato pomkinimo.

Karoli* ritad tikrai gra
žinį švariai, artistiškai. Po 
imtynių grindi* ji* bėgiojo,

John A, Dily, 57 metų «mžta*m 
žinoma* Lynn’o gydytoja*. Fall- 

. ko Žmonų ir du ritau*. Gyva* b4-
v"_, | a<WM priklaurt Kolumbo Vy-

f ATBMHJIYA1 BAVO VOKTA. | &mM ta toft it vaito m* 

 

Cambridge'taua mayor’ag Rum-1 .-.-irn-.-.

sėli prancM, kad rtkanėitioaę ris-Į ' »

kimuiMC’ ji* Vėl ntatyrina savo I TlUas agenta* South Borto* e 
kandidatūra i mayoto.

mayorro darbas jam labai patin-| hnti jam kellw Įtaria* 
' jCMif ir■ ' Įgratanimo, Maeejuto pradto

___ | reikalauti savo pinigų. Tada ta«
Gi JAUMUOUUS. agentas jriuta# Macejnnui pirkti 

Rugsėjo 16 d. iratatoto tejUmorgiėių ant kokių toų. Kada 
mos nubatriė dit jaunuolius (vic-Įmorgiėiu* buvęs nupirkta*, agen- 
nas—18, kit aH—19 metų) po 10 tM prikalbto Martfanų k 
metų kalėjimo. JitTrasti kaltais | ninku tų mūrų mainyti namai*, 
plėšikavime. » n mainymų kUuri byla ta

pariekuri aųkėtųjį totemų, Borto- 
navrta* aiAYnnvnt 1^ Ikėtent turto per 4*M)00.

t CAVtm** m**B**m *•■*. j j*, turėjo tris advokatus 
Į Charles D. Lowd, gyv. Cbm-Į ta kelte liudininku*. Bylų B Ma- 

momrealth ave., Baek Bay, na-Įcejuno pusės gynė advokatas p. 
imus rugsėjo lt> d.. įribrovė vagys j A. Šalna.
ir pavogė įvairių brangenybių Į Teismą* tęsėsi beveik metus 
11,000 vertės. įtaiko. Paskutinį kartų teisto

--------- — Į nagrinf jo bylą apie 10 dienų. By- 

 

IšDAUŽft LAMGA, YAVOGA lIai tafritęrirtib tas agentai delnus 
LAttMDfiūt MT TOLICI- w “ *»?*««* <*, 
^^^JA IŪGAVO [ jo, kad lietuvi* advokatas neatai-

llaijtya?' ■
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį 3 Teismas pripažino Maeejunų 

vai. naktį tūlas Miehael Wixer,|laimėtoju bylos- Heperiėrte. 

 

5t‘ metų, šešių vaikų tėvas. i«mu-| 
šė su plyta brangenybių krautu

vės langg; bet tuo laikų pro žriįĮ Juozui B. Lauėkai ta Vyėių 17 
vaŽiaVo policininkai ir plėšikų su-1 kuopos vaidmtojamiHaigtoMa, 
gavo. Jo kišentae rast* 23 laikro- purenguriems tokį gražų teteriMų 
veikalu Vytautas Fantome’* 
rugptuėio 25 ėL . laike, Fedaraei* 
joa-Jubiliejinio Kongreeo, kas *U- 
žavėjo publikų ir atstovus, tame 

Į ****«*v. Įlaike buvusius, reiškiama Žfrdln-
Bostono policija sužinojo .apie Į gos padėkos.

įvairių loterijų tikietų pardavin«-| Padėkos žodį t aria, vietinis 

 

jimų ir suareštavo vienų agentų, j 
Ištirta, kad buvo auųiausdjntaj.

Į 10,000 tik;?tų netikroms loteri-į .......
| City Point—4 kambariai ant ant

ro aukščio. 1488 Čoboto Rd., 
BKBMDAVOJU |So. Borton, Mu, JtJl)

5 kanibtiriu* su ttaU* modemiškais I
{rengimais; cera lllnma. 385 W. 4-th 
8tr., So. Boston, Mase. (04-11-15)

terita ( | žinoti su savo mokiniu CM
K. Požėla labai simpatin- Į cagon. 4

ga< ir mandagus lietuvis. I 
Jis atvyko iŠ Lietuvos 1913| 
metais ir sakosi norįs ta-| 
žinoti pamatyti savo tėvynę. 
t Laimingi) pasekmių mtĮsij| 
Karoliui. Rep.

feidedit* vienas italus, tamįj 
nors neužima žymios viHm ^ 
toj konibiimcijoj, Wt ir bft 
jo neafisieinanui—tai Tony** 
Pataoln, Šharkio nntokąlB** 
brunkytojas ir sluosfytiijaByJi 
Pasfamsis po kiekvieną 
kumštyiiiij bei frciiiniatfb’, 
sesijos ištrina, išbrauko šu j 
alkoholiu lųslan^ytus 
kio muskulus, kad jie taiB 
noskaudetij.

Ir tai įdomu, kad ši, taįr 
įdomi kombinacija susidta* 
dantį, is 4 visai skirtini 
tautybių, taip ilgai ir gra» 
šiai sugyvena.

Ęharkeįį intenag- Į 
tuW trenir^tU, Į 

Jack Sharkey jau prade-1 
jo intensyviai treniruotis 
savo kumštynėms su Italijos Į 
galijotu Primo CameraJ 
kurios. įvyks spaliu 1 d-, Eb- 
betb MM Brooklyn, N, Y. 

.Minėtos kumštynėm bus iš 15 Į 
L. D. g. S4o« knopoo amirtold- Įroundų, Treniruotę pradėjo 

B«totae Jita ToW» Gym-I 

» nasiume, bet rugsėjo 16 d.
Uttaai ataitohkya, m toto mp išvyko į Dr. Biers health 
jrt«ta ovvriHta kiatataiei Bss ren*]farm, Pompton Lakęs, N.»TĮ 

 

toari atrtevta > f «paMtoi mvta j kur išbug ijd painkumštyniųf 
*ta*ta»* - , dienos. .

Tpattogta krtoėtaari *tritaaky-| . - %

H tfeBėrtai, kiota yroateiltof au į Sharkey gerai supranta, 
mokeritoria. Kvtoitatoo ne-1 kad prie šių kumštynių jamį
bati ekolmgtas aĮfcaniiarijta. Įreikia gerai prisiruošti, nes 

1 /TWdyb*. jo oponentas yra tikras mil
žinas, kaip ūgiu taip ir ..spė
ka, be to dar labai greitas. 
Primo sveria apie 275 sva
rus irarti'7pėdų aukščio^ 
Sharkey tesveria apie 200i 
svarų. Primo Camera be
veik visus savo oponentus 
paguldo pirmame bei antra
me rounde. Todėl ir Shar- 

" ■ t j

ki»ii šios kumštynes yra ga
na rizikingos. Bet Sharkis

. Rugsėjo 11 d- Rever** 
Mass. įvyko i>laukiino lenk-? 
tynęs. Vienos mylios pK— 
kimo lenktynes laim^K 
John Stirnas iš Worve«te», 
Mass,, išdarydamas
greitumo rekordų Notiją 
Anglijoj. •. :

NE HENNT9B 
DAOMUS

MM C irt t TtiUtt«. *VSMU dMR

riste 10-13 tiktai.

447 Broadvray, Savtii Krato*

f

r

jotas afera ririarytra 
Taipgi ****** **• X-ray

Morvoož, Mala
Td.—0242

Datai tiraklo* rHIet paveikslu* 
bobrancUl

AJTTBA BTUDUA
458 Broadway, So. Boston, Mana 

TW, 8. Be*. «UW.
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Orte Trirate*: * M

LIETUVIS GYDYTOJAS’!* 
CHIRURGAS

Vidurių Liaunai IMįrtt Vartoto 
N-Ilujr, Ultra-Violctlnę B v fesų Qp» 

<k> Plaučių ir <Moe Ll*u«
Ofisovai.: 2—4py.; T—SOdvart 
Tti. 8. B. 2711

BoatoMrttoM: 
B Stato Bttort, Boto! W 

*aa» • W ItoNtoMto *tw Bau*®** 
. KTatortSm

i OttoMrttom:0 A. M. tol OP. M.

Ottka TMMto teUvMrtiy 1WT 
unHtorttrim 

AIANIMIĮSON

'fcilftttrtJ*
8PT8METBISTAS

BtcramlaiMja akto 
prMdrm atminė 
kreivas akte atitte* 
etom Ir ^*ishlUsrtž*

toms (akte*) akyse «rarattnn to
lų ttokto Miką

ADVOKATJLI

F. UI. UUUIJSUI
I KAMPA* BMMBYAY B 1 ».

M 4 s 1 d«»elJ a

rt

MTBft. (tempta *••*»•*)

Ifrt^ri^Mrarart*' dtofc KLtoHMi CNtt

JUfiUS L fiUHS 
ww VHIMraVr

Vada rirakira prtrrra Daro vk

K

imant iHrdiaa, Flurt*| 1 
Kepeny, lšw> Inkata, Bto*«( 
jua, l’atrfiklmn, Btum 
thau) ir vtoeklM KnnM 
Nervu, Od* it Kr mitoku < 
abiejų llgaa. • 

/MIoriNMe vuthri ’ ’
Paaitariinaa tikrai npeuuaeu aaa-^ 

mtotoriu, Klaidu Ir kandu, 

kini), 327 £?£ 
VateNdtof^Airtrudtoitotoi ketvirto*

“Darbininko“ Name.
(astras hibra)

- ■ ■ '

LnHUAMUUI

Lietuvi* DootirtM

M.UUIHBSII
<flar.warw*aai

414 Bro*dw»y, Bo. Borto*

f Į f 
i*

5 5

pkrkraxjstom« 1 abtuu* 
IR TOLIMAS VISTAS 

Ui kfekvfera daiktų garantuojate

Ttotmi: 80. Boston

Duoda tfane ir abortai visokia*

tūta* srattarbra p««*mį ritoUl 
bdt dtoi m»o I ryto iki * vai. po

Tai Uutasratty Mft 
ot. svsmi aoKNE!

(IMT) 
Lietuvė Dantistė 

Vstaudoa: 9~-toto 7—4 , •n sumtnraurrn avb.

UBTUVI* D AHTIBTĄB 
lt M. V. GASPER 

(omiuviegn* 
Mt B. Brmrtinp, Ba Burtu* 

*©/<•• FutoMtoe;
Nto» Piki 1> ryteto ww IBI M

................................. ... 1
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BR. 1LANBŽIHK
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Mrta46w*y
PHOTOGRAPHAS

G, C. STUUS 
atidarė nauju rtudIJa 

X0BW0OD PHOTO «TUDIO

K. ŠIDLAUSKAS!
MAVJA1 ■ninuna 

»li KUT BMOADVTAY

T.1.8.B.13M
Jo krantuvljc gaiH* ftutl 
“feo-urtom,“ tonlko Ir kito- J 
kiti valgomu daiktų. Ateikite į 
ir perritikrinkite.

KKlūUK MU

CIM CMFMT

.ę

VERTI PARĖMIMO

kak karia sbribiad **Darrtnta*a* W

1 i* 
tortam* .* •

priTBTp ftaimany 
BMUMMI 

mm* airnMMc 
I MMk w •RMi"rtrt*9^ 
•M W. BMAOMAT

gUV/LA* uw

JOM REPSKS, ta k ,BkNn> 1

»MMKAVDUCSaaaiIBKtinf ■■'■g 
D. i ZALETSKMį



DAB»iyiMKA8

dator likusia* diena*

e. RM0U.YN, N. Y.
(Ar. Jurgio Parapija)

Ufr, Marija# Kolegijoje, 
Conn. Apylinkėn at*

DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
zuNumu svoto

Ruga. 14 d. Kaamošiaua aalėjta

SKHIKliAS.

*11“ Amerikos Dvykrta MBrt-
**** laivu rup. 12 d. vidunak- 

Laiva* išplaukia Brooklync
87 gatve Bay RHge. Jo Ek»-

$db tik išplaukimo dieną.

visnyhininkai suruošė išletatuvių 
vakarienę. Dalyvavo apie 35 as
meny*, karių tarpe buvo gražią 
apsūdo* pajėgų* Vakaro vedėju 
būro ♦♦V/* redaktorių* J. Valai
tis. Žurnalistus atnfeveikino kal
bomis į Dr. B. Vencius, kun. J, 
Balkonas, BOkšnaitk, 
Strmnskh, kun. A, Miluką*. J.

Didi. S, Y. Ft< Apakrit to ait- 
slrini^m** įvyk* BujpiJ*
7 vat vakare Ar. Juryiu pampi
jos svetainėje, 2u7 York st. 
Btnoklyne, v

Vigi kuopų ir draugijų atstovai

Pauža,

Ginkim J* Valaiti*. Ilgesne kai-

prašomi butinei dalyvauti, Bus 
apkaitomi svarini* klaudmai. 
Malonėkit būtinai ateiti laiku,
- &. . Sekrri.

3-1*1 MENAI,
ŽINUTES

—Vysk. Petras Bflčya, M. L C 
nm, Et—III svečiavosi pas kuo.

Mew Yerk. — VMummnri jau 
yra žiuoiųa, kad Ybtk’o Vil
niui Vmbmti Komitetas prie Lic-
t avių L ghm** ir I>. L. K, Vytau
tu Komitetas rugsėjo 2 d. pisi«k»“

T.AriKoką

—Kito. K* Masaitfe nigs. 14 d. 
'Išvyko Seminarijon Av. Bona-

* feihkn sutarimo brndrci ruošti 
Protestu Mitini, Vilniaus

vinturo, tęMhmoksIą,

TCMibime; OTAMI 3-imrt

01. RUDAS I. VENGWS
D A TIKTAS

Namą Tricnsmsi MHifmm S—1273

VALANDOS
Nuo fr-lli 1M ryto. 2-S*vak,

Žrtsraatolffiftr awimrw*
488. GBAtfD ITJL1BT

(ksMINUI rrimt Avė.)
BlGOKLYMr M.Y.

Katektaaeijo# mokykla prasi-
* aekmadtoj, rugrtjo 27 d* 

Mt po 9 vai, mišių. Mokyto- 
griatongę darban. įteigia pa- 

t kad mokytojai dirba ta 
ntimo, neimdami iš para- 

jokio atlyginimo. Garbinga* 
B»*W*kUnu* jųjų darbas. Tėvelių .

b* atsakė p. Ant. Bružas, padė
kojo p. Aug* Gricius. Svečiai, 
nors apsvilurtai* sparnai, bet pa
tenkinimu ir grąžtai* įspūdžiais 
Ameriką paliko. Ketina kada at
važiuoti. Užkvietė mttaų žurnaH*- 
tua pasta veši uoli ateinančiais me- 
tata Lietuvoje?"^ Rūgs. —1G d. 
°Grip«holm” laivu garbingi sve
čiai grįžo tėvynėn.

MASPETH, LI, N. Y, •

—Tėvas Vaftkevišuts, M, L <t 
laikys Koy<*nų prie šv. Teresės

ukitpacįpi* ir mažumų pčrsckiuji- 
nių lenkų pagrobtum^’ ktaMtimsc,

Riijrčjų 14 d. vakaro Kr«mo* 
rtos-PovilanskiM salėj* įvyko
mišrioj lietuvių ukrainiečių komi
'sijos pmeMta. biriuko
Vftldybą: pirm. K. Jurgela, L**5*

BMIMLYN, N. Y.

dieną.
—Sekmadieny) pašventinta šv. 

Stanislovo parap, moklkla, At* 
aidam 6 skjTiai. Mokina Sv« Jm>
tapo seserys* Daug lietuvių užd

Andy Borak, Pktainirrin F< d>* 
racijos ir L«‘giuno at d'iv.i i; vkr. 
J, AntanivlŠim — Vi tauto Ko
miteto atslūvas: iždm. ~*~A, P<>»
vDanskas, LKL LąHto* nt toras,

—fctud. J. Baltuaeviriu* ir B. 
Clnurauakaa lankėsi apylinkėje*
Mn jau išvyko mokyklom.

*-^Knn, P. Lekelis ir kum A 
Milukas išvyks į rekolekcijas at
einančią savaitę,

—Aušros Vartų atlaidai Ketr 
Yorkė įvyko praeitą aekmadienį.

—Beįšokai piknikamlami Fo-
“•? L-

uedonms.
TiMAmu: moa 3-at«

DU l. PETRIKĄ
(MVM0K) 

Lnrruvm tMnmmAB

prižiurai, kad vaikučiai 
I katekiąacjjoa mokyklą. 

Mingai šiais laikam reikalinga 
jHnbnui giliaus pažinti tikėjimą. 
į0ttiiita lavintis doroje.

ra tinkamon vieton.

Jmųrtuvto*
^Moteryatčs saktamentą priėmė 

na:
bea* Kazlauskas su Ladis-

IFogebnaninte.
7 —Kiehard Bollis su Adolfina

a •
"-Jfregoraa Bakšys su Jieva 
irtktom

^Jtaafiari priimti moterystės sa<

-—Povilas Stira.au Ona Saiku

į,rw-4onia MeGowan su Alena
e.

! v—Karolis Varone su Ona Ga-

(Iš Karalienės Angelų par.) 
—Sekmadienyje Fomb Parkt- 

RaŽančtom Draugija turčjo išva* 
žiavimą. Žmonių buvo apsBai. 
Ckoras, nors 
rinkęs, padainavo septynias dri- 
iwto. ,Tėp pat buvo ir kitų para-’ 
pijų draugijų tonŽiavimąi ir lie
tuviai tarp savęs numeri, šnekiu 
čiavori, dainavo. Atsilankė ir pa
rapijų, kunigai. Tik bolševike- 
liams nekaip su biimiu ir su pra- 
halbčlėmi* sekės. Išvažiavimo pel
nas paskirta* parapijai*

—Mot. Sąjungos kuopa laike 
savo mėnesinį susirinkimą prari
topirmadienio vikarą.

—Vaikų užrašymas į katokira- 
cijos ir lietuvių kalbos mokyklą 
prasidės šį sekmadienį ir tęris vi
sų savaitę* terašyti patogiausia 
rytais fc vakarais klebonijoje.

,raŠč jų lankyti, Maspethe yra 
daug lietuvių ir turi savo lietu*
.višką parapiją, Int dauguma 
lanko Bv, Stanislovo bažnyčių. 
Labai. gaila Visiems lietuviams

neskaitlingai. misi- susijungus Maspotlm, kun. A. Mv
jukni vadovaujant, galėtų turėti 
puikiausią bažnyčią, mokyklų ir 
Vienuolyną, Sako, Maspethė gy
vena virš 660: šęimų. Kur dar 
Blinsville, Ridgtoood ir kt.”

. —Rugsėjo įl d. mirė Bv, Stn* 
nislovo vikaras knn. Edward A. 
MeGawan, Jis mylėjo lietuvius. 
Buvo lakiotas iš St Francis Xa- 
yier bažnyčios rūgs. 15 d., daly
vaujant dideliam bariui žmonių 
ir dvnsiškijos į Bv. Kryžiaus ka

Pirma pamoka bus rūgs. 26 d. 2

Jurgta Mikulskis bu Adele

Jsma Abroza* sunkiai serga, 
tas Sakramentais. Prižiu

rs gydytojau* italo.
* TVBBIAM VYČIAI.

Katvirtądienb rugsėjo 24 d., 
Bl89 vai, vak. §y. Jurgio parapi- 

svetainėje, kun. N. Pakalniui 
A. J. Mažeikai vadovaujant, 

laukiama* parapijos jaunimo 
ikinų ir merginų snririnki- 
tikslu sutverti naują Lietu-

* Vylių kuopą.
ato Vardo ir Sodaliečių na- 

rtd, ypatingai ir taipgi pašalie- 
i, suaųdoniavę vyčiai*, ir turį 

psntsŽiau, ^aip SeŠioliką metų 
taus, yra kviečiami šiame su- 

įtrinkime, dalyvauti. A.SM.

vai. po pietų Mokyklos kamba
riuose. priimama taipgi r pirmo® 
Komunijas klaną.

—Šiemet tikrai įvyk* misijos 
lapkr. 1 d. ir tęsis 2 savaitl'Pir
ma* tris dienas laikys triduum už 
mirusius. Misijas duos kuh* J- 
Bružikas, B, J. i

—Choras' jau ruošias prie rude
ninio parap, vakaro, kuris įvyks 
tuoj po misijų*
'—Bažnyčioje ši rudenį netik 

atnaujins stovylas. bot ir staci
jas. Tam tikslui keliamas fondas. 
Jau pardavinėjami laimėjimo ti- 
kietai.

riuone. Priimama taipgi i pirmos

UŽMVHUS PAVYKO.
ftv. Ražančiaua draugijos, Ąp- 

ao parap., ižvažtavima*, 
fortęa rtgsčjo K *d., gan* «to*i 

Vyko. Žmonių buvo prisirinkę 
ta* daug ir, gražiam orui esant, 

linksminosi. Buvo matyti ir 
pilkių, net p. Žujus, -Garso’* 

^taktorius su žmona, kuri tą
4 buvo tik sugrįžus ia Lietu- 

z, dalyvavo tarpe svečių.
jhena* tik nėsmagum** buvo, 
- ė Šalia buvtf surengta ir mttaų 

emių—komunistų pramoga* 
♦ netik kad keikė Sto šalto 
•HBą, dainavo “intemaeiona- 
M*,” bet net pasirodė išgamomis, 

ųadami policijai, kad moterys 
biznį parke. Tokiems lietu-

|*im išgamoms, kitą kartą bus

-y»e*

pus.
—Lietuvių parapija sekmadie

nyje turėjo gražų pikniką sava- 
jame darže.

—Čia gražiai veikia Moterų Ką 
jungos kuopa, nors kai kurios 
narės nelabai sukalbamo*.

—MaspetICas pasižymi savo 
bolševikai^ kurie neša lietuvių 
tarpan nesveiką dvasią.

—Gaila vyčių kurio turės išir
ti, Labai gaila.

Komisijos pmuMy f. . Likėjo, 
kad salė jau niMmidyta, % Taigi, 
protesto mitinga* įvyks spalių 9 
<1, GramĮ AsM‘mbly 11*11, 315 
Grancl at., Brouklyn, M. Y,
noje didžiausių milų. Programoje 
dalyvaus* trys vir tos parapiniai 
chorai ir yi<»nns- ukrainiečių rito- 
r«s.. Kalbėti, jau sutiko kun. X. 
Pakalnis. Dr. B. K. Vencius ntm 
lietuvių* ir Dr. Luką Myšiiha 
nuo ukrainiečių. Žydų kalbėtojo 
pavarde dar nežinoma.. Iš ameri
konų kvirriamfa kalbėti prof, 
Smith (Čolumbia Univemity)^ ir 
gal teisėjas nartshnmc,—galuti
nai • paaiškės savaitės figoje. 
Smulkiai programa bu* nustatyta

chorai ir vienas- ukrainiečių eito*

kitame posėdy. kuria įvyks ten

SUGRĮŽO Iš MOTOS,

sldftrt su policija. Vargšai negali 
nurimti... Vis tai Litkimnians avė- 
timtauvfy akyse.

—Hčkmadh'byje Klašvimtg ss* 
lėjo^btivo ganau# piknikas, Tauti
ninkai smarkiai gėrt alų. Mat 
buvo labai karšta.

—Apylinkes sandariečiak neria* 
*il iš kailio begindami snvo lietu
vybę, Tautininkai juos nnatema- 
tizavo. Vieni ir kiti UŽ tuščių 
ujiii&j pešnri. Mftsii visuomenė no
ri gerų Amerikos lietuvių Wė 
are siek of Lithuanmn poltties*

—Rugsėjo G d., grįžo iš Euro
posDr. M. M, Apfel.

—Spolių 9 d. komisija turėjo 
pasitarimus rūgs. 14 d.

—Legionininkai posMžiavo rug-

put rugsėjo 21 d. vakare. Tvarką 
dabos lietuvių ir ukraipečių uni
formuoti legionieriai,

Tikimam, kad bendromis pk- 
raiiifcčių ir IbHMn paaUagomi* 
šis vakaras bua labai žymus hy- 
kis vietos kolonijoje. Didesnių 
organizacijų atstovai kviečiami 
papildyti komiteto sąstatą,

v
NFWARt N I 

. IKnflm, n> Ji

sėjo 14 d.

šhiomi pranišama, kad Vytan* 
to SpumlUvėje galiiM gauti Ba- 
mrams rrikalingų knygelių, 1> 
kietų visokiems laimėjimams, 
l’ždnšlnių kortelių r Angliškų su 
lapeliai* 1000-83.50, 1000 lietu* 
viškų—*4.50. \

Kreipkite pas mus, ——— -
VYTAUTO SFAVBTVVB

5č4 Grand Bt., Irooklyn. M. Y.

—Rūgs. 11 d., įvyko Ekonomi- 
nio4?entro posėdis. Dr. Puskuni
gis kalbėjo apie jo misiją Lietu
voje. Kasmoeiaus salėje vėliaus
buvo vakariene Dalyvavo mažai
svečių, Ekonominis Centras kaip 
ir Vaitbos butai tik vystosi.

—Mirt lietuviai: Raimundas 
Dunbar ir Liudvikas Gabys.

—Smurilpinta, kur dės vietos
Vytauto D, komitetas savus už-

«4jumgibt*s irmiBi-

Mot. Sąj. 35 kp. ir L. D. Sąj. 
likta kp. rugsėjo 13 d. turčjo iš- 
vnžiavimą, kuriame atsilankė md- 
sų klebonas knn. Pakalnis, ir pa
vaišino. savo parapijoms karštais 
šuniukais fr skaniu gčrimu, Taip 
pat buvo atsilankęs mūši) vargo
nininkas Jonas Brundza su savo 
žmona. Dirbo Šie nariai: A. Spai* 
šys ir A. Podžiunas aš L. D, S, 
kuopos—-ir dvi'Hąjįingietčs.

Tų dienų buvo , prastas,, apst*
niaukęs oras, tai žmonių mažai

▼alaMdomj
Mno S rrt. ryta nu * vab vsbaM 
PtnMadtolata lr ivotadUntata 

■ tm muitam*, <

• ■* - A JKT M UTJM •

atsilsųkČ, Pelno draugystėms ma
žai liko. Bet mes. draugysčių na
riai, esam labai dėkingi tiems, 
kurie buvote atsilankę.

Mot. Bąj. koresponjenfč, M, B-
kurie buvote atsilankę.

dirbtu* pinigus. Seimelis buvo 
nutaręs memorialų siųsti. Bet,
rodos. tik knygą spausdins. Kai

CUNTON PARKAS
piktilkitms. Paltams, kcneertums, 

keikiama Ir vtokh’nią jmsllinksnilhi-
mninH magfimriir vieta* Brnrie 

į l>w<Mto>rtbe. Jau iritam uj^to* 
rfcytl salę Mtesib* »«omii,
kamp. MMprih ir Brito Ava.

JOMAB KLA8ČIUS. Sav, 
MMprih, M. Y,

7
VARGOMIMKAS ieško virio*.

K. tiintoaiti*, 19 Cheutnut St...
Btooklyn, M, Y. S.2

Senatorius James Couaens 
pasirodo varguolių draugas, 
pažadėjo duoti 1,000,000 dol 
darbių aušelpimui, jeigu kiti pi* 
Mečiai sudės tam reikalui 9.000'- 
000 dot Detroito ir Miehigan 
valstijų* valdininkai yra nuomom 
nė«T kad bedarbiais galės apsirū
pinti tik lalidąrįngos draugijos ir 
bedarbių šelpimu mažai^rftpinasu 
Taigi, matytt kad nors senatorius 
ir nėra katalikas* bet savo dar
bais, savo tuo pnžadu yra labai 
artimas sekėjas Popiežiau* Piaus 
XI enriklikoa “Po keturiasde
šimt mėtų.“

MOOBLYMIBTiJaPABABGA
Pereitą savaitę Williamsburgo 

daly, netoli upės, buvo užpultos 
dvi mergino® pravažiuojančių iš
dykėlių* Viena jų buvo pradėtu

ve!
Jis
be-

Jonas Steponaitis* visiems gerai 
žinomas ir pastaruoju laiku dir
bęs uGnrfton spaustuvėje, po ke
lių mėnesių buvimo Lietuvoje, 
rūgs. 11 d. laivu ‘iBereugaria1’ 
sugrįžo į Brooklynų ir čia žada 
apristoti. «

Jis labai džiaugiasi, kad gavo 
progos nuvykti į Lietuvą, kur dar 
e^ų gyvi jo tėveliai, sesutės ir 
broliai. Sako, kad Lietuvoje jam 
labai patiko ir kad gyvenimas 
te n yra laimi patogus. Kaune, esu 
labai daug naujų namų pristatyta 
ir dar vis statoma. Kitur irgi 
žmonės pažangos keliu eina.

vilkti j automobili, gi kita pradė
jo šaukti pagalbos. Laimei buvęs
netoli to* Vietos naktinis sargas, 
kurio, turinib nevidonai pasibijo-
jo, pametė merginas ir pabėgo. 
Lietuvaitės — apatougokltel

RBKOLBKOnOS.
Y

GRAŽIU KVIEČIA.
Kaarny-Harriaon. M» J..—Lietu

vos Vyrių 90-ta kuopa rengia di
delį metinį pumarginimų balių, 
kuris įvyks ITantmnn’o svetainėj, 
756 Ilarrison Avė., Ilarrison, X.J,

švenčiausios Trejybės Lietuvių 
bažnyčioje Aigsėjo 20 d. prasidės 
Rekolekcijos, kurias laikys Tėvas 
Gabrielius jaunimui, (nuo 20 d. 
iki 27 <L rugsėjo), Spalių 6 d. 
Tėvas Alfonsas pradės Eekolckei- 
jas senesniems ir baigs spalių 11 
dieną. Tos pačios dienos vakare 
iškilmingai pašventins Misijų 
Kryžių kurio pašventimas buvo 
atidėtas dėl įvairių nepatogumų. 
Abu misijonieriai yra pasijonh* 
tai*ir labai pagarsėję tarp lietu
vių Amerikoje.

Kviečiu visus savo parapijonuh 
ir ncparnpijonia,. ir kaimynus 
lankytis į Bažnyčią, pasiklausyt 
gražių pamokslų ir naudotis viso
mis Dievo malonėmis, kurios yra 
teikiamos laikė Rekolekcijų.

Kleboma Kwu L Krimsti*

spalių I7-tą dieną, 1931 metais.
Bio Imlimis komitetas prašo vi-

Hii, kad to vakaro neužmirštu ir 
aisjlankytų pas mm ir mes visi 
nykiu pasilinksmimim.

Mužiką Ims pirmos klase*, var-

MVLISTę KABIO 8TOTI8.
Neu- Turke įniktų Radk> sto

tis; WL\VL pa atostogų’ pradėjo 
vakarines pamaldas iš Bv, Pati-

du BrnieV Syneopating Colio*
ginus. Jie grieš lictnvKktts ir ang
liškus šokius. Galėsite lengvai pg*

vieta pataisyta. Te tik 
a jie smarkauti/ tai tuoj

—M] rudeni atsidaro nauja
Šokti lietuviškų polkų. KriMin, L 
kantai yra laimi dariištiiš mft.su- s a- •< ' ***■•* *<***•** unu'niu-b

Merey Seeretarial Sehool. Priima-1Vyčių nariai. užtai visi gali pusi-
mi tik baigt lligh HehooL Mo
kyklos kur*** aurideda iš busi*

tikėti, kad bu* Lietuviškos mūri-

BANOGĮĮ ULENDOfflJS
hosh course ir Apokutoto (tiky

kote.

bo*), be to kandidatai priruošia
mi prie Civil Service -Egamina*

Kas liktai atsilankys į niįtoų 
halių, bus labai patenkintas,

kurie to nenori Visiems neįtiksi*

—Rytų provincijos kunigų su
sirinkimą# bus per Keturiaadc- 
lįimta Valandų atlaidus rūgs, 
29 dd., Watcrbury, Conn.

DIDŽIOJO NEWYORK'D 
AFYUNKĖS UETŪ-

VUMS
BiuOmi pranežame, kad Jurgis 

Tumssonis yra įgaliotas rinkti 
“Darbininkui’’ prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja su 
Notary Public užliodymu ir pa
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas:

JUBG{ TUMASOMJ *
554 Grand Bt arta 13M B. 91 M.

BrooMya, M. Y.

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
Atlieka Vios Bpaudos Darbui į

VienintėlS katalikę spaustuvė 
it krautuvė apylinkėje

Parduoda iuJdtkDygM, raimČiB*, 
UopUaritM, madaUkeliu^ krytim, 
•tovylM Ir k. «a salima gauK į- 
vrirnM tarinio šasdingą anygą ir 
*ra»ą atvimfflą — ira lletmrilkaii 
punUtaM.

<<TtoW!nbikn,r AgeatAra
‘Tytaato* mtartria pritam “Dar-

vairam tarinio Dandln<rj Jraygij ir

Ir pard^da atrtdrm “Dartl&fnk*"

4r toMadlMk W > m
AatradUmfo vakarai* drttorBoj* J, 
TtNHpcnUa GI katrlrtaditalo Ir 
Mtadlefila vatarato-J. r, Mrtbe 
lir, MM* jĮMUrtaralrtai* vakarai* im* 

į Urna atilMf ir *lto*l Brtate" rak 
kalu* bet notariniw budri***
MefNMidrfJrtte, kad minėtai* reiks* 
i«i»—loakta—_
•‘VYTAUTO*’ WAUSTW1 

0*4 Grand Bt, Brook^nb M- Y.
TrtrtoeookH*: 8TA«* S—21*8

ti.uis Apaštalo Bažnyčios NeW
Yorke leisti’per radin. Pamaldos 
prasideda lygiai K vat vakare, 
kii'kvions srkmalHrni ir baigiasi t)
valanda, tikslo* garmtMis Paplistu 
riioras, bus pamokslai ir palaimi-
nnnas.

MII t

NAUJA SALE

'Maža žmonių teturi progos ne
paprastiems didvyrių darbam*.- 
M. Počkamkaitš.

—Laimi Ūtąi -ruošiamasi prie 
Spalių 0-to« žverJfs. Buvo užftn- 
ia Klasčiau* salč, hft kelš į žy
dų salę. •

ProeaHmMi1«bŲ»ixnlert*l, pras^om- 
kai, karta ukrtbiart “Darbkiliita” tik
ini verti akaltyteją panunpa 

Virt *arrt»Wto .’TXWfctofcW*

Tai. Kmtcnm 44W

ANT.J. VALANTEJUS

BMI—(4UxlnrtooAva.) 
ArtuimmlSt

MABPKTH, K L, N. %

Motaiy D*wie

Latatltrtto GrakoriM tr 
ItataamiMtaJ*«

i —Millers Grand Asscmby, “
Klaščiaus. salę btttų gavę veltui* 
Perkėlimas įvyko dėl ukrainiečių 
ir p, Ginkaus.' * ,

—Apreiškimo Pan. Av. parap, 
mokykla pradeda mokslo metus 
rūgs.’ 21 d. Kiekvieno lietuvio i 
priederme siųsti savo vaikelius į Į 
šią mokyklą. t ’ } **

Rugsėjo 1.1 d. po neito* ligos,
inmnnę ajcdukoi raneiv klubai mawam savo

LTV, K0MC1BTV, VAKABIBMIŲ. KOnMOF ir HM* Mfeų

Regtatrarija šiam terminui prasi IMulč ir Marijona Žogiiifė,
dėjo.

a#ag jis jt 
mm *•*

BpaHą IŠtol# d. d. AyrriMtlai* Mfa* 
dūNUalIa iMMraa.

tiona. Mokyklos antrašas t 273 
Willinghby avė., Bhmklyn, S*. Y,

kurioje buvo padaryta sunki opc* 
incija, mirt Ltodvttms Gabys, su* 
iįukęs 07 metus amŽ. Imklohtvfcnestas Grivertas, Kasim k* nt s Lut- 

kus, Ona Btankfatč, Zurminn Ve* buvo nigs. 15 d. į Šv, Jono Ka
pine*. LaHotaHM patarnavo gra- 
borii» J. U^raada, Bap.

Komitetą sudaro šie vyčiai: Er-

80 ŪMIOM AVBMUB.Įtampa* BYAtNI BTBBBt. 
moouym, r t.

K Mage > IBM tMary Patik

M. P. 1*11*8 DK.
Kl-YaiNBtAVaKAa

JOSEPTO LEVANDA »ww aa. am» w įmini
RBAB0BIV8

BMM^ Aw, BnsUMk B*.
u

f

Stira.au
mft.su
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