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Pirmadienio vakare^ apie 
7:30 vai. gavome p. Šeinijo ■ * *
telegramą iš Seimo, bet ant
radieniu numeris jau buvo 
spaudoje. ,

Į šį numerį" dedame pir- 
y mos dienos seimo sesijų ap

rašymą gautą paštu. .
? v Ą Ketvirtadienio .ryte gavo

me šias telegramas:
(Specialiai “Darbininkui”)

"Trečiadieny, birželio 25 d. L. R. 
K. S. A. 43—44 seime lankėsi p. 
Balutis, Lietuvos valdžios įgalioti
nis. Reporteris

L. R. K. S. 43—44 seimas pri
ėmė visas konstitucijos pataisas, 
'kurią reikalavo insurance. depart
mentas prašant įregistruoti susi- 
vienymo čarterį Massachusetts 
valstijoj. Panaikino referendumą, 

f ' K. Vencius ir kiti.

Matome, kad- mūsų susivie-

referendumas, ty. visuoti
nas balsavimas už kandida
tus į Pildomąjį Komitetą. 
Panaikinta dėlto, kad to rei
kalavo Massachusetts valsti
jos apdraudoš departmentas.

Tas parodo, kad seimas, 
daro viską, kad iškovojus su- 
sivienymo apskričiams ir 
kuopoms legales teises vals
tijose. / ’

Tikimės, kad po šio seimo 
susivienvmo nariuose, atsiras 
didesnė vienybė ir sutari
mas. To mes nuoširdžiai lin
kime. • ' \ s

NIAGARA FALJ-S, N. Y. — 
Jau sekmadienio ryte, birželio 22 
d., buvo atstovų, o po pietų įr va
kare atvyko didžiuma.

Seimas prasidėjo pirmadienio 
ryte, birželio 23 d., iškilmingomis 
šv. mišiomis, kurias atnašavo vie
tos lietuvių šv,
klebonas, -kun. F. 
Jam asistavo, diakonas 
Sinkevičius, sub-diak.
J. Urbonas. Ceremonijų vedėjas

Jurgio parapijos 
A. Gelumbis. 

kun. A. 
kun. M.

—VILNIUS. “Slowo” pra
neša apie ąkscesus Vilniuje, 
nukreiptus prieš lietuvius. 
Šiomis dienomis į Vilnių jaųnu<

INDŽIONKŠINO 
NEGAVO-

Teisėjas jiems ■davė progą laike 
■10 dienų paruošti tinkamesnį

^HICAGK), Iii.Spaudoje bū
vą rašyta, kad bolševikai gavo 
“indŽlonkšiną” draudžianti val- 

į. .dybai daryti investmentus. Dabar 
pasirodo, kad jie-tik buvo padavę' 

•prašymą. --- ~
'Dirželio 25 d., Teisėjas Feinberg 

išklausė abiejų pusių'advokatų ir 
rado bylą netinkamai prirengta, 
kad būtą galima išduoti “in- 
džionkšina.”^4• • * ,

a* Bčlševikų advokatai prašė teisė- 
® jo duoti jiems laiko prirengti'tin- 
t- kamesnę bylą. Teisėjas jų prašy- 
Si mą patenkino ir davė dešimtį die- 
e- laiko. ;
< A.“V-bė” rašov- kad teisėjas pa

reiškęs, kad p. Gegužis teisėtai pa- 
• sielgęs išmesdamas bolševikus už 
J triukšmavimą ir, kad bolševikų 

seimas nebuvęs legąlis.
■ Taigi išrodo, kad bolševikai “ka- 
^itriistfmame’l,teisme neką peš. 

,v Kas kita būtų Maskvoje.
; -Jeigu bolševikai pralaimės, tai 

y afiku, kad SLA. prasidės jų masi-

v --

■J \ s. ..Vatikano Miestas, —Bir
želio 24 H., Šv. Tėvas Popie
žius Pins XI, kuris yra'jau 
73 metų amžiaus, kaip pra
neša' AP žinios. Sunkiai su- 
sirgo vidurių liga.

Sako, kąd Šv. Tėvo svei
katai pakenkė nuovargis, pe
reitą sekmadienį, laikant pa
maldas Šv. Petro bazilikoj 
už du paskelbtuosius šveh^ 
taisiais. •
- Gydytojai mano,. kad Šv. 
Tėvo ligos priežastis bus vi
durių užsinuodymas.

Bažnyčios galva dirba sun
kiai/be poilsio. Toks darbas 
jau nuo seniai mažino jo 
sveikatą. . .
'/Pereitą ^sekmadieny Šv. 
Tėvas atrodė, nepąprastai1 ge
rai. Bet po to nusilpo. ' z 

4 Z__

Kanados ir Amerikos mi 
dininkai suvažiavo į; -ISį 
mes, kurios įvyks 
ny, birželio 2S4 čL r ?

Tą dieną Šv. Tėvas B 
nyČios šventųjų' eilėn j 
skelbs aštuonis 
merikos kentėtojus už tiki

kuriuos17 šimtir^^ 
Stonai nukankino,

T šias iškilmes suvažia
■ . . - - 'ji?

iš viso pasaulio arkivysl 

pų, vyskupų ir kunigai
Visi labai nusiminė Pop 

žiui susirgus^ nes be jo įsi 
mes negali įvykti. ŠvėnS 
siais g-Ali paskelbti tik i 
Tėvas. . ■.'

Viso pasaulitvžinonė^.i) 

pač katalikaaį'iBBėldžiaffl 

šy. Tėv?

siojo jam

baubu

rfhs ir išaugins sus-mą na- 
riais ir turtu. Kai kas gal 
stebėsis dėlko panaikintas

VILNIUS. Nuteisus tai
kos' teisėjui Adutiškyje 11 
lietuvaičių dėl susikirtimo 
procesijos metu su lenkėmis 
po 80 zlotų pabaiidos arba po 
dvi savaites kalėti, daug as
menų pradėjo kiek galėda
mi, aukoti nuteistosioms.

' l 

Kas dieną įpaštu '“Vilniaus 
Rytojaus” redakcija gauda
vo aukų ir aukotojų sąrašus 
skelbdavo savo skiltyse. Ži
noma, visa tai buvo daroma 
niekam neraginant, pačių 
žmonių noru. Po k iek laiko 
i redakciją atėjo policinin
kas teirautis, ar redakcija 
turi leidimą, kas renka au
kas ir t. t. O šiomis dieno
mis taikos teisėjas jau tardė 
“Vilniaus Rytojaus” redak
torių dėl aukų,siuntinėjimo 
redakcijai.

žmonių. Išeinant iš kate
dros, kur buvo atlaikytos 
specicjafcios lietuvių moks
leiviams pamaldos, puolė len
kų jaunimas. Kilo muštinės, 
kuriii metu lenkai pavartojo 
lazdas. Per šias muštynes 
keli lietuvių moksleiviai bu
vo apdaužyti, ir’vienas jų,

lietuvnj neprileido. - Lietu? 
viai buvo , apšvilpti ir ap
šaukti. /

Naktį nežinomi asme- 
penktadienį nežinomi asme
nys išdaužė lietuvių intema- 
to langus Žvėrinčiui, kur bu
vo apsinakvoję Rygos eks- 
kursininkai.

sevikais, bet'SLA. dar ilgai nebus- 
ramybės.

Be stipraus ir teisėto pagrindo 
organizacija negali gyvuoti..

Jonas J. Šaueiūnas,
— A. J. Sutkus^ I 

Matas Zujus, II rast. —-

WASHINGTON, D. C.r- 

Imigracijos komisijos pirm., 

kongresmonas Johnson įnešė 

kongresui bilių, kad imigra- 

ei ją į Jungtines Valstijas su- 

maŽint pusiau.

clvašios vadas — kun. J; K Mi
liauskas;

Seimo sesijos laikomos lietuvių 
šv. Jurgio parapijos svetainėje.

Sesija pirma 
f

Seimo posėdžius atidarė Centro 
Valdybos pirmininkas, Petras P. 
Muliolis. Atidarimo maldą atkal
bėjo Dv. Vadas — Kun. J. K. Mi
liauskas.

Atstovų užsiregistravo 115.
Iš dvasiškių dalyvauja: kun. J. 

K. Miliauskas, kun. A J. Šimke- 
vieius, kun. F. Garmus, kun. M. J. 
Urbonas, kun. A. Karužiškis, kun. 
V. Nonorta, kun. S. J. Norbutas 
ir kun. F. A. Gelumbis, vietinis.

Iš profesionalų: advokatas Pet
ras Česnulis ir gydytojau J. C. 
Ažukas.

Iš vargonininkų: Jonas J. Šau- 
čiūnas, Jonas Mikutavičius ir Juo
zas JStulgaitis.

Į seimo prezidiumą išrinkta: pir- 
mininkas — 
pirm, pagelb 
rast
Juozas P. Mačiulis.

Įnešimų ir rezoliucijų komisija: 
Tarnas Šeimis, Juozas Venslauskas 
ir K. A. Vencius.

Skundų ir apeliacijų komisija: 
adv. Petras Česnulis, kun. S. J. 
Norbutas, kun. F. Garmus, Jurgis 
Tumasonis ir J. A. Miekeliūnas.

Pasveikinimų ir presos komisi
ja : kun. M. J. Urbonas, kan.‘J. K. 
Miliauskas jr Makusevičius. * .

. Maršalkos; Jonas Čaika ir A- 
gurkis.

Priėmę priesaiką kurią atliko 
I Dvasios Vadas — Kun. J. K. Mi- 
’ liauskas, Prezidiumas užėmė savo 

vietas. Pasveikinimai: žodžiu, te
legramomis ir laiškais. Po nekuriu 
seimo laikymui paaiškinimų ir pa
sitarimų, pirmos dienos sesijos pa
sibaigė 5 ;35 p. m.

Galima pastebėti iš pat pradžios, 
kad šis seimas bus gausus naudin
gais nutarimais, nes didStimrKts- 
tovų prisilaiko tiesos pamatų. Die
ve padėki

BANKROTAI VILNIUJ '

Vilnius. “Kurjer Wilens- 
ki” praneša, kad dėl nepake
liamų mokesčių per trumpą 
laiką'Vilniau^yaivadijoj su- 
bankrotavo 8,000 smulkių a- 
matininkų, kurie jokiu būdu 
negali išmokėti jiems už
krautų nepakeliamų mokes
čių. Komentarai šiai 'žiniai 
nereikalingi.- . .

AMSTERDAM, Olandija. 
— Pietų Olandų Gvinėjoj 
kanibalai (žmogėdros) puo
lė Atoekos kaimą ir išžudė 
visus vyrus ir vaikus ir jų 
kūnus suėdė.

Sužinojusi apie tokį žvė
rišką kanibalų darbą valdžia 
pasiuntė policiją ir juos išvi
jo į krašto gilumas.

grįžo iš Kauno karo ligoni
nės. Sveikata silpna. Iš-ge
gužės 29įį 30td. naktį visai 
buvo su/ilpusi. Gegužės 30 
dieną šiek tiek geresnė. Ma
ža vilties pasveikti.

Grįžusią p. M. Pečkaus- 
kaitę stoty pasitiko Židikų 
rajono gydytojas, giminės ir 
pažįstamu Lankyti svetimų 
žmonių ligone nesileidžia. 
Dėl fdlpnos sveikatos sUBirū- 
pine ir liūdi vietos ir apylin
kės, gyventojai. r

MONTREAL, Kanada. — 
Birž. 24 d. kun.^ R. Cloran, 
4d m. amžiaus, Loyola kole
gijos drausmės prefektas, 
besimaudydamas su .kitais 
kunigais Latvrence upėje, 
pastebėjo, kad kas tai šau
kiasi pagelbos. \

Būdamas geru plaukiku 

skubinosi į nelaimės vietą. 

Nuplaukęs rado-tris skęstan

čias mergaites. Mergaites iš

gelbėjo, bet pats nuilsęs tapo 

audringo vandens auka—-žu

vo. . •

• . . ..

VILNIUS. — Ponios M. 
Šlapelienės knygynas yra 
gavęs paštu (su Vilniaus 2 
pašto antspaudu) atvirą, len
tų kalba rašytą, šio turinio 

laišką' (Čia paduodame ver
tima) r " .

“Lietuvių Šnipinėjimo A- 
gentūra — Šlapelienės'Kny
gynas. Vilnius, Dominyko- 
nų 13.Jbaiško siuntėjai. Nu- 
skriaustųjįi kerštas.

Jeigu provokacinis Lietu
vos žemėlapis (kalbama apie 
dailininko J. -Kamarausko 
istorinį Lietuvos žemėlapį. 
Red.) nebus iš lango tuojau 
pašalintas, knygyno langai 
bus išdaužyti ir visa lietuvių 
“kultūrinė” lektūra atsidurs 
miesto latake arba tinkamoj 
vietoj. Patariam prisitaikyt 
prie visuotinio reikalavimo, 
kad neištiktų taip, kaip Kau
ne su lenkų įstaigomis. Ša- t \ z
lin • litvomanai! Kerštas! I 

1930. 6.10.”

tarasSeldėn.P. Delany pri- 
ėmė kondiCiąlį krikšto sa
kramentą ir jo patvirtinimą. 
Dr. Delany buvo Protestan
tų Episkopatų sektos klebo
nu.

Dr. Delany prirengė prie 
priėmimo katalikų tikėjimo 
kun. Ford, Columbia ųniver-

' BERLYNAS.—Rusų mo- 
iiarkistai paleido gandus Vo
kietijoj, kad bolševikai slap- 
:ame mitinge, Danzige, nuta
rė pradėti" srbarkią akciją 
prieš Jungt. Valstijas rugsė- 
jo mėnesy. > .'

Komunistų egzekutyvis ko
mitetas iš Maskvos paskyrė 
$500,000 raudoną j ai propa-. 
gandai. Didžiausios sumos 
skiriamos Chicagos. Phila- 
delphijos, Baltimore ir Bos
tono miestų komunistams. .

Vilnius. Vilniaus laikra- 
v.

ščiai pranešk, kad amžinai 

prasiskolinęs Vilniaus ma

gistratas netrukus užtrauks 

naują 1,000,000 zlotų pasko

lą. Paskolą, esą, suteiksiąs 

krašto ūkio bankas, v

jis’praleis Šveicarijai 

denį važiuos į Romą, kur; 
bus prirengtas į katalikų k 
nigus. įĮ

Dr. Delanv vra ■ baig 
aukštus mokslus ir(jo at 
vertimas prie tikrojo tikę; 
mo patrauks ir daug ki 
klaidžiojančių tamsybėse.

Liepos 3 d. į vyksiąs Chica 
goj komunistu masinis susi 
rinkimas. -

Sako, kad bolševikai ja 
nuskyrę 40 instruktorių m< 
kinti darbininkus kaip keli 
revoliuciją.
' Danzigo komunistų slaj 
tarną mitinge dalyvavo ir i 
Amerikos komunistu vadi 
Hood, Holbrook ir kiti.

tingai buvę Hamburge ir ki~ • 
tur.

DARBININKU GEGUŽINĖ" 1
SO. VORCESTER, Mass. — LDS. 108 kuopa rengia gegužinę, Bfr- 

pos d., prie Aušros Vartų bažnyčios ant Gedimino kalno, ši g«g*- 
žinė rengiama sąryšy ra D. L. K. Vytauto 500 metų mirties sukaktuvią < 
ir mfisų brangios orgaųįsacijos 15 metų gyvavimo sukaktuvių pamilt> 
jimu. >, *,

VISAS PELNAS SKIRIAMAS LDS. CENTRUI
Taigi kviečiame'LDS. Naujos'Anglijos kuopų narius ir visus KstfcįĮ 
vius(es) darbininkus(es) į šią gegušinę. Atvykę ne tik, kad turtt|į^ 
progą linksmai ir naudingai laiką praleisti gegužinėje, bet dar 
tyrite kaip WorcesterieČiai minės savo garbingo didvyrio mirtiaa Mk 
kaktuves. Programas bus labai įvairus. Dainubs chorai, kalbia 
niauri kalbėto jai ir žais mūsų sportininkai. ^9

Viri ir visos darbininkų geguttnėn, liepos 6 d.! jS
Kviečia RKNSBlji

I
»
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ItttttAl” >-~A

s®, pageioa ? 

buvo grąžinta jam sąmonė, 

Kriminalinės policijos val- 

dininkams ir tardytojui Ęąi-. 

nys pareiškė, kad tą biauru Ir vis ulįraMiaMfc 
MurgyMafas

Paskutinė-
• k' - •• -yv...*. *

laka, Marijampolės ap.
įpėiL. 18 d Igliau- 

8 2 |yyW- ūkininkų susi- 

' nas, kuriame dalyvavo 
“asmenų. Susirinkimas,

* w *

įžvelgdamas i į tai, kad 
tšti Vokietjjos muitai be- 
c/-uždarė to krašto rinka 

žemės ūkio gami- 
, . nutarė pareikšti 

griežtą protestą Vokietijos 
vyriausybei ir nebe pirkinėti-. 

ki£ prekių. Kartu nu
rašyti, kad'Lietuvos 

vyriausybė apkrautų tokiais 
muitais vokiečių prekes. 

L^'ąnūsų eksportuojamiems 
^produktams surastų rinką 
..kitose valstybėse.*

Bv SMARKUS VIESULAS 
sį’ s • - •

’ a L-- ' • • •*■i Karsakiškis, Panevėžio ap^ 
k Gegužės 15 d. pro Karsakiš
kiu praėjo smarkus viesulas, 

diena buvo apsiniaukusi
< ir tarpais lynojo. ' Apie 2 
^valandą po pietų užėjo 
'Ąsiįarkus lietus, ir didelio de- 
^Keaio dalis pradėjo suktis iš 
^Tytų į vakarus. Pakilo dide- 
f'lis.ūžesys ir prasidėjo toks 
^didelis viesulas, kad eida- 

<, j _ v • •.

'Hz- '

4

i

5Ž- .JT i
'Švėkšna. Neseniai atvyko 

į Švėkšną Šv. Elzbietos kon-, 
gregacijos 3 vieSuolės, ku
rios dabar veda- Švėkšnos 
labdaringos draugijos ^ge- 
tyną. Nuo -to' Jaiko,4 kai 
vienuolės ėmė vesti elgety
ną, tvarka visiškai pasitaisė: 
elgetos švariau užlaikomi ir 
prižiūrimų maistas geras. 
Elgetos, patenkinti. \ x _

Jos kviečiamos vesti taip 
pat Švėkšnos “Saules” gim
nazijos mergaičių bendrabu
tį.

——— X

KAUNAS. — Nuteistas 
pral. K. Olšauskas padavęs 
p. \ Valstybės Prezidentui 
prašymą^kad vyr. tribunolo 
sprendimas nebūtij vykdo
mas, tačiau prašymas nebū
siąs? patenkintas.

.0 rf
. Kaunas .(Elta). - Nuo ad
ministracijos linijos prane
šama? kad įvairiose vietose 
lenkai daro topografines

A • ♦ - W ». •

nuo t r auka s, topografai len- 
kų karininkai ir civiliai ap
sirengę kariai. Gegužės 19 d.- 
tokias tbęjogtafines ntfotrai- 
kas Utenos rajone dkrė imi-; 
fąrmuotas lenkų kapitonas 
ir dū civiliai persirengę ka
riai Taip pat prieš kebas 
dienas topografines nuo- 
traukas lenkai darė ir visoj 
Švenčionių apskrity.

ILGIG08 EŽERO INCIDEKTAS 
JAU LIKVIDUOTAS

> z •

Gegužės 20 d. Lietuvos 
sargybiniai turėjo pasimatyt 
mą su lenkų sargybos kapi
tonu, kuris atsiprašė už pa
darytą lietuviams skriaudą, 
patikino, kad sargybiniai 
lietuviai vėl galės vaikščioti 
aplink ežerą. Be to, jis pri
pažino Užgrobtąją dalį Lie
tuvos teritori j a (t); Yra ži- i e
nių, kad užgrobimas padary
tas vieno karininko įsaky-

r . MsyMBDBmos
/ ‘ - šaltinis
! Tai yra žinlma gydymosi 
į vieta šiaurės Lietuvoje. Kas
met va8ąrą^sųyažiudja ne’ 
mažai ligonių įvairomis li
gomis sergančių. Kurorto 
sezonas prasideda gegužės 
15 d. ir baigiasi spalių'21 d. 
Pragyvenimo- -sąlygos ne
brangūs., Už gydymąsi ima 
nuo 3 iki 5 lt. už vonią.

' S/J'5L----\ '
SUDEGS TROBOS IB 

? GYVULIAI v

Alantos vaL, Aluntos km., 
per didžiąją audrą, siautu
sią visoje. Lietuvoje^ perkū
nas įtrenkė ūkininko A. Mi- 
zeikio namą & sudegino tro
bas: klojimą ir tvartus.su 
gyvuliais. Liko tik gryčia. 
Nuostoliai labai dideli.

A -S iubtuvw£ ; v - 
.J'y./' -y ■ 

Didžiausi pienine Įietųvo- 
je- yra> Dabikinės ^- Gau- 

į r- džiuoeiųMažeikių ap.), po
d«^ ^dar* j Keli!u,s>

- t|.' f Mažiausios pieninės y-
? ra šio$< Sodelių (Panev., 

ap.), Jurbarko ir kttos. \ *
. *• ..|\ ■ .T— —

UtTVlRDR LAUKUS, GAMYK
LAS; NUMESI TILTUS.

’ Yiduįfiriat, Siesikų vaisė. 
Gegužės 27 d. buvo baisitft 
smarkus lietus su audra b* 
vėju. Uylė ant vietos. Pri
lijo labai daug vandens, ku
ris tuoj apsėmė dirvas, už
liejo kaimo ganyklas. Tušti, 
be vandens,. upeliai ėmė 
kriokti. Vanduo nunešė daug 
tiltų. Pasėtą vasarojų per
daug jau primerkė. Dirba
mus laukus , taip atskiedė 
Vanduo, kad po savaitės 'ki
tos tik galės dirbti.

VYTAUTO DID. PAMINKLAS 
VELIUONOJE

Veliuonos bažnyčią pasta- mu. Jo nurodymu perkei
tė Vytautas Didysis. .Todėl tos gailės, užgrobta ežero 
jo garbei Vėliuonojo stato- 
mas paminklas, 6 metrų 
aukštumo. -

■ ' / • y

bar tas' žmogžudys gavo nu
pelnytą bausmę. '■

■ ' i

■ LAUKUOSE PASIRODĖ 
BRIEDIS

Rozalimas, Panevėžįa ąp^ 
Gegužės 20 d. Birjagatos 
kaimo laukuose apie 7 vąLx 
ryto pasirodė didelis brie
dis. Pavaikščiojęs kiek po 
laukus tarp dirbusių žmo
nių tas nepaprastas svečias 
vėl nuėjo į miškelį. Toks 
stambus miško gyvulys šio 
kaimo laukuose pasirodė 
pirmą kartą.

sargybiBius 'v

KAUNAS. — Paskutinė
mis dienomis Vilniaus kra^- 
te> lenkai pradėjo nesupran-, S ■ 
tąmus šaudymus. Šaudoma 't 
įvairiose vietose. Šaudo ei- 
viliai apsirengę žmonės, o 
šaudymą kontroliuoja lenkų 
kareivai.r-. . J

Šaudyta įš kulkosvaidžių ' 
ir ^autuvų Tataviškių dvare, S 
apie 600 metriį nuo adminis- ”, 
traeijos linijos. Paleista a- 
pie 200 šūvių. Šaudymo me
tu-prie administrącijos lini
jos stovėjo du būreliai lenkų 
kareivių. Dažnai girdimi šū
viai ir kitose vietose. Šaudy
mas pasikartoja beveik vi
su paliniju. Vienoj šaudy
mo vietoj buvo iškilęs net te
ini j imo balionas.

Suimtą policininką Žilin- 
kevičių lenkai dar nepaleido. 
Jis nugabentas į lenkų pasie
nio korpuso 20 batalijėno 
štabą. PeT pasikalbėjimą su |

> :,V 
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KUR LIETUVOJ DAUGIAUSIA
YRA PIENINIŲ? " J

Iš paskelbtos Pieno cen
tro apyskaitos 1929 m. dau
giausia pieninių buvo Ro
kiškio apskr. — 26, Panevė 

~ žio, Šiaulių po 25 ir Biržą—
24. Mažiausiai pieninių bu
vo Kauno apskr. —- 6, Tra
kų — 5, Alytaus — 5 ir Sei
nų — 1. '<--<•

PROTESTAI PRIEŠ ĮSTATYMO 
PROEKTĄ

L. K. Blaivybės d-jos C. 
Valdyba gauna iš provinci
jos į vairių-" organizacijų pro
testo ir- prašymų rezoliuci
jas, dėl naujo vyriausybės 
paruošto svaigiųjų gėrimų 
mažmenoms pardavinėti į- 
statyųio proekto.

L. K. Blaivybės D-ja

■ - ’ l

BERNAS UŽMUŠĖ 
ŪKININKĄ

Marijampolė. Gegužės 16 
d. Marijampolės Apygardos 
Teismas nuteisė Martyną 
Zavecką kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjimo 4 metus už nu- 
žudvma ūkininko Rainio iš

* * /

Adomiškių kaimo netoli Ma-X 
rijampolčs.

1929. m. po Kalėdų Rai
nys pasisamdė sau beiną 
Martyną Zavecką už 400 lt. 
su viršum. Kalbamasai ber
nas tų pat metų liepos mėn. 
tą ūkininką pametė ir par
sisamdė tarnauti’pąskįte'd-, 

^injnką Kazelį. IŠ Ruiifid 
gi reikalavo, kad jam sumo
kėtų 227 litus. Rainys ne
norėdamas bylinėtis, pasiū
lė bernui 120 lt., bet bernas 
tos sumos nesutiko priimti 
ir padavė Rajnį į teismą,Sr 
Taikos Teisėjas priteisė tam 
bernui ne 227 lt. ir ne 120 
.lt., kai kad Rainys siūlė, 
bet tik 100 t. Bernas ten 
pat Taikos Teisėjo kameros 
koridoriuj pradėjo Rainiui** ■ - • - 1 grūmoti, kad “pamokinsiąs • 
ir nedovanosiąs.?? Ir štai 
Rainiui važiuojant namon,, 
tasai bernas pakelėje, pasau
gojo Rainį, smogė į jį ak
meniu ir pataikė į smilkinį,l * nuo ko pastarasis neteko są
monės. Kad nuslėpti savo 
biauių darbą, tasai bernas 
įnarpliojo Rainio kojas į ve
žimo skietą^ galvą pakišo po 
vėžimu ir pavaręs arklį, pa
sišalino. Arklys nubėgo ko- 
kins 300 metrų ir pakelėje 
sustojo,_ kur ir rado kaimy
nai nukentėjusi jau be są
monės. Parvežus Rainį na-

>■ ..... , .4... . , -

JAUČIATĖS PASENĘS ...
IR NUSILPNĖJĘS?

. Jeigu Jtvu) sveiknta yni menka ip jtjs 
jaučiate* pasenęs Ir pavargęs, turite 
maži} apetitą, jus vargina neviriklnk 
mns, kotuitipflcija, inkšti) «* puelPs įde
gimas, skaudėjimas nugaroje, žudote 
svarumą ir stiprumą, negalite gerai - 
naktj pasilsėti Ir atsikeliate ryte pa
vargę ir sudribę, vartokite Nuga-Tbne

dalis ir. buvo trukdoma Lie
tuvos sargybiniams eiti pa
reigas.
________

Lietuvos sargyba lenkų bata- 
lijono vadas pareiškė, esą Ži- 
linkevičius buvo suimtas to- 
dėl, kad jis peržengė admi
nistracijos liniją. Vadas pa
reiškė, kad jis bus paleistas, 
bet iki šiol pažadas neįvyk
dytas. Iš Vilkaviškio pra
nešama apie staigų Lietuvos 
sargybinio Maleckio užpuo
limą. Maleeką užpuolė neto- v 
Ii Graužinių kaimo (Lietu- .< 
vd^ pusėj I) iš krūmų iššokę

kę Maleeką žemėn, jiė' žiau-:'r 
riai jį šautuvų buožėmis su-- 
mušė ir apspardė batais. Mą- ' 
leckis sunkiai-sužeistas į gal-—____

t

\

U

tik ppr kelias dienas ir jus pasteMsK 
te kaip dnujr stipini* Ir geriau pagi-1 •
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jis vartė medžius ir 
| draskė stogus. Eidamas per 
^vandenį viesulas gana aukš- 

iskeldavo vandenį iš u- 
ių vagos. Tokio viesulo 
jė apylinkėje neatsimena'

AT-

j ^BEDARBIŲ KLAUSIMAS '

iv Žiemą Panevėžy buveždaug 
gMrr-i---- ių. Miesto valdyba vi-
£sų negalėjo darbu.aprūpinti. 
įį&bar, prasidėjus laukuose 
£ ir- kitur darbams, bedarbių, 
rodos, nebėra. Miesto vakly- 
fbos žinioje tėra 57 dąrbinin-

Dhug darbininkų išėjo 
ais Juodosios kasti 
dirba 500 darbininkų), 
tikra dalis darbininku A» “X *

žiavo.dirbt prie tiesTa- 
rtoojo Telšių geležinkelio, o 

ti gavo dirbti laukų darbą.
5

/
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▼Mokias bylas ir padir-

' kiemą reikalams.

OFISO VALANDOS

jausite, j * . . . ■
Nagn-Tnne yra Nm-lonalls Sveikatos 

ir Spėkt) Budavotojas. Jis pnilarp ste. 
btikltiM mtilntinmr tmonlą. Jis anregu* 
.tlanja .vidurius ir nugali konstijtaclja, 
suteikia rmtg. rnrtd»ną kraują. rfnivt- 
ns ir sustiprina organus ir nervinę at> 
stirną ir ^padidina svarume snllesioju
si t), attvsrgusltj kmnnitj. Nnga-Tone tu
ri savy pritartą geresnės sveikatos — 
naujo smngnmo 1r dtlaugsmo gyveni
me.

Visi vaistu pardavėjai parduoda NugU 
Tone. Jeigu jtjsu pardavėjas neturėti, 
JU ataka. paprašyki t j| užsakyti ją <WV 
Jąs IS aavo (Išberia. «>

M

mas
_ '-S* ’K . -• ■

SKONIS, kvepėjimas, visas naturališkas gerumas randasi Camel eiga 
ratų dūmuose, kuris išeina iš to malonaus rūkymo. ^Leiskit dūmams 
aplink jūsų Veidą sukytis • .. paragaukit, paustykit, rūkykit tiek, 
kiek jum patinka! Ar pirmas ar paskutinis djehos, Camel cigaretes, 
r»' r ''' 'į L.*”-' >’i/ ,T ‘ .. V”"‘ • • - •
kiekvienas jūsų jausmas jums pasakys, kad to visko, ko .trokštat, tame 

4 ' i'. - Įv * x • *. r •cigarete rasit!
TtS* - '.! .-

■ . Ak

hMNK. -V -

y *. -T.
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vą ir į-veidą. Paaiškėjo, kad 
lenkai jau iš anksto buvo pa
sislėpę krūmuose, kad sar
gybinį iš' pasalų užkluptų. 
Sumušę Maleeką, jie iškratė- 
jo. kišenes ir pasiėmė šautu
vą. Charakteringa, kad už
puolikai pasielgė kaip tikri - 
plėšikai, pagrobė sargybinio \ 
Malecko piniginę. Šautuvas 
kiek yėliau rastas numestas 
krūmuose/ Sunkiai sužeis
tas-Maleckas nugabentas į 
Vilkaviškio ligoninę. Papil- v 
domai pranešama, kad Ma- ' 
lecką Petrą sumušė lenkų 
pasienio korpuso Sudauskų 
kardono kapralas Malinaus
kas. Antro užpuoliko asme
nybė neišaiškinta.

I • >» -* r

VILKAI PAPIOVE 10 KUME-
- LIUKŲ '

Krekeiiavos apylinkes miš
kuose labai daug vilkų. Vil
kai. užpuldinėja besiganau- - 
čius gyvulius ir per trumpąį 
laiką jau suspėjo papjauti 
lO^kumeliukip apylinkės ūi 
kininkams. .. -

tvartus.su
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a išgauti

hi ir 
pini- 

o port
jė., Len-

Parodą didinti kas

Dewey, kuris jau senokai 
Lenkijoj gyvena, į visą tą 
apiplėšimo isteriją žiūri gtv- 
na filosofiškai.

ri

••
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jakelis gaminąs sau amžiną
pražūti. Dėlto gera^ Dievu-

*»•» ... . - T . — ‘ *

V”. ■ . . \ ■ ' ' ' i .
to nematai. Kūną gi be sie-

a- los gali regėti, bet sielos 331 
Dievui mirusios nepamatysi 
Išeina siela iš kūno, ir kū- 
nas bus užgautas mirtimi 
atsitraukia Dievas nuo sie^ 
los^ kuojnet siela bus užgau-

/ •

Sulig Kristaus žodžių vi
ja dangus džiaugiąsi iš į5a 
įtaisiusio nusidėjėlio. Ge- 
as ganytojas palieka 99 avis 
* ieško vienos prabuvusios; 
ioferiškė, pametus vieną 
įažą pinigėlį iššluoja visus 
rįčios kampus, kad tik tą ta nuodėme.” 
,migelį atradus—-tie prily- . Petras AūksakaH)i3l 
ginimai parodo Dievo ru-' . 
lestingiimą išganvti'pakly-
tusius žmones. - Kias gi tuos 
inones veda į paklydimą ir 
rodei jie taip nesupranta 
avo padėties?

-Atsakymą į tai duoda nuo- 
iėme,* kuri atskiria žmogų 
įuo Dievo ir taip apjakina 
nusidėjėlio akis, - kad jis 
nuodėmę myli’daugiau negu 
dorą ir ne tik pats nusideda, 
Bet ir kitus ragina nusidėti. 
Tuo būdu nuodėmė yra di- 
deliausias žmogaus priešas, 
didesnis už nekdihę, ligą ir 
net pačią mirtį. Didelė nuo
dėmė vadinasi miltina, ne 
tai, kad ji užmuštų sielą, 
nes žmogaus siela nemari, 
bet padaro ją Dievo prieši
ninke ir sunaikina visus jos 
gęruA darbus. Šv. Augusti
nas tokiu būdu nuodėmin
gos sielos padėtį aiškina: 
“Kaipo siela ^suteikia gy vy- 
bę kūnui, tai Dievas sutei
kia gyvybę sielai. Ir kaipo 
kūnas miršta tuomet kai šie-

• ' f

la išeina iš jo, taip siela 
miršta tada, kai Dievas nuo 
jos - atsitraukia. ' Siela yra 
rdfrtisi per nnodėmęj nore.ši-

taip pat sal^o: “Dvokia kū
nas atskirtas nuosidos, dvo- ♦ * kia siela atskirta nuo Dievo. 
Pūna kūnas, pūna ir siela: 
kirmėlės aižo kūną, sąžinės 
kirminas graužia sielą.”

Dievas, matydamas nuodė
mę visamb jos Baisume ir 
pilnai suprasdamas nusidė
jėlio apjakirųo -nelaimę, rū
pinasi, kaip tasai geras ga
nytojas, visokiais būdais pa
klydusį nusidėjėlį atversti. 
Dievo akyse kiekvienas nu
sidėjėlis yra nelaimingas ap-

lis tiek- kantrybes tiems ne^ 
laimingiems parodo, Ėet 
vargau tam, kurs gulėdamas 

pražūties krašto,, nesi? 
>ina_pasikelti is amžino

jo pavojaus ir, taip, yra ap- 
jakęs, kad. kandžioja Dieyo 
ir Jo tarnų ranką, norinčią 
jį iš nelaimės paliuosuotk

. ' ' T ’

... Dieve apsaugok mus nuo 
tokio užkietėjimo! , -

Saldž. V. Jėzaus Širdis 
ypatingu uolumu gelbsti nu
sidėjėlius. J i klabina į kiek
vieno širdį, prašydama į- 
sileisti: “sūnau, duktė, ati
daryk man!” Jos gailestin- 
gumasx neišsemiamas. Už
miršta žrrionių įžeidimus ir 
atšalimą. “Tėve, atleisk 
jiems, nes nežino ką daro,” 
—tai V. Jėzaus Širdies nūo- 

- latinis-šauksmas. -'v •
Pasinaudokime Jos gailes

tingumu, eikime prie gyve- 
. nimo šaltinio.

Z K .7 •

ATSIRANDA LABAI DAUG ĮDOMIĮ) EKSPONATŲ 
VYTAUTO DIDŽIOJO PAVILIJONUI

X ' > ■ , _______

Kauno totoriai stato Vytauto 
garbef^aečetę

Vytauto; D. k-to parodos 
paviljono komisijos posėdy, 
pirmininkaujant p.' B. Gį- 
rienei, torius p. Janušaus
kas pranešė, jog Kaune Ū- 
kio g-vėj statoma Vytauto, 
garbei mahometonų mečetę. 
Posėdžio, dalyviai išaiškinę,

švs prof. Volteris ir dr. H. 
Kairiūkštytė-Jacynienė. Ka
talogas gausiai iliustruotas, 
gero popieriaus, spalvotu 
viršeliu, apie 120 psl. Daro
mas didelis rinkinys—“Mū- 

f ' •

sų spauda apie Vytautą J)i- 
dįjį,” kuriame tilps 129—30 
m. perijodįnės ir neperijodi- 
nės spaudos iškarpas, ■

DARBININKŲ
PRIEŠSEIMINIS 

SUVAŽIAVIMAS
LDS. Naujos Anglijos priešsei- 

įhims suvažiavimas įvyks sekma
dieny, liepos 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. - Z

Kviečiame ir tas kuopas, kurios 
ligšiol 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
mus ir pageidavimus prisiųskite 
raštu.

Tikimės, kad visos kuopos mūši] 
pakvietimą ir pageidavimą nuošir
džiai priims ir suvažiavime daly
vaus.

V. Paulauskas, pirm.
263 Fayette St., 

Lowell, Mass.
K. J. Nadzeika rast. r

7 South Street, 
'-Nashua, H.

še) ir okupuotam Vi 
krašte yra dar užsilikę gy
venančiu totorių, pavedė p. 
Janušauskui, totorių sąjun
gos pirm., susižinoti su jais 
kuo totoriai galėtų prisidė
ti prie Vytauto payilijono 
eksponatų praturtinimo. Pa
viljone jiems pažadėta at
skira viela. Apie Žiežma
rius yra akmuo su arabišku 
užrašu, rodantysis jog būta 
ten kapinių. ' Sulig tokiais 
akmenais monolitais reikėtų 
sužvmėti visas tas vietas, 
kadaise apgyvendintas toto-, 
rių, kurie Vytauto-laikų is
torijoj turėjo didelę reikš
mę. Vikšnupiuose prie Kal
varijos yra Vytauto laikų 
mečetė. \

Vytauto paviljone mano
ma atvaizduoti Vytauto lai
kų florą ir fauną. Nutarta, 
kreiptis į p. p. prof. Regelį 
ir T. Ivanauską. Visi Vy
tauto D. paviljono ekspona
tai bus išdėstyti į vieną ka
talogą, kurį redaguoja dail. 
J. J. Burba. Įvadus para-

ų TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJU 
, MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINfiLIS, baltati'viršeliais. 
MALDŲ RINKINĖLI8, baltais viršeliais. 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais.
MALDŲ R1NK1NALI8, juodais viršeliais.
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais_____ :_________________ _
‘ ‘ -■ >

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu:

_ “DARBININKO” ADMINISTRACIJA
MA --- —W0JJ onMUiVBjr
Va,.'.

I

X ' •'■ -
--------- $1.75
--------- $1.25
——$1.75
------$1.25
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tytas Vytauto paviljone, o 
paskui bus perduotas Vy
tauto muziejui.

■- \ ■

x Paviljono komisija pra
neša visuomenei, jog pavil
jonas bus labai apsaugotas 
nuo gaisro ir kitų netikėtu
mų ir dėl eksponatų žuvimo 
nėra -mažiausios ' baimėj 
Maj. Ružancovas, kariuome
nės ugniagesių vyr. inspek
torius, paskyrė dežuruoti 
per dieną 35 žmones- / Be 
karių sargybos, pakviesta 
dar sargyba iš studentų ko?- 
porantų. Inž. Stanaitis siū
lo Vytauto paviljone parodą 
pratęsti nors ligi 8 rugsėjo, 
nes tatai būti} svarbiausias 
Vytauto D. metų pažymėji
mas.
kart naujais eksponatais, 
kurie vėliau būtų užuomaz
ga ruošiamajam Vytauto D. 
muzėjui. -k. ‘ -

P. Giriėnė pasiūlo šių me
tų parodą pradėti Vytauto 
į>aviljono atidengimu. Ko-Z 
misija tuo reikalu nutarė 
kreiptis į ž. ū. pąrodos^ k-tą. 

 

V. D. k. skyriaV provįncijoj 
pranešti ką 

pažada Yytau^b laikų paro
dai.. Pei feną Lietuvos 
įatstovybę užsieny gautai ad
resuotas bf/šimam Vytauto 
muziejui 
lovo IV (/riginališkas doku
mentas 
žemės _____
kas pinigas iš 1560 iK v P. 

i^a leidžia knygą “Kuo 

buvo/Lietuvai Vytautas D.” 

įausias Vytauta pa

■

prašomi tuoja

araliaus Vladis-

duotas bajorams 
ikalais ir lietuviš-

L.

VARŠUVA. — Dewey>su 
savo ‘ draugais apie vidur
nakti grįžo iš pietų pas kuni- 
gaikštį Bibęšco.Staiga šo
feris, ne taip jau toli nuo 
Bukarešto, ėmė stabdyti au
tomobilį. Devey pastebėjo 
perftestą per plentą vielą. 
Automobiliui sustojus, į 
plentą sušoko penki bandi- 
tai< pridengę veidus juodo
mis skarelėmis ir apsigin
klavę revolveriais. Dewey 
patarė drai^ge važiavusiai 
lenkų ministerio žmonai pa
slėpti savo brangenybes po 
automobilio priegalviais. 
Brangų atmintinį laikrpcįį 
Dewey irgi ten įiat paslėpė. 
Šoferis pamėgino paleisti 
automobilį, bet iš griovio iš
šoko dar du banditai ir, šau
dydami, pareikalavo, kad vi-, 
si išlipti! iš automobilio. 
Pirmas išlipo lenkų finansi
nis patarėjas D'ewey. Vi
siems išlipus,,banditai- tuč
tuojau išgriozdė automobilį 
ir bematant surado paslėp
tas brangenybes: Automobi-' 
liu važiavęs rumunas pamė
gino prikalbinti banditus ke
leivių neskriausti, nurody
damas į jų aukštą padėtį. 
Banditai davės jli 
^au pasiliko tik 
gus ir brang* 
feliusir če 
kų finahri 
wey nustojo la , 
mo laikrodėlio fiti: skambios

katedroj^: 
nors torjpavi 
jų. Liet, universitete ran- 
dasi istorija apie Vytautą 
D. italų kalboj,.^rieš 30 m. 
atvežta iš Romos^ Skulpt. 
Zikaras pranešė, jog "ilaug 

| kuri ^vtautas šlSt- 
teikiSvo priri0|!g4jas atvy- 
kusiems iš 
ninkams, pirk 
Panevėžio muziejuj? 'Suži

 

nota, jog Vytauto daugelio 
senų bažayčių nuotraukas- 
yra padarę p. p. Vagnęr ir 
Dunajevas. Ptio'f. Volteris 
perskaitė raštą< kuriuo Ma
rienburgo mjiziejaus prižiū
rėtojas siūlė to miesto ir 
muziejaus daiktų fotografi
jas. Tame muziejuje yra 
Vytauto laikų strėlių,- šar-

■>

vų, lanki}, skydų, be to “ Jo- 
gailen Stein.” Tuo rūpin
tis pavesta prof. Volteriui. 
Patirta, jog daug senų pini
gų yra surinkęs dr. Grauži
nis, o taip jų daug randasi 
mūsų muziejuose.Sužinota, 
Jo^Petrapilio viešajam kny
gyne ir Rygos muziejuje y- 
ra daug Vytauto sutarčių. 
Dėl jų išgavimo komisija 
rūpinasi. Prof. Volteris pa- 
pasakojo, jog yrą žinių; kad 
1408 m. Vytauto žmonai bu-; 
vo Atsiųstas į Kauną klavi- 
kordium. . Pageidauta nu
paišyti panašų, kl avikordiu- 
mą ar užsakyti padaryti 
Pasirodo, kas, Buvo' pamirš
ta ir istoęjoj net nepaminė
ta, tai didžiai progai pasi
taikius, rel dalinai atgaivi
nama. y

0' amati- 
randasi

4
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ŽYDAI GALI GYVENTI PALES- 
, • JONOJ, BET NETURI 

UŽGAUTI KITŲ
Tautų Sąjungos mandatų, 

komisijoje 'anglų atstovas 
davė-platesnį pranešimą a- 
pie Tpasilaikymus Palestino
je. Tarp kitko jis nurodė, 
kad neteisingi yra kaltini
mai Anglijos valdžiai, jog į 
Palestiną neįleidžiama (ke
liauti žydų; ♦ /

Laike neramumu Palesti-
v. M '

noje Anglijos valdžia buvb 
išleidusi tik laikiną įsakymą, 
kad žydai neįleidžiami. Tai 
•ji dariusi todėl, kad jau ir 
taip sunkti žydų padėjimą 
ne dar paprastinti.

Anglijos nusistatymas-esąs 
toks, kad žydai Palestinoje 
gali įsikurti sau tėviškę, bet 
negali leisti skriausti ir Pa
lestinoje gyvenančių krabų.

BOLŠEVIKAI SURADO VĖL 
NAUJĄ DIENĄ TRIUKŠ

MAMS RENGTI
Laikraščių pranešimų, ko

munistų internac. vykdomas 
komitetas nutarė paskelbti 
rugpiūeio 1 d. revoliucinės 
kovos<dįeną, kurią viso pa- 

iriatas turės su- 
rengrra demonstracijų. 
Tos kovos dienos obalsis bus 
“Kova dėl proletariato dik
tatūros” ir “Sovietų sąjun
gos apsaugojimas,”

LDS. CENTRO VALDYBA
Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas, 

36 St^ George Street, • 
j / Norwood, Mass.

VL Pauf^uskad, Pirmininkas, 

. K263 Fayette Street, '-
J, Lowell, Mass.

Kazys Tajnulevičius, Vrec-Pirm., 
■ 21 Fairfox Rd., • 
... Worcester, Mass. -

- / •

Ant. F. Kheižys, Sekretorius, 
'*366 W. Broadvay, -

, . South Boston, Mass.
Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas, 

371 Portland Street, 
Cambridge, Mass.

Kontrolės Komisija
E. Gradeckis, z
396 Church St., 

New Britain, Conn. 
Simonas-Cibulskis,

24 E. Liberty Street, 
Waterbury, Conn. 

Antanas O. Avižinis, 
132 Douglas Avė, 

Providence, R. I.

Literatinė Komisija .
Kun. K. Urbonavičiuj 

36 St. George St., 
. Nornood, Mass.

Kun. J. Švagždąs,
20 Wcb8ter Street, 

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

50 West 6th Street, 
South Boston, Mass 

Kun. F. J. Juškaitis,
( 432 Windsor St., ‘. *

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

151 Rogers Street,
/’ > :\ < Loveli, Mass. v

Atstovas A L. R. K. Federacijos 
Turybon

Antanas d Avižinis,
132 Douglaa Ave^

X 1 *

b» ‘papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, nec 
dame didelę nuolaidą. •Iškart imant už $5.00 katalogine kaina 
site už $2A0. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir 
nariams. ' > ?

' ĮVAIRIOS KNYGOS 
c '-•'-£"> - S.

Patarmšs Moterims—-pamo- 
kinimas moteriins ją asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo^ 
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. y. Kulikauflkąs ----- LjlSc.'

Auksinio Obuolio Misteriją 
(Graiką Mythologijos Žiups
nelis) sd paveikslais. Lietu- ' 
rią kalbon išguldė Alyva w, 50a. 
. Trys Keleiviai—Krikščionis, 

. Žydas ir Turkas:. Pamokinau- z 
\i apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. Ę—r------40e.

Trumpi Rkaitymėliai—labai 
gražūs pasiskritymai apie i- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ---- ------ 45c.

Turto Norma—moksliški pa-' 
siskaitymair Parašė Uosis__ 45ę.

Didžiojo Karų Užrašai-su 
paveikslais iš 1914—16 .metą 
Pąrašė P. aždeikis------ --- ;—65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per. Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ... .. 15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį -parengė S. Kaimietis—15c.

Užkeikta Mergelė są Ban
da ir Rarzdaskutis—apysaką 15c.

Kataliką Bažnyčią ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas '. -z -______50c.

Apaštalystės Maldos Statut '■ 
tas. — Vertė Kun. P. Sanru- 
saitis ________ —_________ 25e.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dieną—Apie visas deiybaS < 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio___________ 1—$1.00

^amonin&Demofcratjios Pa- 
grindaL Parašė Uosta———750.
>’ ■ -
4 ąiegnze
Žadeikių _ __ _ ________ .. ... ,

Aritmetikos Uždavinynas__25c.
Vaiką Dąrbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui-——-50c.
Petriukas — laiškai vtano 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c. 
1 ^Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo .vykdymas 
Rusijoj _ ;------- 1----- ----- ------ 15c.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis^ Sutaisė'Matas Gri
gonis ------------------------------- 50c.

Laimė.— (poėmą). Parašė 
Vaitkus __________ L------z.50c.
Atsargiai su Ugnimi. Vertė 

iš lenkiško kun^K. S.......... ."lOe.
Mūsą Akėjimas.— išaiškini

mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas 1L Širvintas _50e.

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius jr B-vė, Kau
nas*__ ___________ —----------40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas —30c.

Graudūs Verksmai. —Ver
tė Vysk. A Baranauskas___ 10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškąitta_ 15e.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalią mė- 
įesiama. Išleido kun. K. A. Va- 
sys----------- --------- --------------25e.
v Dangaus Karalienė. — Sn-> 
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarą 75 centai, su ap
darais ----------------—■ $l.f)O

Žmogus ir Gyvuolys. Para- .
Šė kun. P. Bu^vs  _______30e.

Bodaliąmąą ir KrikžČtonybA 
Prof. V. Jurgučio_________ lOe.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. x
Kaimietis ----- -—. .. ■ lOe.

Maldos Galybė. Istoriškas, 
piešinys IV-to Šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvią kalbon 
išguldė P. B. _____________ 250.
• Apsirikimą Komediją. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lapštaus Vai
kas—__■■ ’ - ' -----
f. Jono Kmito EOės...........$1.00
Lietuvos Albumas. Su pa-* 

veikdais ir 'aprašymais!_____1.50
Trumpa Apologetika arba 

“**-*• >3ggnitauML Pa 
ajančauskaa—BOe 

-DARBININKAS"

■■ ■ -J

Dr. Vinco Pietario RažtaL ?
Istorijos apysaka. Du tom

Apie Apdraudą. Parai 
S. Vasiliauskas _____ _

Moterystė ir ieimytfa. Veru
tė J. Gerutis ’

Gamtos Pradžiamokslis^
Dr. Ą Vileišiu..... .........i._,

Limpamosios Ligos ir ki 
nuo ją išsisaugoti! Pan 
negyvoji gamta: , žemė, vi 
duo, oras. Parašė, J. Baronas.

Patrimpo ‘ Laiškai. ~ Išleido 
Kun. A Miliukas --------— .G

Meilė (Poema). Parašė ?M. 
Gustaitis —*

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Smpayeikslais2L^75i

^enuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. •Saurusaitis  -------1—25e.

Vaiką Knygelė — su pa- 
veikslais —:  ——30e,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para- -i 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ks- ' 
pelionas) ________—---------------25s

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos : 
Graudūs'Verksmai. Sudarė ir < 
išTėido 'Kun. J.

i ;•

Lesauskis.' Šv. 
dinys, Kaune

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A Ruėevičius'—__  --------—J

šventas GabrieHus. Išleido -
Tėvas Alfonsas Maria C.-P_

Religijos Mokymo MetodL
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50&.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manės. Sutaisė KuPra- 
nas,__„_ \

x MOsą Dainiai. Parašė Ka-' 
zys Puida - 
^Andters^b

kndziulaitis'

nu. Vieno veiksmo juokai. Su- /' ■ » 
lietu vino Vaidevutis------- —l$e.

Nepaisytąja—keturių veiks-'y 
drama. Parašė kun. Pr. M.

Juras. Kaina—------ .-------------
Gilinkingas Vyras—2 aktą 

komedija; parašė S.Tarvy. 
das ------- .a, .......... -į,..,.

Elgetą Gudrumas, 3-ją veik* 
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ___.................. —
Ubagą Akademija ir Ubagą

Balins — komedijos po 1 ik 
tą. Parašė Seirijų Juo

Sniegas — Drama 4-rią ak
tų. Vertė Akelaitis _

Earumas—3-čia dalis < 
“Gims Tautos Genijus, 
rašė Kun. L. Vaieeka

Žydų Karaliui'— drama 4 
aktų,. 5 pav. Vertė J. 1L 
vintas ________ i, V

v

366

delta; parašė F. V. — 
Patricija, arba neži 

kankinė — 4 aktą 
Vertė Jonas Tarvydas 

Išganymo Apsireiškimai -
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vąicliri* 
mas su gaidomis

Dramos; 1) Germena; 2) 
Fabiola—6 aktą; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktą; 
J. Tarvydas_________

Knarkta Paliepus.—^Komedi
ja 1-me aktą. Parašė Gineitis

Vaiką Teatrai: dalis I: ĮJV 
Pagalvok ką darai; 2) Jom 
laimė; 3) Pasakyk mino lak 
mę. Surinko S. K-, D. ir N

Vaiką Teatrai: dalis U:
Tštirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N-1S*

MALDAKNYGftB
Pulkim ant Kelią—"D-ko”

panda. Odos apdaru $2.00 ir $SW
Mašaa Naujas 

ritus—juodos (pr 
afa viršeliais)-

Mafaa Nauju 
riua—juodos (pr 
viršeliais)_____
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Sako Anglijos Konservatyvų Vadas Bąldvinas

nuolat pinigų 
•esą'sunku gy-

238,000, 
! —270,-

omis 
įžtiį

.katalikų

Drauge su X Sądonyte ir 

su sakytomis fotografių 
Šartnikui pavykę sfrgrj 

Vilnių* pas jį si^ntust įenkų

šmiaja.” — “o «$, — •■ jgo- 
|jvė vaikezas — šluostau sau 
/Uosį su skepečiuke.”. Ir 
prunkšdamas juokaist nubė- 

go pasakoti kitįems' vai- 
’ kams, kad taip gudriai su- 
kirto didelį vyrą. Tam vai- 

^kUčinijo argumentas atrodė 
■ lėhai ' gudrus, bet ištiesų tai

Iš Londono radio žinios 
prdneša, kad atsibuvusiame 
Anglijos parlamente kon- 
servatvvų vadas Raldwin 
užsipuolė vyriausybę dėl ne
tikusiai sudarytos Londone 
jūsų nusiginklavimo sutarę 
ties. Jis reikalauja, kad bū
tų sudaryta visai atskira ko
misija iš parlamento narių 
idant patikrinti ir smulkiau 
išaiškinti sutarei apžiūrint 
visus tos sutarties parengia- 
•muosįus raštus ir net ap- 
kląųsmėjant prie sutarties 
prisidėjusius žmonės.

Įkalbėdamas, dėl Sutarties 
atskirų punktų labiausiai 
puolė vyriausybę kąm ji lei
do sumažinti Anglijos krei
serių skaitlių, bet tas kvai
liausiai yra, tai tas, kad per 
sutartį nepasiekta tų penkių

gįįJKliomet- žmogus suserga, 
į;tai griebiasi yisokių priemo- 
-nių, kad tik pagijus: šaukia-

Senatorius Wagner iš New 
Yorko įnešė sumanymą-bi- 
Jių nedarbui pašalinti Pir- 
iniausia manoma padaryti 
bedarbių surašą. Toliau ra
ginti valdžią, kad būtinai 
vykdįtų statybos sumany
mus ir kitus valdžios pro
jektuojamus darbus,' kad da
vus bedarbiams užsidirbti 
duonąs. Galop, tame suma
nyme projektuojama 'įsteig
tivisoj Amerikoj-valdiškus 
darbo, suieškojimo biurus. 
Tuo būdu spėjama, ,kad bus 
galimybės nors' dalinai pa
lengvinti bedarbių likimą. 
Kai dėl bedarbių .skąįčiaus- 
nuomonės kol kas nevieno
dos. Sulig ;Green*or Darbo 
Federacijos ? vado, bedarbių .. - -t : - — ■ f ■*:.

ministracijos linijos, Bart- 
nikas pas tų fotografijų pa
sirūpinti bijojęs. Pasislė
pęs pas savo uošvį Petrą Sa- 
dopi Bundziškio vienkiemy 
(Žiežmarių vąlsčt), jis pri
kalbinęs, savožmonos seserį 
Anelę ir JaJvygąSadonytes 
nuvykti-į Žiežmarius parū
pinti sakytų fotografijų. 
Joms jisai pasakęs, kad tos 
fotografijos reikalingos len
kų VĮ-os brigados poručni- 
kui Vilniuje. '

Beje, tasai lenkų VI-os 
brigados poraenikas'Vilniu
je buvęs jam liepęs, grįžtant 
su fotografijomis, atgabenti 
dar į Vilnių kokią moterį, 
kuri galėtų būti lenkams 
nuolatiniu kurjeriu slaptam 
susisiekimui per adminis
tracijos liniją. Bartnikui 
pavykę tam tikslui prikal- 
binti Jadvygą *Sadonytę. 
Šiai Bartnikas^ liepęs pa
laukti jo’ Žiežmariuose, iš 
kur turėjęs, ją pasiimti 
drauge p Vilnių.

Žiežmariuos A. ir J. Sa- 
donytėš parūpinusios keletą 
šaulių grupių fotografijų. 
Jadvyga tad^ pasilikus Žiež
mariuose Barttiiko Įau^ti? o 
Anelė parnešdsi tas fotogra- 
ffias namon fe įteikusi jas

Sovietų organas “Izvėsti; 
ja” siunčiamas visoms įstai
goms, kurios verčiamos iš
platinti tąm tikrą oficiozo 
skaičių, r "’ ' ?

yijbs faktus, toUerkadines 
jų nematėm. Galima užgin- 

•x ' i ’ • • ‘

čyti Prancūzų reyęliųeiją, 
Napoleoną, — juk mes jų 
nesame matę. V

Taigi tvirtinti, kad. Dievas 
negali suteikti sveikatos y- 
ra tik gryna kvailystė ir vai
kiškumas. Laikraščiai gerbiu 
savę ir savo skaitytojus ne- 
drįstų -dėti savo skiltysna 
tokių kvailybių, nebent jie 
mano, kad jų skaitytojai jau 
tokie nesusipratėliai, kad 
juos by kilom galima pavai
šinti.

Bet tas nedaro garbės nė 
tiems laikraščiams nė jų 
skaitytojams. - ~r z. ;

i•

y ■ 
valstybių jokio susiartini
mo. Po sutarties sudarymo 
naujų karo laivų pradėta 
daug daugiau bud^voti kaip 
kad pirm karo buvo budavo- 
jama. •
x Ministerių pirmininkas R. 
MacDonaldas prisipažino; 
kad daugumai nusiginklavi- 
Jnu užintersuotoms valsty
bėms leidžiama daugiau gin
kluotis kaip pirm karo, bet 
jis prašo atmesti Baldwino 
pasiūlymą. Kadangi dr li
beralų vadas einą už vyriau
sybę, tai konservatyvų pa
siūlymas tapo atmestas.

si gydytoją, klausinėja vi- 
sųkių patarimų ir — mel
džiasi. Žinoma, ne kiekvie- 
Uąs meldžiasi. Netikintie j i 
.keikia, nervuojasi, nugąs- 
tąųja, bet tikintieji, grieb
damiesi visokių žmogiškų • 
^priemonių, neužmiršta ir 
.Dievo, nes jei kada., tai li- 
LgĮpj, žmogaus likimas nuo 
įtheyp priklauso. Bet ne vien 
į tikintieji meldžiasi. Paste- 
jbŠta, kad daugelis bedievū- 
įfeų ąusirgę ne tik meldžiasi, 
-bet'ir kunigo šaukiasi, ką 
fur būt bus ir padaręs ne- 

^sėigemai vienas • laisvumą- 
šulų, dar gi bedieviš

ko laikraščio san darbiniu - 
Įįįį&į Nestebėtina. Jei šliu-į 
įigjSff visą gyvenimą. griovęs 
^bažnyčią ir grūmoję pako- 

kunigus ir vienuoles, 
į&slų-galo apsivedė bažnv- 
SSfej, tai ir Ubai galimas 
^daiktas, kad koks eilinis lais- 
^unaniukas saukiasi prie 

kuomet jam mirtis 
i akis ir kuomet to- 

Ifapf "valandoj pamainų kad 
įtėvių pliauškalai ir

BptfH įridrąsinlmjn prieš Ka 
feievą tik tuščias burbulas ten

reikaliųgos.
pažadėję snsįtiktį rytoj, 
sisveikino ir nuėjo neVa gm^M 
ti. Užuot ėjęs gulti, sąžinin^ - ■ 
gas karys ibia^pįnniaiisU ^i. 
praųešč viską, savą" kuows^

. . • --s,' .'V ''

vadui. .
<’ ' . ' ' ' ■ ' ■ , “ v

. Savo vado atitinkamai pa- 
mokytas, rytojaus dięną 
y. 27 d. puskarininkis, susi
tikęs vėl su Bartniku, papa- 
ąakojo Baitnikui kai ką, ku- l ? 
ris tatai užsirašė įr davė net ? 
portfelį sų įsakymais kariuo- 
menei ir šarvuočių rinktinei. 
Šnipas, -žinoma, labai nu
džiugo, bet neilgai jo tesi- 
džiaugta: teų,pat šarvuočių 
rinktinėje tuojau buvo ir su- š 
įikytas. į* Z

Per asmens kratą pas su- , 
laikytą. Jurgį Bartniką bu
vo dar rasti įvairių Lietu
vos karininkų ir šarvuočių 
rinktinės sudėties sąrašai 
Vėliau kvočiamas, Bartni- 
kas pasipasakojo kriminali
nei policijai visą šią istori
ją apie savp žygius patar- . 
nąuti lenkų Vlūąi brigadai. 
Dabar šio lenkų-šnipo-lau
kia teismas ir nusipelnyta 
bausmė. Pagal jo paties duo
tus policijai parodymus,- 
drauge su juo pateko į tei
singumo rankas ir abi jo 
švogerkos — Anelė ir Jadį- ? 
vyga Sadonytės ir jo vadas

BBDBra? snyjMpA.

Liepos mėnesi komunistai 
rengiu pasaulinį bedievių 
“revoliucinių” vaikų suva
žiavimą. Laukiama atvyks
tant 800 .atstovų iš visų Eu
ropos šalių, pavažiavime 
bus svarstoma kaip Kovoti įVTos brigados Jx>: 
sutšeiibaįir sulDSeju. ’ Jis Poųpčnil^s^ači^|į.bi

JJKTUVių JAUNIMAS
. ,c

“Išeivių^ Draugaš,” rašy
damas apie lietuvių jaunimą 
Angluose, pažymį, kad lietu
vių jaunimas savo galvoji
mu, papločiais, kalba skiria
si nuo anglų, škotų įr aiyių, 
nom ir gimęs augąs tarp sve
timųjų. Esą į Angliją .lietu
vių išeivių daugiausia šuva-' 
Žiąyo per Rusų Japonų ka-j 
rą. Jau tie visi ateiviai da
bar yra tėvai gražaus' lietu
vių jąuiiiino būrio. Dąugiau- 
sia lietuvių jaunimo gyvena 
Beilshiil’y i£ apylinkėse, dėl 
to čia ir organizacinis jauni- 
mb gyvenimas yra gyvesnis.

”• 4 . * * « —

pradėt i ruoštis taip 
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J Toliau komisija re^fąįąu-
ja, kad vyriausybė rūpintų- nurodoma, 
subealkolinių gėrimų -gąųąy- įstaigų valdininkai, nepaisy- 
ba ir jps globa. -Dėl to jį
- ’ ■ -v . . . ri ; i

miv ?
' " ■

. Jeigu grybas nan . 
ątsijįdo, ‘tai jį naikmfiL jM 
kiu :būdu:' Pavasarį visaąj 
grybu apklėstas yietį 
poti ir ištekti* degutu. ‘ Su* ■ 
naikiiits} vainiką ,
Keisti nauju, pritapti Begų^ 
tu ur pridrėkintį karboliu 
rūgštimi. Pažinti snnąjįdĖįlH^ 
tus rastus galima iš jų , 
slaūs skambėjimo. Vi " ‘ 
mas gerai išvėdinti.

Apskritai kova su gryl 
liu nelengva ir kovoti reiį 
atsidėjus.

X*

........ .  .. Kartais mediniai namai 
WngiJ ^taindij,, kmiuo^e nei jj g^'nei iS to pradeda 
r>nivt«inm4> irk<r mAH*il?ar>iTG<a TX • • v * , • "pųtir Puvimo priežastis yja 

*«» giyfteljs, btJBįž- 
kai vadinamas M^erpliųs 
jacrimans. Lietuvoje jis yra 
labai išsiplatinęs, jam pbi* 
tįtis padedą drėgnas kli
matas., J — * - \ •' 

*^ Vei3siąsi " jis 'miškų, ine- 
džiuose, kur gauna tinkamo 
maisto ir pūvančiuose kel
muose. r Perėjęs su rąstais 
į medinius namus,, jei tik y- 
ra užtektinai šilumos dtėg- 
mės'ig maisto, pradeda pla- 
tįntis. Pirmiausia atsiranda 
po grindimis ir apatiniuose 
rastų. Vainikuose. Apsikrė
tusioje vietoje atsiranda vos 
pastebimi balti taškeJiai. 
Tačiau greit apsitraukia vi- 
sas medienos paviršius bąl- 
tais lig voratinklis siūlais. 
Ąpsikrėtę rastai greitai pa
virsta rudos spalvos puvėsi 
siajs. , i t

' š > • < • ■ - ••' ■ i

Išbujojusiame grybyne pri
bręsta sėklos (sporos). Sėk
los esti labai lengvos, todėl 
vėja<pemę§ą jas į kitą vie-f 
tą ir ten, kur gauna užtek
tinai drėgmės, vėl pradedą 
išnaujo platintis. Drybu ap
krėstoje troboje jaučiamas 
nemalonus kvapas, kuris iš
šaukia plaučių ir akių ligas. 
Todėl' įjpvoti su juo reiltia

\' I

1929 m. gegužės 24 diehą 
Belgijoje buvo sudarytą tam 
tikra komisija, kuri turėj’o 
peržiūrėti yeĮkįapčius svąig. 
gėr. pardav. įstatymus. To
ji . komisija beveik > metus 
dirbusi, sayo dąrbo rezulta
tus, nesenai pranešė''vyriau
sybei, L > « '■ . $ \

Pirmojoje pranešimo da
lyje komisija rimtai pabrę- 
žia^ kad valstybei gręsia pa
vojus iš alkolio pusės ir 'dėl 
to reikalauja jo vartojimą 
suvaržyti. Komisija mano, 
kad nuo alkolinių gėrimų 
vartojimo kokiu nors būdu 
turi būti apsaugoti vaikai 
iki 15 metų, moters nėštu
mo metu, nenormalūs, žmo
nės ir- sergantieji nervų li
gomis. Taip pat komisijos 
puomone griežtai rekomen
duotinas susilaikymas parei
gų ėjimo metu. Be to, ko
misija nurodo didelį kenks
mingumą stiprio j o vyno, ku
rio vartojimas paskutiniuo
ju laiku vis labiau didėja.

Švietimo darbu, tautos hi^ 
gienos kėlimu, darbininku 
būklės gerinimu, pagal pra
nešimą, vyriausybė neturin
ti pasitenkinti. ^Tbūtinai 
turinti išleistu^ įstatymą, 
kuris alkolinių gėrimų par
davinėjimą stipriai

į)!]

* ■; •’ • “ * ’> ’ 't

organizacijas, kurių reikš
mė valstybei yra labai dide
lei Taip pat pranešime yra 
pabrėžiama didelė priešai- 
kolinio mokinių susivieniji
mo reikšmė.

nurodoma, jęg metrikuos

Kan. ^oųas .Syagjtdys^Kvi. i 
Pranas V. Strakauskas, Kun. 1 
Blavaekas. ''-•z/.'

■*■*■!*■— 
SEIMy BELAUKIANT

• ■ * . f.' .

. Beskaitant Rietuvių kata- 
, įikų laikraščius tenka paste

bėti kad visų didesnių orga
nizacijų plačiai aprašoma a- 
pįe būsiančius seiųius. Lai 
būna ir man leista kelėta žo
džių tarti kas link Pilnųjų 
Blaivininkų būsimo seimo. - 
7 Pilnųjų Blaivininkų, pa
gal" 19-to seimo' nutarimo, 
kuris buvo 28 dieną lapkri
čio, Montello, Masę., nutarta 
seimas laikyti-31 di.enį rug- 
piūčio. Bet iki šiol dar spau
doje nieko nesimato. Algi 
Blaivininkų organizacija jau 
Užmigo. Man atrodo kad 
dar blaivininkai gražiai dar
buojasi. Tai parodė skait
lingas blaivininkų apskričio

t
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klebonu tinkamai prįsii-engs, 
neg Bostono kuopa antrą 
vietą užima Naujoje Angli
joje .skaičiumi narių. Gal 
.mano 'pastaba ir ne vietoje. 
Bet kaipo vienam iš Litera- 
tinęs Komisijos narių kad 
pastaba ir vietoje.- 0 antra, 
mūsų Centru'Vaidybos irgi 
negirdėti. Gal dėlto kad už
imti kitais darbais. Be to 
iš centro raštinės irgi jokio 
straipsnio kaip ir nesimatė 
Blaivybės Dirvoje. Man at
rodo kad įneš visgi ją turi
me. Laikas artinasi. Vos 
tik dų mėnesiu tebeliko, tu
kime pagalvoti.

v ... Vilniškis• • •

ba ir jos globa. -Dėl to jį 
siūlo toms parduotuvėms,-

• - • . ■« " - ■
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\ ^važiavimas 25 'dieną gegu- 
—- žės, Cambi-idge, Mass. O 

antra tai sekantis seimas 
bus 20-tas. Tai yra jubilie
jinis seimas, v Taigi Pilnųjų 
Blaivininkų kuopos ir aps
kričiai turėtų minėtu šeiniu 
susidomėti ir iškalno tinka
mai prisirengti, nes tai bus 

y istorinis seimas. Nors blai
vybės idėja begalo sunku'*-

tfi -. <• vii*

Rytinių Valstijų Antra Lietuvių 
Diena įvyks birželio 29 d. š. m., 
Progress Club Parke ir salėje, 
Mitehell Ave.^ priešais City Hali, 
Linden, N. J. Rengia L. R. K. Fe
deracijos N. Y. ir N. J. Apskritis. 
Ši diena bus paminėjimui D. L. K. 
Vytauto 500 m. mirties sukaktu-- 
vių. ‘ .

Komisija dažnai darė susirinki
mus pas pp. «F. Liudvinaičius ir 
svarstė, -kad kogejriausia priren
gus visą programą. Darbas kaip-

" irn iii* Ir b ■kKi^a J*

. ■■ TV
Dalyvaus N. Y. rbN. J. parapijų 

chorai ir viee-konsulas adv. P. 
Daužvardis, lundeno miesto majo
ras ir kiti profesionalai. Bus į- 
vairių žaislų. Los baseball tymai 
L. Vyčiai Nevvark su Linden, mies
to parke.

Gera muzika grajis visokius šo
kius ir jaunimui bus gera proga 
linksmai laiką praleisti.

Užkandžiai ir gėrimai ‘ ‘ first 
class.” ' ,

Kviečiame visus.
Kelrodis. Atvažiavus -į Lindeną 

P. R. R. ir išlipus eiti po dešine a-

J. E. žemaitis, Rast.

pe. Bet ir blaivybės idėjos 
platintojai turi daug priete- 
lių' kurie tam prakilniam 
darbui pritaria o prie to ir 
daug savo brangaus laiko, 
pašvenčia skleisdami blaivy-

* bes obalsį. / Mūsų katalikiš- 
•, ’ koji spauda irgi visuomet

. prielanki. Be to So. Bos-
■ tono Blaivininkų kuopai 
kaip ir tenka garbe prie mi- 
neto istorinio seimo prisi-
1 engi i. As tikiu kad bosto- pje įjotu iki pikniko vietos, 
niečiai su s&~o- gerbiamu
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LIETUVIAI!
Aplankykite Savo Gimtinę šią Vasarą ir Dalyvaukite D. L. K. 

___  . Vytauto 500 Metų Mirties Sukaktuvėse ' 
. Didžiausias Laivas Paskirtas Šiais Metais Plaukti iš New Yorko

KLAIPI04
Amerikos Lietuvių Laivakefrčių Agentų ’Asosiacijos ir Brooklyno 

Lietuvių Tautininkų Kliubo " ’

DIDELĖ EKSKURSIJA TIESIOG į LIETUVA
Populiariam Motoriniam Laive

’ “GRIPSHOLM”
18000 reg. tonų Įtalpos, 23800 toną talpos (.displacement) A 

SW1SDISH Amskigak ukuob laive 
IŠPLAUKU BmŽEUOJUNE 27 0. V M.

Iš NEW YORKO TIESIOG I KLAIPĖDĄ (Lietuvos uost4>' 
(per Cothenburgąl Švediją)

Skersai Atlantika, šiaprės Jurą ir Baltijos Jura^ Tam pačiam dideliam 
laive, be persėdimo visu keliu iki Klaipėdos uosto, čia keleviai bus 

Iškelti | krante
Lietuvių Bkakurtija vedama i. rejSSESMSSKS garbės vado Mažosios Lietuvos Tėvo 

1 MARTYNO JANKAUS, rikiems žinomo ir
■ . . mylimo kiekvieno lietuvio, kaip užsitama- 

rūsio ųž nenuilstamu datbavimąsi Lietu-
■ vių Tantal. Bus lydimas Lietuvos šaulių 

Sąjungos spaudos atstovo p. J. V. Adomai-' BĮ čio ir •švedų Amerikos Unijos atstovo 
Kaune p. Tuodžio.

B , Vėlesni (įplaukimai U Ncic Yorko 
DrottningKolm 'Liepos 16, Rugplufio 23, 

'Rugsėjo 20, Spalių 18 
Griptkolm Rugp 9. Rūgs. 0> Sp. C Lap. 1'. 
Kunffthotat Rugpjūčio 16, Rugsėjo 18-U, « 

gpallų 11, Lapkričio 8

\

X.

[V

ja

-‘V Patriarckat / 
Martynas Jankiu 

v J~ - < opaiii^ Ai.r unpB*»uvQ *■

Laivakorčių Kainos U Kcic Yorko (ar ūostono) f Klaipėdą
UI klasė i ten atgal $181,11 kl. (cabin) ] kiekvieną pusę $1152450
Pilnų informacijų uiafaakyti vlętomg, pasams pinti ir tt kreipkitės i 

Į; artinusi Uetnvj agentų arba betfcurj Švedų Amerikos Linijos agentų W 
k blle kurj mn^j LlpŲos ofisų. ■>•
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darni pasų ir žmonių reika- 
avimų.' rašo lietuviškūs yar-

ka, tir tokiu būdu lietuvišką 
pavardę suvokietina. •Be to, 

niekam ne paslaptis, kad da
bartinių pavardžių didžiai*- 
šia dalis per ilgus svetimo 
valdymų metus pakeista" ir 
nustoję savo lietuviškos ra- 
šybps. Atstovas ,dr? Truka- 
nas dar nurodė, kad jietų- 
yiai svetųnas pavardes stb 
iįėtuvina jau vien todėl, kad 

dvasia/7 Vardus ir pavar
des lietuviai rašo taip, kaip 
jie yra tariami. .Dabar gi 
Klaipėdos" krašte Šis klausi
mas yra tiesiog nepakenčia-, 
mas. Neprisilaikoma, ben
drai, jokių rašybos taisyk-

.. 1 ' • *> 4 
lių, nei vokiškii^ nei lietu
višku, ir todėl met* krašto 
“Valdžios Žiniose” vardai 
taip iškraipytu kad jų ir 
lažiriti nebegąliiųa. Reikia 
steigti prie /direktorijos ar 

kur .kitur skyrių, kuris rū- 
ūųtųsi .to klausimo sutvara 
tymu.

Diskusijoms pasibaigus, 
seimelis- dauguma balsų tei
sių komisijos nutarimą prį-

' ‘ a ’/:S
./U

1 --------------------
» v

- ..
L? Vyčių 18-tas seimas įvyks 

rugpifičio 4, 5, 6 dd„ Kenosha, 
\Vis: Laikas yra Iabar patogus ir drėgnoj vietoj, tai Vietą 
tinkamas seimuotį ypač leisti ato- nusąusinti, vidutinį sluoks- 

nį nukasti ir pakeisti smė-
Tat visi, kurie manote ankseiauL- . : •’

3) ’ paiiiatuose padalyti 
Ventiliacijas ! (vėdintuvūs)., 
o aut viršaus pąjiestr tolio 
(smąluoto popįerio); ‘

'dy pirmojo vainiko rastus 
gerai prismaruoti; į

5) vakarą namą dažnai
vėdinti, (’t'oks ’ vėdinimas 
naudingas ir higienos at- 
žyilgių, nes saulės spindu
liai ir vejas sunaikina, daug 
parazitų, kenkėjų); ' J .

6) namas tinkuoti ar grin
dis dažyti .galima 'tik kitais 
metąiš, kada viskas išdžiūs
ta.

kurios pardavinėja tik lie- dus, taip, kaip jiems patin- 

alkolinius gėrimus; žymiai 
šumažįnti patento, ir kito-' 
kius mokesčius.

Antroji pranešimo i dalis 
kalba apie raikalingumą pa
keisti dabartinius svaig. gė
rimų pardavinėjimo įstatyt 
muš. Šiuo reikalu patiekia 
nemažai rimtų nurodymų. 
Komisija mano, kad turi bū
ti uždarytos visos smuklės, 
kurios pardavinėja stiprės- to reikalaujaTlietnvią kalbos 
nius kaip 18 laipsnių afcba 
20 laipsnių alkolinius gėri
mus. Alaus stiprumas ne
turi būti didesnis už 8 laips.

Dabar veikiantis įstatymas 
daro išimti vadinamiems 
privatįškįems Įdubams. -Ko
misija savū išdirbtame teks
te reikalauja tą išimtį pa
naikinti ir, apskritai, už
drausti vartoti štįprįusius 
alkolmius gėrimus visose 
vietose, ‘ kuriose susirenka 
būtys ne: toje Vietoje gyve
nančiu žmoniiu * ‘

Komisija reikalaują. ne 
tik gerus įstatymus įšlristi, 
bet ir vykdyti juos.;' Bet., 
koks ju laužvmas turi būti 
griežtai baudžiamas, o Jtįenis ome,

>• ’. ■ ’

‘A'

;

■ i?
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•'v

savai-
■

ku gėrimus ' (stipresnius 
kaip 1$ laipsnių ar 20 laips
nių) pardavinėjo, atimti tei
sę - net ir- md^ais kiekiais 
pardavinėti vvhą ir alų.. T

V L. į'.'įlętivĮjbės D-ja
■ \ ' * • f* v . ■'? •'
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NORI IR LIETUVIAMS PRIMESTI VOKIŠKAS 
PAVABJES
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KLAIPĖDA (Elta). Pas- 
autiniame Klaipėdos krašto 
seimelio posėdy, kaip jau1 
luvo pranešta, daug karštų 
ginčų sukėlė seimelio teisių 
komisijos nutarimas dėl var
dų ir pavardžių rašybos iš
duodant pasus. Komisija 
pasiūlė seimeliui nutarti, 
kad ateity Klaipėdos kraš-

■-

iM
•*<"i

Šių metų liepos (July) 3 dieną, , 
8 valandą vakare šaukiamas 
HaVen’o draugijų (n.ea laižysi- . 
giant į pakraipą) atstovų susirin- 
J.* . .• v I-ii

tauto jubiliejumi.

Draugijos, tą vakarą', -p: 
savo atstovus bažnytinęn sveta 
nėn 339 Greene Street.

Skelbia,
1 ’ ' » * V ■ X ‘

Kun. V. P. Kark
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kimas pasitarimui, sąryšy 
tauto jubiliejumi.
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; JL) palinkti
sausą ir aukštą vietą;

2), jei priseina ^statyti

U--,.

BLėa&sinis raitoj

Eina septinti metaį kas 
32 pusi, didumo. ‘ ‘ ‘

Tėvai, auklėtojai, žeii 
ok^tesAvo.S 
i pradėkite 

mę; mažų diemi.
pirmas tsm darbas — tai fetolįp- 
ti vaikas dar mažose dienoje 
mylėti visa, kas gera ir graž “ 
yra jasai nesunku ir nebi 
štai ^Žvaigždutė” leidžiam? 
kams šviesti, dorinti ir lavMi 
Būk tikrai vaikams geras ,ęr pa? j 
daryk jiems šiemet gražią 
nėlęj užsakyk jietns “ŽVMį^da?Fį 
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos‘ 
domių skaitymėlįų, fvairių 
mįslių, galvosūkių. Bus ir 
malonu, kai vaikas Skafty» Ja^ 
džiaugsis.

Tik paabndyk — mūsų ųerftgom;^

-cįę

t---.

i-*.

■stogas. '. ,- t - v»- ..

paimti atostogas, kad nep'amirš- 
tnrnėte Vyčių Seimo, dienų ir vie- 
tos.

Geriausia šią vasarą 'atostogoms 
proga — tai Vyčių Seimas. Ke
nosha yra gražus miestas, ant 
ežero kranto. Medžiais apsodin
tas, gražiais- parkais papuoštas. 
Oras ?tyras. Apylinkėje daugybą 
mažesnių ežerų. ' Kitaip sakant, 
“TVisconsin the land of thousand 
lakęs.” O ypač tai gera proga 
rytinių Valstijų delegatams at
vykti į Vyčių seimą Ir praleisti 
atostogas Wiseonsinė.

v’

Įdomi knyga “Kalėjimuose pas

gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Gedima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persauntimu^į A- 
meriką. Kreipiatės adresu: Šau
na®, Kan. P. Dogelis, Bazilika, 
tava. Knyga įdomiai parašyta, ir 
nemaža—160 puslapių. , , '■

V . -
» •■ •- ■ ’____ ’ / ’. - ž

te' asmens vardas privalo bū
ti nustatomas pagal viešuo
sius registrus,, ypač paga 
gimimo registruose esamus 
įrašus, kad niekas, nė pats 
asmuo, neturi teisės sį var
dą keisti ir kad vardas ga
li būt keičiamas tik vaisiaus 
teismo sprendimu.- Šį ko
misijos pasiūlymą motyvavo, bolševikus.” Parašė kun; P. Do-

BROMAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rttpL" Jtfms taip 
'pat rūpi, nd Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne: 
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis it laisve. — JųS riOrite, 
kad ir toli būdami, kad ir plašųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks 
jis tikrumoj yra.".— aitais visais at- 
ivtffals Jums labai yra pravartu 13- 
slražyti

“Darbininkas,”
nes

“DARBININKĄ^” yra tikriausias 
Šių dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis.

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
laisvės meilę. > ’ •

“DARBININKAS” Moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti didval-, 
dų vei dma i nystę.

“DARBININKAS” tiesia kelių Tėvy 
nei | Šviesesni rytojų.

“DARBININKUI” visur įr visados 
"^DARBlNIT^AS^tnSubal įdomias 

Savo •’RADIp AYPSKNAS-”
“DARBtNtNKAS” yta darbo žmo

nių ir -Metigentų ialkraftla
<*DAXBININKA‘" redaguoja profeso-

Skr bikUeM OtMįU fHOAMBmlM- 
K4Z patvafir UrtOikitę H tavo M

* X

*

fdomląs

komisijos pirmininkas ats
tovas von Dressler.- Jis, 
kaip' ir visa eilė kitų seimg- 
lio „kalbėtojų, nurodė, kai 
esą, niekur kitur Europo; 
pavardės nėra keičiamos, 
kad' pavardžių sulietuvini
mas Klaipėdos krašte suda
rąs daug nepatogumą (?) 
ir kad dėl tų pakeitimą daž
nai kyla įvairių nesusi pra
timų. Atstovas von Dress-y 
lerįs, be to, pranešė, kad 
krašto direktorijos nuomo
nė šiuo atveju' atitinka ko
misijos nutarimą, ir kad di
rektorija yra nusistačiusi 
ateįty tuo vadovautis.

• __ \ •

Kalbėję lietuvių bloko at
stovai nurodė, kad šis klau
simas yra nepaprastai svar
bus ir kad jisipegjįjį būti iš
spręstas paprastu komisijos 

'' BifJStam kibimui
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Juk visai maža' kaštuoja —• vos 4 
lit. metams. ’ • '

laikraštis.
Kalba Angelo Sargo Va9cą ife|į 

jungos nariams 3 lit., ori* 
tiems 4 lit. metams. Ui 
litai metams 4 litai pusei metų.j J

Priedų duodama loterijos kilio.

Adresas: “ŽvaigiiiHB^ 
Adminigfraraja^ Kaunas, 
Namai ’
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SMAfiIAVsiX-PATOGlAUSIA—KELIONS
Visas kelUs vandeniu iki KlaipUos 3į J

LAIKO NED AtJtJ —RUX)&KiTtS^ 
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WORGESTER, MASS.'
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Mokyklos užbaigimas
V •' • ’

/Antradięnį, birželio 17 d. įvyko 
iv. Kazimiero parapijos mokyklos 
užbaigimas. 'Ceremonijos prasidė- 
jo su iškilmingom mišiom 8:30 ry
te. Visi vaikučiai užbaigiantieji S- 
įo'in co’rpore prie komunijos. Cele
brantu buvo kun. Jonas J. Baka- 
nas. . y

. Vakare 7:30 vai. buvo surengtas 
vakarėlis su labai įvairiu progra
mų^ Visa dėka seselėms kazimie- 
rietėms, kurios visas savo pastan
gas" dėjo, kad sėkmingai ir links- 
mafi’visi vakarą galėtų praleisti. 
Salė gyvomis gėlėmis buvo puikiai 
išpuošta.

7 Programai užsibaigus diplomus 
išdalino kleb. kun. AL Petraitis ir 

prakalbą pasakė. Dėkojo seselėms 
už jųjų nenuilstantį pasidarbavi- 
irią bei gražų vaikučių išauklėji
mą. Sekantieji gavo diplomus: 
Biruta Ališauskaitė, Elena Ambro- 
zevičiutė, Veronika Augūnaitė, A- 
domas Anusauskas, Zenonaa-Bal- 
Čhtaąs, Juozas Baltramaitis, Al- 

‘ fbnsas Bendoraitis, Pranė Banio- 
ųytė, Jonas Baškis; Stasys Bajori- 

LnaSj' Albertas Balsis, Julė Burdu- 
Iytė, Ona Butrimaitytė, Juozas 

'Banevičius, Katarina, Cęsnaitė, A- 
delė Celešiutė, Rit^COginskaitė, 

^Vincas Čiupas, Alfonsas Daučiū- 
Vincas Gražulis, Elena Gri- 

t Raitytė, Elena Gudukaitė, Elena 
‘ '■>, Albertas Jenčius, 

Jonaitytė, Stafsė Pasevičiutė, 
tora Jurytė, Juozas Kirklaųs- 

Bį jiron^ Kitminaitė, Elena Ki- 
aitė, Albinas Kazlauskas, 

Kondratavičius, Pranė 
aite, Adomas Kudarauskas, 

i, Bronius La- 
s, Ignas Lukošiūnas, - Ieva

ky’iV.i. < '■
----- .---------------------------/ELAND^a>

< Štai neparasta naujiena Vidur-Vakariniy*“7
...........................

išeis 9-tą v a 1. ryte. Ta*' 
t-/, jr -v: įyįaimiUrvietosir
apylinkės lietuviams prie šio išva
žiavimo ir tųomi pa remsite kilnią 
draugiją. ’' < X . .

» '' Vestuvės •' vt
■ z. *. * ' • ' - v " v.

Sekmadieny, birželio B d., šv. 
Mykolo lietuvių bažnyčioje surišo 
moterystės ryšiu p-lę Kiverytę su. 
daktaru J. Katkų. Kąip vienai.iš 
kilniausių / mergaičių ir - josios 
darbščių tėvelių dirbančių daug 
prie parapijoj klebonas^kun. Vai- , 
cekauskas -nepaprastai grąšiai^a- 
pąošA altorių ir visos, šviesos degė 
bažnyčioje laike šliūbo. Taipgi la- 

kurios 'vareto neteko ~ sužinoti/- 
“ Avą Maria” ir “O, promise me.” 
“Veni Creator” giedojo V. Serei
ka. Vargonais pritarė gabi smui
kininkė p. Navickaitė. Žmonių 
buvo-pilna bažnyčia. Vakarienė į- 
vyko pas jaunosios tėvelius. Bu
vo grąžus būrelis svečių, jaunie
ji po vakarienei, atsisveikinę su 
svečiais, tuojaus išvyko, praleisti 
“medaus mėnesį.” . x <

Daktaras Katko, nors ne lietu
vis, bet labai populęrus ir žinomas 
tarp lietuvių. Visuomet dalyvau
ja lietuvių parengimuose, ypač pa
rapijos, nes'geras katalikas. ---

Urbkime jaunavedžiams linksmo 
>ir laimingo gyvenimo.

» • •

Teko nugirsti- viena ause, kad 
mūsų kolonijos geras darbuotojas 
ir nenuilstantis veikėjas, čia gi
męs ir augęs, bet užsipelnęs vietos 
lietuvių pagarbą, Antanas Micke
vičius žada surengti ^ekskursiją 
prie altoriaus su p-le Stase Navic- 
kiute, liepos 6-tą š. m. Jeigu 
“šiūr/’ tai sveikinu.

•- • » i ;\' 
\ Mūsų klebonas kun. Vaicekaus^ 
kas energingai darbuojasi kad 
kaip ką pagerinus parapijoje: Dą- 
J»ar yra maliavojama bažnyčia ir 
klebonija iš lauko. Tą darbą už- 
baigęs ren^iasi prie remontavimo 
ir didinimo/ parapijos svetainės, 
kad rudeniui atėjus būt patogu sa
voje svetainėje rengt i Vakarėlius.

ir darbštų dvasjos vadą. Turime 
gražų turtą: bažnytėlę, kleboniją 
ir svetainę ir nei cento skolos.

) Bayonnietis

čiutė, lietuvių kalboj—Elena Gri- 
gaitytė, matematikoje — Adomas 
Anusauskas. ’ .?

Šie aukščiausį laipsnį užsipelnė 
iš'visų skyrių ir gavo “prize” jne- 
dalius: Jonas Parulis 7-am skyr., 
Juoz. Sąkavičius ir Pranas Ivašką! 
6-tam skyriuje, Adelė' Puraitė ir 

( Albina Medekevičiutė 5-tam sky
riuje, Marijona Minikauskaįtė ir 
Mare Navickaitė 4tam skyriuje? bai gražiai giedojo viena panelė, 
Eugenijus Parulis 3^iam ak., Ak 
Einas Valentukeyičius 2-ram sjt, 
Vytautas Gadilauskąs 1-mam sk
-\

r- . ■
, Birž. 4 d. mirė Bernardas Bob- 

lys, — advokato Prano Boblio bro
lis. - , . 1 ’ 1

Laidotuvės įvyko iš Aušros Vart 
tų bažnyčios birželio 7 d.

Adv. P. Boblys neseniai apsive
dė su p-le Paulina Švagždžiute ir

r
buvo išvažiavę praleisti “medaus 
mėnesį.” Žinia apie brolio staigią 
mirtį jaunavedžius pasiekė prie 
Kanados rubežiaiis.

P-nąm Bobliam dėl brolio mir
ties reiškiame nuoširdžią užuojau-
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Valstijų Lietuviams S '
NEPAPRASTAS PIKNIKAS IR

BOXING MATCH r
•(Sunkaus svorię kumštynes)

Lietuvos čampioneisrmilžinas iš ŠiauEų

JUOZAS VINČA
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A. L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos apskričio suvažiavimas į- 
vyks liepos 20 d., 1930 jn., 1-mą 
valandą po pietų, lietuvių', Šv. 
Roko parapijos svetainėje, Webs- 
ter St., Montello, Mass. Federa
cijos skyriai malonėkite išrinkti 
kodaugiausia atstovų. į suvažiavi
mą, nes buą metinis ir paskutinis 
prieš Federacijos kongresą. . Yra 
ir daug kitų svarbių reikalų. Pra
šome, kad kiti apskričiai nereng- 
tų'išvažiavimų rugpiūčio 10-tą die
ną, 1930m„ nes tą dienąįvyksA, 
LVR. K. Federacijos Naujos Ang
lijos apskričio išvažiavimas, Oak 
Grove, Nonvood, Mass. •„ ■ *

Federacijos Apskričio Valdyba: 
/ Pirm., V. J.'Kudirka, 

- Rašt. S. Čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas.

‘ •

s

r Lietuvos Generalinio Kon^ilato 
kambariuose, New Yorke, birželio 
mėn. 10 ir H atvyko pięma Lfe- 
uvių '"'Ekonominė, Konferencija.,.^3.\ 

Konferencijoje dalyvavo 48 atsto- 
vai iš Įvairių lietuvių kolonijų A- 
merikoje. ' . • .

Konferenciją atidarė Generali- ; 
nis Konsulas p. Povilas Žadeikis. 
Konferencijos prezidiumas buvo 
išrinktas sekantis: Dr. M. J. Vin£~ 
kas, pirmininkas, Martynas Jan
kus ir J. P. Varkala, vice-pirmi- 
rrinkai, A. Kalvaitis ir A. D. Kau
tasis, sekretoriąi.

• Laike Konferencijos buvo su
ruošta paroda iš Lietuvos impor
tuojamų prekių. Parodoje išstatė 
pavyzdžius: Lithuanįan Import- 
ing Company iš Bostono, “Biru
tės” saldainių, “Maisto” mėsos,., 
produktus ir trejų devynerių. O 
J. Ambraziejus iš Brooklyno iš
statė “Eksporto”'kumpius ir rū
kytus lašinius, džiovintų baravy
kų ir rankų išdirbinių. P^oduktį 
paroda nors nelabai didelė bet gan 
įdomi. '

• Buvo skaityta keletas referatų. 
Iš jų paaiškėjo kad dabar yra im- * 
portuojama iš Lietuvos Amerikon 
už pusę milijono dolerių metams - 
bet daugiausiai žalia medžiaga. 
'Net 'amerikonai referentai peikė v/;- 
.lietuvius už tai. Paaiškėjo, kad- / 

patys lietuviai mažai teperka iš^y 
Lietuvos. Bet tą ką perka yra ne“^ 
žalia medžiaga, bet fabrikatai,,kas? 
šaliai labai naudinga. Referentai 
pareiškė nuomones, kad importas 
Lietuvos produktų Amerikon yra. 
galimas ir turi gerą ateitį.

Į Ekonominį Centrą išrinkti: 
P. Varkala, K. J. Vaišnora, Dr. P. 
Puskunigis, M. V. Janušaitis, Re, J. 
Jurevičius ir A S. Trečiokas.

j Jonas Keras

■< 

rsfcr
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ESPERANTININKU 
KONGRESAS ;

(Pranešimas)
Šiaurės Amerikos — Suvienyti 

Valstijų ir Kanados — Esperanti
ninkų Asosiacijos Kongresas šie
met įvyks Bostone, Mass. ir bus 
laikomas viešbuty Statler. Kon
greso programa, maž-daug, bus te- 
kia: birželio 29-tą bus priiminėji- 
mas delegatų viešbuty‘Statler. 30 
— oficialis atidarymas kongreso. 
Prakalbėlės-adresai ir linkėjimai. 
Po to bus skaitytas praeitų metų 
kongreso protokolas. Gi po pietų, 
bus taip vadinama bizniška sesi
ja; Apsvarstymas taip vadirfamos 
penkių metų programos ateinan
čio veikimo, siūlomo per Mr: J. J. 
Šussmuth’ą, generalį sekretorių 
assosiacijos. Išrinkimas komite
to ir taip toliau. O vakare, 8-tt. 
valandą prasidės simfoninis korf- 
certas. Liepos 1-mą bus vėl bizniš
ka sesija. Po piet, bus' svarstoma 
“Universales Esperantininkų Aso- 
ąiaeijos” reikalai — pirmininkaus 
$Lr. D. E. Pąrrish. Po to bus taip 

lietuvių benas. Toliaus svąidinin^ V 
kai, plaukikai, virvės traukimas, v 
bėgtinas ir dąvynios galybės įvai- tojams)

Isitemykit gerai ir atminkit dieną — tai bus
N^ėi.ioj, LIEPOŠ-JULY 6

r ■_ .Ą . - -T \

Taipgi imtynės '
JUOZ. KOMARAS ir ANT. AČIUS

>• -

-(Tįkietas $1, vaikams iki 15 m. dykai.)

NEUROSFARMOJ
Brun8wick, Ohio

KAIP NUVAŽIUOT: Automobiliais visi važiuokit ■ MEDINA- 
BRUNSWICK Roųte 42 į’pat BRUNSWICK centrą. Iš centro tik 
2 mailės i Neuros Farmą. Brunsrick yra 25 mailės nuo CĮeve- 
lando į pietus. Iš Pittsburgo, Youngstowno ir kitur Clevelando 
siekti nereikia. Iš DETROITO ir kitą vakarinių miestų važiuo
kit Route 20 iki „Medina ir paskui į Brunsvrick. (Išsikirpkit šitą.)

WORCESTER,'MASS.'
Bendras paminėjimas

Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų

■»

PHILADaPHIA, PA.
Įteikimas diplomų^ medalių

7 ir “prizų- '7'

- Vakare, 18 d; birželio įvyko šv. 
Juozapo High School mokslo metų 
užbaigimas. Paskirtąjį mokyk
los kursą užbaigė šimtas be vieno 
(95) -mokiniai if iš rankų kun. Ta- 
lfeno, S. J, gavo diplomus, o kas 
užsipelnė, tai :ir medalius,' bei 
‘^prizus.” Tai^įe kitų mbkinių bu
vo ir Saliamonas Mažeikis. Ne- 
prošalį manau "bus pažymėti, kad 
Saliainonas MaŽėikis - yra sūnūs, 
tąg> kazimieriečių daftg pasidar
bavusios Bąžnjčios ir Tautos la
bui, veikėjos^^o^Agotos Ma- 

Mazefeiutčs, ,kwi kaip, pasirodo, 
su laiku tus^^fbi rėŠėja-literatė. 
Įteikimas diplomų buvo pamargin
tas gražia muzika ir prakalbomis.' 

Ypatingo pampėjimo užsipelnė 
kalba advokatOgCląre Cįerald Fe- 
nerty’o; tai vienoj ypatoj ir dide
lis juokdarysdr Ciceronas... Ir To
mas A. Galball/ neblogiaašiai kal
bėjo — janf M^nepavydėti aplo
dismentų. - Yį patį, vakarą, dar 
prieš išdalinimą, diplomų, pas ger
biamus Mažeikas buvo maža, kuk
li vakarienei^ paminėjimui sū
naus mokslo užbaigimo. Tarp sve
čių buvo, kiek teko sužinoti, kun. 
Juozas Kaulakis, Jurgis Prančkū- 
nas, p-ni E Šimkūmenė, pp. Rnh- 
deikai, Andnilėnain p. 5l. Valen
tienė, p-lė On& Pranckūnaitė, p. 

Mažeika, p-lė F. Mažeikiutė, pp. 
Andriuškevičiai, Klevai, p-lė P. 
Norkiutė, p-ni Burokienė^r J. Ka
reiva.

Auka Vytauto jubilejaus 
apvaikščiojimui '

parapijų*katalikai bendromis jė
gomis ruošiasi kuoiškilmingiausiai 
paminėti D. Lį K. Vytauto 50Q me
tų mirties sukaktuves. Liepos 4 
d. 9-tą valandą iš ryto bus iškil
mingos pamaldos abiejose' bažny
čiose. Po pamaldų įvyks bendras 
ąpvaikščiojimas “Maironio” par
ke. Minėta' gegužinė bus paįvai
rinta gražiausiu programų.. Įspū
dingiausia programos dalis tai 
vaikų ir mergaičių suvienytas cho
ras, susidedantis iš tūkstančio dai
nininkų. įAntra dMi«t taiSdidysis 

kai, plaukikai, virvės traukimas, 
1 '. "t ’ 
rių įvairiausių dalykėlių. Pasižy
mėję gaus.dovanas. Prie to, par
kas bus papuoštas Lietuvos ir A-“ 
merikos-spalvomis ir obalsiais.

6 dieną liepos bus patrijotiškos 
prakalbos ir koncertą^. Koncerte 
dalyvaus suvienyti chorai. Prie 
to, bus ir svečių dainininkų ir dau
gybė kalbėtojų. Dalyvaus senato
rius DavidAValsh, miesto majoras 
JU O’Hara, pietiniai klebonai, ad
vokatai. Žodžiu sakant, dar tokio 
gražkus koncerto mažai kada 
Worc.es te ry j e buvo. Taigi kiek
vieno lietuvio kataliko ir gero pa
trioto yra šventa pareiga daly
vauti kaip tai gegužinėje ir kon
certe. _ 7

*Kas buvo Vytautas? Mes iš is
torijos žinome, kad Vytautui val
dant, Lietuva buvo galinga. Jos 
rubežiai siekė nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų'. Prie to, Vytautas 
buvo blaivus valdovas/ Taigi ne
lietuvis būtų, kuris minėtuose ap- 
vaikščiojimuose nedalyvautų. 7—- 

Nepamirškite 4-tos ir 6-tos lie- 

pos7^ Z THorLstariadi 
W0rcesvcneH8

1

BAYONNE, N. J.
Iškilmingas paminėjimas 32-qs 

metinės šventės šv. Petro ir Povi
lo K. K. pašalpinės draugijos kaip 
kas metas, taip ir šį metą įvyks 
šv. Petro patrono dienoje, birže
lio'29-tą d.x Visi nariai “in cor- 
pore” dalyvauja šv. mišiose. Tai 
viena iš didžiaūsių ir turtingiau
sių draugija šioj kolonijoj, tūrin
ėj a'pie 400 narią. KAs svarbiau
sia-,. kad į Šv. P. ir P. dr-jąjabai 
rašosi jaunimas. Rodos,'” jau apie 
pusę draugijos narių yra jaunuo
liai. Tas rodo draugijai gerą a- 
teitį. Didelė pagarba priklauso 
šios dr-jos valdyboms ir nariams, 
kurie per 32 metu savo gyvavimo 
neiškrypo iš tiesos kelio ir p6 šiai 
dienai išlaikė dr-ją grynai katali
kišką. Daug kartu Maskvos žyd- 
berniai stengėsi visokiais būdais 
pavergti draugiją, o ypač jos tur- 
tasylabai jiems kvepėjo, kurio turi 
virš $12,000. Bet dr-jos ^nariai-ir 
valdyba sugebi# su jais apsidirbti 
ir mandagiu būdu nuo jų apsiva
lė. Patartina lietuviams kodau- 
giausia spiestis prie šios draugi
jos. ' 1

Beje, virš minėta, dr-ja rengia 
ekskursiją liepos 20-tą š. m. į Lake 
Hopatcong, tai viena iš gražiausiu
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aitrai žemės ir yra visi patogumai. 
Svariai'bus maloniai priimti.
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DARBUOJAS SU x

VOKI A 801T8 FIAKO 
KOMPAMIJA _

Buk tikras manė ttktjt pirm pirk- 
sfant. Jokio komiso neveikia mokttL 
AA parduodu tiesiai. *”

Pasaulio aarsąs V08S grand, 
tflayer ir uprl^t ptanaL Nauji ir* 
vartoti Orthopbonic VIOTROLA ir 
paiką* tyunBęnc radi*. -

/i

i
• i

likau skaitė, Marijona Sta- 
aitė, Florencija Sepavičiu- 

tė, Rita Stoškiūtė, Uršulė Šukytė, 
pa Vaitkevičiūtė, Stasys VaĮįns- 
ks, .Juozas Zakarevičius, Elena

pakaitė, Angelą Zalecckaitė, Bo- 
jnavėnturas Zalnoraitis, Ona Zda- 

ęįiltė. *

Šie ypatingu būdu atsižymėju
sieji gavo medalius: Br. Mažuk- 

įf^kejime — Elena Ambrozevi-

BYTINiy VALSTYBIŲ 
SEIMELIS

K

130 m. liepos 4 d. Rytinių Val
ių lietuviai katalikai turės su- 

ažjavimą, šv. Jurgio parap. sa- 
York St., Brooklyn, N. Y. 

ės 10 vai. ryto.

Visos katalikiškos draugijos, 
Ik taipgi parapijos malonės 

Jtengtis prie to seimelio.. Rinkite 
stovus ir svarstykite įnešimus/ 

am seimeliui.

Draugijos nepamirškite parašy- 
i Siunčiamiems atstovams manda- 

Kiekviena kuopa turi teisę 
po 1 atstovą nuo kiekvienų 
wų ir parapijos po 3 atsto-

Fed. Apsk. Valdyba

PRANEŠIMAS
’-A - "

Blaivininkų Naujosios Anglijos 
Apskričio ir šv. Pranciškaus para
pijos, Lawrence, Mass. išvažiavi
mas įvyks Palangoje rugpiūčio 31 
<Į š. iii.

Komisija stengiasi, kadmis išva
žiavimas būtų įdomus ir linksmas. 
Lietuviai turėtų paremti tokius 
parengimus, nes Lawrenco lietu- 

>vių bažnyčios užbaigimui reikalin
ga finansiška parama. Blaivinin
kai nutarė savo išvažiavimą turėt 
naudai katalikiškos spaudos. Tai 
yrą svarbu remi bažnyčią ir. kata
likišką spaudą. x '

1 - Išvažiavimo Komisija

Parduodam namus ir visokios ruSles apdraudą (lnsurance). Siun- 
pmigua J visas daira pasaulio. Parduodam visą linijų laivakor- - 
Darome dokumentus. Suteikiam patarimus. Abi nuo senai 

sąyo srityse. Kviečiam užeit j musą naują rkltinę. '

1. tOROMSKUM* fa* J. RAUMTYTi
« - - - . MM

WORCESTER, MASS.
Metinė šventė

Šv. Kazimiero parapijos Pilnų^ 
jų Blaivininkų 25 kuopos metinė 
šventė įvyks 29 d. birželio. Ryte 
9 ;45 vai. bijs iškilmingos šv. mi- 
šieis. Blaivininkai dalyvaus su 
sayo vėliava ir prims šv. Komuni
ją “in corpore.” Po pietų bus ge-' 
gužinė, Mairefiio parke. Visi na
riai, kaip pamaldose, taip ir gegu
žinėje, malonėkite dalyvauti.Taip- 
gi ir ;v£sa lietuvių visuomenė pra
šoma minėtoje gegužinėje daly-, 
vauti. O savo dalyvavimu parem- 
,site Blaivybės darbuotę, nes Blai
vininkai daug dirba Bažnyčiai ir 
Blaivybės idėjai.

Širdingai kviečia Komitetas

pirmininkaus Mr. C 
W. Lee. O vakare, aštuntą valan
dą bus viešas propagandiškas mi
tingas viešbuty Statler. Gi antrai 
dieny, liepos antrą!, bus bizniška 
sesija ir rinkimas Asosiacijos cen
tro valdybos. Po piet, 2-rą valan
dą bus kongreso komiteto mitinėj 
gąs. Po to,\kongreso dalyviai ap
žiūrės Bostono vertas, matyiho vie
tas.' Septintą valandą vakare bus 
bankietas, prakalbėlės (esperanto 
ir anglų kalbose), muzika ir šo
kiai ir;ofieialė kožtgreso užbąiga.

Jei lĄs norėtų kongresui pasiųs
ti linkėjimą, tai' turi adresuoti 
taip: Secretary, Esperanto Cong- 
ress, Hotel Statler, Boston, Mass. 
Linkėjimą galima siųsti ne tik es
peranto, bet ir anglų ir net lietu
vių kalboje.; rasis kam jį perskai
tyti ir paaiškinti jo turinį visiems 
kongreso, dalyviams.

K. Vidikanricas,
Veiklus esperantininkas.

i /j- • ’ * 'z -A ■
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Noriu, gauti gražią lietu- - 
vių. šeimyną. Kambariai yra 
gražūs su visokiais įtaisy
mais. Namas gražioj vietoję 
medžiai irzkvietkos iš visų 
pusių. Kad vanduo Uitų ty
ras ir sveikas, tai vandens 
paipos yra budėtos žalvario. 
Vieta linksma ir rami. Rem- 
da bus tik 27 doleriai dėl 

-geros lietuviškos šeimynos. 
Namai randasi po num. 42 
Vine St. netoli nuo North 
Main St. Savininkas tų na£ 
■mų yra PETRAS BART
KEVIČIUS. jis taipogi tii \ 
ri drabužių krautuvę ir už
laiko laivakorčių agentūra 
po num. 678 No. Main Stt, 
Montello, Mass. i

------------------------------------------r

_. *
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Kaip man teko sužinoti, tai per 
rankas gerbiamoš ponios Liudvi
kos Barauskienės, įžymios čia vei
kėjos gerb. Pranas Pūkas,'turin
tis savo laikrodžių ir brangių pa
puošalų krautuvę po antrašu. 1407 
So. 21st St., vietiniam Sąryšiui 
iPaau^ravo $5.00 dėl ruošiamų 500 
■metų Vytauto Didžiojo mirties su
kaktuvių. Gerb. Pranas Pūkas y- 
ra labai duosnus. Jis kiekvieną 
darbuotę, taip naudai bažnyčios, 
kaip ir tautos paremia, jei ne sa
vo triūsų, tai nors pinigais.
' ' ( / Ąžuolaitis

✓ •*

HARTFORB.CONN.
Primename visiems lietuviams, 

kad lietuvių šv. Trejybes parfpi- 
jos piknikas įvyks* sekmadieny, 
birželio 29, 1930, Charter Oak 
Parke, Hąrtford, Conn/ Visus lie- 

- tuvius kviečiame dalyvauti. Kvie? 
čiame ne tik hartfordiškius, bet ir 
iš kitur, nea parkas didelis apie 43 
aitrai žemės ir yra visi patogumai, 

maloniai priimti.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
I

' v

z
Amerika ne Lietuva; Jos kiekviena 

tari ypatinga savybių, kurias pasilai
kys visados.

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas. nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro 
leidžiamą savaitrašti

“Mfisų Laikraštį” -
J| reikia ufeisakyti sau Amerikoj lt 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje.

“Musą Laikrašti*” metams kaštuoja 
ketur Htai, pusei metą — du litai.

Latvijoj, Estijoj Ir Vokietijoj kAtaa 
ta pati. o visur kitur užsieny (taigi Ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau. >

Adresas: Lietuva. Kaunas, Laisvės A- 
ISja 31 Nr. “Musą Laikrašti*.”
- • -- - *■ - - - , a

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beafiejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTĖjRŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
tisą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatims Ameri
kos lietuyiŲ katalikių moteriį žurnalas, leidžia
mas Motetų Sąjungos. Joje šale^straipsnių ak
tualiais moterų klausimas, šalę žinių iš viso pa* 
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky-z 
rius ir kiti. ) - - . ’ ‘

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta graliais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima ptaidaryti daili 

. knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
'-b*“MOTERŲ DIRVA” pradteeiti Liotavea.

Užsakymas eiliokite Šiuo adam: 
. - "Mbrrap dirva" v 

. ; «M* W. U Stmi,

Worc.es


Uetivių Dirifininkų
" * • *'•*'. /i.*' 'V

VEST LYHNO

GRAŽIAME IR VISIEMS

Jonas Keras

Sekmadieny per visas mišias tė
vas Mešlis suteiks žmonėms primi
cijų paliminimą ir atminties pa
veikslėlį.

Mišių, tą brangią dieną, bus pen
kios sekančiu laiku: 7:30; 8;30; 
9:20—su asista; 10:45 skaitytos; 
11:30 — tėvo primicįjanto.

OPERACIJA PAVYKO
Birž. 25 d., 9 vai. ryte, Harley 

ligoninėje, Stasiui Griganavičiui, 
K. Šidlausko ^pusbroliui, padarė 
“appendicitis” operaciją, kuri la
bai gerii pavyko. Ligonis žymiai 
eina geryn.

smulkios tunms
• Penktadienis, birž. 27-ta yra. tai 
Saldžiausios Širdies Diena. Mūsų 
bažnyčioje bus dvasiški skaitymai 
iš ryto. Vakare įvyks iškilmingos 
atsiteisimo pamaldos. Pamokslą 
pasakys .diakonas 'K. Jankus.

STAIGA SUSIRGO
Birželio 25 d. Zigmas Songaila, 

4Om. amžiaus, iš Dorchester, nuo 
karščio staiga susirgo ir krito, ant 
šaligatvio prie , Washington ir 
Motte gatvių. Jis nuvežtas miesto 
ligoninėn.

finansinio įtrachorezultatai 
turėtų, labai rimtų pasekmių 
ir neribotam laikui panai
kintų Lenkijai visus kredfr 
to galimumus. Baigdamas 
Čechovičius pareiškė, /kad 
jis negali suprasti tokios 
vyriausybės sistemos, kuri 
su didelėmis pastangomis įr 
varguųyasiėktus 1927 metais 
laimėjimus vis labiau pra
randa. Taip pat jis negali 
suprasti tokios asmeniškos, 
politikos, kuri, skiria j svar
bias atsakingas vietas nieko 
beųdro su tomis sritims ne
turinčius asmenis. Ėi- ■ >

M • \
’ Vienas išsitarė piknike: “jei 
horite pinigų piknike jfadaryti, tai

Sekmadieny po paskutinių mi 
šių įvyksta Darbininkų kuopos iš
važiavimas Munchbaek’s parke.

nei būklei pagerinti. Tačiau 
visa tai nuėjo niekais dėl vi
daus politikos padėties „pa
aštrėjimo; ' - į.

■ z*. - ✓*’

Jei dabartinė padėtis ir 
santykiai tarp vyriausybes• • ♦ 
ir seimo dar ilgiau Užtruks, 
tai galima su tikrumu lauk

is priežasties laidotuvių ketvir
tadieny Maldos Apašt. mišios už 
M. Likięnę įvyks penktadieny.

TeV£fB.46W

PUIKUS PIKNIKAS
Rengia D. L. K. Kęstučio Draugija, penktadieny, Liepos-July 4-tą (L, 
1930, Oakland Grove, E. Dedham, Mass. Piknikas prasidės 11 vai. ry
te ir tęsis iki vėlumos. ■ J - 7

šis piknikas bus vienas iš puikiausių. Jame turėsime daug žaislų, 
skanių valgių ir gėrimų. Bus puiki orkestrą, kuri grajys lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. Todėp, prašome visuomenę kosMaitlin- 
giausiai atsilankyti. ' - ' ’.

Gal jau visiems yra žinoma, kad parkas labai didelis ir yra daug 
vietos. Taip’pat turime priminti, kad D. L. EL Kęstučio Draugija 
yra geriausia iš visn.kitų draugijų Bostone ir Apyifekėje. Pašalpos 

serganti) 
po«00. 
trukdym 
įstojimo
•;.Tad 

ir jauni /koskaitlingiausia atsilankyti, q mes

VYČIAI LjlllMMO
Trečiadienio vakare, birželio 25 

(L, Coltimbus parke, prieš dideli* 
minią’ žmonių, Lietuvos Vyčių 17- 
tos kuopos baseball ty^M nuvei
kė Ne# Eogland Telephone, Co.

ŠV. PETRO IR POVILO DR-JOS 
. MARIAMS* '» 

išsiuntinėtos'atvirutės, kad meti
nės dr-jos intencijai šv. mišios į- 
vyks lietuvių šv. Petro bažnyčioj 
birž. 29 d., 9:30 vai. ryte. Vėliau 
dėlei Tėvo A Mešlio primicijų šv. 
mišių laikas tapo pakeistas. Vie
toj 9:30 bus 9:20 •vai. Tad nariai 
prašomi susirinkti į pobažnytinę 
svetainę S :45 vai. ryte iš kur susi
tvarkę “in corpore” eisime į baž
nyčią. '

MIR1.
Albertina Gergždienė, 47 metų 

amžiaus, išsirgusi 12 metų, Matta- 
pan Hospitaly, persiskyrė’ su šiuo 
jasauliu birželio 24 d. 4 vai. ryte. 

Ji Amerikoje išgyvena apie 25 me
tus. Paliko liūdinčius savo bran 
'gius-vyrą Juozapą, dukteris Oną, 
Stanislavą ir sūnų Juozapą. Šie 
visi gyvena ant Boven St. Laido
jimas įvyko su egzekvijomis ir mi- 
šiomis ketvirtadieny 9 vai. ryte.

o

CAMBRIDGE, MASS.. . i
Trijų dienų pamaldos prie Viešpa-

* ties Jėzaus Širdies,

Birželio 25-tą, vakare prasidėjo 
pamaldos prie V. Jėzaus Širdies. 
Bus tos pamaldos dar per du vaka
ru. Baigsis birželio 27, vakare, su 
šventa valanda. . - '

• Pamokslu? saka-kun. S. Stonis. 
Žmonių lankėąį daug, bet' dar ga
lėjo būt daugiau. ' > ?;

C b ?

Parapijos piknikas • „

Birželio 29j Methuen, gražiai iš
puoštoje Palangoje, bu» parapijos 
piknikas. Visi iš visur prašomi, 
kviečiami,* meldžiami atvykti į 

‘mūsų šį pirmą šiemet parapijos 
pikniką. Čion bus visko.' Cam- 
kridge Liet. Vyčiai basebolininkai 
los su Laivrence vyčiais. Laimėju- 
sis ratelis gaus šaltakošės.

Bus visokių žaislų

Apart baseball bus ir kitų viso
kių žaislų—games.- '.

• Pirtnam leftkų transatlan- 
ti niam lai ve “ Kosciuško ’’ jo 
pirmoj kelionėj kilo tyttlų > 
'pidemija. 13 keleivių ptišit- 
go; Likę 94 buvo iša^įnti 
pirmam privažiuotam Ame
rikos Halifaxo uoste. Jie 
pasiliks Čia tris savaites ka-

Gaspadmes jau senai kepa deš
ras, verda kumpius, raugina ko
pūstus, agurkus. O kas galės Bro
kuoti kokius valgius jau gaspadi- 
nės gamina. Atvažiuokite pama
tyti ir paragauti. • . • . . '

• .* ' š

Visus kviečia į pikniką

Klebonas ir rengėjai visus iš vi
sur dalyvauti mūsų parapijos pik
nike birželio ?9 š.'m. Lawrence, 
Methuen Palangoje. Rengėjai

Seserys išvažiuoja
Birželio 25, didžiuma Seserų 

Fasioniseių, kurios mokytojavo 
parapijinėje mokykloje apleido 
Cambridge, išvažiavo į Elmhurst, 
Pa. Likusios vėliaus išvažiuos.

Klebonija baigiama maliavoti

Kaip žinoma, parapijonai patįs, 
be jokio mechaniko maliavoja 
kleboniją. Jau baigiama maliavo
ti antru kartu/Maliava labai gra
žiai suderinta. Darbas gerai atlie
kama. Kazimieras Bingelis, turė
damas atostogų dvi savaįti per 
dienas darbuojasi. Lai Dievas jam 
Suteikia gerą sveikatą, kad jis sa
vo atostogas ne dykinėdamas pra
leidžia, bet darbuodamasis parapi
jos ir'bažnyčios labui.

' Buvęs Pilsudskio ir Bar- 
telio vyriausybėse finansų 
ministeris Čechovičius, ku- 
ris pasitraukė iš Pilsudskio 
bloko, suteikė socialistų lai- 
kraščiui ‘Rabętnik’ pasikal- 
bėjimą: -Jis papasakojo lai- 
kraščio atstovui apie Vokie
tijos? . ekonominę padėtį ir. 
sava atsistatydinimo prie
žastis. Jis pareiškė, kad 
1929 metų pradžioj patikri- 
ho Lenkijai ilgalaikę pasko-. 
lą žemės ūkio reikalams.Tuo
met buvo ir dar kitokių ga
limumų. Lenkijos ekonomi-

Varšuva. (Elta}. —- Var
šuvoj įvyko smarkus susirė
mimas tarp sionistų ir ko
munistų. Per mitingų,, ku
riame sionistai ’ protestavo 
prieš anglui emigracijos po
litiką, Palestinoj, ‘ būtent, 
prieš nutarimų neįsileisti 
daugiau imigrantų, komu- 
nistai mėgino'paimti tribū
nų į savo rankas. Per Busi- 
8tumdyinų vienam komunis
tui pavyko prasiveržti į tri
būnų ir pasakyti kąlbų. Jis 
savo kalboj gynė arabus, an
glų emigracijos politikų ir 
reikųlavo, kad anglai prieš 
žydus imtųs tolesnių repre
sijų. ' Salėj kilo didžiausias 
triukšmas ir sujudimas. 
Prasi dė j o muštynės. Pavar- 
totoslsodos. Sužeista: apie 
10 žmonių.

s l-m* kvspa

*>.. Xavo»»Uu** HLIte
> . ' ’<• 

lloterlikug i? vyrišku drabužiui 
Marti, vaito, ąrotfmu perdtrtm lt 
xapdąran. Futru perfalnotn ir s

•... Ovaldm, -z . •’ >

KURVTčIAI'Uffi
’ Vyčių Baseball tymas Žais: sek
madieny, birželio 29 d. Columbns 
barte, So.'Bostone so labai geni’iy 
tvirtu. Graphie Arts tymu.
'■"Liepos 4 d., Palangos Parke 
(Vyčių Gegužinėje) Lavrrfence, 
Mass. su Lavvreneo Vyčių kuopos 
iymu. ' ' -■> . - • f

Liepos 6 d. Miesto parke^.Chel- 
sea, Mass. su Šv. Stanislovo lenkų 
"parapijos tymu. .*

I '• ’ i4.-_t'
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turite lįį ni^rdyti Jte Mtaip.”
r k . >

, xJGaidos. Piknikjeriai pamatė 
jnodąi dan^ų ir žaibuojant, , spru
ko. Lijo-^o. fioBtone^ir, kitur. 
Mųnchback parke gi nelijo, Dįe- 
vas norėjo; kąd mes ten pasiliktu
mai. ikį vėlumai. O mes tu neži
nojome. '■ ■. įH ■ ;*•

Dievo Kūno Dienoj bažnyčioj 
ilgos pamaldos sulaikė namuose 
daug žmonių. Daugeliui buvo per- 
vėlu bevažiuoti piknikam
L Nelaimė. Ponaitis Karbauskas 
nebūtų piknikąn su'tčvėliais va
žiavęs jei būtų žinojęs kad ten lai
mės auksu. ’

Parapijos pikpikas parodė, kad 
čia augę ir iš Lietuvos atvažiavę 
moka iš vieno sutartinai dirbti.

Nugirdęs

\ ATBALSIAI PARAPIJOS 
. .r* , PIKNIKO L
; I“ Kilo toliau į vakarykščią slen

ka parapijos pikniko paikoji die
nelė, tuo daugiau girdžiasi gerų- 
geriausių jai atsinešimų ir atsimi
nimų. Pirmiausias visų gerėjimo- 

\ si tai pikniko dienos gražumu, ti
ras lyg viliojo žmones piknikam 
Iš . ryto oras buvo ūkanotas. Tas 
sulaikė žmonės nuo važiavimo kur 
toli. Po pietų oras vis giedrėjo 
iki pasidarė skaisčiausi giedra ir 

. len gviausia i kvėpuot L Prieš ąep-

medžių kvepėjimo. Tik 7stai
ga kilęs debesys, išvaikė piknikie- 
rius namon, kaip pelė mergynas.

Parapijos- pramogų komisijos 
pirmininkas p. K. Rainys, kasie- 
rius p. Naudžiūnas *ir-raštininkas 
p. V. Grudzinskas beskaitydathi 

'■ pikniko pinigus,-pirmadienio va-Į 

kare, pastebėjo, kad piknikierių ū- 
’ pas buvęs nepaprastai geras. Sa

ko: “Kur tai girdėta, kad žmonių
- būriai ateitų prašyti piknike pa

dirbėti ? Taip gražiai visi dirbo! ’ ’
Ponas kasierius pertraukia min

tį prašydamas spėti kiek būsią iš 
to gražaus pikniko pelno. Neįspė
ta. Suskaičius, . pasirodė vienas 

* tūkstantis. Dar vis grįžta daugiau 
pinigų. Išlaidų surokuota apie 
$200.00. Gražus buvo piknikas; 
gražus ir jo vienu pusdieniu už
darbis. Garbė geriems žmonėms.

Vincas dar prisiminė, kad pik
nike buvo begalo gardžių naminių 
pyragų. “Žmonės pirko jų neštis 

< namon,” sakė Vincas. Visi davė 
garbę šeimyninkėms.

Pasigedo p. Tamoliūno, gaspa- 
doriaus pagelbininko,; prie pinigų 
skaitymo—“rokundos.” Jam ran
ką paskaudo nuo saldainių dėžių 
nešiojimo spėjimui.

f Nesunku Įspėti kas V. Savickui 
paskaudo. “Jis su Gapučiu ir 
Venckumi viską išlicitavo,” tarė

- vienas. ;
“Ale tai buvo gražus piknikas. 

Nebuvo nei gėrimų, nei girtų, nei 
bariiių,”(sako kitas, t'.

“Nebuvo girtų dėlto, kad buvo 
da#. du So. Bostonfečių išvažkvi- 

•tnu^” kas ten pridūrė.
^Tokiame išvažiavime apart dal- 

nų£ lazdelių^ reikia^ turėti jvairy-
’ “Btroits,” kalba užmetė-

V : ..'y/ ' DR-J
Kas tik gyvas.iT ųuo. lovos atsikėliate, visi važiuokite

į šį linksmą, ir didelį darbininkų ruošiamų pikniką. Žino- Pirmininkas 
kitę; kad darbininkai netingės atsilankiusius viskuomi, vies-pirmint 
kas geriausio aprūpinti ir patenkinti.c Vieta, kaip žinote 
graži ir patogi, todėl visi atsilankę turėsite “good time.” FituRsŠHnii

Vėsus atsilankyti širdingai kviečia RENGĖJAI J4Sr"o
* - - a ' Tvarkdaris ■

, KELRODIS: Važiuokite į Forest Kilis; iš ten paiimkite Dedham
Line karą ir važiuokite Washington Stareetu iki Beech St. Ten išBpę r^n^in. 
eikite po kaire, kol rasite ženklą ar žmogų. vaL po g
____ ______________ _____________ ■ . „ , ■/-■ . • R'SeVMit

LENKIJOS LAUKIA FINANSINIS KRACHAS
■ Ir čechovičius prieš Pilsudskį

... ... -t'—. ’ t ,.7' , • ?

M moka'po $7.00 savaitėje, o pąsimirūs'dralugija? išmoka 
[ pomirtinės. jSioe, draugijos nariai yra liuosi nuo visokių 
į tąd bus gera progai he prigulifitiemą-prisirašyti už pusę 
ant parko). •/ . -
srMamoji Lietuvių VMraortehl^easte rtaioftiai prašomi Seni 

.. ,______ ______ 7 - tikimės,' k^d atsiįaikę
būsite užgaiėdintk Ifimgtt | pi)hllk< nėbųs. t b z ! *

Širdingai kviečiame visus dalyvauti, z PIKNIKO RENGĖJAI
- -- —t..;--------  ----------- ---

KELRODIS: Važiuąti Elevatorių Bei Forest Hi)U, iš 
Iflgton Gtove ąt karu važiuok ffii Grova Sk Teuhus žmogų.,-fa^r 
nu5My.pUtAft.viel*. "j ji.

Rengia zuviėnytomfe spėkomis 
šv. Juozapo ir Lietuvos Sūnų'ir 
Dukterų dr-joa, Vest Lynų, Mazs^ 
Nedėltoj, 6 Ltepcs-July, 1930. Pra- 
zidSž. 10^ valandą 9 ryto Paul 
Lebell Grove, 390 Andover St., 
DanverS, Mass. ,

šį pikniką rengia suvienytos dr- 
jos turėdamos' mįnty jog vienybėje 
galima atsiekti viską jr nuveikti 
milžiniškus dalykus.: Todėl ir šis 
piknikas .bus grižus visais atžvil
giai.. i <

Piknike dalyvaus ir vietinis Lie
tuvių Jaunuomenės Choras, kuris 
vadovaujantį M. K Boliui sudai
nuos lietuviškas dainas. Todėl •vie
tiniai ir apylinkės miestų lietuviai 
nepraleiskite šios dienos kitur, bet 
atsilankykit į šį pikniką. '

Bus visokių žaislų ir užkandžių.
5 Komitetas

KELRODIS: Važiuokite New- 
buryport Turnpike iki Vest Pea- 
body Rąįl Road Crossing. Nuo ge
ležinkelio antras, kelias po kairei 
tai Andover St Čia bus iškabintas 
ženklas. Dabar už vienos mailės 
ir piknikąs.^Iš Lowellio reikia va
žiuoti per Lawreneę ir imkite,^ 
“bulvardą” į Middleton. Čia nuo j 
skvero po tiesiai tai: Andover St. 
Pakely prie pat “gagolįne station’ 
matysite išstatytą ženklą.
/ .J

Ką išėjo iš spaudot!
Nauja Kayga 

: -ArUst* .
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Lietuvos

PUIKIAUSIAME N. A. LIETUVIŲ PARKE

Valdyba

CAMĘRIDGE, MASS. \
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi- ' 

rinkųnas atsibus se^madieny^ 
liepos 13, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Vist nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba^

• M. 8. B.
Liizirvia,^

pmT-AniBT.PHTA) pa.
- LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, liepos 4 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai" Nepamirškit užsimokėti duo
kles. - * ' ■ : Valdyba

WORCESTEE, MASS. ;
LDS 7 kuopos susirinkimas į-? ' 

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

| Valdyk*

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
liepos 4, 7:30 vai. vak., Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. ' t Valdyba

“BLUE COAL”
» • «• -»,

Kada užsisakysi anglis—reikalauk 
“blue coal,” jeigu nori kietų ir 
ilghi degančią anglių kurie suma- 
žįs kuro bilas, priduos pep pečiui, 
ir tikrą šilumą namuose. “Tegu 
spalva būna tamistų vadas.

BATCHELDER, WHITTEMORE 
; COAL COMPANY

10zHigh St, < Boston
Phone Hubbard 8100 >

' ABUDU...
Prūsų ciesorius Fridriehas Di

dysis mėgdavo kasdien peržiūrėti 
kariuomenę. ’ ' , »

{Todėl pamatęs naują kareivį vis 
klausdavo tris klausimus: kiek tau 
mėtį, kaip seniai tarnauji, ar ge
ras maistas ir vyresnybė?
- , . . . ' .................2--

PAMIDORU LAPAI—NAIKINA* T
t . - KENKŽJU8 .

fe: -y ~

Atėjus vasarai, žmonėms, 
j turintiems daržus, vis la
biau* rūpi, apsisaugoti nuo 
kenkėjų. Amerikoje padary- 
tas kiekvienam prieinamas 
išradimas, kaip labai vaisin
gai galima kovoti Su viso-, 
kiais kirminais daržų ken
kėjais. Daroma labai pa
prastai: nesupuvusius pami- 
dorų augalo lapus apipila
ma verdančiu „vandeniu (1• 
kilogr. lapt], reikia 1 .litro 
vandens). Po kelių valandų 
skystimui ataušus, juo ąp- 
šjakstoma kenkėjų apniktus 

-augalus. Žiuo būdu, nepa- 
: ' kenkus augalams, išnaikina

ma visi juos apnikę kenkė
ja? “T*’’

šv. ^Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songailai

*ųjwR*rv uurzuaiK - v .*• ; *

§.gydytojai tyrinėdami tą 
įkeistą* jūrininką, lig šiol dar 
epeišaiškino jo odos spalvos 

■■ keitimosi priežasties.
^Medicinoj tai jau antras 

panašus atsitikmas. 1923 m. 
-tokią-pat odą turėjęs ir kaž- 
<ikoks škotas, ilgai gyvenęs 
/‘Afrikoje, Traisvalvje. Kaip 
| dabar tyrinėjamas olandas, 
sfytaip pat ir anas škotas, dėl 
-odos spalvos keitimosi jokių 

^'negalavimų nejautė. “T r.”

žm6gus, kuriu odos 
SPALVA KEIČIASI

' ‘ Į

)■ /{‘Vienoje dideli Londono; 
. koks olandž^jūrininkas, ku- 
, ligoninių dabar gydosi kaž- 

; koks olandas jūrininkas, ku-
Ši'. * *

-riuo stebisi ir tyrinėja visa
. S * * 1

/ eilė garsių gydytojų^ Šis 
į žmogus turi tą nepaprastą 
į savumą, kad dukart per pa-;

j° kūno odos spalva kei- 
£A‘Čiasi. Tam tikrą valandą šio 
| -keisto žmogaus oda pradeda 

tamsėti, pasiekia bronzinės 
spalvos, kaip Amerikos in- 

p/SKjonų odos spalva, kol pa- 
f. gėdiau, vis tamsėdama, pa- 
g sidaro juoda kaip pas Afri- 
Bykoą negrą.. Odos tamsėjimo 

laikas—kelios valandos. Po 
BlS&joda vėl šviesėja. Jkol pa*

LAWRENCE (METHUEN) MASS

Šis išvažiavimas bus vienas iš puikiausių ir linksmiausių gegužinių kada nors bu
vusių. Nes yra pakviesti visi apylinkės kolonijų parapijų chorai, kurie be abejo da
lyvaus ir išpildys puikiausi programą. Taipgi specialiai išrinkta sporto komisija 
rengia puikiausi programą susidedantį iš įvairiausių lenktynių, virvės traukimo, gy
vybes palaikymo, ir daug kitokių pamarginimų. < Visiems laimėjusiemsdras duoda
mos dovanos, nes apskritys tam reikalui paskyrė nemažą sumą pinigų. x 

** x Base bąli rungtynės įvyks tarp-So. Boston’o irLawrence -Vyčių base bąli ko
mandų. , z _ < .

Taipgi yra- paimta viena iš puikiausių orchestrų kuri griež lietuviškus ir angliš
kus šoklus. Įžanga į svetainę visiems veltui.

, Visi žinote Palangos gražumą, jos plačias pievas, ošiantį pušyną ir sidabrinį e- 
žerą. Todėl nei vienas netikite namič^ bet visi tas kaip galite ir su kuo galite valiuo
kite į Palangą, nepaisant ar su orlaiviu, automobiliu, tr autiniu, gatvętariu, ar pėsti 

atvykite, bet vietos visiems užtektinai bus. v '
r Visut kviečia RENGĖJAI

u, ,-,u/ ........... .........../

įsikabino i Napoleono pn-I 
taisytus ilgus,. moteriškus 
plaukus ir ^ėmė.‘kapoti jam 
veidą. '■

: \

Subėgo tarnai ir per žio
plių būrį išnešė, jį į uždarą 
karietą ir parvežė namo. 
Kitą dieną Nąpoleonas ap
leido Florenciją. Išvažiavo į 
Paryžių ir .gražuolė, nes ji 
tik šiai istorijai Mazzini ir 
buvo atkviesta. .<

Papūga su savo dideliu 
snapu vis dėlto padarė to
kias žymes, kurios nebeišny- 
ko. Bet nuo moterų Napo
leono las neatbaidė. Jis tik 

*> ' . ■ 

užsiaugino barzdelę, kad, su
kapotos vietos nežymėti], ir 
toliau sau ieškojo prietykių, 
žinoma, saugodamasis, kad 
nesužinoti] žmona — pavy
di i ispanė Eugenija de 
Montjo.

Tai tokia Napoleono III 
barzdos istorija. Už jos tik
rumą galvos dėti, žinoma, 
negalima. \

PENKTADIENY
’ 't*

>7 -KIEK GAMINAMA 
*J ; , MOTOCIKLŲ
r/’. • * **

praėjusiais metais visame 
pasauly buvo pagaminta a- 

ypie.560 tūkstančių motoeik- 
lų.’ 186,000 motociklų, tai 
yra trečdalis pasaulinės pro-

•

i


