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EINA NUO 1915 METŲ

Laisvė — negaunu - 
daiktas

* BOMBAY, birželio l4. — 
Britų atstovai konferuoja ir 
tariasi paskelbti griežtą ko
vą indėnams. Areštavimai 

y padidėjo.
Britų ministerių kabine

tas, išskyrus kelis, yra prie
šingi duoti kokią nors laisvę 
Indijai. Sako, gal tą galės 
padaryti kita gentkartė, bet 
dabar tai negalimas daiktas.

CHICAGO, I1L—Birželio 
12 d. įvyko Šv. Kazimiero 
Seserų vedamos akademijos 
mokslo metų užbaigimas. 
Trisdešimts penkios lietu- 
vaitės"gavo diplomus.

Aukštesniąją mokyklą už
baigė 15 lietuvaičių j komer-

AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. ŠV. SĄJUNGOS ORGANAS

j n ■

SUTIKTA IŠKILMINGAI

cinius kursus — 17. lietuvai
čių ir 3 kitatautes; muzikos 
kursus — 3 lietuvaitės.

Mokslo metų užbaigimo
• A

pritaikintą prakalbą pasakė 
kun. dr. K Matulaitis, kape
lionas. Šios iškilmės padarė 
graž^ įspūdį.

• - ■ • •

VILNIUS.

TORNADO UŽMUŠĖ DAUG
Nuostoli? milijonas

ST. PAUL, Minn., birž. 14 
d. — Baisi tornado siautė 
pietinėj Minnesota ir Wis- 
eonsin valstijose. Penki žmo
nės užmušta ir apie 100 su
žeista. Nuostolių padarė $1,- 
000,000.

MANIU SUDARĖ RUMUNUOS 
KABINETĄ

Bukareštas, birž. 15 d. — 
Karaliui Karoliui atsisėdus 
ant sosto Maniu buvo pa 
kviestas sudaryti ministerių 
kabinetą. Karalius pageida
vo koalicijinio kabineto, bet 
Maniu nepaklausė ir sudarė

• K

KAUNAS. — Iš Zarasų 
pranešama, kad dar iki šiol 
lenkai neatsitraukia nuo už
grobtos Ugigos ežero dalies. 
Jie verste verčia gyventojus 
žvejoti užgrobtoj daly, norė
dami tuo parodyti, kad eže
ro dalis jiems priklauso. 
Kviestas į pasimatymą su 
administracijos linijos sar
gyba lenkų karininkas atvy
ko gegužės 19 d. Jis pareiš
kė, kad lenkai nemaną sa
vintis šios ežero dalies, bet 
užėmė ją tik todėl, kad mū
sų pašienio sargybiniai ne
duodą semtis iš ežero gyven-

eiaų, mėgindamas apeiti e- 
žerą, mūsų sargybinis, nesu
tiko jokių pasipriešinimų. 
Ten pat, iš Zarasų praneša
ma, kad lenkų puskarinin- 
kas su keliais kareiviais pa- 
.sikviėtė mūsų sargybinius ir 
atsiprašė už administracijos 
linijos policininko Jakavo- 
nio suėmimą. Jį suimti bu
vę įsakyta ir turėję tai pa
daryti (?)'.

~Alvtaus rajonų į Lietuvos 
pusę per administracijos li
niją perėjo lenkų pasienio 
korpuso 23 batalijono 4 kuo-’ 
pos kareivis E. Vagneris*su

d. atvykęs-ji 
dos raštinę 
iš. Rečiūnų ■ 
kad jis 
kus. Po

, . . ■ X ' . ' ‘ -M..'

ton, rado 
jnam kam 
muštus me

x ką dviejų m 
tų. I 
galvos 
rankiu. Hofh 
ir, uždą 
ko jis pada 
žmogžudy st< 
si policija' i^a^ 
kad jis bt

včio nuova-
Hofincas

gyveną
r lovose"’už

Nudaužytos

L sulaikytas

>kią biaurią
stengia-

ūkiama į
ne dau-

jos.

S. L. A. SEIMAS JAU 
PRASIDĖJO

r CHICAGO, UI —Pirma
dieny, birž. 16 d. prasidėjo 
laisvamaniško susivienvmo 
seimas. Dalyvauja -apie 
400 delegatų. Komunistai 

• esą deda visas pastan
gas, kad didžiumą delegatų 
nustačius opozicijon ir kad 
išvertus sandariečius iš Pil
domojo Komiteto. Tuomet, 
žinoma, jie reikalautų iš 
Maskvos medalio už “apsuk
rumą.”

Abejojame, kad šiame sei
me komunistai sudarys di
džiumą. Bet ir be to, jie gali 
daug triukšmo sukelti.

kilnojimų^ pareiškė, esą jos 
lenkų ir lenkai su jomis ga
lį daryti, ką nori. (!?)- Po 
pasikalbėjimo su lenku ka
rininku prie užgrobtos eže
ro dalies buvo sutrauktas 
lenkų kareivių būrys. Ta-

L 1

niams, pareikšdamas, kad 
begalįs tarnauti dėl blogo 
laikymo ir skurdo.

Gegužės 19 d. pro Merki
nę Perlojos Varėnos link 
2000 metr. aukštumoj per- 1

J €

Rytojus” praneša, kad pa
slaptingi kasinėjimai Gedi
mino pily tebetęšiami. Apie
tuos kasinėjimus tik tiek tė
ra žinoma, kiek praleidžia
ma žinių lenkų spaudoj. Len
kti laikraščiai so, kad kasi
nė j imu komisija neseniai 
apžiūrėjo atkastus giliai že
mėse istorinius rūmus. Tie
rūmai atkasti, nuo
Kryžių kalno pusės. Komi
sija, apžiūrėjusi rūmus vie
toj, išrinko dar vieną pako
misę, kuri turės prižiūrėti
atkasamus rūmus.

Kiek teko patirti kasinėji
mai daromi labai neplanini
gai. Žemė išknista grioviais,
sienos, užuot tvirtinamos,
griaunamos. Žodžiu, bran-

puse litro ' grios mums senos pilies tiki-
mas yra liūdnas.

deda šen- Radvilos paliestą bažnyčios 
sąryšy su tuo ministerio

□ 
II

TROCKIO IŠTRĖMIMAS DAR Scandinavian-Amerikos

LIEPŲ SODINIMAS
nija iš New Yorko prj

•._ •••.. . ' •
Komunistų vykdomasis ko

mitetas pratęsė dar vie
niems metams dekretą^ ku
riuo Trockis ištremiamas iš
rusų-teritorijos. Dekręto ga
liojimas baigėsi liepos 1 d?

SHARKEY PRALAIMĖJO
NEW YORK. — Birželio

12 d., Yankee Sadiume, įvy
ko Sharkey-Schmeling kum
štynės.

Jack Sharkey pirmuose
keturiuose rounduose- suplie
kė Schmelingą taip, kad bu
vo manyta, kad jis nebeatsi
kels. Ir neatsikėlė. Jis pra
dėjo skųstis, kad Sharkey
jam uždavęs neteisėtą kirtį.
Jo manadžeris Jacobs pra
dėjo bombarduoti referee
Crowley kad pripažintų
‘ foul’ą.

• Crowley bėgiojo prie tei
sėjų ir klausinėjo jų nuomo

Suskambino skambutisprą-

MivnesikeMa.1 - -a

kablegramą, kurioje pi
ma, jog cĮidžioji amerįk 
lietuvių ekskursija
doje sutikta iškilmingai;

Vytauto Ekskursija 
Oscar II Lietuvos uostą
dą pasiekė birželio 6 y
triumfuojančiomis
ir, visi keleiviai linksmi. Mj
tiko didelėmis iškilmėmis

- ficialai, kūnų tarpe b-
George Bruvelaitis, p.
Vanagaitis ir p. Klimas,
dos gubernatoriaus a
Taip gi Majoras Adrickas 
tauto' Centralio Komiteto
rys, ir kt. Ekskursantai a
Įspūdingomis ir širdingomis^R 
monst racijomis.

eiams žinomas judamų
veikslų iš Lietuvos rod;
jas, rašą F. Zaleckua 
Bostoniečiui, nuo laivo#

• ’ / V- ;

'LENKUS IŠKRATĖ,
LIETUVIŲ NE

Kanada.—Atvykusius vie- 
|nū ešelonu su lietuviais len- 
Ikus ir kitus Kanados polici- 
ja ėmė krėsti dėl įvykusios 

Ivagystėą keleivių tarpe. Vi- 
Į sų keleivių policininkas 
Tklaūsinėjęs kurios tautos ir 

pasakius “lietuvių” paliko 
ramius, o lenkus ir kitus iš- 

I rikiavo ir iškrėtė. Kanados 
_________ [lietuvių spau3a .džiaugiasi, 

' CVIIDnAC VII MIIII kad lietuviai kanadiečių a- unUiiuAv i ILHIUJ Ikyse yra dori žmonės.

pilnius. — “Vilniaus Žo- Į 
dis” praneša, kad netrukusi 
bus likviduota viena iš dvie- [ 
jų Vilniaus elektros stočių. 
Stoties vlikvidavimas aiški
namas dideliu miesto skur
du.

' * I

. (Filraus. — “Vilniaus Žo
dis” praneša, kad praėju
sioms žydų šventėms vieti
nės jų bendruomenes valdy
ba dalino veltui bonus ma
cams gauti. Viso įabo užsi
rašė apie 20,000 žmonių, 
tarp kurių 1000 Šeimų per
nai dar buvo turtingos. Tai 

i zesąs trečdalis visų /Vilniuj 
' gyvenančių žydų.

■* • ■ • ■ . *\ ’
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SANDARIEČiy SEIMAS 
BUVO*

1 _____ _

R”
. r 1

CHICAGO, Dl. — Sanda- 
riečių seimas buvo silpnas. 
Iš Naujos Anglijos tik viena 
kuopelė iš Hartford tepri- 
siuntč porą delegatų. Di
džiumą ehicagiečiai. Viso a-> 
pie 39 delegatai. Chicagiečių 
21 delegatas.

r* ‘ '• * *? • rl Delegatų skaičių padidino 
į^. L. A. prasidėjusia seimas. 
[.Keletą priimta delegatais be 

4

PER 200 LIETUVIŲ NETEKO 
r DARBO

Argentina. Užsikrėtę blo
gu papročiu “streikuoti” 
mūsų miestelėhai mėgino 
sukelti streiką Rosario mie
ste didžiulėje _ skerdykloje, 
bet daugumas svetimtaučių 
darbininkų nepaklausė strei^ 
kierių vadų. Dėl to tik vie
nų lietuvių per 200 liko be 
darbo, nes darbdaviai atgal 
nepriima.

" ' *
LENKŲ SEIMO SUŠAUKIMAS 

, VftL ATIDĖTAS
Gegužės 23 d. turėjo susi

rinkti nepaprastai sesijai 
lenkų seimas. Tačiau prezi
dentas Moscickis.pasiremda- 
mas konstitucijos 25 str., 
seimo sesiją 30-čiai dienų 
atidėjo. Skauda mano, kad 
sesija atidėta sąryšy šu buv. 
ministerio Čechovičiaus by
los įrašymu į darbų tvarką.

- , -V

LIETUVOS KONSULATO 
PIETŲ AFRIKOJ 

"ADRESAS

silankęs —dėl nukreiptos
3T * 1prieš bažnyčią vyriausybės - 

politikos. Šia proga buvo 
paliesti ir bendros politikos 
klausimai. Pilsudskis pa- 

’ reiškė, kad lapkričio mėne
sį išvažiuosiąs. į Madeirą, 
nes • žiema jafar Lenkijoj 
esanti per sttote, bet iki to 
,aiko sutvarkysiąs visą eilę 
reikalų. Pirmiausia, iki 
gruodžio 1 d. paleisiąs sei
mą; nauji seimo rinkimai 
įvyksią vasario mėnesį. Bū
simas z seimas susirinksiąs 
tik 1932 rrv kovo mėn., taip 
kad Slaveko vyriausybė tu
rinti prieš save beveik dve
jus metus. Slaveko vyriau- 
sybės patvarumui išlaikyti, 
Pilsudskis padalysiąs vis
ką, nes Slavekas esąs pro- 
{tihgiausias žmogus ne tik 
vyriausybės bloke, bet ir vi- 

------------------ 1------------------------------------------------;-----------------

kio jam nei šu

tą nei šalta, bet kadangi vys
kupai nori, kad jis pasi- 
trauuktų, tai tyčia jį laiky
siąs. Nelaikąs taip pat Čer- 
vinskį per kažkokį apostatą, 
nes apostatas nėrd tai, ką 
pakeičia “boba?” •

Toliau Pilsudskis įtikinė
jo Radvilą, kacį su Lenkų 
.vsuomenę skaitytis nepriva
ląs, lenkų visuomenės nesą; 
nes, jei būtų, tai mokėtų sa
vo valią pareikšti- Kartu 
pažadėjo kovoti be gailesčio

■ >

su socialistais ir endekais, 
iki šiol partijos išnyks.

“Polonia” pareiškimu, pa
sikalbėjimas su Pilsudskiu 
taip paveikęs Radvilą, jog 
tas ne tik atšaukė savo kan-~ 
didatūrą papildomiems sęi- 
mopinkimams Lucke, bet ir, 
bendrai, pasitraukė iš poli
tinio veikimo.

vargingiausi* tauta turi brangiausia

dentą. Kiekvienas Lenkijos 
gyventojas prezidentui išlai
kyti duoda po 15 grošų, 
Jungt. Valstybių ir Prancū
zijos — po 3%, o Vokietijos 
— po 3.
ff

įgaliojimų. .

z- .-r X.

x

yra toksi: Lithuanian consul- 
ate, 41 tTfer Orange str.: V 
Cape Town, So. Telegramų 
adresas: Lietuva Cape Town 

‘ *7 ' ■> ? . . >■■■

VILNIUS. '-4 “Vilniaus 
Žodis” praneša, kad prezi
dentų algos 1930 m. kartu 
su reprezentacija, automobi
liais ir t st. (lenkų seimo 
biudžeto komisijos davi
niais) esančios- šitokios: 
Lenkijos 4,578,000 zlotų, Če* 
kijos 3,934,000, Jungtiniu 
Valstybių 3,898,000, /Vokie
tijos 2,000,000 ir Prancfizi- 
jos 1,379,000. Laikraštis pa
žymi, kad vargingiausia tau
ta .turi brangiausių preri-

Vilniaus apskrity Kubyl- 
niko mieste kilo didelis gais
ras, kurio metu liepsnose su
degė apie 100 žmonių. Be 
pastoges liko 800 žmonių. 
Nuostoliai labai didėti. ’ 

«./ * / • ' ■ 1. •' - . • ■> > ’ ■

Po kiek laiko Schmelingą 
paskelbė laimėtoju. Pripaži
no, kad >Sharkey jam užda
vęs per žemai ir dėlto jis 
pralaimėjo. Bet sako, kad 
tą neteisėtą smūgį Sharkey 
netyčiomis uždavęs ir užtai 
jam jokių, trukdymų su at- 

: yginimu už jo darbą nedarė. 
' Sharkey, paskelbus kumš
tynių rezultatą, užsilaikė 
šaltai. Gal dėlto, kad jis nie
ko nenustojo.

Schmeling laimėjęs čam- 
rionatą nesididžiuoja. nes 
neturi kuo. Sharkey su juo 
ringėje žaidė taip, kaip katė 
pasigavus pelę.
i Visi pripažįsta, kad Shar
key daug geresnis kumšti
ninkas negu Schmeling.

Išrodo, kad čia ar tik ne
bus kumštynių promoterių 
ar kumštininkų savotiška 
“politika/’ Promoteriai 
rengdami kumštynes pir
miausia žiūri į ateitį, ką jie 
po šių kumštynių galės su
poruoti, kad pritraukus pu
bliką.

Dėlto rimtėsnioji spauda 
visuomet persergsti savo 
skaitytojus, kad į jokias lai- 
žybas neitų. Tegu sau “beti- 
nasi’Lmilijonieriai, kurie ir 
taip neturi kur pinigų dėti, 
bet ne darbininkai?

< *

Aišku, kad Sharkey dar 
kumščiuosią ir yra vilties, 
kad jis čąmpionatų laimės. 
Nebent -iškiltų koks airis, 

» kuris galėtų patraukti daug 
publikos, tada gaH būti ir ki-

-.L .O

■‘Plaukiame viduriu ok 
Oras smagus, tik šaltoki 
žai supa, bet žmoni? daug 
ga. 7 ■

“ Ligšiol vienas iš keleivi? 
nas Dagilis iš, Cleveland, 0 
mirė. Viena mergina! iš C 
gos susirgo proto liga., 
kad ji jau ir iš nam?

Kun. S. J. Vembrė, Ls 
eių ekskursijoj vadas, 
A F.Kneižiui: , "

“Siunčiu savo širdingą t 
kinim? iš vidurio okeano, 
siaukelio Lietuvon; C 
ziastinis, oras puikus.” > 

1 • '■ < v
P-lė Ona Unguraitę^ 

vusi LDS. 13 kp. 
phijoj raštininkė, kuri tį 
gi išvyko kartu su 
ekskursija, rašo “D-kų' 
dakeijai prašydama fiį 
pinti philadelphiečių 
padėką. Tilps ki 
iy.

MANBŽIURUOS 
VADAS

ŠHANGHĄL Kin 
želio 15 d.—Iš Mukdeno 
neša, kad Chang 
Liang, Mandžiurijos mi 
ris guberpatorius, 
šiauriečių sukilėli 
jie nesustosią kėlę
skerdynių, tai, jis < 
karines jėgas jų šuva!

Mobilizacija jau pi
• v *
jo. ;; 1'

Banditai ir komu 
•dar užpuldinčja 
ir juos žudo.
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septj’nioliką sidabrinių- mo-

i "atvažiavo ge-

nanias, išarė su pinigais mo
linį puodelį, kur rado per

jĮĮŽifc? to f akult e t o - ge r ina- 

įįatikos seminaro vedėjas 

jnaįšf- J. Eretas, jo buvę mo- 

it katalikiškų 'Sttiden- 

^^J^Hypofaciiu atstovai. 

fltĮŽUgę su juo atvažiavo ir 

ŠkrupskėliS, kuris 

Kai-aliaučiuje klauso 

dėstomų literatūros isto- 

jpaskaitų.'

įįjpb pietų draugi} lydimas 
Šadleris aplankė Kau

kt apylinkes, kurios jam pa- 
Įką ir ta proga užsuko į a- 

iinkų trijų draugovių 
oę Pažaisli7' ir arčiau 

įšuripažino su jų veikimu. ( 
Ateitininkai, jam visai ne
jaukiant, įteikė* gražiais ap
ivarais įrištą ‘1 Vilniaus al- 

if lietuvišką kakla- 
‘ririštį, o ateitininkės įteikė 
ll&uvišką gražią staldengtę, 
^prašydamos ją parvežti sa- 

žmonai. Ateitininkai 
įircdėšoriū' padarė nepa- 
įprastą įspūdį malonumu, 
puoširdiimū ir gražiais pa- 
ggroČiais.
įr- / 5 4 .

Didžiojoj universiteto sa-
TO-'* W** . f*4? . >

__ j2L!LL_X_

skaitė paskaitą apie cįa- 
jattinę. vokiečių kalbą ir 

^Ėjąušią literatūrį. Tą iš- 
^ĖQmingą posėdį atidarė uni- 

:o 'prorektorius prof. 
rUesnys^ kuris bran- 

ę^večią pasveikino rekto- 
vafdū ir padėkojo už 

ŽfettiVos universiteto aplan- 
symą su paskaita. Teologi- 
dfc filosofijos fakulteto de- 

JŠfias prof. kan. Kuraitis 
įpasakojo nudirbtus prof. 
KadĮerio mokslo dirvoje 
dafbus ir pasidžiaugė, kad 
f A^ultetas sulaukė tokio žy- 
jnaus mokslininko atsilan- 

' (-1V

■ - - ______________________________ ■ ♦

ĮDOMUS RADINYS
Kuktiškių vai. 

Irimas, Asinaliai, išsidalijo 
^iėnkieniiais. . Vienas ūki- 
Ėįokas ardamas Sodybą vie- 
^j^ kur buvo gyvenamas

J . Z'\ , ■ '

, - t j

netų. Monetos žymiai dides- 
fiės tlž įn^kMfiiilUš filžtį 
imblius: jų diametras — 42 

mm., storuinds, kaip rusiško 
rublio; Jos visos matytį, bus 
vienos valstybės, nors ženk
lai ne ant visų tie patys. 
Vieną jų čia aprašysim.

Viehdj ptisėj~yra kokio 
kunigaikščio ar karaliaus 
profilio atvaizdas, kraštais 
parašas: M AK. HEN. D. G. 
ARC. COL. PRIN. EL.; ki
toj — skvdas^ant kūno užį 
dėta kafūiia, karūna baigia
si kryželiu, iš abiejų šonų 
kryželio metai, o pačiame 
skyde yrą bokštas, kurs taip 
at baigiasi kryželiu ir pora, 
piestu besistojančių liūtį}; 
aplink parašas: EP., ET. 
PRINC. . LEOD. DVX. 
BVL. MAR. TR. CO. LO. 
H. Ant kitos monetos tokio 
turinio devizas: CONCOR- 
DIA. RES; PARVUE. 
CRESCVNT. Visos mone
tos darytos XVII šimtmetį; 
pav., 1632 iii., 1637 iri., 1662 
m., 1663 m., tik viena ūaU- 
ja moneta daryta 1738 me
tais, tai laikotarpy, kada 
Lenkijos ir Lietuvos valsty
bių karalium buvo Augus
ias IIT.

radimas' žibalo produktų 

vartotoją prispaudė didžiau
sia sunkenybe. Pht; balan
džio 17 d. benzino literis 

' . ■ -į ?
kaštavo 60 centų, sekančią 
dįepą kaina’ pakilo ligi^ŠO 
centų, o gegužės į d. be 90 
eėfttų jaū 
L* v. * . .
nų.kaina pakilo 50%;

unabūTbjo

gauti- Tuo būdu per 14 die-

—.— ------------— X

ŠOVA Į DVI ŽMONAS
Gegužės 18 d. Liubavo vai-: 

seitij Pabaliavo kaime, Ma
rijampolės apskrity Pranas 
Ala ža u sk a & notė j 0 *. nužudyt i 
aaVo 27 iii. amžiaiiš žmoną 
Petronėlę. ;Tą revolverio šū
viu tik sunkiai sužeidė i 
krutinę. Jis dar šovė i savo 
brolip žmoną Albiną Ma- 
žauskietię, bet nepataikė. 
Priežastis kėsinimosi nužu
dyti — iiėšugyvejiitnas šei
moje. Mažauskas pasislėpė.

KAIP Iš ŽIBALO PINIGAI 
SPAUDŽIAMI

Lietuvoje dėl žibalo rin
kos varžosi trys didėlės ži
balo bendrovės: anglų, ame
rikiečių ir rusiu Ligi š. m. 
balandžio pradžios kiekvie
na bendrovė veikė 'skyrium, 
bet vėliau ir žibalininkai, ta-

x . INFORMACINŽ KNYGA .
amerikiečiams I

Lietuvos šaulių s-ga išlei
do specijaliai į Lietuvą šiais 
metais atvažiuojantiems A- 
merikos lietuviams pataiky
tą informacinę knygą var
du: “Į Lietuvą Vytauto di
džiojo metais,v Knyga—* 
96 puslakščių įvairiausių in
formacijų apie visą Lietuvą 
ir apie viską, kas amerikie
čiams Lietuvoje' gali būti 
svarbu žinoti. Labai daug 
iiiustraciji} — vaizdų iš į- 
vairių Lietuves vietų. 1-m 
puslakšty yra šaulių s-gos 
pirmininko dailininko Ant. 
Žmuidzinavičiaus - Žemaičio 
pieštas Vytauto Didž. pa
veikslas.

Knygos išspausta keletas 
tūkstančių egzempliorių. Ji 
bus dovanai dalinama vi
siems šiemet į Lietuvą at- 
vykstantiertis broliaihš ame
rikiečiams. i

Laivų • susisiekinid tFVięį 
(linijų) atstovybes Lietuvo
je turėtų iš anksto pasiim
ti iš šaulių sąjungos tų kny
gų, kad galėti} po kilygą 
gauti kiekvienas Jų b-vės 

j laivais iš Amtė^ikdė f 

v< plaukiąs liėtūfiš.

VYTAUTUI DIDŽIAJAM '
BAGEBBTI MĖDALiAI

Vytautui Didžiajam pa
gerbti jo 500 mėtų mirties 
siikaktūvėse išleidžiami nail- 
ji medaliai, kurių vienoj pu
sėj yra Vytauto Didžiojo at
vaizdas ir antroje — Vytau
to Didžiojo laikų* Lietuvos 
žemėlapis. Medaliai, bus 
bronziniai if nevienodo di
dumo. Jie kainuos po' i, 
25, 50 ir 100 litų. Gautas iš 
medalių paltininio pelnas 
bus skiriamas muziejui sta- 
iyti., ‘ , ' ■ .

If^id v^čiįj,^ 
drai nuo perkūno Sudegė A-

GaWimaiišitWe8. ^y- 
yenamasią nąmaą, gurbeUs 
ir kitokį^ ĮraiyąąS ’tuyto; 
jfamąį ąpdpausti nepuvo. 
Si -V '• - * t**' *•*
Nuostolių padaryta. 2500 Ii-

TROCKIO PĖDOMIS
A” pa

šytos.pdleinikbs tarp p; Vol
demaro ii taitfuiinkų parti
jos pirmininko p Lapėno 
išskaitė^ kad Voldemaras ėi- 
ną Trockio pėdomis. Tą pa? 
tį rašo if latvių e* jaun. Ži
bąs,” kufiš įdėjo tiio reika
lu didelę korespondenciją iš 

4 Kaunė;^ Laiirašeib nūbmo- 
fee> dar nežinia ta polemika 
kilo baigsis. "

■ * • • ~ -J r ’ ,

Kalinas. Už dalyvavimą 
Muralį, Šen. Pusinską, B. 
Ųvaizbordą, Maušą Ėidlerį, 
Igįną Medešką, Meilachą Ža- 
kovičių ir Vari. Šiiingovskį 
Katino . karo komendantas 
nubaudė visus po 100 litų 
arba ? pafas arešto; Tai, 
rodos, kirpėjų korporacijos 
Vaddvybė.

FEGELSONAS GAVO 8 METUS 
/ KALĖJAU |

Kariuomenės teismas Kau-1 ' -r-* '**• 1 <■ ’ • "
itfe nagrinėjo vadinamojo 
kairiųjų.- darbininkų vado 
Fėgelsono bylą. Jis buvo 
kaltinainaSj. kad priklausė 
prie komunistų partijos if 
v^Se. jos. niudaĮ s

o paprastoj o kalėjimo 2 

met. P. Kutrą, bet nuo baus

mės atleido, jei per 2 metu 

jis nenusikals. VĮ Kučinską 

teismas nutarė pasiųsti 
Varnių koncentracijos sto
vyklos komendanto žinion.

** my. .•■■■—,.■■ .p,ip m *
«’ Ą ' tt •

.RABINAI DĖKOJA
J Kaunas. Už ministęfįų ka
bineto priimtą -■ švenčių ir 
poilsio įstatymo pakeitimą 
Lietuvos rabinai nusiuntė 
padėką p. R; Prezidentui ir 
vid. reik; ministeriui, nes 
leido sekmadieniais prekiau
ti. ‘ :

AGITACINIAI T.špbt.tst 

ŠIAULIŲ MOKYTOJŲ. 
SEMINARIJOJ 

Šiaulicd. — Gegužės 24 d.'* • *. • ** * * 
vienam mokytojui mokinys 
per pamoką įdavė šapiro-i 
grafuotą lapelį, kuriame 
šmeižiami Prezidentas p. 
Smetona, kunigai Mironas, 
Tamošaitis ir giriamas p. 
Voldemaras.Ten jis daromas 
tautos didvyriu. Mokinių 
pareiškimu, tokius lapus y^ 
ra gavęs seminarijos “Jaun. 
Lietuvos” būrelio pirminin
kas; kad šisai juos išplatin
tų; • I

MįbMMri 
r:. i 

. •

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
r’jhori žinoti, ka veikia Amerikoj katalikės mote- 

Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ D1R- 
gŠVAi” 0 ji pef ištisus metus keliaus Lietuvon ir , 

išą papasAos.
’-^MOTERV DIRVA” yra vienatinis Ameri- 

Įiėtuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- 
j Moterį} Sąjungas. Joje Šalę straipsnių ak- * 
liaiš moterų klausimais/šalė žiiiių iš viso pA 
lib riicnerų gyvenimo, nuolatos ėitia šie škjr- 

1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Ns- 
ūkiš^r 4),Maridagunrisj 5) Literatūros sk>- 

? iius ir kiti. i'.' .
K‘ “MOTERŲ DIRVA” yfa papuošta gražiais 

[rifeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
m toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
nyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

Lioiuvon.

- v a.

X.

bĖpas&ofit; 

MOTES

A ' *

i-v - ;» x- 

irf ■, TV 

>•>>; -.-K -

K** I k’
‘ į'

tUal

M

lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia-

tęnriau tripi sąražas įvairių knygų Kiekvienas atnaujini 
prenumeratų arba naujas prenumantartM ^ 
gintų kainą H-50 gali pasirinkti iš šio sųrąšo san knygų už VIT 
DOLERĮ VELTUI. Knygų mylėtojainaudokitėsproga. PmĮ 

skubinkite atnaujinti prenumeratą ir nauj 1 užsirašyti. Jokio mo- 
ŠesSo už persiuntimų mes nereilcaiaūjamė. Kas norėtų įsitaisyti ar- 
ba papU4yti Sare knygynėlį gera proga dabar ų padaryti, neš duo. 
tefi di^ fti&idą. Iškąri imte* iii Wtog&ę teina gaū- 
rite ūž |2.50. Ta kaina tik “Darbininko” pTenumėratoriains ir LDS.

• • v’ * .

ĮVAIRIOS KNYGOS 
; Patafmši Mbtėrinri^^-pamo- 
rinnaaų moterims jų. asmeni- 
nirihė, šeinųrinhiame ir viriib- ,

' uteniniarae gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas .. ,15c.

Auksinto Obuolio Ntetorija 
(Graikų ifythologijos žiups
nelis) gu paveikslais; Idetd- 
vin kalbon išguldė Alyva—50c.

Trys talririai—Krikščionis, v 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysakų. Parašė T. Vyš- 
uiaus&Oeriė P. B..^. ^_...40c.

tt’umpi Skaitymėliai—labai 
gfaŽūš pasiskaitymai apie į- 
vidriuš gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J; Tarvydas________ 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis......45c.

Didžtojd Kare Užrafet_su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. tŽdeikis__________ 65c.

Geiuihas — aprašysiąs apie 
geriamą per - Tėvą FaBerų-Fi- 
Upinų Vertė Kun. P. L.-------

Tabakai—Nnddai - fdky- 
md kenksmai; pagiri d-rų Ni-

Už

••'LA >.

«
A.

x- -

■j.

v *>■

v »’ 
T-

• ‘b'V

KALINIŲ SANATORIJA 
•- ALYTUJE

Kadangi daugelis kalinių 
serga džiova, tai teisingumo, 
ministerija nusistačiusi Aly- 

’ tu je įsteigti kalinių sanato
riją (ligoninę).f

.. . -___ lgc

Tabalo*-Nuodai - riūky- 
md kenksmai; pagiri d-riį Ni- 
kotokį parengė S; Kaimietis—15c/ 

da tiapysaka 15c.
Katslite Bažhyėtt ir De- 

makratizmaš. — Parašė kun. 
Tainas Žilinskas______ —50c.

Apištaiyriėž Maites Statu
tis;. — Vertė Kun. P, Sauru- 
saitis .. —________ Ji5c.

Nelioril Ajflink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas deiybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės. per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne; Vertimas, 
J. Balčikonio • . - . , $!■(*

Pramoninės Demokratjios Pt-' 
grindai. Parašė Udriė —-—-75c.

e l'4’

Dr. 'Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00

Agto Apdraudą.« Parašė J.
S. Vasiliauskas ____ _ 5c.

MdtėryrtB.if Meimyte; Ver
tė J. Gerutis an*

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A.: Vrieišis......___________ 50d.
' Ltmpamėsloš Ilgės ir kaip 
nuo jų Ssisaūgotif > Pšrašv 
negyvoji gamta: .žemė. van- . 
dūb, Čfas. Parašė j. Baronas—50Ė

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kutu A Miliukas - - ■ sn*.

Meilė (Poėms). Parašė M. 
Gustaitis __________________ 15e.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Delis II). Su tiateikslšiš—i_15a.

taėūuoiinė tttOma. Vertė 
Kun. P. Sąurusaitis __ —------25c.

Vaikų Knygelė — su pa- . 
veikslais -____ 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ___ _____ ______ ___ 25a

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos , 
Graibūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10ri

Moterystės Nesuardomybė. j. 
L^sauskis. Šv. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune - ■ -v-; .. 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius __ ___________ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido-.
Tėvas Alfonsas Mari a C. P—_25e. 

Religijos. Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J.. Skruodys—50A
- Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KiiPra- 
MŠ 40ė<

Mūsų Dafni#. Parašė Ka- . 
sya Puida —----------------------- 500.

AadCĮSėho Pasakos—su Pa~^

Arijų. Parašė Prastučių Julė 2.5$ 

< TEĖTRAI 

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis------------ 15e. -

• Nepaisytojo—keturių veiks
nių drama: Parašė kun. Pr. M., 
Juras. Kaina__________ ;---------35e

Gljiūkingas Vyras—2 aktų 
komedija; -parašė S. Tarvy
das ____ _______ ; 25A .''
.. Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ______z__. ;.;r 25a
. Ubagų Akademija ir Ubagą _ 
Balius — komedijos po l,ak _ 
tą. Parašė Seirijų JuozukasL^SSė,

SŽH^tė — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis i—___ 40e

Esamas—3-čia dalis dramos 
"Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10a

žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė j. M. Sir-' 
vintas __ __________________ 30tt

Visi Geri—3-jų veiksmų vata- r. ‘ 
delis; parašė. F. V. , ■ lOo

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

Išgaiųmo ApririHŠHatai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že- x 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis_____ ;__ - . , „ 75a.

Dramos; 1) Uermana; Ž) ' 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo -r* 
Stebuklas — 4 aktą; parašė 
J. .Tarvydas________________

Knarkia Palfepm.—KOTa ėdi- 
ja 1-me akte. PafaM GineitNlfe.

Vaikų Teatrai: dalis I: H 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 8) Pasakyk mano UK.: 
mę. Surinko S. D. ir N—i5a
' Taftą lalis Ui 1)'
Stirtfane-pfekdi; 2) Antanti* J 
kas. Surinko S. EL, D. ir N—lte.

ėtALDAKNtGMr . fc-
Pulldm ant ! 

panda. Odos a

-• s*/• 
.■''**A

•>A?

7-~

. z .

Ui

.iii - įaflgrtUMtjSj; —ąassįr.<*55c H KėUonŠs po > Europą1 br

_T___ __________ URfc- - ' ' - - " ' • '
kinėlaj kilbds ttokalpL—į_50&

Petrinfcte — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c

BolžėrižtetS — Kas tai yrš 
bolĖeviifaas ir jei vykdymas . 
Rusijoj ,7,—L——-i-15c
. Žaidim 
rakarėlis

genis
LaimŠ

Vaitkus—i___ __ _______ _ _
Atsargiai 4h Ugždifli. Vertė 

iŠ lenkiško irta. K." Š...............10c.
Mūsų Tikėjimas — išaiškini-. 

aiiš pagrindų hiflrii tikėjimo. 
Vartė Jdnas M. Širvintas—50c

j.

hAŠ „ __ _ ___ __ _____
Smęa. ir DekUtna*

rijos, Monolgai ir Dialogai 
Paritt'JuošM V. Novas —30c

Grtedftt tariamai. Ver- 
tė Vysk. Jl Baranauskas; _.10c 
IhidūitetiĮlte Stacijos—Su- 

liėtuviuč Kttn.; P. «fuškaiti&__15c 
« ifristaht tayfhia: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių m5- 
mriains. Dfiėido irati. K. A. Va
gys ----- ..— -----------------------25c.

Dangaus Karalienė. —- Su
rinko Kun. M. GsValevičius; 
be apdarų 75 eentai, su ap
darais £

roiMT* » KeMTOiB .. 
■ Kaune gegužei 1 d. pra
ėjo visai famiai. Naktį, iš 
balandžio 30 į gegužės 1 d. 
suimta 10 komunistų. Su
ėmimai padaryti galimiems 
iš šių asmenų puses išsišoki
mams išvengti.

T-A 
prb£ Stankevičius. ‘

^ Teisinas vis dėlto rado jo 
kaltę įrodytą ir nusprendė 
niibausti 8 metais sunkiųjų 
darbų kalejjmo. Komunistai 
stengėsi kiek galėdami ^k-'- 
dyti ir paneigti jo kaltę, betr 
to padaryti nepasisekė.' . * .

\ KAT. JAUtOMO DAINŲ'
7 ' - -'

Birželio 21 f d. Kaune 
vyksta kat. jaunimo dainų 
šventė; Joje d^yvaus šv. 
Cecilijos, pavasarininkų if 
ateitininkų chorai.

r " r '

: NUMIRĖ KūN. ALB. RAZMA

Kun? Alb. Razmą, Korda- 
inoj, mirė ir neseniai palai
dotas. ■ r'

a

i

l-

PRIGĖRĖ EŽERE ’

Gegužės 21 čl. Krašto eže
re, Seirijų valsčiuj rastas 
prigėręs Vainiūnų kaimo, 
Seirijų valsčiaus gyventojas 
Ant. Masionis, 20 m. am
žiaus vyras. ■ ; f

-e - , ‘ ' '
' -r *. V ~  ' ' ,  * -į' į , į ' -

J £ „fi?

Vainikas—Savybės 
a ir gegužinėms šu 

gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
—- ___________ ______ 50c

- (počma). ParaiS
' • ■ * 50c

• • • •

šgrindų - hiflšų tikėjimo. 
aitais lt Širvintas—50c 

t — Išleido 
B-vS, Kaū-us r .s.

»iUIS
Kenrema vautų psveuantotu 

' Eini septinti metai rite mStrao 
32pttd.aiū6fia. . .• ;

TireĮ anJditcjšĮ Šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lid- 
mę kurti jau inio mažų dienų. Pats 
jfeirtaa tfta darbas — ui ĮpreUa 
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera & gražu. Tai 
yri visai nėšunku ir nebrangu, 
štai “Žvaigždutė” leidžiama vai. 
kams šviesti, dorinti ir lavinti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova- 

’ nėlęj Užsakyk jienis “žvaigždu
tę,” kuri kas inžnud jiems duos į- 
domtų skaitymėlių, įvairių* žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus & Tau 
nailonu, iai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. ' ; '
/Tik paabndyk ^-‘rtrtlsų nerūgosi. 

Jukjrisai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metama. - .

. - IaikrtittB.
Kaina Arigęio Šafgo Vaikų Są

jungos nariAtfta 8 lit., o visiems ki
pšus 4 lit inetamk Užsienyje 8 
)itai metams 4(litai pusei metų,

PHedų atlodama loterijos bilie
tas.

Atatartradja, Kaunaa ‘ *

SUPIRKO 1414 KIAULIŲ

Pakėlus vokiečiams įveža
mus muitus, kiaulių ekspor
tas kiek sumažėjo. Tačiau 
kiaulių supirkinėjimas ne
mažas. Pereitą savaitę Klai
pėdos krašte ir Žeihaiciiios 
supirkta 1414 kiauliii, ku
rios perdirbamos į bekbhtis 
ir gabenama į Angliją ir ki
tus kraštus.

LENKAI DĖL DĖMdNBTRĄN-

Kaunas^ Lenkt} organiza
cijos Lietuvoje dėl geg. 25 d. 
ekscesų ruošia vyriausybei 
tam tikrą memorandumą. 
Lenkai apskaitę, kad jų į- 
staigoms padaryta žalos ą- 
pie 60,000 lt, sumai Lenkų 
gimnazija dar ir dabar fie- 
įsideda naujų stiklų.

Lenkų, laikraščiai ekscesus
Kaune išpūtė ir vadina tai vit A1|jg 31 Nr 

Slenku pagromu.’’

Kariuomenės teismas Pa
nevėžy gegužės 6-7 d. už pri- 
klatisymą prie 'komiinistų 
pilftijoš hiibaude šūh. darbų 
kalėjimo L. Kučinską 13, B. 
Irfikulėną 12, P. Stumbrį, Z. 
Bleką, M. Baroną ir J. Ja-

•Lfetttvt mityzi sklftjriarnšą Kfc 
taMte tafltimo teatre 
itentirate .
s :
k. •-

- A

> • e •
Uit _ 4iu.

z «

_____ ____r . _____ ^yno
Smogta ir Gyvttolyi. Para

šė kun. P. Bučys sy.-r.- . 30c 
8ocializmM ir Krikščionybė.

Prof. V. Jurgučio u———10c. 
Žydas Lietuvoje. Parašė S.

K'urtnUtta - - '— ' iį f lO*
Maldos Gaįyb& istorišku 

leĮinys IV-to šimtmečio kri-

25c

ttf gyrė -

_____ JOe
.$1.^0

,K

a=-X<to. ;'A
X. .

■’ A

v ■*ple'&nys IV-tė Kmfmėėfo kri- 
Ltotuvfų kilboK 

tik^SlŠAmBtao^td eJtė 

nimo. Išguldė -Lapšiaus Vai-
—

. /did Imlia A 
Lietuvos Albumai. Su pa

veikslais ir aprašymais_____ 1.50

W

<<

Trumpe ._ 
Kit Tikėjimui 
rašė kun. V.'

} i

i—■■

ir

Chicago, Itį. - ‘ “DARBININKAS

\ Lm- *

r‘



Baltaplaukės žiemužės šalčiams atsibodus, kas-gi

Conn.

■Palemonas.

Angelą T. Januškevičiūtė (So. Boston)

tobulu-

į jus. Ar ktausote?
• . _ » .. * / x-

”—T. Lynch. Atstovas, A L. R. K. Federacijos ■ 
Tarybon

Antanas O. Avižinis, u /
132 Donglas Avė., 

Providence, R. I. ‘ '?>■

—Iz. WaUon

Akys parausta, ašaroja, snu
kis patinsta, sunkiau kvė
puoti. Paskiau šeriai nusto
ja savo pirmykščio blizgėji
mo, judesiai tampa lėtesni, 
negrakštus, nenori ėsti. Po 
galvos, kaklo ir kojų oda 
atsiranda riešuto didumo 
guzai, iš kurių vėliau prasiu 
veria žaizdos. Visi šie pasi
reiškimai išsivysto ne iš 
karto, bet pamažu. Liga tę
siasi nuo kebų mėnesių iki 
metų ir daugiau. Rečiau pa
sitaiko vąd. greitosios juo
sės, kurios pribaigia gyvu
lį 2—3 savaičių bėgyje. >

Įnosės pas žmogų pasitai
ko gan retai ir beveik išim
tinai užsikrėtus nuo arklių. 
Užsikrėtimas nuo sergančių 
žmonių yra labai retas, bet 
galimas. Suserga paprastai 
asmens turintįeji daugiau 
reikalo su arkliais. Ligos 
daigai pakliūva žmogaus 
kūnan dažniausiai pro su-

r -r* -r T"

/ Šiandiena jaunimas daug kalba apie “base‘ball.’^.'Žiff- 
rėk kaip visi atvdžiai seka laikraščius, nuodugniaiap- 
sVarstoJdekAŪeno gero lošėjo gabumus lošime. Dėdė’A- 
npfrąs ilgi pralejdžįa nemaža laiko -vasaros metu žiūrė- 
’damaą į įvairius “base bąli” patelius lošiant.

ĘeĮi 'metai atgal turėjau po savo globa jaunų bemiu- 
. vkų “base ball” ratelį. Žinoma iš viso mūsų mažo miestelio 

surinkąu gabiausiu^ lošėjus. Pilniausiai norėjau kad ma
no ratelis būtų geriausias. Neapsirikau.'

. Vieną dalyką niekados negalėsiu užmiršti..l>isin- 
gumąs nuolatos viešpąįavo lošėjų širdyse. Vienų sykį 
syaidintojas (pitcherL stovėdamas laukė prie savo vietos 
Kolei mušikas atbėgs nuo trečios stoties. Rezultatai vienų 
iy kitų' buvo 8 ir 8. Vienas naujas atbėgimas padarytų 
mūsų pusėje laimėjimą. Priešingos pusės bėgikas atbėga. 
Svaidininkąs pagavo “bolę” taip kad išrodė kad jis su 
ranka pasiekė bėgiką. Visi pradėjo šaukti kad mūsų pu
sės laimėjimas. Svaidinink 
bėgikas nebuvo sugautas ir I

ligos (taigai (maįa žaizdelė 
ar nuplėštas šašelis rankoje 
ar veide), parausta, patins
ta, skauda, atsiranda dides
nė taukuotu, nešvariu, pū
liuotu dugnu žaizda. Jeili- 
ga prasideda nuo piršto, tai 
netrukus sutinsta visa ran
ka, pasirodo’ joje, raudoni 
ruožai, atsiranda žaizdos. 
Po 2—3 savaičių žaizdos pa
dengia beveik visą kūną. 
Kai dėį nosies, tai liga ją 
paliečia panašiai, kaip pas 
arklį. Raudona, sutinusi no
sis skauda palytėjus. Iš jos 
teka pūvančios, dvokiančios 
gleivės.'Parausta kakta ir 
veidas. Burnoje' irgi atsi-

I

randa žaizdos, dantų smage- 
nys kraujuoja, negardžiai 
atsiduoda. Kartais liga įsi- 
krausto gerklėn ir kvėpavi
mo takuosna. Sunku ryti, 
kankina - kosulys. Paskiau 
atsiranda didelis karštis. 
Per 8—4 savaites, ligonis vL 
šai nusilpsta, nustoja sąmo
nės ir miršta.

Kartais pas žmogų įnosės 
vystosi palengva, trunka ke
lis mėnesius ir net kelis me
tus. Pasireiškimai tie pa
tys, tik silpnesni. Toki lr- 
gonys kartais pagyja. Aštri 
įnosių forma beveik visuo
met baigiasi mirtimi.

Pradžioje įnosės sunku 
pažinti. Beit ir toliau gali
ma jas supainioti su kai ku
riomis panašumo į jas tu
rinčiomis ligomis. Šiame at
vejyje svarbų vaidmenį Vai
dina ligonio užsiėmimas, t. 
y-, ar nėra jis priverstas daž
nai būti prie arklių, ypač 
jei tarp jų yra įnosėiųis ser
gantieji.

Gerų gydymo pasėkų /ga
lima laukti tik pačioje ligos 
pradžioje, pakol -dar ligos 
nuodai yra tik pirmykštėje 
žaizdoje, pro kurią užsikrė
timas įvyko. Tik ką pasiro
džiusią žaizdą reikia išde
ginti stipira azoto ar karbo- 
lo rūkštimi, chloro cinku. 
------------------- -<—L

“Laimingas yra tas/kuris turi Dievą už draugą.”— 
Dovydas.
' f “Palaimintas žmogus, kuris pažino išmintį ir kiekvie 

nas, kuris ją palaiko.
“Kurs gailisi neturtėlio—jaučiasi laimngu.”—Palemo

nas.
“Daug linksmybės neženklina daug laimės, bet laimę, 

kuri greit baigiasi. V^-Ed. Young.
“Šventumas y ra* nekaltybės atgimimas
“Palaiminti, kurie girdi Dievo žodi ir jį užlaiko.”— 

IzajoŠius. ■ ' ' - .
'f “Palaiminti mirusieji, kurie miršta Dievuje.”—Šv.
Jonas. ' -

iškėlęs ranką sušuko kad 
L antroji pusė.turi toliaus 

tęsti lošimą. Visi pradėjo į jį šaukti kad jis tylėtų. Jo 
atsakymas buvo: 44Kas tiesa, tai tiesa—negalima užslėp-. 
tį.” . • ' - < ; ■ 1

lštikrųjų. teisingumas tai brangi dorybė. Kiek tai sy
kių žmogus turi iškęsti daug nemalonumų kad ir nuo savo 
geriausiu prietelių, kadangi nori tiesą statyti pirmoje 
vietoje. Taip ir viršminėtas lošėjas, jeigu jis būtų tylė
jęs, tuomet antra pusė, būtų gavus vieną laimėjimą dau
giau. Bet tiesa negalėjo jo širdies sudrumsti. Keli iš jūs 
berniukų, taip ir iš mergaičių, nes ^daugelis mergaičių 
šiandiena irgi lošia “base bąli,” parodote panašų teisingą 
nusistatymą visuose savo žaisluose.

AR TURI GER4 SPĖJIMO DOVANA >
Pabandyk išrišti sekančius.

1. Ko neturi Dievas? • —-.
2. Akmens kojos, medžio liemuo, stiklo akys, šiaudų
t kepurė. ' , *'* "
3. Keturlapis, keturšakis, ant viršūnės saulė teka ?
4. Raudonas gaidys po žeme gieda ? z
5. Moterplč vieūkojėlė šimtą rūbų dėvi?. . * * V
6. Kas atbulai dirbdamfas sau duoną užsidįrba?
7. Ateina* elgeta ant dviejų kriulęįų su mėsos barzda,

su kaulo burna ? . <
P. S» Kitą savaitę duosiu atsakymus. Žiūrėk ar tei

singai įspėsi. ‘ .> a

avyšL’ožkos, katės. Raguo
čiai šia liga neserga. Dau
giausia ligos diegų esti ser
gančio arklio gleivėse, seilė
se, ašarose, prakaite, žaizdų 

: pūliuose. Užsikrečiama ne 
įtik betarpišku palytėjimu, 
bet ir per sergančio arklio 
vartotus daiktus, pv., šieną, 
pavadžias ir kt. " ;

Kadangi žmogus dažniau
siai užsikrečia nuo arklių, 
tai gal pravartu būtų ligos 
pasireiškimą pas juos smul
kiau pažinti. Aukščiau mi
nėtas pūvančių, žalšvų'dvo- 
kiančių su kraujo priemai
ša gleivių iš nosies ėjimas, 
— yra vienas pagrindinių 
pasireiškimų. Tekėjimai 
dažnai būva vienoje tik no
sies pusėjb. Gleivinė nosies 
plėvelė būva paraudusi, pa
ginusi, paskiau gi žaizdomis 
padengta. Žaizdos daugiau- 
sią ;.esti nosies pertvaroje.

Retas pasaulyje rastųsi katalikas kuris širdyje netu
rėtų pamaldumą prie Panelės Švenčiausios’

Vaikeliams pradėjus kalbėti, mamytes moko ir prati
na juos tarti tą saldžiaušį Marijos vardą. Visos širdingos 
mamytės nori kad jų vaikeliai turėtų kodaugiaūsia meilės 
prie Marijos, nes per tai jie taps Jos vaikeliais ir bus po 
Jos motiniška globa. . ' . - -

Gegužės męnuo skiriamas Marijos garbei. Visų akys 
atkreiptos į Mariją, visti širdys pina vieną vainiką kuris 
aukojamas prie Marijos Motinos kojų.

Marija yra išaukštinta danguje didžiausia garbe. Mes 
katalikai turime atsiduoti Marijai, ypatingai dienomis pa
švęstomis Jos garbei. Kasdieninė mūsų'priedermė aplan
kyti Jos altorių arba paveikslą ir tenai tinkamai su nusi
žeminimu nors trumpomis maldomis pasišvęsti Jos užta
rymui. . x ‘ .

Q TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUjy IltiniVMVftHl /

Aš norėčiau būt’ raktelis 
Altoriaus durelių,

Kuris'leidžia Kristui eiti / 
Į širdis žmonelių.

Aš norėčiau būt’varpelis,

Žinomą, kad -toki išdegini- , La 
mai sunku pačiam padaryk 
ti, taigi reikia kuo greičiau- *J| 
šiai kreiptis pas gydytoją, 
Sako, kad bolševikai įnosė- ; 
mis sergančius žmones su- . 4 
šaudydavę, kadangi jų išgy-.^o^ 
dyti negalima. Taigi reikia A j 
labai atsargiai elgtis su ar- J 
kliais, kuriuos įtariama įno- .. >■ ....... ' . 
sėmis sergant. Jei yra žino- « 
ma, kad arklys tikrai' serga 
įnosėmis, tai belieka jis tik 
nušauti, apdegint ir neluptą f į 
giliai užkasti žemėn. Tvar- 
tas reika- išdezinf ektuoti, iš- 
valyti, kas galima (mėšlas, 
ėdžios, pavadžios) sudegin- 
ti, nes kitaip gali užsikrėsti "L 
ir iškristi ir kiti arkliai. S 
Žmogus, turintis reikalo su 
.įtariamais arkliais, privalo ""į 
žiūrėti, kad jo rankų, veido/ 
ir kaklo oda būtų sveika, ne-' 
sužeista. Jeigu gi pasirody
tų šiose > vietose įtariama 
žaizda,—kol kas ieškoti gy-.”-’^ 
dytojo patarimo. P. K-vičius ' 

r (“V. R.”)

Kun. K. Urbonavičius, D v. Vadas,, j 
36 St. George Street, 

Nonvood, Mass.
VI. Paulauskas, Pirmininkas, .

263 Fayette Street, - 
Lowell, Mass. . . r 

Kazys Tamulevičius, Vice-Pirni., ‘
21 Fairfox Rd., 

Worcester, Mass. > 
Ant. F. Kneižys, Sekretorius, . ? 
1i r# ^.* Broadway, ..

. South' Boston, ' ■
Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas, Lj 

371 Portland Street, /į 
Cambridge,-Mass. ; _

Kontrolės Komisija

Kun. E. Gradeekis,
396 Chureh St., 

New Britain.
Simonas Cibulskis, i

24 E. Libęrty Street/ 
Waterbury, Conn.; " 

Antanas O. Avižinis, -
132 Douglas Avė., 

Providence, R. L

Literatinė Komisija *
Kun. K. Urbonavičius, ,

36 St. George St., -* . * 
Nonvood, Mass.

Kun. J. švagždys, %
20 Web8ter Street, -

Montello, Mass. .
Kun. F. A Virmauskis, '

50 West 6th Street, ' 
South Boston, Mass. 

Kun. F. J. Jankaitis,
432 Vfindsor St., 

Cambridge, Mass/ 
Kun. F. W. Strakauskas, -

151 Rogers Street,' 
' Lowell, Mass.

įsaitapiaukes ziemųzęs šalčiams atsibodus, kas-gi ne
laukia linksmo, gėl«n vainikuoto pavasarėlio. Ir seni se
nutėliai ir linksmabūdis jaunimėlis ir ma& vaikučiai,, visi 
džiaugiasi, krikštaųja jį sulaukę. Kiekvienas su gyvu, 
judriu džiaugsmu sveikina pirmą paukštužėlį ųžgirdę jo 
čiulbėjimą, pirmą ilgakojį, geltonsnapį gandrą ant stogo 
pamatę  ̂pirmą nedrąsią žolelę patvory įšdygusią, pirmą 
margaspalvį, sąldžiakvapį žiedelį tarp plačios pievos žole
lių pražydusį.. Taip širdingai lauktam pavasariui užsto
jus viskas, lyg kad atgyję, atbunda iš ilgo, kieto mįego, pa
silsėję, naujos jėgos pasisėmę. V-

Pavasario šiltai saulutei pakaitinus ir žiemužės šalčio 
kietai sunkintą žemę prabrinkius, lietuvis artojėlis išei
na su žagre pasikinkęs juodbėrėlį, jos purenti, kad ga
lėti} įsėti įvairiagrūdį vasarojų. Arčiau prie namų darb
ščios moterėlės sukasi aplink" daržus, sėja į ežes, lyses 
daržoves; o ia pat po namų langais, grakščios mergaitės 
ruošiasi apie darželius, rūteles tvarko, mylimąsias gėleles 
skirsto, sėja. Piemenėliai linksmai ^raliuodami išgena 
galvijus, kurie per žiemą buvo uždaryti kūtėse, į naujai 
sužaliavusius laukus. Gale sodo išsiilgę darbymečio bi
telės, pirm negu išvaliusios savo^avilį, lekia, skuba žiūrėti, 
ar jau lazdynai ir gluosniai pražydo,' ar žiedus atskleidė, ar 
jau yra saldumynų iš ko geltonąjį medutį dirbdinti.

■ -
* - • ” l * >

Pavasarėliui žengiant kuo toliaus, viskas ląbiaus pra
deda žaliuoti, įr viskas skęsta gamtos naujaip^ švelniam 
rūbe, Dievulio Visagalinčios Rankos darbo. Žįūrek, jau 
vasarojus iškiša laibus diegelius lyg snapus. Štai medžių 
rauSvi pumpurai sprogsta, rodydami sukrautus naujos' 
gyvybės žiedus. Ir upes, upeliai sutraukia saVo- ledinius 
retežius, tyvuiluodami bėga, gilioms marelėm^ pavasario 
naujieną neša. Gražiabalsių plunksnuočių kaskart dau- 
giaus, ir jie pripildo kvapų orą savo ausį žaVėjapčiomis 
giesmėmis. Įvairių akį veriančių žiedų-žiedelių ant pla
čių, viliojančių pievų kasdien daugiaus/ . v- L

Ir n c ju lLi inh į Ii i iIiįį ri tūi įtfirf

............. ... ................................................................................................................ i

žeistą odą ar gleivinę plėve
lę." Liga gali prilipti ir lu
pant odą nuo tokio arklio, 
arba geriant iš įo paties ki
biro vandenį. į i

Žmogus įnosėmis suserga 
ne susyk, bet po kokių 5-10 
ir daugiau dienų po užsikrė
timo. Pradžioje jaučiama 
bendras negalavimas, ^nuo
vargis, galvos skaudėjimas, 
rankose ir kojose skaudą 
raumenys, sąnariai.Toji vie-

prakaitas išduos gausius vaisius.' Ir linksima ir gra^l, it 
žmogus Dievulį mylį, Jam padėkos mąldą siunčia su pauk
štelių balsais, su pievos žiedų kvepėjimu. : .

Stella Maris (Norvvood, Mass.)
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Kokia ten nebūtų priežastis, 

bet yra faktas, kad prieš kąr

ti savo tikėjimo įstaty- taUlnj moteto šviesi prote-

_ i * n wcn g ii»

“Mt® tad “
stogų metu, jei senatas ne- 
paaidųlbls toe nūsį/ / 
tuo sutaikęs užtvirtinti. Se- 

naįąą tįfc

naši, nes, glri|L -tai. įro^tojlgąyo korespon4ento.su Lto- 

kad HoaverUfeamprūmituo- Įtuvos banko valdytoje pavą- 

 

ją -Amerikos interesus Ąn- Įduotoj u p.; Painiu pasikal

bėjimą.

Rašo: /

“Kaip žinoma, proL Volde- 
maras, pa&itraukdąinas jš val
džios ir pasidarydamas priva
čiu piliečiu,’ spaudai pareiškė, 
kad pirmas jo. rūpestis susiras^ 

« • ti sau privatinį butą. Nuo to

oir neapleido savo pozicijos) . Prof- Voldemaras 

 

ir išgyveno prie katedros vi-| 

 

są bombardavimo laiką,. Ka-1 

mi pasibaigus, jis vėl at

naujino katedrą ir atidarė 

ją pamaldoms 1927 m.

Ji turėt už jo buto tramną ir bal
dus užmokėti, sako Paknys

’ Kauno “L. paduoda

V

Antano Bnosviaaiu 50-tięs mtą. .
kon8peratyviai vdHą- 

■/ KAUNAN 
nesuioaior^tetoa / tyliųjų 

tautinės kultūrba veikėjų p- 

Antanas Rųcęvičiuar gegu

žės 24. dieną, minėjo Šato 

amžiaus A0- metų, sukaktu-
’ • - . . ■ 

Ves. > k • A;"'

A. Rueevičius yra kilęs iš 

Suvalkijoj gimęs 1880 mėt. 

gegužės 34 d., rodos, Vi|ka’ 

viškyje. Mokslus ęjo Mari

jampolės, Mintaujos ir Lie

pojos gimnazijose ir aukš

tesniąją' technikos mokyklą 

Kazaniuje. Nūdien studi

juoja Lietuvos universitete.

Tautiškų/ darbą pradėjo 

gana anksti. Mokydamasis 

gimnazijoj, sėdėdamas-' 4 

klasės suole, jau prisidėjo
* » • 

prie slaptų moksleivių rate

lių, kuriuose buvo skaitomi 

lietuviški laikraščiai, kny

gos, raštai, kurie išnagrinė

jus buvo siunčiami į Prūsų 

Lietuvoje įr kitur emančitis 

lietuvių laikraščius. t

Grįžęs iš Liepojos, Ą. Ru

eevičius iš susipratusių kai

miečių, 1900—1901 metais į- 

kūrė neva “gaspadoriš- 

kiems” reikalams/“Ūkinin

kų draugiją,” kuri faktinai 

knygas, laikraščius ir pro

klamacijas platino!.. Pat

sai rasė į prūsišką “Ūkinin

ką,”. “Varpą” ir “Naujie- 

vo laiku taip pagarsėjusius 

Suvalkijoj slaptuosius vai
dinimus. . Kiek A. Rucevi- 

čius tuo siunkiu laiku rizi

kuodamas asmens laisvę,,. 

veikė rodo skaičiai: vien 

1901 m. įvairose vietose bu-
•r. . - .«.*

vo suvaidinta apie 10 spek

taklių! Tiems laikams tai 

daug. .. ,.z '

^Sunkiausias tautinis, dar

bas — draudžiamųjų lietu

viškų knygų gabenimas iš 

Mažosios Lietuvos pas A. 
Rucevičių buvo sutvarkytas 

stačiai idealiai! Įvairiais 
keliais per rubežių į Mari

jampolę pas A. Rucevičių 

reguliariai kas 1—2 mėn. at

eidavo didžiuliai po 10 ir 

daugiau pūdų knygų trans

portai. Gaunamos knygos, 

dalį palikus vietoje, buvo 

ekspedijuojamos į Vilniją ir 

Šiaulius. Daugkartų patsai 
važinėjo į Prūsus pas tuo
metinius knygų leidėjus. 

Vežiojo knygas į Šiaulius ir 
kitur. - . .

tąętjes projekte • prof. Volde-t 
nįarui kaipo ininisteriui pirmi
ninkui buvo įteiktas 1928 m. 
pradžioj prieš galutinę būto į-

4 Kiek bankas buvo nu-
- matęs gauti metinės nuomos 

mokesčio! — paklausė mūsų 
korespondentas,

“ — Kadangi formali sutar
tis nebuvo pasirašyta, tai 

; puomos mokesčio galutinė su- 
/ma nebuvo fiksuota. Bet aąvot 

pajamų sąmatoj Bankas numa
tė apie 30,000 litų metinės nua- 
mos. ~ '■ • ‘

bankas yra gavęs 
nuomos mokesčio! Kas buto 
.nuomos mokestį turi bankui 
mokėti? .

Kol kas už tą butų ban
kui dar nieko hėrA įmokėta, 
Prof. Voldemaras nemokėjo nei 
būdamas ministeriu .pirminin
ku, nemoka nei dabar. Tačiau 
banko nusistatymu nuoma bus 
sumokėta, nes butas išnuomuo- 
tas ne privačiam asmeniui, bet 
ministerjūi pirmininkui. Ergo, 
vyriausybė turės Bankui atsi 
lyginti. ...

44— Kieno nurodymais įtai
syti buto baldai, kas ir kiek 

- už juotf užmokėjo! .
“— Galutinas buto įrengi

mas ir baldai buvo taisomi pe 
banko, bet buv. ministerio pir
mininko. prof. Voldemaro nu
rodymais.. Šiam reikalui išleis- 

. ta apie 200,000 litų. Pradžioje 
buvo manyta išlaidas padengti 
mint*t erių kabineto lėšomis.

• Bet vėliau, tas buto įrengimo 
sąskaitas turėję apmokėti Ban- 
kas. _ '

‘ * — Vadinasi, ir spintos kny
goms specialiai tam butui pri
taikytos ir Banko pinigais ap- 

c.- mękętos!—paklausė mtisųr ben-

• v-—ARcę, vis tai uz banko
pini gus, atsakė p. Pakny s.

t(—Tuo būdu išeitų, kad dėl 
šio buto bankas mano turįs rei- 

, kalus tik su vyriausybe, o ne 
'su privačiais asmenimis? buvo 
paskutinis korespondento klau
simas. ; ' - /•'*,' ’

-Privatiems asmenims Lie
tuvos bankas savo buto, neis- 
nuomuojo, — reiškia, su jais 
negali turėti ir reikalų. Val
džios dąlykas šį klausimą su 
prof. Voldemaru išspręsti. ??

Rizikingas darbas, nors iT
■'«t' >’-« '.-c-. ■ r-'. s.- /■_/• /•••

mas, rusų žandarų budriųJ 
akių neliko r nepa^tebetas:.rx 
1902 m. A Rucevičių suėmė . - 
Kazaniuję,^ kalęjįįį bu<įįt
vo paleistas po trijų mėner 

šių, įnešus didelį užstatą ' 

1000 rublių. Pargabentas į^’ 
Vilikaviškį it atiduotiįyi 

maloniai’1 žandarų “glo

bai...’’ Ir rūpestingai žan-\ 

darų “globojamas” A. R./ 

zikingą darbą. “Įvertinda

mi” jo nuopelnus, caro val

dininkai Į904 m. ne juokais . 

sumanė jo atsikratyti — iš- ? 

siųsti Sibiran, bet laimei, po' 

tų metą: caro manifesto žiau

rus sprendimas nebuvo į- 

vykdytas.

Atgavus spaudą, prade- '• 

dant 190g m. A. Rueevičius ' 

dirbo “Vilniaus Žinių” re

dakcijoj, vėliau “Lietuvos 
Ūkininke,” “Šaltinyje” ii* 

“Aušroje.” Tuo pat metu 

s’ūorganižavo įr vadovavo 

mėgėjų vaidintojų trupę, 

kuri sėkmingai dirbo ne tik 

Vilniuje, bet dar plačiai ga

stroliavo po Lietuvos mies

tus ir miestelius. Jų vai

dintojų trupė jau buvo tiek 

pastovi ir tvirta, kad pajėg

davo per savaitę duoti po, 

vieną premjerą. (!)

Trumpesnį laiką buvo vai- . 

stybės teatro p. Liudo Giros 

vadovaujamos direkcijosna- 
ryįfporą 

diškėje spaudos “Ryto” 

bendrovėj, o paskutiniu lai

ku yra Spindulio” spaustu

vės direkcijos narys.

Savo tautišką veikimą A. 

Rueevičius yra aprašęs atsi

minimų knygoje “Sunkiais 

laikais”'ir P. Rusecko reda

guoto “Knygnešio” pirma

me tome.

“L. A;”

glijos naudai. .

■ •* - . ■ ' .
Geg. 29 pasimirė Rheimso 

Areivyskupas," Kardinolas 

Iaieon, 88 metų senelis; Ka

ro metu, vokiečiams bom- 

harduojąnt garsiąją Bheim- _______

so katedrą, Kardinolas Luc-| laiko išėjo jau 8 mėnesiai* bet 

begyvena tame pačiame bulę, 
kuriame jis gyveno .būdamas 
ministeriu pirmininku. Buvo 
jis prašytas išvto buto išsikraus
tyti, bet, kaip matyt- iš jo pa
reiškimo ‘Bekmadienib-* kores
pondentui, jis savo noru kraus
tytis nemano. Dėl šito dalyko 

' Kaune vaikščioja aibės visokių 
gandų. Net’ir užsieniuose šio 
buto istorija domisi

“Norėdamas klausimą objek
tyviai nušviesti, musų bendra^ 
darbis kreipėsi į Lietuvos ban
ko valdytojo pavaduotoją p. 
Pakui, prašydamas, atsakyti į 

• kai kuriuos klausimus. .
“— Kieno vardu prof, Vol

demaras išnuomojo butą Lie
tuvos banke? — paklausė inū- 

’ aų bendradarbis.-.’
“Prof. Voldemąras dėl butp 

Lietuvos banko hamųose dau
giausia kalbėjosi, su buvusiu 
Banko Valdytoju prof. Jurgu- 
čiu. Aišku, kad jis kalbėjosi 
kaipo- ministerifi pirtoinmkas; 
Jam įteiktos buto nuomos su
tarties -projekte kontragentaįs 
• 'jiif t - -- '*■ * J ”* “

alkiai f|gu

. ....
Vadinasi,' buvo padary- 

- ta sutartis! Kuriam laikui ji 
padaryta? ,

“—• Formali sutartis pada
ryta nebūVo, nes prof. Volde
maras jam įteiktą sutarties 
projektą pasiliko sau, Bankui 
apie jį nieko pasakydamas ir 
jo nepasirašydamas, žodžiu bu

vo kalbėta-apie trejų metų iiuo- 
mą, — taip ir sutarties projek- 
tąn Bankas buvo įrašęs. Čia tu
riu pažymėti, kad nuomas su-

k
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fantai visiškai užsimėrkią ir 

nuteisia katalikus ne sulig 

jų mokslo, bet sulig savo į- 

siyaizdavimo, Tur būt jiė 

tai daro iš kasžin kokios ne

suprantamos Sau baimės, 

kad tyrinėdami katalikų ti

kėjimo tiesas, nepamatytų 

savo protestantiškų klaidų.

Bet vis gi geriau matyti 

savo klaidas, negu smerkti 

artimą dėl klaidingo savo į- 

si vaizdavimo. Čia protes

tantai panašūs į pirmuosius 

krikščionių persekiotojus 

Romos stabmeldžius, kurie 

prasimanydavo apie kri

kščionius nebūtų dalykų: 

būk tai esanti klaįdatikižka 

sekta, - kuri iš pagrindų 

griauja valstybės pamatus, 

mokina Žffibūėsneklausyti 

imperatorių, saVo pamaldo- 
’ ■■ ■

se geria vaikų kraują ir 1.t.

Remdamiesi tokiais pa- 

skalais, Romos imperatoriai 

kuožiauriausiai persekioda

vo krikščionis kaipo pavo

jingus valstybės priešus, bet 

niekuomet. nepasirūpino iš

tirti katalikų tikėjimo es

mės. Ir protestantai neap

kenčia katalikų visai nepa

sistengdami pažinti jų moks
lo. . >

* \ S X ♦

Ištiesi}, aklumas, nežinys- 

tė, o ypač nenorėjimas tie

sos pažinti yra didžiausi ne-

JUS, tarp kurių yra viens 

i keistas: presbiteri jo- 

XWms nevalia vestis su “be- 

dieviais, papistais (suprask, 

^katalikais) ir .kitokiais stab- 

^nįįdži 

į^^terijonų sekta priskaito 

katalikus prie stabmeldžių. 

|/'Nekurie žmoniškesni pres- 

<*biterijonai bet gi pripažino, 

s^kad ir tarp katalikų esant 

-tokių, kurie tiki i Kristaus 

|f*dievystę. Taigi,/esą, reikia 

G^.ir su jais kiek maloniau ap- 

^7seiti.T Tačiau presbiteri  jonų 

Visuomenė- vis dar kietai nu- 

g sista&us prieš katalikus ir 

^griežtai reikalauja, kad su 

||sjaįs nebūtii palaikoma jokių 

fe santykių.

z * . .
TnSfvis tik keista^...kad 

~ ntai neturi nė ma- 

isio supratimo apie tik- 

|^ TUjį katalikų tikėjimą. Jie 

gy studijuoja visus tikėjimus, 

II pradedant nuo senovės ro- 

K. mieeių ir- grekų tikėjimo ir 

H baigiant laukinių Afrikos ir 

g*Australijos - stabmeldžių 

g?prietarais. Apsipažinę su 

Į^’ visokių lūšių tikėjimais, iš- 
Kž skyrus katalikiškąjį. Ko- 

l|*dėl gi jie nepasirūpina nuo- 

B..' dugniai pažinti katalikų ti- 

|A-kėjimo mokslo jau kad ir 

fe? tuom tikslu, kad darydami 

g *$am priekaištų bent žinotų 

|į'„. apie ką kalba ir nedarytų 

sarmatos pasmerkiant savo apykantos perai, 

artimus nežinodami kodėl?

- ■ . • • 
Ą.' .

B einamoji kronikak-...,-
|&<±\Mėtodistų vyskupas James 

Kppannon stojo prieš lobbyis- 

tų tardymo komisiją, bet ne-

Eį* 'atsakė į šimtą.pastatytų jam 

Griausimų dėl išaikvojimo pi- 

fcį'Uigų, kuriuos jam buvo da- 

^t.vęs New Yorko kapitalistas 

Et^umeson varyti agitaciją

jais.” Vadinasi, pres-

1

ries Smithą prezidento 

likimuose 1928 m. Meto- 

ifttų šulas pareiškė, kad jis 

~ nįato persekiojimų nuo 

$kų ir “slapiųjų” ir 

b į tuos klausimus neat- 

* *ąš. Lobbyistų tardy-

• .

ĮO: Romiai j a ųežmox ką su 

Įįįttri daryt. Daugelis nusi- 

|0ę traukti Cannoną atsa- 
įenyben. Jis yra vyskupas, 

įtaįabai gerai, jie sako, 
įt jei ehia 1 MUHk«> 

fr ftaaiduoti legališkiems 
irdyraams, kaip ir kiekvie-

t

Mieste’ Lille, Francijoj, 

buvo didžiulis Katalikų Fe

deracijos Kongresas. Daly

vavo apie 80,000 katalikų. 

Panašūs kongresai įvyko ir 

kituose miestuose: Cler- 

mont-Ferrand, Yvetot, Bel- 

fort, Coutanees ir Tours. 

Juose dalyvavo apie 100,000 

delegatų. Visuose tuose kon

gresuose išnešta sekamoji 

rezoliucija: ’

“Dievotai atsidavę savo 

Vadui ir Tėvui, Popiežiui 

Pijui XI, Lill’o katalikai 

pasižada energingai darbuo

tis, jam ir savo Vyskupui] 

vadovaujant, Katalikų Fe-

ir 

vei.” . • i

Kongreso kalbėtojai per

spėjo, kad katalikai ne vien 

tik džiaugtųsi, kad taip 

daug delegatų dalyvauja 

kongrese, bet uoliai darbuo

tųsi Federacijos tikslams.

p<r > ■ L*4
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d. Šiauliuose
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Nusiginklavimo sutarties 

ratifikavimas eina neskubiu 

keliu. Geriau sakant jis ga

li būti atidėtas iki gruodžio 

mėnesiui, jėi' Wašhingtono 

administracija nėįteiks Se- Sejafįni. 

nątui visų dokumentų sąrišy Gintra i 

su konferencijos eiga'Lon

dono. Administracija neno

ri išduoti tų dokumentų sa

kydama, kad tokie dalykui 

paprastai neskelbiami vie

šai. Tokia, mat, esanti di

plomatijos etįka. Jei admi

nistracija tai padarytų, tuo

met- nė viena pasaulio val

stybė nenorėtų, vesti jokių 

pertrakcijų su Jungtinėms 

Valstijomis dėl neužlaikvtfl 

paprasčiausio tokiuosedaly1 

knose sekreto. ^Bet sen&tae
JT ~ •'~^"cTw>-

▼ Bet soiūtas 
tokiu administracijos atsa
kymu

-

L

- ji
•n

Vokietijos fįnansų-minis- 

teris Pąul Moldmhauer pra

nešė, kad šiems metams nu

matytas biudžeto deficitas 

sumoje 180 milijonų doL tu

rės pakilti 150 milijonųzdaų- 

giau ‘dėl nesumokamų taksų, 

bedarbių šelpimo ir kitokių

ekonominių vargų. Darorfta | Gegužės 25 

 

visokių pastangų, kad davus j buvo tautininkų suvažiavi- 

 

darbo nors 150,000 bedar-Įmas.Tame suvažiavime, ma- 

 

Hų» y . jtyt, iš jų oficiozo “L. A.”

. • | aprašymų buvo smarkių su

Vatikano organas Osser- Įsikirtimų.

vatore Romano praneša, kad f 4<L. A.” apie savuosius 

 

bus iškelti į kardinolus se-[štai ką rašo:

kamieji arciyyskupai: Frąn- - — --------------——-

eesco Marchetti-Selvąggiani, Nors MaeDonaldo, Angli- 

Rafaello Carlo Rossi, Giulio | jos premjero, valdžia išsisu- 

 

Septfįni, Leme da Silvierajko nuo pralaimėjimo, kraš- 

mtra ir Achille Lienart.

Kardinolas Cintra skiria

mas į Rio de‘ Janeiro, Bra

zilijoj, užimti vietą mirusio

jo kardinolo Acoverde, ir 

Kardinolas Lieųart bus ar- 

civyskupu Lille, ^ųmcijoj.

, ’■■•/ "<11' O T,

Prasidėjusiame birželio 3 

posėdy Tautų Lyga'svarstys 

tptiestinos reikalus sąryšy 

su pereitais metais įvyku

siomis riaušėmis tarp žydų 

ir.ąrab!}. Paskirtoji kųmi- 

kiift tam f ildimi ktemb

VYTAUTAS DIDYSIS BUVO 
APDOVANOTAS GALYBIŲ 

NVGAtaJIMO ŽENKLU
Yra nustatyta, kad 1429 

m. apie spalių 30 d. Volko- 

vyske, Gardino gubernijoj, 

Vytautas Didysis buvo ap

dovanotas slibino ordenū. 

Slibino ordenas įsteigtas 

1418 m. Karolio IV ir reiškė 

ženklą sąjungos, kurią glo

boja pats Roiiios imperato

rius. Vytautą Didįjį tuo or

deriu apdovanojus, Lenkija į 

jį žiūrėjo su dar didesniu 

pavydų ir baime..

........................ I Įį^\' M I i i< ■ '■

XX FEDBUCUGS X0«GRfSAS
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci- - 

jos XX-ta8ai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21 S: 
dd^Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam
pas. Adams Street i| New York Averiuė, 
NeF-jersėy." ' '

fl Iškėlus spaudos platinimo 
klausimą buvo pareikšta viena 
antra rimta pastaba. Bet buvo, 
matyt, ir ‘instruktuotų’ iš ša
lies (? Red.) įsišokėlių, kurie 
graibėsi kaip girti tvofos.”

“Antram, psichologu ir sti
liaus Žinovu pasiskeibusjam, 
prireikė iškelti'‘Lietuvos Aide’ 
vienas kiek anksčiau padėtas 
straipsnis ir jis primesti tiems, 
kurie to straipsnio ne tik kad 
nėra rašę, bet ir skaitę.”

Tas parode,, kad tautinin

kai besigirdami “protu” 

pradėjo? graibstytis “kaip 

girti tvoros/’

“Dafhhunko” vienas ko

respondentas iš Lietuvos a- 

pie trys metai atgal rašė, 

kad tautininkai patys sau 

pasidarys galą, nes į savo 

partiją sutraukė visus kar

jeristus. Korespondento žo

džiai pildosi/ : k į*;
». t f + * •* ** f •*

Tautininkai susipiovę tur 

pasitraukti iš 

arba stiSitąriį sl^- 

misistačiusiom c

turiniams Liberalams susi

laikius nuo balsavimo, bet ji 

turi daug rūpesčių namie. 

Bedarbių skaičius padidėjo 

puse mili jpno ir nesnnato 

priemonių kaip tų bloguma 

pašalinti. Indijoj riaušės di

dėja. Žmonės nemoka taksų 

ir boikotuoja Anglijos.pre

kes. Dažnai daroma žygiai 

ant druskos sandėlių ir ten

ka Šauktis kariuomenės riau

šininkams numalšinti, ^ma- 

, _ gu fvaMyt > kraštų- kuomet 
. = sija pa-|viskas'fahm^ bet aųdromsiS-

re|Škė nepasitaddMnię^kad kilus valdininko padėtis ne-

p
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riai, į Federaciją priMąusančioB parapijos, di«ų~
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i?ti Puoštu taip
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Viai^ L. R. K. Federapųos aprtri&hi, 
riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau
gijos bei kuopos, taipgi visi Fed«woįjos prietemai. v 
ir rėmėjai nuolai ‘
svarbjon lįe 
šveitt^n

■ m
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korespon4ento.su
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Rcvelio ir Arensbirgo sar- 70;metų.‘8ukaktųvių fproęa MllHlflii 

gybos brigados veterinarijos rašydamas Sabaliauskas pa- -

2^

TV

t

•<

LĖ

“7r.”

k- ■ f fų"
’.I*. Vyčių Nrajpię&t Anglijos 

Apskritys Vengia^ milžinišką gUgu-

4

dės programas. Pakviesti visi a-

į
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žiaussukaktuves įžymus vi* 

^ šųoinenės'veikėjas attšriniti- 
r kas, garbęų saulvų generolas 
. Jonas Bulota. . ' . \

Gimė jis l855 m. balan
džio 18 d. Kleivuos kaime, 
Jevaravovalsč., Marijampo
lės apskr., neturtingų ūki
ninkų šeimoje. Mokėsi Ma
rijampolės gimnazijoj, vė- 

7 ■ liau karo medicinos (chirur- 
' ginė j) akademijoj, Petrapi

lyje, kurių baigė 1882 m. lap
kričio 14 d.

Būdamas akademijoj jau 
.dalyvavo lietuvių studentų 

1 ratelyje, kiniam tuomet pir
mininkavo^ a. a. Petras Vi
leišis. Tas ratelis turėjo 30 
narių, tarpe kurių visa lai
kų dalyvavo graf. Zubovas, 

. Kymantas ir kt. Visų rate- 
• lio narių nusistatymas buvo: 

’ baigus mokslų grįžti Lietu- 
. von ir kelti žmonėse tautiš

kų susipratimų. Dėl to ir Jo- 
P nas Bulota, kai baigus aka- 
. demijų, jam — kaip stipen

diatui — rusai pasiūlė Už
kaukazėje, klasto apsaugos 
ministerijoje “šiltą” vietų, 
jis atsisakė ir išvažiavo Lie
tuvon. ;
. 1883 m. apsigyveno Prie
nuose ir vertėsi laisva veteri- 

.4 • i

narijos gydytojo praktika. 
Tačiau sąlygos... buvo gan 

' ^"laik^hprietaruose paskendę 

žmonės mažai teisinaudoda- 
vo veterinarijos (ir bendrai) 
gydytojų patarimais, antra 
— labai sunku buvo susisiek- 

, - ti su Marijampole, kur tada 
gyveno Petras Kriaučiūnas, 
vietos gimnazijos matemati- 

. kos mokyt., karštas lietuvis 
Juozas Jasulaitis, Arminas- 

’. Trupinėlis ir Staniškis —- vi
si įžymūs lietuviai veikėjai. 

r O Prienuose Bulota tebuvo 
vienintelis inteligentas.. j

Dvasinio pasiilgimo' ir 
sunkios materialinės padė
ties verčiamas, vėliau persi
kėlė į Vilkaviškį, kur susi
draugavo su liaudies moky
toju Palukaičiu. Čia pasie
nio brigados vyriausybė, pa
stebėjusi jo gabumus, 1886

I& priėjųė jį t^mybp'n lais
vai samdomu*) brigada® gy
dytoju/ Nuo čiair prarid^jo 
jo! tolimesnė karjerą it-ąiip- 
rus tautiškas veiknum, - 
-r • » ' •- ' \ ■ ■

Būdamas gabus gydytojas, 
jis netrukus pagarsėjo ir pa
sidarė žmomaanet Peterbur
ge. Jau tais pačiais metais 
Petėrburgo arklių peržiūrė
jimo komisiją Joų$ Bulotų 
kviečia ekspertu,, 'o 1891 nu 
kai caras sušaukė aukščiau- 

' - i " z:.. .

šių komisiją dėl išradimo bū
do kovai su arkbų isplauti- 
mū Rusų imperijoj, jis turė
jo iš Vilkaviškio važiuoti ir. 
dalyvauti.

Įgavęs įtakos ir pasitikėji
mo rusų vyriausybėje, gydy
tojas Bulota galėjo ilgą lai
kų neįtariamas varytį lietu
vių tautiško atgimimo/ barų. 
Čia jis daug veikė su pirmai
siais aušrininkais: a. a. Ar
minu - Trupinėliu, Petru 
Kriaučiūnu, Mačiu-Kėkštu/ 
Adomaičiu-Šemu ir kitais.

Vėliau, sustojus “Aušrai” 
(1886) prisidėjo prie “Var
po” leidimo, buvo jo admi
nistratorium ir dažnai su dr. 
Petru Matulaičiu važiuoda
vo'į Tilžę tvarkydami “Var
po” ir “Ūkininko” reikalus. 
Čia generolo Bulotos di
džiausias nuopelnas, nes be 
jo, vargu ar būtų pajėgęs 
“Varpas” eitii Tilžėje

kum ir turtingu d-rii Bruo
žiu (kuris paskiri nemaža pi- 
nigiškai prisidėjo prie tų Į “Vilniaus Rytojus” 
dviejų laikraščių leidimo) Įduoda tokių žinutę iš Vare- 
jis pradėjo gabenti iieturiš-Inos: “Balandžio 21 d. iš 
kas maldaknyges ir laikra-ĮMoliadugnio Miliauskas at- 
ščius, nes kaip parubežio ir Įvežė krikštan kūdikį ir pta- 
muitinės valdininko niekas Į §g kunigų pakrikštyti V^.- 
nekratydavo. Į liauto vardu. Bet kunigas

Bet ilgainiui vis dėlto ru-Į krikštyti atsisakė ir pareiš- 
sų valdžia patyrė apie jo Įkė, kad tai pagoniškas var- 
darbą, tačiau Bulota spėjo Į Jas. Miliauskas nenorėjo
išsikęlti ir 1893 m. rugsėjo 7 Į nusileisti. Tada kunigas jo 
d. tapo paskirtas prie fnui- Į vieton pastate kitų krikšta- 
tinių apygardos viršininku.Įtėvį ir vaikų pakrikštijo 
Ten išbuvo 3 metus, ir kai 
tos vietos buvo panaikintos, 
turėjo persikelti į Revelį —-
i . ."t C • v z'

•) Dėlto laisvai samdomu, kad 
katalikai pagal įstatymus negalė
jo būti etatiniais valdžios tarnau
tojais. ; ' j • x ’

gydytoju. 1913 nx iš^joįdi- 

miaiją,Liublino gubernijų, 

kur sėkmingai k o vo j o su gal- 

vijų apkrečiama 

ga. 1914 m. grįžo į Revelį ir 

įstojo Pętro Didžiojo tvirto

vės statybos tarnybon.

Kilus Didžiajam karui, 
Bulota vėP įstojo kariuome
nėn ir 1915 m. buyo paskir
tas vyi-iausiu vętef. gydyto
ju etap. Revelįo veter. ligo
ninėj. Porevoliucijos, 1916 
m. perkėlė vyriausiu veter. 
gydytoju į artilerijos 36 bri
gadų, kurioj išbuvo iki de
mobilizacijos. čia jis taip 
pat nesnaudė. Revely orga
nizavo lietuvius, tvarkė 
tremtinių reikalus, buvo 
tremtiniams šelpti d-jos pir
mininku. Vokiečiams oku
pavus Revelį, jis įregistravo 
tų d-jų .ir tvėrė ešalonus, vi
su kuo rūpindamasis be jo
kio atlyginimo, ir netiesa, ką'

minėjo, liū^ gener. Bulota už 
tai gaudavęs iš Šųlęo kokią 
tai algų.
- •» 2.. rv. - v. 5 < • ' ' '

-Lietuvį įstojo savanoriu 
ir 19lfirm«liepos 1 d. tapo pa* 
skirtas krašto apsaugos mi- 
nisterijos yeter. dalies virši
ninku. Tais pačiais šaulių 
S-gos kūrimosi laikais gen. 
Bulota įstojo ii į šaulių eiles, 
buvo centro vald. garbės 
teismo nariu ir XVII rinkt, 
garbės pirmininku. Be to,, 
jis dar yra sporto lygos gar
bės pirmininku, Liet.(fizinio 
lavinimo garbės pirm., Kau
no medicinos d-jos garbės 
nariu, veterinarijos gydyt, 
s-gos garbės nariu, Lietuvos 
atgimimo d-jos garbės pir
mininku, ir gyvulių globos 
d-jos pirmininkas. < *

Gerb. jubiliatui v linkime 
ilgiausių metų.

• A. .

t-

■ ■ * ‘ w —■

mnmv a <wpv K4TAU- 
' KJ? BBVAHAVDUS O'

. ; Fil^i»®» sŠM)mia .dienomis
tinę, liepos 4 d., 1930,^Palangoje, Į įvyko Vilniuje bendrad- lie- 

Lavrence, Mass. tuvių ir gudų katalikų suva-

•= Apie pąčią Palangą manau, kad Į gavimas, kuriame . gaustai 
jau aiškinti, nes ji yra Į dalyvavo -abiejų tautų kata- ųius į šieną ir niekas
garsi ‘ visoje Naujoje Anglijoje, | atstovai i£ provincijos 
kaipo puikiausia vieta piknikams, Įįy fiestų, išvažiavimas pa

dės ten nuvažiavus nereikia bijoti 
nei lietaus nei saulės. Jeigu lietūs

"JT ' * *

ii ja tuomet eik į salę ir šok; jei
gu, saulč kepina, eik į ežerą ir 
nardykis, ar medžių pavėsy žaisk.

Be to, turiu pasakyti, kad Šie
met Palanga yra'visai atnaujinta, 
kut'daug darbų padėjo kleb. kun. 
F. Juras su savo energingais pa-, 
rapijonais, padarydami gražų ir 
patogų, daimond dėl base bąli lo
šimo ir dėl kitokių žaidimų. Kad 
viską aprašius apie Palangą tai 
daug vietos užimtų laikraščio skil
tyse, bet kuomet nuvažiuosit tai 
savo akimis viską galėsit pama
tyti - , • ■ '

Prie progos turiu pranešti kas 
toje taip garsioje gegužinėje bus 
daroma ir ką bus galima pamaty-

Pati ^gegužine ’prasidės 10 vai. 
ryte. 12 vai. dieną prasidės base 
bąli lošimas tarp geriausių Apy
linkėj rątelių. Laimėjusiems bus 
duodama dovana $15 auksu. Apie 
3-čią vai. prasidės šokiai. Yra pa
imta gera orkestrą, ž kuri sugebu 
puikiai griežti lietuviškus ir an
gliškus šokius. Įėjimas į salę ri

siriųkųsių prašo faiąl 
duoda. Kodėl?! Ne ną| 
Visi pareikąlavo, kad jis 
betų. Kalba; - 
Valdyba! Jūs koop 
pranešimus išpylėt kaip

siuntė švf Tėvui sveikinimo 
telegramą. Kaip iš vietos 
pranešimų paaiškėjo, lietu
vių ir gudų katalikų religi
nis . būvis yra nepakenčia
moj padėty. Kunigų kilnoji
mas daromas - visai neatsi- 
žvelgiant , į vietos katalikų 
norus. Kur gudiška ar lietu
viška- parapija/ ten duoda 
kunigą lenką ir atbulai,.

nesuprato. Turite M 
išaiškinti nef lenkiškai, fį 
ietuviškai. “Tu* nieLį 
— atšovė ponas J. M.
nariai nerimsta. “Tiesį 
kg, mums reikia viskas l® 
uviškai aiškinti.” Pa 

didžiausias triukšmas.;
X * . •< •' ’ •

dyba dar' pasiūlė pr 

naujus įstatymus, kur' 
riams paliekama maža 
.šių bet nariai tą s 
atmetė. Gerai darote, vyrai* 
kad. nesiduote už nosių 
džioti.

i ŪKININKŲ VARGAI
Melagėna. Niekuomet pas 

mus nebuvo tokio vargo, 
kaip dabar. Visi ūkininkai 
nebežino, kaip iš mokesčių 
išsikrapštyti. Užsidirbti nė
ra kur, o mūsų parduoda? 
inųjų, dalykų mažiausios 
kainos. Trys .- pūdai rugių 
8—1 auks.,’ ir tai niekas ne
beperka. Kiekvienas puola
si į “Stefčiko” kasų, bet čia 

. vėl negali suspėti mokėti 
siems veltui. Ir apie 5 vai. prasi- j palūkanų. Turime savo ko- 

 

des programas. Pakviesti visi a- į 4
pylinkės. -parapijų chorai, kurie Į 0Pera^yvQ? bet maža mums

J - '• .

Reškutėnai, Kaltinėnų vm- 
Balandžio 15 d. atsilaųkė 
Kaltinėnų policininkas, Jftt- 
ris, pasikvietęs 9 
Martinkėną (jis mokosi 
mame skyriuje, prieš tai mf 
kėši valdiškoje mokykloje 
pradėjo klausinėti, ar j 
kad Daubarienė V 
Baranauskienė 'Veron 
Daubaraitė Teklė ir Dau 
ras Kazys norėjęs miškan 
dinti Akmęniškių s 
vaikus, kurie vaikščiojo 
diškon mokyklon. Vaikas', 
noma, galėjęs pripasako 
nebūtų dalykų; po proto 
ir jis, kaip pilnametis,

įhinarijoj ir pažinti-tų tau
tų praeitį ir dabartį. Nieko 
nelaukiant turėtų būti grą
žintos lietuviu ir gudų kal
bos į tas Vilniaus vyskupi
jos bažnyčias;1 iš kurių per 
keletu paskutiniųjų metų 

kus į lenkiškųjų mokyklų y-1 buvo išmestos. .
x’ -v • “r .

. 2) Rūpintis, kad nuken
tėjusieji; dėl žmonių- kalbos 
teisių gynimo lietuviai ir gu-1 kimas, gyvybės palaikymas, pyp- 
dai kunigai būtų grąžinti į

‘ ’ ” * " ? &d.

teisės ir galimybe darbuotis 
tarp savųjų. / ,; •

3) Visomis išgalėmis gin
ti pradžios inokyklose vaikų 
teisę mokytis tikybos savo 
tevii kalba ir raginti tėvus 
nepriimti tokių kunigų, ku
rie paneigia tą kataliko vai
ko teisę. 1 «:'

4) Pavesti centro komite
tui dažniau ir nuodugniau 
nušviesti sunkią lietuvių ir 
gudų kunigų padėtį Apaš
tališkajam Sostui tam rašv-

arba net 
delegacijo-

švietimas ' _

Kad lenkai visur bruka 
žmonėms lenkiškas mokyk
las, yra visiems seniai žino
mas dalykas. Bet kai kada 
žmonės už nenorų leisti vai

ra baudžiami kalėjimu, štai 
Plikiuose, Rodūnės valsčiuj, 
10 gyventojų per 5- mene
sius atsėdėjo iš viso 136 die-

A* s-'.

beabejo dalyvaus ir išpildys dalį) iš. j O naudos. Pagriebę Val
džią keletas neva “lenkų,” 
kurie nemoka lenkiškai kai-
'i - • . .*

bėti, pavertė kooperatyvą 
sau šiltu lizdeliu. „Atvelyky 
įvy^' visuotinis koųperat^j^3^^ Tardė 
' , -» • ' V' ’ . . ' ? • W* L. * V ' •* * . J --

v<> narių susirinkimas. Bo
nas P. M. perskaitė prane
šimų ir pasirodė, kad koope
ratyvas nekaip stovi. Po 
pranešimo ponas: J. M. pa
klausė susirinkusių, ar visi 
sutinka su tuo pranešimu. 
Visi tyli. “Gerai, priėmėte” 
— sako jis. Bet vienas su-

<

»
rezoliucijų.

z

— kas 38, Prancūzijoj—kas

— kas 2000
2 Z—

" t 1

Lietuvoj ■

programą. Po to, seks sportas, k. 
į t. jvairios lenktynės, virvės trau-

| Lenkai bijo Vytauto vardo.

pa

kis.

i r

taip, kaip jam patiko.” ■ 
Šis įvykis ir aiškinti neten-• * -
ka! Jis perdaug aiškus!

Kelios rezoliucijos ’

kių" rūkymas ir daug visokią.ki- 
tų, nes dar ir 'dabar sporto ko-, 

kaip, geriau
siai .programą . paįvairinus. Vi
siems laimėjusiems bus duodamos 
puikios ir juokingos dovanos, nes 
L. Vyčių N. A. Apskritys yra pa
skyręs tam tikrą sumą pinigų do
vanų. Be žaidimo ir programo 
bus : galybčs, ‘ ‘ Birutės ’ ’ saldainių 
iš Lietuvos, šeimininkes pažade-, 
jo privirti puikiausių valgių, taip
gi , visokių gėrimų, kurie nėra 
priešingi prohibicijos įstatymams. 

Tadgi visus be skirtumo senus, 
jaunus ir mažus kviečiame atsi
lankyti. Ir visiems ūžtikrjtas 
“good time.” - ' '

> - Putpelė

Ščiau išvardintus 
sius kaltininkus; ta 
buvo atliktas valdiškom nia 
kyklos bute.

Spauda yra viena sti 
suomenės auklėjimo 
barsto žmonių tarpe g;

■5

tais memorialais 
tam rinktomis 
mis. z- ■ -

Iš šių kelių
Gegužės 4 d. Vilniuj įvy-įgaunamas tikras vaizdas, 

 

ko Rytų Eietuvos ir Vaka- Į kokiomis sunkiomis sąlygo
mis tenka, gyventi okupuo- 
toj Lietuvoj lietuviams ir 
gudams katalikams. __ ,

‘‘Trimitas’'

rų Gudijos lietuvių ir gudų 
katalikų suisvažiavimas, 
kur, išklausęs atstovų pra- 

j nešimų, priėmė kelias rezo
liucijas, liečiančias lenkų va
romų lenkinimų per bažny-

L. VTčiy DŪMEI -
• - ■ ' - 4 . .

L.. Vyčiu 184as seimas įvyks 
rugpjūčio 4, 5, 6 dd., Eenosha, 
Wis. Laikas yra labai patogus^ ir 
tinkamas seiniuoti, ypač leisti ato
stogas., . - .

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

Geriausia šią vasarą atostogoms 
proga — tai Vyčių Seimas, Ke- 

I nosba yra gražus miestas, ant
+—----- —{ežero kranto. Medžiais apsodin-

. . •• (tas, gražiais parkais papuoštas,
čias. Čia kai kurias iŠ tų re-| Amerikos Jungtinėse Vai- Įoras tyras. Apylinkėje daugybč 

 

Zoliucijų paduodame ' Įstybese kas 3 žmonėms ten- mažesnių ežerų. < Kitaip sakant, 

 

• 1) Siekti, kad bažnyčiose)ka 1 .automobilis, Anglijoj 
saka liturgijos lotynų kai- ‘ - —
bos nębūtų privilegijuota 
lenkų kalba ir kad gana gu
driomis priemonėmis ir po
litikos žygiais mūsų krašte 
ir užsieniuose. lenkų kalba 
nebūtų- primetama lietu- 
viams^ir gudams katalikams 
per bažnyčias,1 kad visų tau
tų katalikai galėtų' lengvai 
sau rasti vietų ir patogų lai
ką pasimelsti ir išklausyti 
savo kalba pamokslų. Visi 

lidatai į kunigus priya

“Viseonsin the.land of thousand 
lakęs.” O ypač tai gera proga 
lytinių - .valstiją delegatams at- 

43 Vokieti ini V kas 134 Hkti * Vy$iŲ 8eb* * P™1*5®* 
4d,. V okietijoj .Kas 134, Į atogtogas vKiaconBine.

Vyti*
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livnitaoja regnHaMal kas savaitė, prieinamos kainos. Tiesio- 
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liplauPimai mus populiariais kanrimrinlata'tarivai*:
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Prisidėkit prie ekskunaatą kvritf jĮ 

dalyvaus minėjime
’ mirties sukaktuvių '

D. L. K. VYTAUTO
- * Išplaukiant

H0LLAND AMERICA L
vėliaviniu laivu /

STATENDAM
iš New Yorko

BU&PIUeiO 16
Nužeminta laivakorčių kaina { abu galu. Puiki kelionė ir 

pus patarnavimas. Tiesioginis gelžkeltę susisiekimas { KlalpSde 
Rotteniamu. *< '
' Informacijų atsiklausk.lt pas Amerikos Lietuviu 
Agentę .Asociacijos narius.
MIS8 J. LEONAIT®, '“Amerikos Lietuvio” Agentūra,

14 Vernon St., Korcester, Mass.
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J. SEKYS, 220 Park St, Hartford, Conn. 
‘’NAŪJlfcNOS,” 1780 So. Halstėd SU Chicago, Iii. 
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P. BALTUTIS, 3327 S. Halstėd St. Chicago, III 
“DIRVA,” 6820 Supertor Avė, Clevelaud, Otriu.
K. ilAKAJUiVICIUS. 05 LIbertj 8t, Ansonia, Conn. 
K.. VAIŠNORA. Frankiln Snviųgs & Trust Co, Pittsburgb, 1 
J. J. URBSZO, 187 Oak St, Lavrence. Maus, 
r. 1KH.IS, 1T30 — 24-th St. Detroit Midi.
J. Qr BOODEN, 322 We«t Long St, DuBots, Pa.
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V. M. STULPINAS, 3255 8. Halsted St, Chicago, UI 
A. VAKARIUS, 8. 12 A Cnrton St, Plttsburgh. Pa. 
•TARPININKO” Agentūra, A. Kupstas,

< 322 W. Broadvay, So. Boston, Mass.
MISS J. ROMp (Rauktytfi), SO Sterilng St, Worccdtęr 
ft. GENDROLIUR, 305 Broadtvay. South Boston. Ma«a 
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P. BARTKEVIČIUS. 078 N. Mąln Stree^ MonteRb, MaM.
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mojimo

Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimiero Draugijos 

Įgaliotinis Amerikoje
Po to, sekė solisčių programas, 

Į išpildė Elena Vasiliauskas ir 
Celė Andrikis.
nn. Dr. Vius Liutkus davė pa- 

..tą„“ Miksų Motinėlės. 
Vaidina “Ponas Raštininkas,” 
dejų aktų muzikališkas veika- 
fc Vaidino šie: Marytė — p-lė 
knietė Ulinskaite, Petras, jos

keturi vaidylos yra dar 
bet tikrai gabūs. Puikiai 
nėjo. Žada ir ateityje pa-

PADĖKA

Kas 'daryti 1 Mes 2000 balsų'tp- 
rėsime paduoti seime ir seimas tu
rėtų priskaityti tuos balsus tiems 
kandidatams už kuriuos mes bal
savome, nes' kitaip7 mes savo bal
sais. nepasiekiame. ' ■' ., v •

Gana komedijų, nes ryt gali, 
virsti tragedija. O ką paskui už 
tai kaltinsite?

Vienas asmuo negi' gali vedžio
ti 'tūkstančius narių, už nosies, 
kaip seniau Lietuvoj burliokai 
meškas po kaimus vedžiodavo. '

Ar ir mus norite laikyti meško
mis ir vedžioti kur ir kaip nori
te ir mes turime tylėti? Ne, taip 
organizacijose nesidaro.

Klausiamų Susivienymo Pildo
mojo Komiteto kada mums šio ap
skričio nariams bus grąžintos tei
sės organizacijoje? Mes kantriai 
laukine per kelia metus, bet. jau 

kantrybė išsisėmė.
Palauksime seimo., tegul seimo 

dalyviai pasvarsto rimtai mūsų 
apskričio, kuopų ir narių padėti.

Per keturis metus centras su

LDS. Naujos Anglijos priešsei- 
minis suvažiavimas įvyks sekma
dieny, liepus 6 d. š. m., 1 vai. po 
pietų, bažnytinėje svetainėje, 119 
Temple St., Nashua, N. H. Šis su
važiavimas bus priešseiminis. Pa
geidaujama, kad visos šio apskri
čio kuopos išrinktų atstovus ir 
jiems įduotų■ naudingų' sumanymų 
organizacijos labui.

Kviečiame ir tas kuopas, kurios 
Jigšįol dėl kokių nors priežasčių 
nėra prisidėjusios prie apskričio 
išrinkti atstovus į suvažiavimą.

Jeigu kurios kuopos dėl labai 
svarbių priežasčių atstovų negalė
tų prisiųsti, tai nors savo sumany-

■1 P®.- 
atstovą 

ir pasiuntėme į seimą, Cleveland, 
Ohio patirti delko taip pasielgta 
su nariais. “ '

Mūsų atstovui pasirodžius sei-,. 
me, reikalų vedėjas stengėsi, kad 
ir seime jis neturėtų balso. Bet 
seimo atstovai to nedaleidoir mū
sų atstovui duotas pilnateisis bal
sas. Paaiškėjus, kad Massaehu-' 
setts valstijos nariai negavo bal
suoti už narius į Pildomąjį ko
mitetą, seimas* nustebo. Reikalų 
vedėjas pasiaiškino, kad įvykę ne
susipratimai kas link balsavimo. 
Mūsų atstovą už pasiskundimą 
seimui iskoliojo.

- Ta pati komedija suvaidinta ir 
šiais metais. ' > v

Seimas nutarė ir įgaliojo val
dyba pertaisyt konstituciją pri
sitaikant Mass. valstijos įstaty
mams, kad būtu galima čarterį į- 
registruoti. Reikalų vedėjas pa
žadėjo tą tuoj išpildyti. Ar išpyl- 
dė? Ne. Tiesa už metų perleido 
per organą ir to užteko. Ar taip 
sutaisyta,kaip seimas reikalavo? 
Ar tinka Mass. valstijai? Aišku, 
kad ne.

Atėjo rinkimai į Pildomąjį Ko
mitetą, Bet šio apskričio nariai 
negavo balotų nominacijai Pa- 

į laukę kelias savaites- rašėme į 
į Centrą, bet iš ten nieko negavo
me. Tada kreipėmės asmeniai 
laiškais, tai prisiuntė po vieną 
blanką Taigi tie nariai, kurie kai
po pavieniai parašė laiškus, tai 
gaVo balotą, bei kiti "bežinodami 
“sistemos”'taiap ir liko nebalsa
vę- .. . '

Džiaugiamės, kad šiais metais 
nors tiek gavome.
' Pabalsavę balotas grąžinome 
tuojau, kad nebūtų ‘ kokių periš- 
kadų, bet Sūrime organe “Gar- 

Įae” mūsų balsų nėra. Vadinasi 
jnjūsų balsai pasiųsta į gurbą. Kas 
mums atlygins už pašto ženkle
lius? Mutnszkainavo apie <10.00 
neskaitant darbo ir popiero.

Gal mūsų balsai ne už tuos bu
vo paduoti už kuriuos norėtų da
bartinė valdyba? štai ir rinkiniai. 
Mums blankų ir vėl neprisiuritė. 
Talpines ir likome nebalsavę ąž 
kandidatus į Pildomąjį Komitetą^

; A > i■ J, 'A -s

Neturėdamas galimybės dalyva
vusiems mano vądovybėj bėn-. 
aram jungtam chore, D. L. K. Vy
tauto paminęjiine—Dainos šven
tėje New Yorke, asmeniškai pa
dėkoti gerb. chorų vadams ir cho
ristams bei choristėms • už ener- ■ 
■gingą darbą lietuviškos dainos la
bui, kad lietuviškoji daina kuo 
skambiau skambėtų, šiuo, tat, 
spaudos skiltyse, reiškiu rfuošir- 
džią savo padėką Jums, lietuviš
kos dainos apaštalams — chorų 
vadams ir choristams bei choris
tėms, nes Jūsų darbo-vaišiai Vy
tauto šventę vainikavo. Turiu pa
stebėti, kad man buvo malonu šį 
sutartiną darbą dirbti, matant iš 
Jūsų pusės širdingumą -ir pakilusį/ 
ūpą.

Taip pat reiškiu nuoširdžios pa
dėkos gerb. klebonui Paulioniui

Mūsų brangios organizacijos sei
mas čia pat, birželio 23—26 d. d., 
Niagara Fall£ N. JF. /'. • / 

tat** ' • '■ i* ■*' r *Visi nariai šiuo seimu yra susi
domėję, bet gal daugiausia yra 
susidomėjęs mūsų L. R. K. S. A. 
Massachusetts apskritis.

“ i
Šio apskričio nariai yra baisiai 

nuskriausti. Jiems atimtas^ balsas 
Susivienymo reikalais kalbėti, at- 
imta.\teisė dalyvauti Pildomojo 

i Komiteto rinkimuose.
Šiandien Susivienymas jau ne- 

į betas ką buvo keli mėtai atgal, 
t Nariuose yra kilęs nerimas ir 
klausia “Kas bus. su mūsų Susi- 
vienymu?” <

Jau ir bylos teismuose buvo iš
keltos ir tebekeliamos narių prieš 
Pildomąjį Komitetą,

Dėlei tokios betvarkės mūsų Su
sivienymo Lėšų fondas ne tik, 
kad ištuštėjo, bet jau ir deficito 

Į pasidarė apie 50,00Q dolerių. 
I Neturėdami balso Pildomojo Ko- 
Į miteto rinkimuose mes negalime 
nei tos betvarkės, kuri daro di- 1 mumisnesiskaitė.

I džiausią žalą mūsų organizacijai, 
| pataisyti. \
I Šūai kokia komedija lošiama 
Inuo 1926 metų mūsų valstijoj.
| Tais metais, gegužės 30 d., į šio 
| apskričio suvažiavimą, kuris įvy- 
jko Šv. Petro par. svetainėj, So. 
I Bostone buvo atvykęs Susivieny- 
Įmo reikalų vedėjas ir pareiškė: 
I “ Užsidarykite duris apskričiui ir 
I kuopoms. Aš, Susivienymo reika- 
I lų vedėjas, panaikinu visus Massa- 
1 chiisetts kuopų susirinkimus, nes 
taip reikalaująs “insurance” de- 

I pajtmentas. Ir jūs būkit “ąuiet,” 
I nesimaišykite niekur, nesigarsin- 
Tkjte, o aš čarterį užregistruosiu į 
Į tris mėnesius laiko.” . ?<• 
I Apskritis ir kuopos paklausė. 
I Jeigu kada ką ir veikė, tai kaip 
|“ex.” Taip laukėme lig 1928. 
-I Prieš seimą , mums nei balsuoti re- 
I ferėndumu nedavė. Manėme, kad 
į jau toks yra viso Pildomojo Ko- 
| miteto parėdymas.
j^NariaiJąfear

[giet^te savo kolonijose 
ės sukviesti koskaitlin- 
sveČių dalyvauti šioje'ge-

' s

NEW BRITA1N, CONH.
įį Ruošiasi prie apvSlkščžbjnno

Kadangi Conneetieut valstijos 
lietuviai yra nutarę apvaikščioti 
D. L. K. Vytauto 500 metų mir
ties sukaktuves bendrai Water- 
bury, Conn., rugsėjo 4-mą d^ (La- 
bor Day), tad šios kolonijos lie
tuviai suprasdami tą svarbų rei
kalą suorganizavo vietinį komite
tą, kuris susideda iš visų vietinių 
draugijų bei kuopų. Šis komite
tas laikė susirinkimą 3-čią d. bir
želių ir nutarė dalyvauti Conn. 
lietuvių rengiamam apvaikščioji- 
me koskaitlingiausia. Jaip pat ta
po perduota kiekvienos draugijos 
atstovam Centralinio Komiteto at
sišaukimas ir prašymas aukų. Nu
tarta, kad atstovai savo draugi
jose paremtų tą Centralinio Ko
miteto prašymą, kad gauti kiek 
aukų ir padarytų agitaciją, kad 
New Britainiečiai. dalyvautų gau
siai. ;

Turiu pažymėti, kad pradži; 
jau turime. L. R. K. moterų ir 
merginų sąjungos vietinė 38 kuo
pa pirmutinė pridavė $5.00, ku
riuos priėmė mūsų iždininkas M. 
Mažeika.

Taip pat tapo paskirta- pora 
merginų, kad pereitų per vieti
nius lietuvius vertelgas bei šiaip 
geros valios lietuvius ir parinktų 
aukų. Įgaliota p-lė Daniusevičiu- 
tė ir p-lė S. Matuliutė.

Tad prašome visų geros valios 
lietuvių kuomet jos pas Tamistas 
atsilankys neatsisakyti paaukoti 
po kokią penkinę ir priduoti sa
vo trumpą biografiją, kuri tilps 
šio apvaikščiojimo išleistoje kny
goje. Kitas viętinio komiteto su-

už suteikimą gėneralėms prakti
koms salės ir nuoširdžią pagalbi 
laike tų praktiku chorus tvar
kant. ' . /

Reiškiu gilios pagarbos Jūsų— 
“Dainos Šventės’ dirigentas — 
Laisv/Menininkas '

• - „ J. Žilevičius

rnbuvus naujam vargonininkui, j 
choras smarkiai pradėjo darbuotis. 
Į mėnesį laiko surengė birželio S, 
koncertą parapijos naudai, kiltis 
puikai pavyko. Geriausia atsižy
mėjo koncerte šie solistai > O. Gu
rauskaitė, V. Bozis, J. Šimonis, 
p-lės F. Vydell, H. Rasinas, S. 
Šilkūnaitė ir V. Zakoroski. Vąr- 
gonininkui dainuojant p. V, Bo
zis pritarė mandaljna. Žmonėms 
patiko. Dabar ehoras ruošiasi prie j 
veikalo “Consilium Facultatis.”

Šioj kolonijoj jaunimo yra daug 
ir jis yra labai mandagus. x 

į ' . Z- Svečias

Darbai visai sumažėjo. Daug 
žmonių be darbo.. Biznieriai irgi 
nusiskundžia^ kad dėl bedarbės 
Ir biznis sumažėja. Bučeriai skun
džiasi, kad žmonės nė už valgo
mus produktus neųžsnpoka. Lie
tuviai yažįuojįsLiėtuyon.

Šv. Jurgio jfarapija yra didžiau
sia šioje kolonijoje. Yra daug 
draugijų ir visos rengia piknikus, 
kad parėmus parapiją.

Pereitais metais Irgi gražiai pa
sirodė aukomis. Aukavo šios; L. 
R. K. Š. A. 171 kp. $20, šv. Juo
zapo dr-ja $25, šv. Jurgio dr-ja 
$50, Sodalicija $00. Pavieniai: 
P. Mockevičius atnaujino stovylą 
$67, O. Merkevičieng (ąmotą 
$100, J. Permenas (arnotą) $100,
L. Būdvietis (arnotą) $100, K. 
Steponauskas (6 liktorius) $140, 
J. Karvelis (kryžių proces.) $141,
M. Kirvaitienė (2 dalmatikas įt 
mišiolą) $150, Ą. Šalasevičius 
(baldakymą) $175, A. Dzenkaus- 
kienė (3 lenteles ant altoriaus ir 
arnotą) $183, J. Paulauskienė 
(kryžių ant altoriaus ir ‘arnotą) 
$200, V. Buteikis (karpetus ir 
t ori b alum) $200, K. Šitkauskas 
(paauksavo liktorius) $220, , M. 
Dudėnas (amžina lempa) $200, J. 
Simonavičius (monstrancija) $265, 
V. Jančaitis (lempa su 120 švie-. 
somis) $1,600.

Taigi pereitais metais bažnyčia 
papuošta ir seserų namas gerašir
džių žmonių aukomis pertaisy
tas. Kainavo $5,700.00.

Parapijonys matydami gražų 
naudingą savo klebono kuų.

Pasiuntėių? rezoliuciją L. R. K. 
S. A. teismo komisijai Massachu
setts Apskričio narių reikalavimą 
registruoti čąrterį.

Štai ji: . .
1. Dėlko čarteris neįregistruo

jamas Mass. valstijoj?
2. Dėlko reikalų vedėjas neat

sako skubiai į adv. Shields laiš
kus čarterio įregistravimo' reika
lu, bet tęsia per kelis mėnesius su

S

atsakymais?
3. Dėlko centro reikalų vedėjo 

pažadai, duoti mums gegužės 30 
d., 1926 m. atsilankius į Mass. 
valstijos apskričio suvažiavimą, 
kurį galimą sakyti jis pats sušau
kė So. Boston, Mass. nėra pildo
mi?

Tuomet jis štai ką mums pa
reiškė: s__

“L. R.-K. S. A. kuopos ir aps
kritis Mass.4 valstijoj turi užsi
daryti visai, o aš čarterį įregis
truosiu į tris mėnesius laiko 
“sųre/’'tik būkite ramūs.” Jau 
praėjo keturi metai ir Čarterio 
reikalui beveik vietoje — pažadė-

Birželio 8 d. įvyko šv. Pranciš
kaus parapijos “šeimininkių va
karienė. Visi valgiai, gėrimai ir 
pinigai buvo suaukoti "geraširdžių 
parapijonų ir biznierių. Pelnas 
paskirtas užbaigimui naujos baž
nyčios. Jau darbas pradėtas. Ru
deny manome turėti iškilmingą 
bažnyčios pašventinimą. Parapi- 
jonai skaitlingai suėjo į vakarie
nę. Nors laikai yra sunkūs, bet 
negailėjo $1.00 šiam tikslui. Žmo
nių buvo apie 400 ir pelnėme a- 
pie $430.00.' Mūsų klebonas kun. 
F. M. Juras taip buvo' sujaudin-. 
tas, nes parapijonai tikrai paro
dė, kad nori darbuotis ir baigt 
statyt- bažnyčią. Tėvelis F. M. 
Juras išreiškė nuoširdžią -padėką 
aukotojams, darbuotojams ir at- 
silankiusims. Sunkiai pasidarbavo 
šios ypatos': L. Švenčionienė, T. 
Aurilienė, O. Akstinienė, M. Do- 
vainienė, O. Baubinienė, E. Šimo
nienė, A. Masioniutė, S. Raznaus- 
kiutė, M. Mikuiutė, M. Auriliutė. 
M. Singailintė, M. Vaitkevičiūtė, 
O. Akstiniutė.' ' - >

w kviečiame dalyvauti 
apskričio lietuvius, nes 
r maloniai ir svetingai 
i ir smagiai laiką pralei- -Z - <

raėjus šaltai žiemai, ir atėjusį 
miam pavasariui, gamta kelia- 
miego ir puošiasi gražiais ža- 
'TŪbais ir žiedais. Ji savo gra- 
ų Vilioja kiekvieną į laukus, 
ta arba miškus.
Msnaudodamas tuo laikotar- 
Ifoterų Sąjungos Conn. aps- 

tengia gegužinę, kuri įvyks 
o 22 d. š. m., Bnckland, Ct. 
yra viena iš gražiausių, kur 
Įima pasigerėti gamtos gra- 

ir pasimatyti su visais pa
ris. Svarbiausia, tai yra 
has gražus programas susi- 
is iš dainų, kurias išpildys 
kių chorai. Yra užkviesti į- 
kalbčtojai. Taipgi dar pir- 

“*ą dalyVffus jaunametės są- 
Ss iš Hartfordo ir New Bri- 
os irgi prisidės prie išpil-

“SARGYBA” kovoja, su įvai
riomis dvasios negaliomis' ir gyve
nimo nenormalumais, k. ę, bedie
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt.
“SARGYBOJE” skaitytojas ran

da įvairių žinių ir apžvalgų iš 
mokslo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenimo.

“SARGYBOS” kaina: metams 
— 6 litai, pusei metų — 3 litai, 1 
numeris—75 centai Užsienyj dvi
gubai brangiau.

Metiniams skaitytoj*! i duoda 
priedų “Laim?fe” kalendorius ir 
loterijos bilietas^ /
. Adresas) “BaffijrbM'* JUtafalą. 
IahMK Ti—mTTAMiin MMhi.

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados.

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai tino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 

-leidžiamą MvaitražtJ
“Mūsų Laikrašti”

Jj reikia uMsakyti sau Amerikoj ir 
visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje.

“Musų Laikražtis" metanu kaltuoju 
ketur litai, pusei metų —.du litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau.
' Adnm: Lietuva, Kctmas, La^vfls A«

tulikų pastogė/ ■ ■'
Mums liepė būti ramiems per 

tris mėinesius, o mes buvome ra
mūs net per keturis metus. .

Bet prašome šio seimo, kuris į- 
vyks birželio 23—26 d. d. 1930, 
Niagara Falls, N. Y. tarti žodį ir 
grąžinti mums narystės teises.

Mass. Valstijos Apskričio Vei
kiantys Komitetas: /

- Pirm. Kazys Lekeckas, 
Rašt. Jonas M. Vieraftis 
K. N. Statys Monoevičia 
K N. Kazimieras Baronas 
K. N. Juozas Svinkas

regutrarinąą Mąaa. yakrtj^j,\ąi^^ 
konstitucija? Juk peręitas šernas 
nutarė konstituciją pertaisyti;
Taip pertąisė. Ar tinka? Jei oeį 4^ 
tai dėlko? Jau ir kitas seimas Čia ' 
pat, o beveik nieko nepadaryta. ' ’
Kasiam parkui kliudo? Ar laiUL^-^ 
kia,. jtad čarterūr įregistravimą 
pasiimtų pačios kuopos? Ariau-' , 
kia, . kad mes paduotume čar^e- - 4 ' 

rio įregistravimo planus kaip, 
kad kiti apskričiai bei valstijos ' 
padarė? Jeigu ir toliau taip bus • ‘ 
mes turėsime imtis kiįų priemo- ; 
nių, kad atgavus savo teises.

7. Klausiame, kas do priežastis, 
kuomet iš Mass. valstijos nori pri
sirašyti prie Susivienymo arba » y. 
persikelti į aukštesnį skyrių po- ‘ 
mirtinės, vietiniai gydytojai iš- 
egzaminuoja ir pripažįsta sveiku, 
o iš centro praneša nąriui “ne
priimtas” be jokio paaiškinimo ■ 
dėlko t ~ '

Toks pasielgimas skaudžiai at- - . 
siliepia į -L. R. K. S. A. augimą. 
Taip ilgiau negali būti.

8. Dėlko Pildomasis Komitetas 
nesusidomi Mass. valstijos kuopo-
mis ir nariais, nešėjosrjau'ir““da- 7
bar beveik pakrikusios? Rodos, 
Ui jo tiesioginė pareiga.

9. Kas kaltas centras ar organo
“Garso” redakcija, kad netalpi- • 
na jokių nusiskundimų iš Mass. 
valstijos, nors jie yra tampriai 
surišti su L. R. K. S. A. reika
lais? . ’

Šitokių uždraudimų dar nėra 
buvę jokioje organizacijojė ir iai- 
kas tą panaikinti ir Susivienyme. 

Begalo svarbu, kad nariai užėmę 
svarbią vietą Pildomajam Komi
tete žinotų savo darbą ir dirbtų 
tik naudingą organizacijai darbą. 

Kas atąakys už pakrikdymą 
Mass. valstijoj L. R. K S. A. i 
kuopų? Šiandien jau ir iš geriau
sių narių girdžiame užmėtinėji- 
mų, kad nėra teisybės.

Mes atsišaukiame į narius į- 
seimą padėti mums atgauti Susi
vienyme teises.

. Mes norime gyvuoti ir gyventi 
ąųgamzuotat ' • .4



PAREIŠKIMAS

ŠeŠtadfeny, b:
irH^ATING

Birželio 15 d. vakare kun. Vir- 
mauskis buvo Worcestery kun. 
Bakano primicijų viešame pager
bimo bankiete. Žmonių! buvo daug. 
Kun. Bakanas buvo sveikinamas 
kaipo pirmas lietuvis Worcesterie
tis priinicijantas. * •

M. Dtfsevičiutė,“Darbininko” 
administratorė ketvirtadieny, bir
želio 12 d. dalyvavo p-lės Placidos 
Vilėikiutėš iš Voreėšter užbaigi
mo, kolegijos, Emanuel kolegijoj.

Sekmadieny, birželio 15 d. p-lė 
Elena Januškevčiutė užbaigė auk
štesnę mokyklą, Nazaret Aukštes
nėj mokykloj. Ji dirba “Darbinin
ko” administracijoj. . - •

niją. Tai buvo begalo 
lys. Garbė dvasios va-

DĖL KARŠČIO ŽUVO 12
Sekmadieny buvo nepaprastai 

karšta diena. Septyni besimaudy- 
dami prigėrė, o penki žmonės mi
rė nuo karščio. \

lėkite priaiųst 
rite klausimai 
ftvafttomi ir

Skaitytoją skalpui padidėjus Iki 
10,000 iotėrtfa iras plečiama. eJi pri
sirinks 20,000 skaitytoju, loterija bus 
padidinta tris kartus,

Skubėkit užsisakyti. “Sargybę,” kad 
nepritruktą pirmąją numerių.

Adresas: Kaunas, Liaudies namai, 
“SARGYBOS” adm.

ktifft įvyks birželio 29 
Linden, 
. Komi- 
ir nori 

s publi- 
fcėtei# j šį is-

£Žiktitii$ Vytauto Di- 
. ; Ko

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

Nepagailėkite valkams dži&ugs- 
mo ir naudos 1

“Saulutė” eina du kartus per 
mėnesį 16 pusL didėlio formato stt 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje^ 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
metams 12 lit., pusei metų 61 lt., 
trims mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje 
ir kitur .metams 15 lity pusei mė
tį 8 lt. , , “’

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

ŠOITFH BOSTOlRBčIAI 
. KRIKŠTYNOSE

Sękmadieny, birželio 15 d, kun. 
F. Strakauskas, šv. Juozapo para
pijos klebonas LowelĮ, Mass.' pa
krikštijo .pp. Salatkų' sūnų Juoza
pu. . _ Z .

P-hai Salatkal .gyveno So. Bos
tone ir buvo savininkais Strahd 
Lurich. Dabar turi ūkį Bedford, 
Mass. a . A ' t.

Krikšto tėvais buyo So. Bosto
niečiai daktaras Š. Galvariskis ir 
p-lė Ona Vai e ekiu t ė, y

Pietuose dalyvavo.daug Svečių: 
Kun. F. W. Strakauskas iš L0well, 
Mass., adv. George H. Shieids iš 
Brooklinė, Mass., pp. Burbuliai;T. 
ZįlefeSžiš, p-lės ŠliūjĮiutė ir Stro-

yra ’sv.' Kazimiero Draugijos na
rių. Mat čiū ilgus ffiętdš garbingai 
klebonavo didelis spaudos darbuo
tojas krfn. Urbonavičius, čia kąi 
kuių laiką gyveno uolus Spaudos 
-apaštalas, pirmas šv. Kazimiero 
draugijos įgaliotinis kun. P. Kas- 
čiukas. O dabartinis klebonas kun. 
•Virmauskis ir gi visa širdimi re- 
jmia katalikišką spaudą ir ją pla
tina. Be to čia pat išeina * ‘ Darbi
ninkas, ” kuris yra žmonių labai 
mylimas ir plačiai'skaitomas. Tas 
viskas įkvėpė BoštoriieČius pamy
lėti knygą ir laikraštį.

| Tokioje palankioje dirvoje ma
lonu yra dirbti ir atsilankyti. 

Į Kandi daug pritarimo ir įgauni 
I gražių įspūdžių. Tat ir sekmadie- 
|nį,,birželio*8 d. daug Senų.narių, 
nemažai ir svečių susirinko į pra
kalbas. Viši dalyviai labai domė
josi šv. Kazimiero Draugija ir ben
dra katalikiška spauda. Po pra- 

Į kalbų prie skaitlingos šv. Kazimie- 
| ro šeimynėlės, prisidėjo nauji am- 
I žini nariai-: Teresė Zareckiute, A- 
I gota Kalinauskienė ir N. N. ir me- 
I tintais nariais: Agota Derkįntienė, 
ĮMarė Lubikienė, Jonas Grudzins- 
Ikas, Vladas Brazauskas, Kondro- 

| tas Rainys, Stasė šijevkiutė, Ag- 
I niėška Krasinskiene, Emilija Vi- 

Įdunskienė. Ona Vaičiūnienė, Mo?
I nika Barauskienė, Magdė Valad- 
| kevičienė, Konstancija Rakauskie- 
I nč, Pranė Steponavičienė, Ona Ki- 
| bartienėš Kazys Gelžinis, Aleksan- 
Idra Milruntienė. Valio-nauji na-. 
I riai.

,! Nuoširdžiai dėkoju gerb. klebo- 
rfui kun. Virmauskui už prakalbų 
suren girną ir naujiems nariams už 
parėmimą katalikiškos spaudos.

Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimiero Draugijos 

Įgaliotinis Amerikoje

DARBININKŲ PIKNIKAI
LDS. 1 kp. iždininkas p. V. Va

latka praneša, kad kuopos mėtinis 
piknikas įvyks sekmadieny, birže
lio 29 d., Munckback’s parke, Ros- 
lindale.

Liepos 27 d., LDS. 1 kp. rengia Į 
kitą pikniką Centro naudai.

Darbininkų piknikai visuomet 
būna linksmus. Bus skanių užkan
džių, šaldžhj gėrimų ir kitokių 
garduiftynų.

Gera lietuviška muzika pra- 
inksmins visus.

Į abu pikniku rengėjai kviečia 
Visus iš visos Naujos Angliją? ir 
Tntur/ - y /,. ’ ' r:■ ’>.• . '• «

Ketvirtadieny įpuola Dievo Kū
no šventė. Per visą Oktavą mūsų 
bažnyčioje atsibus mišparai. Sek
madieny tuoj po sumai įvyks Die
vo Kūno procesija. Po procesijai 
lai visi važiuoja į parapijos metinį 
pikniką Roslindale. '

RADO BRAVORĄ “KELEIVIO” V- jfSs

Pereitą peiilttądiėpy, birželio 13 
d. "(Telikta if penktadienis, tai 
“Kėleivib” nelaimingoji Sena). 
“Keleivio iiamė prohibicljos agen
tai padare kratą if frado bravorą? 
Visą “štofą” susidėję išsivežė. 
Maikis nekaip jaučiasi. Visgi ga
lėjo’ pa rodyti*'raudoną knygutę ” 
ir gal būtų palikę ramybėje. Jei
gu karo metu buvo "galitiga,” tai 
dabar būtų btivę visai OK. Tai, 
nesusipratimas.

Kitą Sekmadieny, birželio 22 d., 
švvP«trd pąiaj^A i^tdga ko- 
misija rengia milžinišką ištažiavi- 
mą --arba gegužinę, kuri įvyks 
Mtincbback’s darže, Roalindale,

Bostono “tautininkai” veža sa
ko vaikus krikštyti pas svetimtau
čius; laidoja pas juos savo numirė
lius, maišosi su svetimtaučių orga
nizacijomis, veikdami prieš liėtu- 
tidš katalikus. Toks yra jų tautiš
kumas, kaip katalikiškumas tų 
'/katalikų,” kurie Veikia su lais
vamaniais. - ...

■?. ? s £ 77 r. -.i ■;< -ji .r 
ČIGONŲ KARAS BOUTH ENDE 

Sekmadieny, birželio 15 d. ant 
Rochester gatvės So. Ende, Bos
tone susimušė čigonai. Muštynėse 
dalyvavo apie 200 čigonų ir pa
naudojo šluotkočius ir kitokius į- 
fankius. Susipešė dėl $200, ku
riuos, sako, būk pavogę iš kitur 
atvažiavę čigonai. Poiieija numal
šino ir areštavo 6 čigonus.

\ w. j^apoenm Bvyzo atostogų į 
Sodus, Mieli. Pakely sustpjo New 
forif dalyvavo Lietuvos Eko
nominėje Konferencijoje ir Shar- 
key-Schmeling kumštynėse. Į Bos
toną grįžš apie liepos 15 d.

kursą užbaigė
53 mokiniai. Jievisi gavo gražius 
pažymėjimo ženklus’ — 'diplomus.

Giedojo užbaigusiųjų klesė, p. 
M. Karbauskui vadovaujant.

- Taipgi giedojo solo p-lė F. Kaf- 
btusUhtė Avė”Įtaria” irdhetą 

Grabijoliutė ir Jakubauskiu- 
tė.; . ' z

Kun. K. Nofbūtas buvo cefęnjct 
nijų vedėjus. < .

Pilnųjų Blaivininkų 49 kuopa 
ukav.o vasarinei mokyklai $25.OG. 
ms daugiau?

». • • •
f - t

Birželio 18 d. Weston Kolegijom 
e yra jėzuitų švėntiriimai į kūni
jos. Jaunų jėzuitų kunigų tarpe 
asis ir mūsų Tėvas Antanas Meš- 
«,S.J.

0S (jUDMiBOM pTlvMCMn KbIO 
n MM ir Mtfig
jbo tfuzikM KMMrvitorUų.

Moterų Sąjungos Maine ir Mass. 
apskričio suvažiavimus įvyks bir
želio 29, 1930, 2-rą vai. po pietų, 
Maironio Parke, dabar vadina
mam Labdarybės dr-jos įtarko 
svetainėj, W«rtfe«ter, Mate. 'Ke
lias į ShrdHbtiry važitibjant pas 
Quinrigamond ežerą. , 
. Visos idiopos malt 
atstoves. Labai ava 
kuopų gofotei btb 
turtinė reflgtia prie aktyvflhfo vei
kimo.’ ‘ ,

Sekmadieninės mo-
L-yr j į’ f

Rytinių Valstijų Lfettttių
i Visuomenei

' ''“U

Prie antros lietuvių dienos iš
važiavimo, 1 
B., ProgrešS tfttfb Parke, 
N. J. rengtafitiš kirkia 
šija deda viteš paštaflgaf 
i ai atlikti, kžd sdtfUtikn 
kos nors 
iorinį iš vi 
Bžiojo stikašttifių metais, 
daugiau suvažiuosiizie 5o geriau 
kalėsime pagerbti savo tautos va
ją. Lietuvi, nepamiršk ,p risi reng
ti į šį šaulių išvažiavimą. Pro
gramas bus įvairus kokio da nėra 
buvę. Jaunimui 'bus gera proga 
pasišokti. Muzika bųt Rera^., .

Ražt. J. B. iemaittsJ, - v,.,, y., , .į.

IR SLOGOS
Dykai Um^finimo budat kurį bile'kas 
gali navdatit be jokio ten neuisigane- 

dinimo arba laiko įaiiinimo.
Mes turime badą dėl sniaikymo Du

sulio, ir norime kad Tamląta pamėgin
tumėte musą padų maldomi. Nėra skir
tumo ar farfsenėjtisl arba dabar atsira
dusi turėtumėte ita&gidtl ų budi 
ta rttrtufcTSrtlįnfMtette gyvenate; 
arba kokio amžiaus esi arba kofcj dar
bą dirbi, jeigu tik turt dusuli turėtų 
pa gelbėti. ,

Labiausia tleinš oorltae pasiųsti ku
rie jau nustoję vilties dėl kokios pa- 
gelbėk' korte yru vartoję visokius bu
dus Ir 'tie pasekmių.

Sis dykas pasiūlymas yra per daug 
svaibus praleisti. Raėyk dabar Ir pra
dėk’naudotis Šia .proga tnojaus. Ne- 
siųsk plaiit Tiktfi tenrtau pa
dėtą kuponą Ir pasiųsk. Padaryk tą 
Šiandien. • • ’

DYKAI 1ARANDYM0 i
l«7fONXS 1

Frontler Arthmir .. 
1566J rrontter Bldg^ *’ ■ 
462 Niagara St, Buffalo, N. Y. 
t Prlsląsk dykai Hbandymul:

•«»••••*»»• •••••<• • | • •
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landai įvyksta didelis parapijos 
komisijos ir darbdotojų susirinki
mas ypatingai parapijos metinio 
išvažiavimo reikalu.

» Petersonak ir kitiijf - . ■' •-
Svečiams besirengiant, važiuoti 

Į namus atvažiavo ir p. J; Mika- 
fibnioT su ‘ ‘ svveetheart. ’ ’

Svečiai linkėjo p.rBalątkam di
desnės šeimynos ir jaukam sūnui 
Šveikam augti.

balandžio 29 d. vakare, 1
te M darbininkai SS- < / ', VAiSfti

oteKtedvfteteįi w gMteMt d 
sideg? Budino ir Vulfdvi- vS.Fi™'ii3rt^’^!£«A | 
čiatis hialfliiaš if kštįfiSt& i&PS&BISl * 
CfdiStdS, ėįairt Sidbteini vS- f 
jiii, greiti! i&iptet? if audė- 
gS irotpiūr?, mdlOtias, di- 
džiulė daržiiiė, sandėliai-, ftA*:
lentos, medžiai ir visa, kas 
tik bilVO aplinkui; Šandė- DrągMiaaTO ausiJų^te.laio S 

lmijše stiiįčgB 8 vagėtnai ’
rflgių it iidiflažai miltų if še- v^^įfjragyoe ratteiate 
Idiiį. Malūną, valdė nė pats
savininkas, bet ji ntfoffliiya ŠVENTO P2T&O IB VOTIMI 
M. Baronas už 50,000 litui z DR-JOS VALDYBA 
rriėiains. Leiitpiuvę laikėĮhratfrtnkte-^jopasnPetrauAąA 
ViilfŲvieiatis štog^fiš Db-1
vydas Gitišbergas.-^Nuėsto- p^^Kffiwk2r—O]^^Bu81t&<..v 
litį spėjama, yra arti mili-LjJaSaaaŽs 
jono litų. Turtas-a^tiifr 1
tas buvo tik 165,000 litų su-
mai. Abiefošfe įtnd&ešė diis Į p|A ŽįuTS*'
bo apie 30 darbininkų. Gaiš- “* nedttoieų ktefcyiegą mtojofof 
ro metu ne vieno skviniBkol R sivMth^ £xPB«!ttm! mom 

Lietuvoje nebuvo, nes jiedu Į    ... , .Z"*
buvo išvažiavę - į Berlyną Į ?V« BL. BAAAI^-
baigti reikalų sd švfedaik dėl L • W0S VALDYU; / 
, , . • . . ?v. I Pirmininkas — Motiejus žiobs,
taip pat Jonavoje esančioj ras e. šetentu su 8t». Btteob; mufe, 
degtukų fabriko “Saulė;’’’ ĮpS&ritteb

. _ __  . ” .’ , , I 24 Thomas Pk., So. Boston^ Mate..
- u—.—, jprut Raėtinhifcas — Jonas Gllueckli

ŪRA«WUJE KĖDARBA^ i
Uragtrajaiis lietuviui nū-Jižairihtes — Andriejus Nandžitinak 

sisįsmdžia nedarote Daugel |M^ite1--ajona8’ž^i?*ton* V;
li^ keliauja pėsti f Branlijų |DraSK?koįiŽriSSS’kStte^ą; 
ir Argentiną, tik tiems liė- tiiviaL Ufagvajdj 

kurte prisisuko prie fifeibįgy igAŽtijįitįfeii« % k 
darbų/0 fabrikuose darbas všūbT^ra iimūiĮi 
eina, bet šu pertraukomis! Jpirininiiifcte — AjituMatete^

REIKAUNGAS GERAS 
DUONKEPIS

... Tūri būti sąžiningas ir nevar
tojantis svaiginančių gėrimų. Mo
kestis užtikrinta. Mūsų duonke- 
pykla yra moderniškai ištaisyta. 
Kuris įdomauja ir nori turėti sad 
gerą darbą prašome kreiptis | 
^Darbininko” administraciją.

4
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stybę nuo gresiančio skėrių 

į Paminklai yra statomi n& pavogus, ęūrydamos* skė
rius. . Paminklas yra penkių 
metrų ąuKŠSio'sn dvįem pa/ 
auksuotomis jūrų faegždė- 
mis, ryjančiom Skėrius. Not- 
tingham’e yra paminklas 
garsaus anglų poeto Byron 
šuniui. Ant to paminklo iš
kaltas toks savotiškas , parai 
šas:

“Čia ilsisi liekanos pada
ro, kurs buvo gražus be pui
kybės, pajėgus be pasiprie
šinimo, narsus be žiaurumo, 
ir turėjo visas žmogaus do
rybes be jo silpnybių. Šis 
pagyrimas, kurs būtų nieko 
nereiškiąs pataikavimas, jei 
būtu taikomas žmogui yra 
tik teisingas padėkos žodis 
Boatsvain’ui — šuniui.” 
.... .......—____ y - “Tr.”

KEISTI PA

" X- . -w ~ s ty X*’

tik mokslininkams, valdo- 
</._vams, karo vadams ir kl- 

^įtiems ką gero ar įžymaus 
padariusiems žmonėms at- 

-minti. Tai rodo šie keli pa- 
vyzdžiai. ■

p^Ąliaskoj, į kur praeitą 
. šimtmetį veržėsi aukso iėš^ 

koti tūkstančiai žmonių, y- 
g? «a pastatytas paminklas = 
|||&auriam banditui “Soapy 
gį Smith/’ kuris jėga atiminė-

4avo. iš aukso ieškotojų, jų. 
^ laimikį, dažniausiai žudyda- 
^Į mas. Paminklas yra iškaltas

KŪoj — tai yra Smith’o 
įalva, astuonių metrų aukš- 

gftumo, su ironiškai besišyp- 
Y Šančių veidu. Londone yra, 
^Tpaminklas, vaizduojąs gerai 
p~Ynipenėtą vaiką. Paminklas 

pastatytas toj. vietoj, 
užgeso didelis 1666 me- 

| tų gaisras, sunaikinęs daug 
K namų. Gaisras, pasak pada-1 
įC vnnų, kilęs “dėl apsiriji- 

pokylio metu. Ispani
jos Ayamonte miestely yra 

J paminklas Rodrigo de Jerez, 
F i pirmam rūkytojui, atgabe- 

iiusiam tabaka iš Amerikos 
S Europon. Rodrigo de Jerez 
į; keliavo kartu su Kolumbu 
1^-1492 m. ir, atradus Ameri- 
jį išmoko rūkyti iš indi j o- 

į. »ų ir parsivežė tabako Eu- 
F ropon. Čia jis stebino visus 
^rūkymu, nes jau mokėjo 
t- leisti dūmus ir pro nosį, 
^prietaringi žmonės apie tai 
|^;būvo> pranešę- inkvizicijai, 
E kuri tačiau, dalyka ištyru-

2** S

p j ...?

piečių Šiaurinėj Amerikoj; 
Šventyklų griuvėsiai labai 
panašūs į senovės meksikie- 
čių trobas. 7 . ~ "

J.<:

v f : -■ *

V-. '

Pasaiily-yra iš vi^o .-35 
miestai, kurių . gyventojų 
skaičus yra didesnis už vie
ną imli joną, tuo tarpu įsai 
visų Lietuvos miestų gyven- 
tojų skaičius nesiekia net 
pusės milijono.

z <
. ■ T” .

ARSIAITEIKį PLUNKSNA

Nauji būdai savižudystčs. “ Pokšt! 
Pokšt!” kala žmogus vinį į gal
vą. Štai kaip rašo “Register- 
Leader,” Marietta, Ohio laikraš
tis :

9
"š- ■

i
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Birželio 22 d,- tuoj po -sumos 
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes tarime keletą svarbią 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba ' .____ r_____  \

BBIGHTON, MASS.
L.D.8,22 kuopos mėnesinis 

' zyks penktadieny, 
vaL vak., Lineoln.

<■

ĮSKILO S ALA

Netoli Šiaurinės Ameri
kos, prie Bahama salų atsi
rado nauja sala su didelių 
namų griuvėsiais. Bahama 
salų vyriausybė naujos sa
los atsiradimą, pasiuntė spe- 
cialę komisiją ištirti. Komi
sijos nuomone, naują salą 
greičiausiai iškėlė jūros dug
no drebėjimas. Tokios salos 
atsiradiniu netektų stebėtis, 
nes jūrų vandenuos tankiai 
atsiranda panašios salos. 
Tačiau tyrinėjimas parodė, 
sad iškilusio j saloj kadaisia 
gyveno žmonės. Toj saloj,

'— ■. f

“Fredėrick Bender, 69 ihetų^L 
sikalė vinį į galvą norėdamas to
lini būdu nusižudyti, bet nepasr- 
sekė. Vinis ištrauktas ir jei žaiz
da neužsinuodys Frederickas ga
lės dar pagyventi^ Šeimynos na
riai girdėjo nepaprastą bildesį: 
“Pokšt! Pokšt!” pono Benderio" 
kambaryje.. Įėję pažiūrėti į kam
barį rado senelį dideliuose skaus
muose'nuo jo paties padarytos 
žaizdos. Pašauktas Dr. S. E. Ed- 
,wards ir išsiaiškino kaip jis tą 
padarė'-atsistojęs prieš veidrodį? 
Nelaimingasis plaktuku kalė vinį 
į pakaušį. Vinis perlindo per kau
lą. Gydytojas su paprastais gy
dytoją įrankiais negalėjo vinies 
ištraukti. Turėjo automobiliaus 
replėmis traukti 
ištraukė.”

Ką žmogus neišgalvos?! Tik at
žagareivis savę žudytų virve, kul-

Gudrus tas žmogus U- nėra to 
ką jis negalvotų! " Y '

■ ■ ♦ 'A. v ■vį' ’ •

Amerikos senatoriai matyt to 
dar-uesupranta. ■ Jie uždraudžia 
degtinę išdirbinėti, manydami, 
kad-žmonės tuo gėrimu nębenuo- 
dis savę. Ir tiesa, dabar tuos nuo- 
dus vientik senatoriai vartoja; 
Bet žmonės gudrūs. Jie išgalvojo 
kitokiais gėrima^ savę nuodyti-/ 
“mfinšainn,” “jokey,” “hair 
tonic,” net ir gasolinu.

j
Gudrus tas žmogus?! Vinį ka-

, Ja į galvą... gasoliną geria! Gud
rus prie. blogo... prie 'savižudys- 
Čių. <

Ir jis bus trim gudrūs! Hous- 
ton, Tezas Bonas W. H. Strebeek, 
barzdaskutis, štai kuo didžiuoja
si; “ Visame pasaulyje nėra ly
gaus mano sūnaus gudrumui!” 
Mat jo dviejų metų septyniiį me
nesių sūnus, Edwin, nuo pirinų 
metų surūkė kasdien po tris dide

lius cigarus. s \ ♦ ■
Nuo mažens reikia pratinti vai

kus l>rie gudrybių. “ Kaip jauną 
medelį palenksi taip jis ir augs,” 
— sako priežodis.

.Ir jūs,’ skaitytojai — nuo ma
žens pratinkite vaikus. Kaip už
augs, bus gudrūs! Mokės gasoli
ną gerti — ir vinį į galvą kalti.

v ’ Plunksna

„.I.. ■■.■■■■■■ .1

LAV&OUJK MASS.
LDS. 7Ūkpi šioimSnerio ausirin- 

kimas yra perkeltas viena ^savaite 
vėliaus, tai yra įvyks nedėldienyj, 
birž. 22 d., šv. Pranciškaus para
pijos klinbo kambaryj, tuoj po 
paskutinių šv. mišių. Kudpos na- 
riai-ės prašomi susirinkti skaitlin-

/
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Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre-

/

ir tik jomis

“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį 
auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities, lietuvius. j 

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit.
Kaunas, p. d. 88

■f
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Valdyba

liepos 4, 7 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
viri. ' Valdyba

Liepos 9 d., 8-tą vai. vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėherinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. .Balti 
kalo. Valdyba

• * ■». ■
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LDS. 103 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, liepos 13 
dieną, tilo jaus po sumos, Šv. An
driejaus par. svetainėj, 1123 Lem- 
bn-St. Kviečiame narius ir nares 
ateiti ir kurių yra užvilktos dudk- 
lės užsimokėti. Taipgi atsiveskite 
nors po vieną naują narį prie kuo
pos prirašyti.

X . /
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4<Darbiiunkon name 5 4 
7 gražūs dideli ir^ 
kambariai. Yra dekfr^g^^
sas, niaudynės, skalbynės, 
duodama šiluma ir janito; 
rius patarnauja. PSI plateą-; 
nių informacijų kreipkitė8 į 
“Darbininko” Administai-

«.* k -V*cw
> •

VATBBBTHtY, OONN
Birželio 22 d, 1 val.-po pietų- į- 

vjfcs LDS./5 kuopos snsaftnkimaa 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi Valdyba

•........ 1 *
<- • -y * . -

NBW HAVEN, CONN.
L- D. S. 28 kuopos mėnesinis 

sumrinkim88—įvyks sekmadieny, _ t TĮSI R-tna kp. -susirin^mas^į

Valdyba

HARTFORD, CONN.

Tel. So. Boston 0823
LIETU VIS DANTISTAS

DR.M.V.CASPER
(KASPARAVIČIUS

511 B. Broadway, So. Boston
Ofiso Valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldienlais, taipgi seredomisnuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi įminiu ir X-ray -

•>

f
birželio 22* ČU, i vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Greem St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles. '

Valdyba

ąebė

Įffij prieš rūkytoją. Norėda- 
ma pareikšt pagarbą pirma- 

I jam tabako rūkytojui Euro- 
į poj, ispaną tabako monopo- 

lio bendrovė ir pastatė minė- 
paminklą, kuris vaizduo- 

■ ja Rodrigo de Jerez’ą su 
i pypke lūpose.
!<"■ Prancūzijoj yra pastaty- 

las paminklasMarijai Harel, 
< camenberto sūrio išradėjai 

“paskutinei antiklerikaH- 
į D®s demonstracijos aukai.” 
| Šis keistas paminklas yra 
g^aryžiuj. Lake City mies- 
įte, Utah valstybės sostinėj, 
g/Amerikoj, yra pastatytas 
gį paminklas jūrų kregždėms,

-1

inteligentų tarpe yra tik 
viena nuomonė

“ŽIDINYS”

* kurios 1848 m. išgelbėjo vai- 
5.——-----
YMa&dien

tTvf
FV'

Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redague 
Ujamas literatūros, mokslo, visuomenė 

akademiškojo gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, Įdomiausias ir kiekvienam 

į besilavinusiam žmogui tinkamiausias 
į, lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki- 
rte užsisakyti “židinj.”

.' •Židinio’’ kaina Lietuvoje: met 85 L, 
U DOta. 20 lt; Amerikoje metams $4.5(X 
frjhsaii’Hni 32.50. '
į . Adr.:-ržhilnys,” Kaunas, Laisvės Al
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI - 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ .

■----------------------------------------------------------- 1 ..................... . ■" - — - ■ -r —

uDARBININKAS’ ’
: yėia

JĮNKAMTAUSTAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
z

—
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“DARBININKO” KAINA:

Amerikoje metams ... 
Pusei metų

Lietuvoje metams .... 
Pusei metų

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
. Kaina: , v

Amerikoje metams...............        $2.50
Lietuvoje metams ........ .<7....................... .....$3.00
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 

Reikalauk pasižiūrėjimui. -
V. 'Y ' ‘ ...........

t

✓ * 
\ X

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis-susirin. 

kimas įvyks'birželio 27 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų, para
pijos -svetainėj, kampas Eobling 
ir South 4th gatvių.

Taigi malonėkite viri susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. NepariirŽkite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos.

• ; - Kviečia Valdybe

. ■ /•

M0NTELL0, MAS8.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 1-mą d., šv. Roko svetainė
je. Viri nariai'prašomi ateiti^ šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas \ mėnesines duokles.

-r y . W į.
’ ' ' EUZABETK, M. J. ' -

-LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, liepos 2 
d., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti.' Valdyba

SAINT CLAUt, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks liepos 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Karimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami viri na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne- 
rines mokestis ir. naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

NA8HD4N.K.
LDS. 65 kpl mėnesinis susirinki

mas įvyks liepos 6 dieną tuoj 
po paskutinių mišių, pobažnytinėj 
svetainėj. Kriečiame darius ateiti, 
nes yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

vyks liepos 13, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbią reikalą, dėl kuo
pos naudos.-

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikęjnėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. ražt.

L0WELL, MASS.
LDS. 97 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieny, liepos 13 d., 
tuoj po sumos. Ateikite visi. Ge
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie.vienintėlės'darbininkų orga
nizacijos. . r.'

=9=5^=S=====^=

Tel. So. Bostdn 2660

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio" name)

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

T
»

Valdyba

CAMBBIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas Latrihus sekmadieny, 
liepos 13, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atrilsnkyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba 

: - f1- - r" ■ ’

pOSL —.....
........ , „^kmadieny,-
tuoj PO sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
sL. , kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks liepos 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Viri nariai būtinai atei- 
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba 
>/ • _____________ • _ •

WE8TV1LLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro 

Povilo bažnytinėje svetainėje.
? Valdyba

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks liepos 20-tą dieną, 
tuoj po mišparų, šv. Pranciškaus 
parapijos salėj. Kviečiami viri na
riai atrilankyti ir užsimokėti mė
nesines mokestis. Taipgi atsives
kite savo draugus-ges prirašyti 
prie šios-kilnios organizacijos.

, Kviečia Valdyba

ir

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) 

414 Broadvsy, So. Boston ■
TėL 80. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto; nuo 1 -.30 iki 5:80 po plet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

...... pagal susitarimą £

........?
JOHN REPSHISjM. D.

(REPŠYS) 
Lietuvis Gydytojas 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—S.. 
881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 

Oambridge, Mass.

* - z..

V

Ši DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. unlveraity mediką- 
■_ llžką kolegiją; buvęs gydytoju Ft

Bamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas | Out-Patlent Staff Lowellio li
gonini. Daktaras Miesto Dispan
sery; sujungtas prie St John’s 
Livoninte; Medlkallškasegzamlnuo- 
tojis da Metropolitan Lite Ina.; 
Lovrell YMC&. Gym.; A. O. Fore* 
terš of Amerlęa. Valandos: Antrn 
Ketv., Mtad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
T—S vak. Sekmadieny 10 iki 12. 
827 Tremont St Patarimas dykai
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tas susirinkimas įvyks penktafte-

X

South Boston, Mass.
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Garbtniąojū 
plaukus fieileanj 
mėnesiams (Per-, 
manent Wavs) 
ant vėliausiai B- 
rastos m&Mna 
Th»rmlque.Taip- 
gi atliekame ir 
kitus pagrsMnt- 

« mo, garbiniavl- 
mo dalykas.

Uti M. 0. MastoOdanA
N^Maln 8t, Montsllo, Wam 

TH. Brockton 1582  -

M • ■ vz :4

DARBININKO” SPAUSTUVEJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pąs

“DARBININKAS”
366 West Broadway Y /

TeL 80. Boston

W0BCESTMt> MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 6 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojsos po su
mos. -Viri nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbią reikalų.

Kviečia Valdytas

m
, .. > •• •

* KASTOM, BA.
LDS. 40 kuopos anrirfnkfcnaa J. 

vyks liepos 6 d., tuoj po sumos 
Iv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit viri nariai atsilankyti 
fr mėnesines mokestis nHmokMi, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

KtaffaDa

Ką tik HBjo S spaudos! 
Nauja Knyga

Artisto
STASIO PILKOS

“JAUMA KŪRYBA”
- t •

n paveikslais
Daug rimhį ir juokingų pati 
skaitymų, dainelių, deklemari

Vena kiekvienam turėti na 
muoee ta gtaiia knygutę.

Kaina tik 25a.
Už peraiuntimą “prisiųskit už 

o fealdolti
riNKAB”

8oi Įtoftoiiį Mass
• /

.-X

mymHMvuub mn*
D. A. ŽALUSIAS


