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KAUNAS. — Prieš kurį
laiką Paryžiuj iš Ernesto
Leroux knygų leidyklos išJejo mūsų .atstovo Maskvoj p.
'Jurgio Baltrušaičio sūnaus,
| ?faip pat Jurgio, parašyta
.. nepaprastai plati ir turinin' ga studija apie Gruzijos ir
Armėnijos viduramžių me, ną. Studija, kuri buvo pa
rašyta Sorbonos universite
to daktaratui įgyti, yra la
bai puikiai it puošniai iš-

leista. Joj iš viso yra 107
kvarto formato puslapiai su
101 pusL nepaprastai gra
žiai attikti} iliustracijų. P.
Jurgis Baltrušaitis, kaip te
ko patirti, rengia tokią pat
plačią ir pavyzdingai gražią
studiją apie Lietuvos kry
žius.
i Mūsų atstovas Maskvoj p.
Baltrušaitis, kuris turi sudaręs didelį lietuviški! eilė
raščių rinkinį, žada jį jau šį
rudenį išleistu.

KLAIPĖDAI— Pirmoji
Didelė Amerikos lietuvių
Kaunas. — Paštų valdyba ekskursija jau pasiekė Liepraneša, kad netrukus bus tuvą^-Laivas “Oscar H” sutelefono susisiekimas tarp .stojo uoste birž. 5 d., 10 vaL
KaunoJr Brazilijos, Argen iyte. .
> .
tinos ir Olandų Indijos per Ekskursantus šauniai pa
Berlyną. —Galima bus iš tiko visuomenės organizaci
Kauno kalbėti su Riorde- jų atstovai. '
T
Žaneiro, Buenos-Airesu, Ba- ; “Viktoria” viešbuty buvo
tavija, Javis saloj ir t-1. Bet surengti amerikiečiams 'lie-J
tąs ipaloųųmas. ne .pigiai tuviams pagerbti pietūs. PĮ• ••
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gintina ar Brazilija kaštubs mmo prakaibeię pasakė kun.
312 litu.
? ,
Cybelis.
Iš Klaipėdos į Kauna eksIkursantai važiavo specialiu
traukiniu. Ūpas visų geras.
Kaune irgi buvo iškilmingas
ekskursantų sutikimas birž.
6 d. Iš ten Išvažinėjo į pro
Žiniomis iš Kronštato, vy
vincijas.
. /
.
riausias teismas nuteisė mir
ti aštuonis raudonoj^ laivvno jūrininkus. Jie buvo ap
kaltinti palaikę glaudžius
ryšius su Suomių baltgvardiečių organizacija ir bandę PARYŽIDS.—Šiomis die
šnipinėti. Sprendimas įvyk nomis Praneij a atšaukė vi
dytas. Penki kiti jūrininkai sus savo kareivus iš Pareinuteisti nuo penkerių iki 10 nio, Vokietijos. Ji turėjo
užėmus nuo pasaulinio karo.
metų kalėjimo. »
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KAUNAS. — Birželio 12 d. po ilgos sunkios
ligos mirė Lietuvos universiteto prof. ka Antanasx
Aleknas, vienas įžymiausių mūsų istoril
Laidotuvės Įvyko birželio 14 d. Gegi
maldos už jo vėlę bazilikoje prasidėjo f
kuriose dalyvavo, su Jo Ekseelenęija A
politu, gausinga dvasiškija, daug univer
fėsbrių ir kt. Po pamaldų kūnas išlydei
Garbiamvnabašninkui prašant, jo ki
dotas paprastai be vainikų ir kalbų.
Kan. Antanas Alekna, sūnus Jono, gi
liškio parapijoj 1872 m. gruodžio 7 d.mokslą Įgijoxvietoje. Toliau mokėsi Ši
nazijoj 1884—90 m. laikotarpy ir baigę
minarijoj (Žemaičių) mokėsi 4 metus..1
97 m. buvo Perapilio Dvasinėj Akadęi
gavo teologijos kandidato l&ipsnį. N ' /
Kunigu įšvęstas 1897 -m. rugsėjo21i
*7 V•
*
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rį laiką ėjo gimn. kapeliono pareigas.•>]
skirtas šv. Kryžiaus parapijos vikarų Ė
m. perkeltas vikaru į Rokiškį, 1906 mJ
droš bažnyčios vikaru? Kaune. Nuo l
1921 m. redagavo “Vienybę* su 2 metų
1914 m. liepos 19 d. Kauno tvirtovės
to įsakymu iškėlė iš Kaimo Vilniun.-Gr
m. spalių m.' 1916—18 m. ėjo Kąųno irj
nazijų kapeliono pąreigąs^ 1917 m. pas
fesorium į Žem. Dvas. Seminariją. 1
skirtas Žemaičių kapitulos garbės k;
1919 m. paskirtas Ženiaičių vysk, kapiti
ninku.
'
7?
Kaip žymus istorikas buvo pakviest
niversitetan istorijos profesorium.

“Tilziter Zeitung” prane
ša, kdd apiė~ 850 didžiųjų
dvarų Rytų Prūsuose stovi
prie bankroto, nors jie iš va
dinamos “Rytii prūsams pa
galbos” 1928 metais yra gavę apie 100 mik markiij jų
įsiskolinimams palengvinti.
'Neskaitant duotų -pašaipi},
trūkumai siekia apie 40 milijonųmA'rkių./
Priežastis yra J ta, kad įsi
skolinimai toli savo ribas
peržengė, o dėl to isiskdlino
ir kitos įstaigos.
Prie to
prisidėta ir vėl krintančios
ūkio gaminių kainos. Ypa
čiai rugių ir bulvių nukri
tusį kaina daug Įstaigų prie
visiško bankroto privedė.
Apie 25,000 rytprūsių dva
rų, įsiskolinušių per-Rytų
Prūsams pagalbą (Ostpreųssenhilfe). dabar" negali'
pet jokių nuošimčių mokėti.

Vatikano Miestan, birž. 30 1
d. — Šv. Tėvas, sekmadieny, g
birželio 29 d. iškilmingai pa- JI
skelbė, aštuonis šventaisiais j
iš Šiaurės Amerikos. Šiose Į
iškilmėse, dalyvavo daug dvljLBOMBAY, Indija, birže aiškių.
'
.]lio 28 d. — Polįęija paleido
Šv. Tėvą sveikata žymiai J
: kalėjimo 108 indėnų, tarp pagerėjo.
iš
jų ir Gandhi, indėnų vadų,
;kurie buvo areštuoti ir kalti3narni ,už laužymą druskos
jmonopolio.
*<
j: zMASKVA, birželio 29 d.
Komunistų partijos suvažiaį
vime, Juozas Stalinas, kO^
munistų diktatorius savo il-'
goję septynių valandų.kalboj
je pasireiškė už mokėjimą'
caro skolų didžiosioms vaU
stybėms, ypač Jungt. Vaistau
joms.
>J
Stalinas’pareiškė, kad So*
vietų Rusija turį atlygint?
jęi ne visas skolas, tai befife
dalį, ypač už konfiskuot^:
turtą laike revoliucijos.
Amerikos Generaf Eleeti^
kompanija pasirašė sutarti
su Sovietų Rusija su sąlyga^
kadi už duotg $25,(MXlj^
kreditą sovietai be regųlę?w

/

Iš Varšuvos pranešama,
kad Sčenstakavo apylinkėj
sudegė viename kaime 49 gy
venamosios ir 30 ūkiškos tro
bos. Netoli Krokavos sude
gė vienas ūkis. ’ Drauge gū

laidų), Vyskupas Valančius ir keletą kr
veikalų.
> - '= . \
J|

KAUNAS. — Birželio 13
d. Lietuvos tautininkų parti
jos delegatai, matyt, valdžios
įgalioti, lankėsi pas Italijos
diktatorių Mussolini. Sako,
kad tautininkai p. Lapenas,
prof. Tamošaitis ir dr. Janavičjfts pasikalbęj imu su diktafcfrrium ir diktatūros tvar
ka labai patenkinti. Į Kau
ną sugrįžo birželio 20 d. '

— Penktadienio ryte, 5 vaL,
pasibaigė L. R. K. S. A. 4844 seimas. Delegatai norė
dami užbaigti seimą taip,
kaip buvo- nustatyta dieno
tvarkėje seimąvo iš ketvirta
dienio į penktadienį visą
naktį.
į
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dirbtuves ir kitas nuosa
bes. '
'
"i’
Pasirodo, kadf komunii
be “kapitalistinių” vals
bių negali pasilaikyti. E
ditai reikalingi ir už-j
brangiai moka.
'

džioj o santykius su vokiečių
; RUSIJOJ NUTEISTI MIRTI
ordenu ir su Lenkija. Pra
Pildomojo Komiteto svar
4 KOPERATININKAI /J
dėdamas seminaro pratimus
besniojo vietose pasiliko tie
Stalingrado apygardos teis
sekdamas didžiuoju -vokie
patys, k. t.: pirm. P. Muliomas išnagrinėjo eilę kopėtą
čių istoriku, L. Remke, prof.
lis iš Cleveland, sekr. J. B.
torių bylų, j Jie buvo kalti
Hoetsch Vytautą Didįjį pri
Šaliūnas, ižd. J. Moliušis, dv.
narni kenkę"SSSR koperacį
skyrė prie didžiausių vidur
vadas kun. J. K. Miliauskas.
jai. Keturi kaltinamųjų nu
amžio istorijos asmenybių.
Daugiausia skundų-buyo|teisti- mirti. Astuoni
Šio seminaro pratimuose da
prieš ^'centro rašt. J. Šaliūną metu kalėjimo. Devyni lyvauja ir keturi lietuviai
LENKAI
NUPLĖŠĖ
ir pirm. Mųliolį. Skundų metams ir likusieji nuo p
Mohtreal, Kanada. — D- Berlyno universiteto studen
z ■.
LIETUVIU VĖLIAVĄ komisija juodu pripažino kerių iki vienerių metų.
gokai bastęšis darbo ieško tai istorikai: J. Jakštas, K.
vaitais, bet seimas išteisino.
VILNIUS.—Birželm5 d.
damas lietuvis Kazys Šei- Avižonis, Z. Ivinskis irKbneė.
•
•
Išrodo, kad po šio seimo
“DARBININKAS^
laidojant a. a. J. R., vieną iš
mys, pagaliau gavęs darbo
pavyzdingų lietuvaični Šven “apkaltinti” ir “išteisinti” priežasties- Nepriklauson
ir apsidžiaugęs jo stvėrėsi.
Tačiau žmogelis, neturėda KUN.LKAVALIAUSKO čionyse įvyko nemalonus in daugiau susidomės organiza bės Dienos, liepos 4, Sveri
cidentas. Laidotuvėse daly cijos reikalais. Darbo dirva neišeis. Be, to, tą di«
mas nė cento duonai nusiplati. Susivienvmąs yra tin “Darbininko,'’ ofisas bttsn
vavo daug lietuvių.
SVEIKATAEINA
rirkti, tevilgindams savo vi
Prieš karstą buvo nešama kamiausia organizacija mū darytas.
BERLYNĄS. — “Frank- rhovičiaus išstojimas iš vy>
GERYN
durius
grynu
vandeniu
nu

• Linkime visiems linksi
keletą vainikų. Vienas iš jų I sų jaunimui.
furter Žeitung” praneša iš riausybės bloko rodo, jog
silpo.
Kaip
praneša
“
Ka

ir laimingi) švenčių.
Pereitą savaitę, trečiadie buvo surištas lietuvišku kasVaršuvos, kad buvusio len tai, kas iš vyriausybės par
nados
Lietuvis,
”
darbo
pri

ny ir penktadieny, kum F. piniL su parašu: “Giesmi
kų - finansų ministerio ČJe- tijos pusės buvo visuomet
žiūrėtojas
buvęs
žiaurus
ir
Juškaitis lankė kun. L. Ka ninkei ir pavyzdingai lietu
neigiama, vis dėlto yra tie
į
jo
nusilpimą
nežiūrėdamas
sa, būtent: Čeclidvičiaus žy
valiauską, Providence klebo vaitei J. R.ff
jį
paginęs
smarkiau
dirbti.
ną kuriam darė operaciją > Kun. Šteinui (lenkui) lie
PLUNKSNAS, Pūkas, Padur gis, be abejojimo, reiškia,
K.
Šeimį
grįžtantį
iš
darbo
kas, Patalus, Kaldras ir viso kad iš įvairiausių elementų
birželio 23 d. ir papasakojo, tuvių tautine spalva nepati
kias lovų įrūdmes, parduodam
visiškai
nuvargusį
gerašir

kad trečiadieny ir iki penk ko. _Jis įšaldė kaspiną nuim
susidedančiam vyriausybės
pigiausiai. Kreipkitės ypatisdis
policininkas
nuvežęs
į
^^kai arta raSykit bloke yra labai'daug nesusi
tadienio ligonis/ buvo labai ti Lietuviai atsisakė tą pa- Artimausiu laiku Lenkijoj įvyks, išdirba savo statutą, Pareni
'^^^Gvarantuojam užligoninę,
bet
nebereikėję
pratimų ir kad vyriausybės
-' slganSdlnimą.
blogas; maža buvo Vilties pa- daryti. Kun. baisiai supyko lenką graikų katalikų bažnyčios statutą lenkųjniką kataliku t
i
Pas mus gauslsuvažiavimas. Tas suvažiavimas nyčia visiškai atsiskirs nuo tos |
bloko dalis, pagaliau, supra daugiau žmogeliui gavus sveikimui., Nuo penktadie ir pats kaspiną nuplėšė. sušauktas
Ef I
te tikras europlftprezidento Moscieekio į- bažnytines organizacijos .Rua^
kas plunk anas ir
duonos kąsnį džiaugtis: po nio pradėjo eiti geryn ir gy- Žmonėms priešinantis ėmė
to
į
kokią
padėtį
privedė
pakus. Aplankysakymu. Birželio 2 d. lenkų Švie Lenkų vyinausyhč pareikala
penkių valandų jis apleido dytojaį^ tvirtina kad dabar bauginti, kad nešventinsiąs timo ministeris įteiks graikų kata kad Lenkijos graikų katalikų!
• (
lit Musą Naują
kraštą
Pilsudskis.
1
Tačiau
1
Storą LEPIE’S.
European Feather C6., 54 Chauncy
laikraštis priduria, kad koj gyvųjų pasaulį.
pasveiksiąs. Linkima kuni karsto. Tačiau kapinėse lie likų arkivyskupui Varšuvpj ati nyčia atsiskirtu nuo tokitbj
8L, Boston, Mara. (Chauncy St
Rusijoj norėdama
kas Pilsudskis valdo Lenki- Velionis buvo kilęs iš gui klebonui greito pasveiki tuviai, nepaisydami kunigo tinkamą prezidento raitą. Tai bus bažnyčios
etai H Sunrmer St ir yra netoli
kai
panaiknti
bet kokią ridi
pirmas
tos
rūšies
,
suvažiavimas
Wa»hln«ton St, arti Jordan-Marxh.ll
1 ■
Šteinio protesto vėl uždėjo 'Lenkijoj. Šitame suvažiavime rusų įtaką per tą bažnySfcJ
stipriausias joje Daukšių kaimo, Padovinio mo.
Dept KrnutuvAs, ant kampo Bedf4rd8tj
,
'
valsč/aus.
,
. /
SeP kaspiną ant J. R. kapo.
Lenkijos graikų katąlikų bažnjfčia Lenkijos gyventojuos. E, ■

Šių metų vasaros semes
tro seminaro pratimams,
Berlyno- universiteto rytų
Europos instituto vedėjas,
prof.'Dr. O. Hoetzsch, pasi
rinko temą apie Vytauto Di-'
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mokyklos
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Susirinkusieji į vakarus

siųsta speciali delegacija ta

kun. dr. J. Steponavičius.

AŪJŲ TILTŲ STATYBA
ukrvvojB
'.

riasi su žymiausiais prancū sūhųnunialSinti, bet .jis nu
tuyąje bus išleista,, naujas
zų finansininkai^ iš kurių bėgo pas kaimynu fenai dar
spaudos įstatymas. Einant
didesnių tiltų plentuose naujuoju spaudos įstatymu,
nori gąutį27O milijonų fran vieną $ ęavo giminaitį smar
'
TEISMO TEtittJAl
?kų paskolą.
Tačiau Kaune kiai primušė ir leidosi bėgti
plukdo- karo cenzūra būsianti paKauno dienrašėiai -prane
ūpės susisiekimo mi- haikinta, o laikraščių redak
apie tokią paskolą.nieko nę- į Budraičių palivarką, kur
ša, kad p. Voldemarą teigti
nubėgęs išdaužė langą ; bet
nteterija statys šiuos tiltus^ toriai turėsią įnešti tam tik
sudarytas
garbės
teismas
iš
Jūrą ties' Taurage—ge- rą pinigų -užstatą. < Kartu
“ čia pavyko jį sugauti ir su
teisingumo
ministerio
p.
Žk
rišti.
<
Mąį- per Šventąją ties bus panaikinta administraPRIVALOMAS PRADŽIOS
linsko,
švietimo
ministerijos
Degučiais (Utenos - Zarasų tyvinė ląikrHščių redaktorių
Kuriam laikui praslinkus,
>
MOKSLAS
depariamentų direktoriaus
TWŽė)—-geležinį; per - Novą atsiikomvbė.
>
p. Daniliausko ir krašto ap jau veikia 178 valsčiuose ir <ai surištasis apsiramino,
gelžbetoninį : \ '
1 ' —““ 1 —~'-į ,
saugos ministerijos juris 10 miestų. Įvedant privalo atvažiavo jo brolis ir. norėjo
IšDViiū--KAiiiAS
Bek.Stievą Kmoriių-KaišeT
mojo mokslo dar laukia 101 parsivežti jį namon, bet šis
ruože — medinį; per Buvę Luokės valsčiuj (Že konsulto p. Dargio.
atsisakė į nąinūs vykti ir pa
Valsčius ir 7 miestai.
‘
JBifoysą ties Kušeliškiais —
maičius) dvarininko Pil
reiškė, -kad nesiliausiąs tė
gelžbetoninį; per Šventąją sudskio palivarkai Mataičių VAIKŲ DARBELIŲ PARODA . Šiais mokslo metais Lie vams kėršinti. ir sudeginsiąs
tuvoj jau buvo 2,386 pra
ties Užpaliais — gęležbėto-’ •ir Lentgalių dabar paversti
Jūžintai (Rokiškio ąps.). džios njokykios su 3,777 mo jų ūkį- Tokių . tat. yra “sūhinį; per Dubysą ties Sere- kaimu ir pagadinti Dirvo Gegužės 26 d. Jūžintų pra
kytojais Visose pradžios
džiais — geležinį ar gelež- nėliais.
?
džios mokykloj buvo šio val mokyklose, neįskaitant Klaisbetoninį, žiūrint, kuri Lonsčiaus mokyklų vaikų dar pėdos kraštą, mokėsi bemaž
PASITARIMAS TAUTINIO
Sįriikci ja . bus vietos sąly- KLAIPĖDOS INVALIDŲ
belių paroda. Tą dieną viso 180 tūkstančių mokinių
*
LAIVYNO REIKALU
;gbins.tinkaniegne ir pigesnė;
DEMONSTRACIJA valsčiaus mokyklų mokiniai
Birželio mėn. 4 d. Kaune
per Šešupę ties Slabada —
Klaipėdos didžiojo karo dalyvavo organizuotai pa
geležbętoninį ir per Nevėžį invalidai, norėdami atkreip- maldose. Nors parodoj buvo TRAUKINY8 SUVAŽINĖJO įvyko pasitarimas tautinio
’
’
laivyno steigimo reikalu.
z
SENEU
ties Raudondvayiu — gele- ti dėmesį i jųr prašymą
teik iš visų sričių darbelių, bet
•
. . „- -•
Skapiškis, Rokiškio apsk. Pasitarime dalyvavo ko
ar geležbetoninį, kuris ti jiems atlyginimą, surengė daugiausia
buvo paveikslų;
ims dėl .pūskėlbtn dviejuose mažą manifestaciją. Kaip ži iliustracijų ir karminių. Pa Ęirželio 5 d. popiečiu- važia operacijos bendrovių sąjun
variantuose varžytinių pi- noma, aiškinama kuri in rodą aplankė keletas šimtų vo iš Kupiškio turgaus Už- gos, ‘ ‘ Maisto, “ Lietūkio, ’ ’
iioduvių kaimo gyventojais, “Pienocentro,” finansų iš
jįeaiis. Be to, daug tiiti}, stancija tur.i jiems .mokėti.
žmonių ir visi buvo labai
.laikomi} susisiekimo minis- Charakteringa, kad dar in patenkinti tokiu mokytojų senelis J. Levonas. Netoli susisiekimo ministerijos, jū
Sterįjos plentuose ir vieške validą žygiui neprasidėjus žygiu. Ši paroda buvo pir Skapiškio stoties jam rei rininkų sąjungos, žemės ūkėjo pervažiuoti skersai ge kio, prekybos ir pramonės
liuose, per plukdomąsias ji- Berlyne apie tai jau blivo moji apylinkėj.
...
ležinkelį. Bevažiuojant už rėmų ir Lietuvos banko at
atremontuota. Daugil- detaliai paskelbta.
1 '
ėjo greitasis traukinys ii* už stovai.
įmšd Šių tiltų jau sudarytos
kliudė jo ratus. Arklys kaž
•nutartys, ir darbai greit pra
LENKŲ PRASIMANYMAI
VIŠČIUKAS TRIMIS
kokiu būdu išliko gyvas. Ve
sidės. Kitiems tiltams paLenkų telegramų agentū
KOJOMIS
- /
žimėlis sudaužytas į ’ šipuskelbtos ir skelbiamos var- ros paskleidė žinią, esą ties,
litiš, o važiuotojas skaudžiai 'Kaune VIII forte MainoAlšėnų kaimu, Suvalkų ap.
nukentėję. Jam nutraukta nių kaime piL Az Gronskio
tarp lietuvių ir lenkų sargy
viena koja, sulaužyti katilai, višta išperėjo viščiuką ’triPANEVĖŽIO IR PINIAVOS i bų įvykęs smarkūs susišau
išnarstyti sąnariai. Neilgai mis 'kojomis. Viščiukas gy
^Valsčiai SUJUNGTI
dymas, kurio metu paleista
f-?':.'- ' . '
vaitojęs nelaimingasis pasi vas ir sveikas.
^Panevėžys. Panevėžio val- apie 200 šūvių. Esą lietu
mirė katastrofos vietoje.- ‘
čįahsrgyventojai kad ir la- viai iš netyčių užklupę (?)
\
\ '’L.
IŠTRĖMĖ
. lenkus. Skelbiama nęt apie
^Įnavos vaisei ūmi, Vis aėl-‘ tehžih 'kokį " sužeistą lenku
•'j-'1 ' nutarimu , ištremt i iš Kauno
o abu valsčiai sujungti. Ge- kapralą;
SubaZius^ Panevėžio apsk. kaip pavojingi visuomenės
UŽės mėn. 14 clieiną Pane- .Elta iš aūtoritetingij šal
Birželio 1 d. Palaukių kai ramybei į savo tėviškes Ljeežio apskr. valdybos bute tinių patyrė, kad ši lenki}
me Žaldokas Julijonas, be tuvos banko direktorius Vi
ttvo pirmas bendras abiejų paskelbta ir kai kurių užsie PAVOGTA KUMELE PO
10 METŲ ATSIRADO važiuodamas dviračiu, siįva- tas Statkus, buv. Kauno ap
nių agentūrų pakartota ži
aisčių tarybų posėdis.
Iš Mažeikių praneša,/kąč žinėjo grįžtančią’ iš Korsa- skrities Viršininkas K. Ma
Valsčiaus viršaičiu išrink- nia neturi jokio pamato.
nuo- Ylakių valsčiaus, Kai-, kiškio bažnyčios Uršulę tulevičius ir A. Šileika.
as prVenckūnas iš Vai va
lų kaimo (buvęs Piniavos STATO MOKYKLAI RŪMUS čių k. gyventojo. Gįrdžiūno Breivienę. Nugabenus nu
Zarasai. Vietos vidurinė 1920 metų pradžioj.buvo pa kentėjusią į Panevėžio ligo didele auka bažnyčiai
^fešaičhi), o p. St. Kaupas
mokykla dabar įgavo plates vogta 8 meti} kumelė. Apie ninę, gydytojai rado, kač 'Panemunėlis. Šiemet no^
ikd jo pavaduotoju.
nes teises ir pavadinta val Ją savininkas buvo Jau pa- jai nulaužtas ir sutrupintas rimą sutvarkyti bažnyčios
džios rąikšte&ne komercijos miršęs, tik dabar vieną die dešinėj kojos šlaunies kau šventorių ir bažnyčios vidų.
NAUJAS spaudos
/'
Aplink šventorių vedama
mokykla. Ji plėšis iki B kla ną iš lyto atsikėlęs žiūri — las. "
ĮSTATYMAS
kieme bestovinti senoji ku
mūrinė siena. Bažnyčioje
Lietuvos laikraščių prane sių. Patalpos, kuriose da
melė. Išėjusį šeimininką ji KATA ATVEDt SUNIUKUS? norima padaryti nauji alto
inuj netolimoj ateity -Lie bar mokykla randasi, yra la
bai ankštos. Visos 8 klasės pasveikino linksmu žvengi Daugailiai, Utenos apskr. riai. Tenka pažymėti, kad
' - '
/
tose patalpose nesutilpo. mu.
Birželio 4 d. vieno Daugai didžiajam altoriui statyti
Todėl šviet. ministerija yra
lių miestelio gyventojų ka bažnyčia gavo didelę auką
SUĖMĖ VIEKŠNIŲ BASTO
nutarusi per 2 metus pasta
tę atvedė 4 šuniukus. Vieną iš Tubėlio Juozo, AųgustiĖ
VIRŠININKĄ
tyti naujus rūmus. Rūmai
kai augina. Visiems Įdomu navo palivarko savininko.
bus dviejų aukštui, įrengti
Gauta žinia, kad Viekšnių patirti, kas išaugs: šuo ar Jis paaukojo 8,000 litų,
Juozas Tūbelis yrū-dabartipavyzdingai: su ėentraliniu pašto viršininkas Daujotas, katė?
nio ministerio pirmininko
šildymu, chemijos laborato palikęs kasoj apie 11,000 Iirijomis (rinkiniais)
-■
spragą, dabar nugabentas ; ŽVĖRIŠKAS KERŠTAS SAVO tėvas
nija, erdviomis prekių kolek į Mažeikių kalėjimą.
TEVAMB
cijomis (rinkiniais), sporto
Šį kartą jį iš netyčių už i ^Betygala, Raseinių apskr. " IŠNIEKINO KATALIKŲ
KAPUS .. '•}.,
salė, ir kt. Statybos ^darbai klupo vienas revizorius.
Birželio 1 d. Budraičių kai
jau prasidėjo.
Skriaudos padare ir organi me pas vieną ūkininką buvo Birželio mėn. iš 1 į 2 d.
Gegužės II d. įvyko iškil zacijoms, nes buvo vietos
vakaruškos. To paties ūki naktį nežinomi chuliganai
mingas pašventinimas kerti- tautininkų būrelio pirminin
ninko sūnus, būdamas įsigė išniekino Telšių katalikų
kas.
Y
• <•
ręs, pradėjo laužti iš tvorios akpūs. Apdaužė kryžius, numietą, pareikšdamas, kad ji«|^^ keKs Užrašus, apdrasPRANEŠIMAS
SkLjT
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iALGIRIO MŪŠIO PAMI
Blaivininką Naujosios Anglijos
Apskričio ir šv. Pranciškaus para
:■ vtuauA
pijos,. Lawrenee, Marts. išvažiavi
Liepos men. 15 d. sueina
mas |vyks Palangoje rugpiflčio 31
250 metų nuo Žalgirio mūšidl
d. 5. m.
Komisija stengiasi, kad šis išva Šia proga Karo Muziejuj,
žiavimas būtų. įdomus ir linksmas. Kaune, įvyks tų sukaktu

turis vienam žmogifi aflreršytt. Tėvas, norėdamas j£
sudrausti, prisiartino prie
sūnaus.' ^omėb
smoge

Lietuviai tuvStaį paremti tokius vių paminėjimas. Prof. Jo
įrengimus, Bes La^reąeo lietu
nynas ir pulk. Zaskevičius
vių, bažnyčios užbaigimui reikalin
ga finansiška pArama. blaivinin skaitys atitinkamas paskai
kai nutart savo išvažiavimą tOrft tas.
Be to, bus suruoštas
naudai katalikiškos spaudds. Tat keturių sujungtų karų or/***
yra svarbu vemt bažnyčią ir kata
kestrųzkoncertas^ Iškiįmės
likišką spaudą.
-’ Komisija* bus perduotos per Yadio^
,•
i
:ffražfevteą
'

pasigriebęs arrioriiką-ja dar

tėvai mietu į galvą.

ke koplytėlės vidų.
Spėjama, kad šį darbą at-

hko įgiundytį bedievių vai

kėzai
-

Tėvas

kraujais. ' ‘Paskui

apsipylė

Motina

Dorėj d

su

..........

■'

_

RASKDLTA8 LIETUVOS
BANKO VALDYTOJAS

keletą kartą sudavė tėvui į

gdivą.

Kaunas.

Uetilvos

banko

valdytojo vieton atsistatydi

drausti sūnų,r bet ir tai jie nusio prof. Jurgučio paskir
įrirta mietu į galvą, sakyda

mas,
kam

kad

keršija

tas pris. adv. Stašinskai, bu

tėvams,

W-

vęs Į/ietuvos kūrimosi į
neleido riam apsivesti džioj teisingumo miniatenĮL
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taniau 4elp4 apašas įvairių kaygų. KMMcnąa ainau$AĮra
prenumeratą arba naujas prenumeratorius užsimokėdamas
gintą kainą HSŪ;g^i pasirinkti iš Šio sąrašo sau knygą už V3N

4

Dr, Vinoo Pietario Raitai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00
Apie Apdraudę Paraše j.
S. Vasilišuifais .., ,
•
Se.

Moteryste ir šeimyna. Ver
tė J., Gerutis _— _______ 40a.
z Garitos Pradfiamotalis ^1..
Dr. A, Vileišis
________ 50a.
Limpamosios Ligos ir kaip
nuo jų išsisaugoti! Parašv
negyvoj? gamta: žemė, vau- ■
duo, Oras. Paraše J. Baronas__50a.
Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas----- ,—s 60c.
Meilė (P.oema). Parašė M.
Gustaitis —____
15c,
NaUja Rir^<lyTnn| Knygą. __
(Dalią H). Su paveikslais.----- 75a.
Vienuolinė Luomą. Vgrts .
Kun. Pi Saurusaitis___ _\_2$e.
I Vaiku Knygelė — su pa\
Veikslais
Žk.
Mano Patyrimai Didžiojoj \
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para'
w Kun. J.z F. Jonaitis (Ka- *
pelionas)
______ 25e
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Graudūs Verksmai. Sudarė* ir
išleido Kun. J. Koncevičius__ lOe.
Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei/
dinys, Kaune ___ __ ___ _—ĮlOe.
Sunkiausiais Laikais. Parašė
A Rucevičius__________ _40e.
Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.
Religijos Mokymo Metodi
ka; Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisę KuPranaą-------——£—įį——-40a,
Mūsų Dainiai. Parašė ’ Ka<
zyB Puida —___ 1,50o.

I
nos

toj pąsakėčioj “Pats kaltas* bū
« >.
. . ^ mokytojas rengė.ąayo^nokt-Taains ‘
‘ Uąuk, ką pasėjai, tai
Saulius VI- nį egzaminams, ir mokinys e^za-

’ vt'

AmižeKo

s*?

29- d. Bažnyčia buosis Dievą garbei ir žmo

Šv. Apaštalų Petro nių išganymui.

pasišventimas, miesto

darbai,

no Paulius (mažutėlis) ir iš

<

aršaus krikščionių persekio

Šv/Pęvilas buyb \žydas iš tojo

'entę* Paminimą

jų

persimainė. Pasivadi
"

■y*

Taršo.

Jis

virto

uoliausiu

pirmiau taus apaštalu.

Kris

Jo apaštališ^

Buvo la- ka darbuotė
apėmė
yisas
•oi
Petras bai uolus žydų įstatymųL,pil
 tautas, dėlto jis vadinamas

uolumas ir mirtis dėl Ęris- vadinėsi Saulius;

^taus

į

mokslo.

]Sv.

i

vadino^

pirmiau

į krikšČibnis kaipo j naują

Simanas, tikėjimo sekt^ labai kenks

Kristui paklausus, ką apie mingą žmonas. Jis dalyvą-

mknę kalba žmonės, Apašta
lai pradėjo
.vieni

atsakinėti,

Kristų

vadina

Jv.

Stepono

užmušime,

kad dabodamas mušeikų drabū-

Jonu žius.. Degdirfiias žydų uolu

Krikštytoju,; kiti Eliją, kiti mų,

Sąulius

Jeremiją, bendrai, vienu iš džios

išgavo

leidimą

iš val-

suimti

visus

Jam buvo,

nunai apie meilę, Šyėnč^ Sa

Paskutinis kalbėjo profesorius

Leonas. ; Jis pradėjo nūo.kai ku-

r

jių filosofiškų principų iš teisių Labą dieną. ~
;
'
srities, kalbėjo apie lietuvių tauti
Per šias dienas tūkstančiai jaunuolių su
nės ir politines sąmonės atbudimą, *apie tos sąmonės pasireiškimų ^or jižiaugsmu artinos prie perdėtinių priimti iš

ganizuojant. pirmuosius parapiji
komitetus, siunčiant savano-

j nius

, e

s^^tu oporieijos darbių
lSto^amaJarae
kifuose-Seimuovis viena: aj? žydas, ar grese.buvo dar btogiau.- Kaip “val
kas, ar romėnas; Visuose jis stybingumo mokytojas,” opozicija
mate tik nemirštamą sielą, buvo užmiršusį, kad Lietuvos vi
suomenė susideda iš protingų žmo
kurią norėjo išgahvti.
Šv.
nių, o ne iš asilų. Dėl to opoziciPovilas parašė daug laiškų:
ja> tarėsi turinti reikalo s» asilais,
kuriuose
aSkiai
išdėsto kuriuos galima mo
ne kitais
hūdaiš
kaip
tik
arba
.rodant
jiems,
Kristaus mokslą. Jo aiskiavižų arba duodant bizūnų. So

dyme ir labai jjiktai žiūrėjo tautų apaštalas.

'V ** paties Kristaus buvo paskir
t
f- tas Apaštalų pirmininku. Jis

r pjauk.

iainų neišlaikė, norėtasmokinys
buvo ne asilas, o žmbgus, tai/ma
tyt, kad mokytojas nebuvo tinkamai.mokinio priruosęs, nebuvo atridėjęs rimtai su juo padirbėti, o.
tiktai jį lepino,-.jam-'pataika'v’bį.ir
įkalbinėjo, kad egzaminas išlaįkyliytaTtik juokai.' 1-

šteig. Seimą, kūpa; im
linkti
da
lwavo
išrinkti dalyvavo danv
daug didesn
didesnis

rinkikų nuošimtis negu, paprastai
kitose valstybėse, toliau skaitė iš
traukų iš vienos prancūziškos
knygos, apie Lietuvą, ir pabrėžė,
kokia nesąmonė yra rašinėti apieLietuvos visuomenės plačių ma^ų
valstybini nesusipratimą." Steig.
Seimo ir dabartiniais laikais, kaip
tatai yra paęaėgęs dąryt ypač vie
cialdemokratai, vieni'ir su liaudi- nas laikraščių.
;

_

.

didžiausiu'
jų rankų
mokslo užbaigiino diplomą. Jeigu sustatvtume į vieną eilę tik vieno miesto' jaunuoliui baigusius-mokslus tai sto- į
vėtų ilgiausia myliomis nusitęsianti eilė. Kiekvienas iš jų
pilnas' džjaugsmingų minčių, vieni nekantriai laukia die- •»
nos kada galės stoti į darbą, kiti numato rudens meto pra- \ .
džią kuomet jie galės toliaus tęsti mokslą /Treti numato
ilgą poilsio laiką, turės užtektinai laiko pratęsti savo į-į,
gimtąjį tingėjimo pritraukimą: “begaliu gauti darbo.? ’ -,:
Ką sulauks tauta naudingo iš šių mokslą užbaigusių? ,
Kokia ateitis laukia jų? Ką jie naudingo padarys sau ir
artymui t Kas jis tais ? Kažin, kas. iš jų išeis ? Šie risi-'
klausimai skambina savo aidus netik tėvų, giminių bet ir'
rimtesnių mokytojų mintyse.
Brangūs( jaunuoliai, leiskite ir Dėdei Anufrui jūsų
ištikimajam prįeteliui klausti: <(Ką ateitis parodys iš ta- '
Ar būsrta skaisti žvaigždė:.. gal juodas debesys?
Visi baigusieji mokyklas atsimykite kad: “Gvvendami mes nuolat turime tikėti į kilnų gyvenimą, į idealus, į -d
dorinę pasaulio santvarką, į įstatymus ir jėgas. Kas tiki,
tas bus laimingas, tai yra gyvens amžinai.
z
Mes tikime į Kristų, į kilnesnius idealus, kuriuos Jis':
pats nurodė ir kurie mus prie Jo veda.
’
Kaip žemė iri visos planetos, skriedamos aplink saulę,
yra pasinėrūsios josios spinduliuose, taip ir mes,-turime
pasinerti idealų šviesoje, kuri trykšta ir Visagalinčio Die^
vo. Mūsų, tikslas čia žemėje — būti kovojančiais, budin
čiais ir kilniais Kristatis,karžygiais.”

pranašų. “O ką jūs apie krikščionius.'' Su tud raštu kramentą, Dievo malonę ynink^LSj taip' ir darė iš tikrųjų.
Kalbėjo ir apie tai, kokios svar
manę sakote?” — toliau pa jis jojo į ^Si rijos miestą Da4 ra labai gilūs ir prakilnūs. Kol jie buvo opozicijoj, tai viliojo bos
Lietuvai 'yra turėjęs išleidi
klausė' Išganytojas, Tuomet mask,' atlikti savo progai^ Jig
nližtiflvtas įarfu visuomenę dejnagogiškais paža mas žemės reformos Įstatymo, ku
Simanas visų Apaštalų var «“« sumanymą. Bet toj
Pet- dais, o kai pačiupo rąlstyb&s vai riuo Lietuvoj Šeimininkais buvo
rą, tai pirmiausia studentų nuga padaryti patys lietuviai, o ne sve
dų atsakė: “Tu esi Kristus, kęlionėje įvyko Saulio atsią
t
roms davė paragaut- savų bizūnų. timieji, kaip kad iki tol yra buvę.
TU.
Dievo Gyvojo Sūnus.” Tą vertimas. Jis tapo apšviestas
Todėl su Gruodžio m. 17 d. išėjo Nes iki tol LietuVoj lietuviai buvo
syk- Išganytojas iškilmingai nepaprasta šviesa irapja- Bažnyčia labai iškilmin jiet daug blogiau, negu gerb. po- turėję tik trečią žemės dalį, o dva
pareiškė: “O aš tau sakau, kęs nukrito nuo arklio. Stai gai mini tuodu apaštalu. Ir nąs Kairys pasakė. ' Lietuvos vi rininkai turėjo dvi dalis. , O ko
kad tu esi Petras (uola), ir ga išgirdo balsą:. “Saugau, mes, ..^užsidegę jų uolumu, suomenė ne tik neužprotestavo kiais būdais tie žemės plotai buvo
prieš socialistinės vyriausybės nu jų rankose atsidūrę? Šiuo laiku
ant tos uolos pastatysiu sa- Sauliau, kodėl manę perse- gerbkime ir mylėkime šv. vertimą, bet net ir tylomis ir vie-^ tas žemės reformos įstatymas pa
'vo Bažnyčią, kurios nė pra-jkioji?” . Saulius nustebęs Petrą ir Povilą, sekdami, jų šai džiaugėsi, kad, pagaliau, socia keiktas.
. ' listiniam
terorui
ir
-diktatūrai
at

Įdomią ir gyvenimo pavyzdžiais
garo vartai nenugalės. Ir paklausė: “Kas tu esi, Vieš pėdomis prie Kristaus, kurs
ėjo jos tikrai nupelnytas galas. pavaizduotą profesoriaus kalbą
duosiu tau Dangaus Kara patie?” Balsas jam atsakė: juos išrinko.
Gruodžio mėn. 17 d/yra primini klausytojai ne vieną kartą per.
•
-K
.
lijos raktus.” '
mas tam tikros taisyklės ir vi tą pertraukdavo triukšmingais
) .
*
7 . ;
.
siems, kurie žmones nori valdyti plojimais. * Po jo kalbos susirinki,
Tą Petro viršenybę pri
ST.
SEIMO
MINĖJIMAI
LIETUVOS
UNIVERSITETE
asilų valdymo'būdaiš. Kad ne vie mas baigėsi.
pažino visi Apaštalai ir vi
ni tik Lietuvos socialistai ar Rusi
“JUMS VAIKELIAI LIKS”
Bendrai ėmus, reikia pasakyt,
(Kas buvo kalbama ir kas reikia iš tų kalbų'išvesti)
sliose svarbiuose klausimuo
t
jos komunistai šiuose būdus yra la jog tai buvo smagus reiškinys^ kad
se prie jo kreipdavosi. Pet
Keli
mėtai
atgąl
mano
tėveliui
sodinant
obelaites,
pa<-*^
bai pamėgę, tatai šios tiesos visai vadinama kairioji inteligentija,ras pradžioje darbavosi Je- KAUNAS. — Gegužės mėn. 15 savo kalboj vieną kartą suminėjo, negriauja.
kurios atstovai'-Steigiamajame ir ėmė mane didis žingeidumas klausti: “Kodėl tėveli sodini
|
d.
5
Vai.
po
piet
Lietuvos
Univerjog
liaudininkų
siekimai
turėję
Taigi;
gerbiamasis
pone
inžinie

kitudse
seimuose, buvo varę didu tiek daug obelaičių?”
rozoliųioj, paskui Antiochisiteto Didžiojoj Auditorijoj stu- apimt ir darbininkų reikalus. Bct“ Jums vaikeliai liks,” tarė tėvukas.
joj, kur Kristaus išpažinto dentų “ žaizdrininkų (soeialde- gi ir kiekvienas, kars stovį prie'sa- riau Kairy, jūsų opozicinis darbas moj tik obstrukcinį, griaunamąjį
St. Seime ir kituose meauklėjo vi darbą, tuo būdu diskreditavo par“Gerai, bet ilgai reikės laukti kplei jie užaugs.”
;
jai pirmiausiai buvo pava- mokratiD ir “varpininkų” (sočia-Į vo kromelio durų, ir kalbina pra- suomenės valstybingumo, nereųge- Įamento autoritetą ir privedė prie
“Ąš vaikeli,-greičiausiai nesulauksiu matyti ir valgy'• dinti krikščioniais. Paskui istų liaudininkų) korporacijos su-1 eivius užeit į jo kromelį, sako, kad mokinio egzaminui tinkamu būdo; šių dienų būklės, bent St. Seimo
' jis apsigyveno Romoje, kur rengė Steigiamojo Seimo paminė- pas jį esama visokių, kokių tik nes jūs savo mokiniui kaišiojote 10 metų sukaktuvių proga atsimi ti vaišius šių medelių, bet paliesiu juros.”
Šiandifeila vaikščiodamas po sodą žiūrau į visus me-.
-,
; kam reikia, prekių! 7O ar pirkę- visokias “špargalkas,” “kRučus** nė geru žodžiu reikšmę tos įstąix darbavosi ir mirė prikaltas jimą.
SušriBkims
studente. . ** »• ktomeln^ko žodžMs,pa- ir visas tas^priemoniBe, kurios, mo- gos. kuriai savo, laiku jie sunkino' džius ir su džiaugsmu pastebiu graži} užsimezgušį vaisią
ba tik^dėl to. kad. ne ne . vieni prisisegimą prie, medžių
u garlens
c . imet
*' "< .*
S-..--'
't «»'
X

s
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viešpataujant. Ši
buvo pirmasai Kataliku Baž
nyčios popiežius, kurių ne-,
nutraukiama eile valdo-Baž
nyčią iki šiai dienai.

•
cken). Tat visąi^n^raiS&na, kad
Daug ilgiau už'Dr. K. Grinių,
linį ir dar ten ką.
mokinys egzamino.7 neišlaikė - ir
Pirmasis kalbėjo Dr. K. Grinius. • kalbėjo Lietuvos socialdemokratu
Jis pradėjo kiek^iš tolo, nno Vii-! senas vadovas inžinierius S. Kai “provaliLsia,” kaip tamsta pasaniauji Seimo (1905 m.). Priėjęs; rys.
Jis kalbėjo apie opozicijosprie Steigiamojo Seimo pagyrė j vaidmenį Steig. Seime. .Opoziciją
Šv. Petras buvo labai uo krikščionis demokratus, kad jie, pradžioj tekę varyt vieniems'so
lus tikėjime' ir karštai mylįs nors Steigiamajame Seime, turė cialdemokratams; nes iš mažumų
dami ir visišką daugumą, betgi atstovų buvę opozicijai maža nauV. Jėzų, tačiau viena dėmė “nedrįso vieni partiškai valdyti” ■ dos. Jie vieni vargšai4r prakaitapasiliko jo darbuotėje: kari- I ir prašyte prašė juos, liaudiniu-, yę iki<paskiau atėję jiems pagalčios metu jis užsigynė savo kus, taip pat bendrai dirbti. Iš bon liaudininkai. Opozicija dirbubendro darbo su krikščionimis de- SĮ anaiptol ne griovimo, be/ kūriMokytojo, bet juž tą nusikal
irtokratais jie pasitraukę tuomet,, mo darbą (tai kalbėtojas pabrėžė
timą graudžiai verkė pęr vi- kai, statant konstituciją, krikščio-Į y>e vieną kart). Ji, būtent,-kėlusi

<

7

Bortkevicienę, prof. Pureną, Bie-|nias*

są gyvenimą. bežiūrint to
. užsigynimo, V. • Jėzus ųe
kam kitam tik jam pavedė
valdyt savo Bažnyčią,' nes
žinojo, kad 'šv. Petras, Šv.
Dvasios padedamas bus visa
da ištikimas, ir atsiminęs sa
vo nusikaltimą, didesniu
uolumu ir pasižėininjmu dar-

nys norėję, kad mokyklose būtų ■
privalomas religijos mokymas ir
mokyklas galėtų kontrolinot vys
kupai per religijos mokytojus.
Paskui suminėjo keletą'pagrindi
nių St. Seimo išleistų'svarbių įsta
tymų.
Iš nelabai ilgos D-ro K. Gri
niaus, liaudininko ideologo, kalbos
prašyte prašosi padaryt šiokios iš
vados;
1) Gaila, kad 3-me Seimę<Haudininkai i> socialistai, turėdami

f

savų atstovų mažiau negu krijrščionių blokas ' Steigiamajame
*Seime, — nes galėdami sudaryt
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žmonėse valstybingrrfoo ir savo
teisėmis naudojimosi sąmonę. Šio
opozicijos darbo-vaisai, pagaliau,
pasirodė 3-me Seime. x
Išėjus iš St. Seimo ribų ir pri
ėjus net prie 3-jo Seimo, visa au
ditorija išpūtė ausis laukdama,
kaip kalbėtojas pasidžiaugs opozi
cijos valdymo vaisiais 3-jo Seimo
laikais, kaip, būtent, pagirs savo
valstybiškai įsąmonintus piliečius,
kurie pagaliau,, buvo patikėję po
nams socialistams ir jiems savo
balsus atidąvę. Tikrai kad skai
tytojas neatspėtų, kaip,p. Kairys
čia savo “įsąmonintiems” pilie
čiams atsidėkojo. Nagi, jis juos^
drauge su visa Lietuvos visuomele, kaip žmonės pasakytų,išdur:tino.’’ Girdi, Lietuvos visuomene
ramiai priėmusi 1926 m. Gruodžio
mėn. 17 d. įvykius (—socialistų
valdžios nuvertimą), prieš tai nejžprotestuodama.
“Lietuvos vi;uomenė egzamino neišlaikė ‘pro
yalilias
.---------- ’’ ” —- žodis į žodį pasakė
kalbėtojas ir čia pat savo kalbą
baigė reikšdamas vilties, kad arti
miausią kartą mokėsime egzami
nams geriau rengtis ir juos išlai

daugumą tik drauge su mažumu
atstovais, — betgi nebuvo pasimo
kę iš krikščionių tikro valstybin
gumo ir nekvietė jų į bendrą dar
bą, o apsvaigę tuo savo “laimėji
mu ”1 šoko valdyt vieni siaurai
partiškai-,. o valstybės, pačioj vir
šūnėj pastatytasis Dr. K Grinius
tų savo apsvaigusių vienminčių
antivalstybinį šauvaliojimą taip
j>at laimino, bent tylėjo, nieko ne
darydamas kreipti valstybės gyve
nimą į prideramas vėžes. Koks
buvo viso to padarinys, ponas
daktaras geriausiai atmena.
kysime.

2) Jeigu liaudininkai išsiskyrė
su krikščionių bloku vyriausiai
Buk tikras mane matyt pirm pirkdėl
religijos mokymo mokykloj,
. siaut Jokio komiso nereikia mokttL
\M parduodu tiesiai.
tai tuomi vieną kartą viršaus aui
f
Pasaulio, paraus VOS B grand, toritingai yra' pareikšta, kad
player ir uprlght planai. Nauji ir
vartoti Orthopimnlc VICTBOLA ir liaudininkų, 'partijos vyriausias
puikus MAJE8TIC radi*
tikslas yra Lietuvą stkrįkščionint
' ' '
Jteftatart Aolriopo .
padarant ją “bedievišką.” Trum
pa ir aišku.
- Voro A Bona Piano Oo.

______ /jRh^orfcuot d> „
. . mtii mano ir brioliams
Lietuvos visuomenės daugumą,
kaip tai buvo' darę 3-me Seime.
.. r
Liet. “D-kas”

4.

EASTON, PA.

“NEŠLUOSTYK”
,4' 1
c

u ai
•»

MASHŪA, M. H.
" LDS. 65 kp. mčnesinis susirinkiima^) įvyks liepos 6 dieną -tuoj
> po paskutinių mišių, pobažnytinėj
svetainėj. Kviečiame narius ateiti,
nes yra keletą svarbių sumanomų*.
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organizacijos.

Mano maža sesutė Olympia istikrųjų juokinga mer-..
gaitė. Neturi keturių, metų, bet jos protavimas — stebė
tinas. Štai ką ji padarė savaitę atgal.
Bežaizdama virtuvėje, parpuolė ir užsigavo ranką ir J
pradėjo verkti. Mamytė pasigailėjus paėmė ją ant kelių į
ir pradėjo raminti ir šluostyti ^šaras. *
"
Sesutė pasižiūrėjus verkiančiomis akimis į mamytę
tarė: “Mamyte, nešluostyk man ašaras, ba-a-a-a-a čL-a-r
nepabaigau verkti.” " •
Jadvyga Ramanauskiut#*
'
.
v

> BALANDĖLIS

•/

✓

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai tori rodyti gerų pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis
į suririnkimug LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, liepos 4 d., 7 :30 vaL vakare,
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai. Nepamirškit užsimokėti duo
kles. •
''Valdyba

Baalndėlis burkuoja;
Cit, brolau, neverk;
Ateis pavasaris,
Padūks vyrai,
<
Barstys žirnius, ,
O mudu surinksiva.
• ;■

J

X

LDS. 40 kuopos susirinkimas įvyks liepos 6 d^ tuoj- po sumos
šv. Mykolo parapijos svetainėj.

Malonėkit visi nariai . atsilankyti

i

-

-

—

___

ir mėnesines mokestis'tfžsimokėti.

T M, Songaila
■

-,A'

'

WORCESTEB» MASS.

SAUIT ČLAIB, PAz

...

r

Aš, nebuvę^ nė viename Seimų,
nežinau, kiek teisingai p. Kairys
atpasakojo opozicijos veikimo bū
dus Steig. Seime. Bet kai jis opor
A
Valdyba
zicijos darbą St. Seime palygino
. ----- —---------ij
to visuomenės mokytojo — auklė
CLEVELAMD,* 0HI0
BALTUCOMb, MD.
toji darbu, o Gruodžio ml 17 d; įLiepos 13 dieną, sekmadieny,
Liepos 9 d., 8-tą vai. vakare,
Vykius fm neišlaikytų egzaminu,
3 LDS. BĮ kp. taaį po romai, parapijos cvetainte
tai aš iį jo žodžių noriu padaryt, Lietuvių Sali

kambariuose

M

... I

i
I

K

“
,
SteUa

AR TURI GERį SPĖJIMO DOVANI

s

LDS. 107 kp. mčnerinis susirinfepo, 6-t, dien,.
tuoj po sumos, šv. Kazimįero pa
rapijos salBj. ^Kviečiami visi ba
riai dalyvauti ir užsimokėti mSnadnes mokestis ir naujų narių atavesti prirašyti...
Valdyba

13.

Žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė?

14.

Šepetys-repetčs gilią pilį pastatys?'

15.

Lydeka nėrė, visą girią pakėlė?

16.

Klek ant dangaus žvaigždelių, tiek šnt žemės sky

'

;

lėlių?

17.

Už žirnį mažesnis, už velnią piktesnis?

18.

Kas bėga per šiaudus, o nešnabžda?

19.

Baltos
ganot

*

tas

-

ATSAKYMAI PEREITOS SAVAITĖS
SPĖJIMŲ

'

\ 8. raktas;

9. kryžius; 10. varpelis bažnyčioje; 11.

. '

i

■*
■■■■■■■■

*

'

A ,,

tfs; 12. lybgaus sau.

,

4

pievos, juodos avĮs, kas išmano,

■■

fc...

-r
|l

Vėl pasimatysime.

80

’l
.

.
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LDS. 108 kuopos susirinkimą*
i
įvyks liepos 6 d., Aušros Vartų
parapijos salėj, tuojatis po su
N. S-PHILADELPmA, PA.
mos. Viri nariai meldžiami 'pri
LDS. 103 kp. ničnesinis susirin
būti, nes turime ^svarbių "reikalų.
kimas
įvyks sekmadieny,' liepos 13
Kviečia Valdybe
dieną, taojaus^po sumos, Sv. An
A- ’
'
‘
,/Z’T. '
driejaus par. svetainėj, 1123 LemBRIGSTON, MASS.
*
on St« Kviečiame narihs ir nares
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis Meiti ir kurių yra užvilktos duoksusirinkimas įvyks penktadieny, lės užsimokėti. Taipgi atsiveskite
liepos 4, 7:30 vaL vak, Lincoln nors po vieną naują narį prie kuo
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite pos prirašyti.
viri.
;
Valdyba

ioo actrursoK n.
bčstoM
/ Hiravoi .liį&MU//

Jonas Savilionis.

'

-i-

Valdyba
BUZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, liepos 2
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai
ateiti ir atsivesti savo draugus (es)
prirašyti
;
Valdyba

gero.

t

%

t
r “4 L

<'• <S

-

.

• \

. ..•

į.
-

*.*.-•
” ■

-

•

-

»

Ja

Mažiai -inrn Kankiną niu

SAUNAS, - Birželiooi
10

joruiltetųirPekinosukile- pąm balsavime rezultatas
d. ątsąrgos generolas, š(
fe Kinijoj, eina toliąu. Be- buvo' toks: W visokių ruPo bolševikų revoliucijos
lys, prof. Teod. Darban
italai aiškiai nežinomi, nes šių .'atstovu prieš 13 kamu- Rusiją užplūdo tikras sla► t*' •
• *■ •
*• * • * •
'te pistų, Kur daugiąu. švaru pyvąydžių tranas. 'Leninas^ šok parodė ir pįliatė Marija su visa šeimyna paliko I
tpvą.iv išvažiavo į BrazilL |
mejus. Tačiau dšvisa koma- mo, ten mažiau blakių: kur

Sięmionuyua’Boi^anpY^ ku
tomą,kad nacijonąlistąms daugiau apšvietus, ten/tnari savo vardo Irgi įępąkęį-’ ją, Ęįo dę Žaneįrę mį^gtą. J
’ vas, Kamienevas, Radekas
ne taip jau sekąsi Prie su- ^iau bolševiku. Jie veisiasii
7- '
*
te,: tik kažkodėl paprašė jį. Ten jis kaip. Lietuvos kon- /
kilėlių prisidėjo senas gefig?- skurdę, palaikomi tamsos7 ir/ juk nėra tikros pavardės, perdirbti ^Mariną.
< šute rūpinsis lietuvių išei- \
bet
slapyvardžiai,
-kuriais
vių reakaląįs ir ' tęs savą - \
rotas Wu Pei-fu. Sukilėliuo skleidžia netvarką. Tai nei
Armėnas Sraponianas pa
moJffiĮinius tyrinėjimus. ;
žymiausi bolševikų šulai pąse pk§tebėtadąug'Sovietų giamasis elementas.
keitė* savo pavardę į Serą*
Savo mokslinius darbus .
si^rikštijo^ kada ręįkėjo
agitacijos. Tas tuoj matosi
pionovą. Bet todėl sunku
prieštikybiniame Kinų nu • 4 Sovietai užsisakė Ameri sląpstytisznuo caristinės Ęu- suprasti, kodėl panelė Na&i- ats. gen. profesorius T. Dau-’
kantas gamtos-matematikossistatyme. Nekurtose pro kos firmoje Glenn F. M<r<' sijos slaptosios policijos.
;mova pakeitė savo pavardę fakultetui duos spausdinti'
vincijose draudžiama orga tįir-Co., Baltimore, už du Todėl yįsai nenuostabu, kad
į Talvi, nors-dar sunkiau su
nizuoti naudas katalikų pa milijonu bombarduojamųjųt jie, patys'be jokių cerę^noni- prasti, kodėl Sere^inskis sa Jar šį rudenį.
. ;(ien. Pąukantas pareiškė,
rapijas. Mįsijonierįaį varžo aeroplanų. Amerikos val jų pasikeitę pavardes, ne
vo pakeitė į Nadbąch-Jakikąj naujai atvykusio į sve- '
mi.
Labai daug dėmesio džia pępalankiaį žiūri į tą kliudo ir kitiems tą patį da
jedes.
>
tuną* šąli emigranto buitis
kreipiama į mokyklas, kad užsakymą, nes, girdi, nedera ryti. Tuoj po pirmos bol-jose nebūtų tikybinio ąų^Įę-t. parduoti ginklų įokiai val ševikų valdžios sudarymo ‘Pilietis Ąronas Pęrecevič labai yra sunki. Negalima
jimo. Visame kame inatosi stybei, su kuria neturima buvo paskelbta, kąd pavar Sribuik ateityje vadinsis nė’ manyti be didelio vargo *
typiškas Sovietu narsumas: diplomatinių sątykių. “Dar dės gali būti keičiamos gry Leonidu Pęręęvič Srybnjk, ir skurdo rasti tenai kokį žė- pulti moteris, kunigus ir bininkų- diktatoriai” nešk nai administraeiniu keliu, o Hiršas Lįba Chaimovič A- paįš^ą rojų. Todėl kiekvie-.
- Levu Chąimovič Avaikus, / *
gailį lėšų Įpilitarizmuį, ners be jokiųburžuazinių”, for- belis —? pilietis Sadek Moi- nąm, Įpirš ruošiasi važiuoti,
beliį
reikia labai gerai apgalvoti,
Franeijos parlamente bu- šalis badauja. Jie tur būt malumų."
vadįusis
Anatoliu
kad paskui neprisieitų de
žęšovię
X’o svarstomi maištai ir su mano, kad alkanas mužikas Tuo rusai įr pasinaudoju.
Dubrpvskių. Beudrai, dėl su juotu
kilimai Indo-Kini joj.
Iš bus piktesnis ir nardau ko Pavardžių ir vardų keiti
prantamos priežasties, var<
Šaulių reikalais ir jų idė
kalbų ir paliudymų paaiškė vos už pasaulinę revoliuciją, mas visados buvo didelis ir
dai Abraomas, Juda ir t. t. jos skleidimu gen. Daukan
jo, kad ir čia Sovietai priki i ■ ' ' Y 7. '' K. vis. einą, didyn. Prašymai
yrą keičiami į Aleksandrą* tas taip pat rūpinsis. Jau
'.
.
•
■*
(
šo savo pirštus. Pirmiau ^bu < J, ..... 1
pakeisti vardą ar pavardę Vosyįįij ir t.-1. Tačiau pa pernai, vąžinėdamspo Bra
vo sakoma: politinėse intryniekad neatmetami, Tik, rei sitaiko i r atvirkščiai. Pav., ziliją, visus aukštuosius vie-’
gose ieškok moteries, dabar,
kia sumokėti tam tikrą, la ant piktumo Hiodorovas pa tos valdininkus vizitavd šau
patarlė pasikeitė. Nūnai jau
bai menką mokestį, ir įdė keitė savo'pavardę į Anti- lio uniformoj. Dabar žada
visįęms Žinomi, kad kiek
ti atitinkamą skelbimą į ku vįęrbvą. O Juda Izraitjęl, imtis iniciatyvos šaulių rė
vienoj suirutėj tenka; ieško-1
rį Sovietų ofieijąlų organą. matyti, norėdams pažymėti mėjus organizuoti Brazili
ti bolševiko. Jis, ten spenįĮdomiausi be abejo yra savo pritarimą industrijalį- jos lietuvių tarpe.
jalistaš: patsai sumanyto
pavardžių keitimai. Čia y- zacijai,Jpersikrikštijo į Jurij — Išvažiuoju 3 metams, jas, vykintojas ir išnaudotorą visa .^ilė aiškių ar šlapių Mętąlov.
' / ■ '
— baigia pasikalbėjimą gen.
jap. Ir Francijai nusibodo
motyvų, dėl kurių Sovietų
nes mūsų.
Prieštikybinė : kampaniją T. Daukantas,
dėtis su bolševikais. Jų in žmonių.
pilietis Keičias pavardę. Pny.,
įstatymai konsulams leidžia
*

V y j

*^-.*^* —* r

dėti žodžiai: <‘taip man, Diepadėk” Tas priduoda
^•priesaikai rimtumo įr jei
^/pririekia tikintis į Dievą ną^ rys, tai tie žodžiai teikia kaip
pir garantijos, kad ^priesaika
bus sąžiningai išpildyta.
F. Tųksai pakeitimas nurodo,
//kad S. L. A. pradėjo imti
•įviršų rimtesnieji žmonės,
f. į kurie mato, kad be Dievo
v iįėtik negalima gerai numirti, bet ir tinkamai gyventi,
Lm Jo. autoritetas labai reįt^kalingas
gSPSp L V net ir mišriose orL gąmzacįjose, kur randasi viį? šokio plauko narių. Buvę
į karštų-ginčų dėlto pridėč-’
xko, bet jis galutinai pervaty 'ĮĮę|; netikintiem^ į

'
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^grižti atostogų tik w irejųKfŠfiy? ;r V - V -. J-
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da eina/sdoarki prieštikybi
nė ąkęiją, ir todėl prašo pa
keisti ją į Tręnįevą. Dėl tds
už tik ką atvykstančius lie pačios ^priežasties, greičiau
tusius. / •' -?
siai, Vieneenoscevas keičia
savo pavardę į Lukiną, UsMūsų išeivius Brazilijoje pįenskįs—į Viktorovą. “Ca
globoja “Išeivių globos ko riškai” skambanti pavardę
mitetas.^ Nuo kovo m. 1 Nikolajevas irgi dažnai kei
d. jis laiko savo atstovą čiama. Kniazievo pavardė,
Santos mieste, kuris sutinka tiesa, netinka proletarų val KAUNAS. — Birelio.3
naujai atvykusias lietuvius. stybei, tik nuostabu, kodėl d. Lietuvos švietimo mimšČia "draugija padarė tik ji keičiama į Chųną, taip terįs paskyrė šiems knygnerai gerą darbą, nes dabar kaip nuostabu, z kad ka&ur Įžiams ir spąmĮos draudimo
bus užkirstas
kelias vietom vidurinėje Arijoje gyvenąs gadynės visuomenės darbi
*
agentams išnaudoti naujai Serg. MikoL Mikolajev kei ninkams pensijas įki gyvos
atvykusius mūsų emigran čia saVo pavardę į Lt “Ku- galvos: džiova sergančiam
tus. • .
' '
. laki” pavardė, dabartinė Jeronimui Dalbokui (Kra
mis sąlygomis, irgi labai ne- kių valse.) 50 lt. mėnesiui,
Lietuviu mokyklipskaičiųs. populari., Ir ją Ksienįa ir Andriui Matulaičiui iš Liud
Brazilijoje smarkiai auga. Viera Kulak keičia į Komu- vinavo vals. 50 lt./Sergijui
Didesniuose liefiivių cent nard, p jų (įviejti broliai Su Matulaičiu (gyv. Kaune)* 50
ruose jaū visur įkurtos pra manąs, Mikalojus — į Vi- lt., Bačėnuį Liepalotoje 3
džios mokyklos. Nuo, kovo šnįaką. PąįąČeviČdvas (rus. lt., Krįjįkių vals. Bundzai
mėn. 1 dienos pradėjo veikti palač -r- budelis), visai su 30 lt., Varėnos vals. Didikui
didelę lietuvių mokykla prantamai, keičia savo pa 30 lt, Žaiginės part J. Ka
Bom Rettee. Be to, steigia vardę į Pavlovą, o Lentiaje- rabinui 50 lt., Sasnavos J.
tinginys)
Luobįkui 50 lt./ Žapiškių
ma lietuvių mokykla Para-; yąs (lentiąj
nos provincijos sostinėje Į Kostrovą.
Nacėvičiųi 30 lt., Jurbarko
.Dabartiniai rusai mėgstamais., Stasiūlaičui 30 lt, Še
Curityboje.
keisti savo pavardes ir į svė- duvos vąls. Vaiciekauskui
Lietuvių konsulas Brazi timšališkas. Pavyzdžiui, pi (buvo žinomas kaip “Saldu
lijoje per trumpą laiką jau lietis . Nikita Blochinovas sis Jonelis” 30 lt, Vytui Bspėjo daug ko nuveikti. vadinasi dabar James Stale, iš Kėdainių valsu 30 lt ir suKonsulas iškėlė net 118 bylų o ponas Jegorai IvanoVi- pąraliŽuotam Vitkauskui V.
dėl darbininkų turto ir at čųis Aleksandrovas į Nor i§ Mąriąmpolės 100 lt
lyginimų. Iš tų bylų 6$ jąu toną Robertą* JamesoviČįų. Tuo būdu knygnešių ir
išspręstos, ir lietuviams dar Prancūziškų pavardžių ru- šiaip senesnės gadynės Vibininkams sumokėta apie sri' irgi neniekina, kaip rodo- suomepės darbininkų b.us 93
ponas Šįrikinas, kuris pasi asmsnyų; per męnęsį jiems
30,0001itų.
" ’
- Be to, išdavė lietuviams vadino Gartjęru. * . *
bus išmokama 13>005 lt . Be

-

Kodėl taip padalyta? Vįe£Jai pako, kad tais žodžiais
ims galima . apsiginti nuo
įl^įsevikų, kurie nusistatę
užkariauti Susivieęnymą ,ir jo milijoną pasiimf savo kontrolę ir juom o/ peruoti komunistines propa/gandos' vykdymui. 'Bolšeyir/kai, žinoma, tų žodžių nepar kenčia. Jie Dievą jau tiek

Pradėjus lietuviams emi
gruoti Brazilijon, Kaune Įsįkūrė bendrovė, kuri par
davinėjo Brazilijoj 7 žemes.
Kad lietuviai labiau pirktų
žemes, būsimąją lietuvių ko
loniją pavadino “Nova Lithjuania” vardu. B,ęt bendrovė gavo pažadų neištesėjo,
naujoje . kolonijoje lietu
viams'teko. skaudžiai nusi
vilti. Paskutiniuoju laiku
“Nova Lithuania” kolonijoje gyvenimas visai apmi
rė. Dabar kolonijoje gyve
na tik 4 lietuvių šeimos.
Kaip pranešama, likusios
BŽ&V
'
'
------- - ----kelios lietuvių šeimos koloLiberalų laikraštis “Daily niją^ mano tąip pat palikti,
Lenkų spaudoj randame
•pasipiktinimo balsą dėl ang- Chronicle” dedąs savo speci- ir “Nova Lithuania” netru
visiško nesupratimo, kas jalaus korespondento įspu£ kus bus likviduota.
7
*
- \ ■
Sm-yra Lenkija. Tiems, ku- džius iš Lenkijos, kuris Var
3ae labaį didžiuojasi Lenki- šuvą sulyginęs su... Bagda
Rio de Janeirė dabar gy
.jos galybe ir bando niekinti du. Bendrai to koresponden
vena arti 500 lietuvių. Nuo
pnėtutą, kaip “mažą įr nie- to įspūdžiai iš Lenkįjos toki,
1928 m. čia gyvuoja draugi
Scam nęžinomą valstybėlę,” kad lęnkai be galo, jais piktija “Vairas.” Bet dabar
Jus dalykas labai' įsidėmėti- -nasi.
draugįja berodo mažai ak
“Dkiįy Exprėss” škilty^e tyvumo ir vietos lietuviai
č Štai lenkų žurnalistas, taip pat esą randama viso organizuoja stipresnę lietu
.pay., 8kundžiasi girdėjęs jš kių geografiškų nepaprastų vių susivienijimo draugiją.
^Anglijos. žurnalistą sąjun- atradimų ^naujienų, jei esą
yįoą genęralinū) sekretoriatus ^ąlbampąpįe... Lęnkiją.
- Tokiu būdd,Lėnkijos-gar -Rio Grande doSul pro
tokį klausimą:,
bintojai. tennsirąmįua ir te- vincijoje jąd prieš karą ap
“Ar Lenkija turi savo
neprikaišioją1 Lietuvai, kad sigyveno. keletas betėvių šei
‘kalbą?’’ ly.ji “maža ir nežinoma.” Kad mų. i Ekonominiu atžvilgiu
’
v
Lenkija net labai inteli- Lietuvą dar ne visi kaip MM? šioje provincijoje lietuviai*
įįįotipgų anglų, akyse esanti kiant pažįsta, tai nė nenuo tur būt, bus stipriausiai įsi
BĮmaptingtįs kfaštaš, egzo- stabu. ^t kai toki/dalykai kūrę. ,, ’
arti 1QO įvaįrių lrūdymų>,iš- Nepaprastos Civilines drąd^dast su T^ikija,\ tai tiš/to .j> Npr«x kai įų^įeUietayiai r^&)iš4dtajfmų lie|učia gyv&ą'jęą lb>ętiį, bet viams darbininkams 27 ‘tūk Yasjjevič Ęomąnova% ku
valstybe
jie dar nepamiršo> lietuvi^
liet
stančiu^ sulaikytų mįlireisų ris, matyti, norėdama* p^J* J

įi&ų.

ir'k.'- yA. W«*
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to, dar 3 asnienims iš jaupę^iųsios.į^rt^ pęr.inėnevį išmokama -2,400 lt Mįpv
»iųjU pensininkų yra 4;

gę, kur vis daugiau ir dau
giau dirbama.
/
Konsulo Brazilijoje, p.
Daukanto išleistuvėse daly
vavo daug aukštų valdinin
kų, profesoriųt studentų,
visuomenės veikėjų, šaulių
ir visi linkėjo pasisekimo ir
laimės.
: •/
TRIUKŠMADARIAI

Į

TEISMĄ

Daužiusieji Kauno lenkų
langus gegužės 23 d. per
protesto demonstraciją prieš
lenkų smurtą triukšmada
riai išaiškinti ir atiduoti
teismui nubausti.

*LDS. Naujos Anglijos priešseifhinis suvažiavimas įvyks sekina- '
dieny, liepos 6 d.
m., 1' vat
pietų, bažnytinėje svetainėję, 119 Temple 8t., Nashua, N. H. Šis su- '
važiavimas bus priessciminis. PageidaUjama, kąd visos šio apskri
čio kuopos išrinktų atstovus ir ;
jiems įduotą naudingą sumanymų
organizacijos labui.
>'
Kviečiame ir tas kuopas, kurios .
ligšiol dėl kokių nors priežasčių >
nėra prisidėjusios prie*apskričio .
išrinkti atstovus į suvašiavųnų.
>
Jeigu kurios kuopos dėl labai
svarbių priežasčių atstovų negali-' /
tų prisiųsti, tai nors savo sumany*. ■ '
mus ir pageidavimus prisiųskfa
raštu.
■/ •
-‘a*
Tikimės, kad visos kuopos mtaų
pakvietime ir pageidavime nuofirdiiai priims ir suvažiavime daly-

i.

Ogjgr -1Į

f Ji

iB i H y

dosj.;,-r Tok^ vidUriavimas
’a *' %-

/

'

'V* *•**•> /‘V*'

‘šjr ta'-.

" -

ka ar tamsiai pilka mase su ' Ne kiekvienas viduriavitaįžiesWelįų
v  '.
■
’ •>
;
■ •■. ’ y'
maš turi būti tuoj sulaiky
• •
į .•
' V
ša, 'fąi tas rę0ia, kad eia' tai Ypąč,;jei^yąlgį^ blo Skundų koHjisija dar^ pranešijną, .ka'd laukia skundu. Centru
turima reikalo -su papustu go, sųggdiįsio Valgio;' tai vi Sekretorius Šalhmas daje pasta
kateyališku - .viduriavimu, duriai turį išsįyalvti, dažnąi bu kad komisija negalinti priim
Toks viduriavimas, ar pats patys vidurius turim.paliųo- ti skundus iš atstovu, nes tik tie
savaime^ ar pavartojus ata- suotL\ Viduriųns gerai t$si- skundai bus svarstoiuv kurie cęntran yra- prisiųsti prieš 30 dieniu
tinkamas priemones, greitai valiųs *dažflu i \viskas praei prieš seimą h* tie skundai būsią
praeina. Labai skysti, dąž- na. Jeigu gi ^viduriavimas priduoti. Ejla triukšmelis .ir karš
ni ir gausūs viduriu valy- tebesitęsia, ■ nors viduriai ir ios diskusijos (Bet policijos ir
maįsi paeiną nuo gilesnį gerai'išsivalė, galima duoti’ juodukų nereikėjo šauktis kaip'
SLA. seime}.' > Galop' prieinama
žarnų atmainos 7 (uždegi triskart per dieną po vieną
prie.susitarimo, kad dąbąr muom
mas). Šis valymosi būdas y- tąnųąlbino miltelį,. Kuo pil- klausimu nedaryti jokių Nutari
ra pavojingesnis nuo. viršuj! .va .skausmo imama keletą mų, bet tą klausimą pąjĮk^i'atviminęto paprasto kątaraįiškp kartų po 20—30 šaltamėčių ru iki skundų komisijos raporto.
apyskysto valymosi ir gaH lašų. Sunkesniam viduria Tuomi posėdis baigiamas 5:40 v.
vakare.
■■ ’
•z
greita pakirsti ligonio jėgas. vimui pasitaikius reikia gu-.
Birželio 24 d.
'
Ypač pavojinga tai vaikams. lėti lovoj, šildyti pilvą ir
Šv. Jurgio lietuvių parapijos
Kruvinąją sergant išmatose kojas, pirmą dieną nieko, ne
bažnyčioje atlai^yja“ gedulingos
atsiranda gleivių, kraujo ir valyti, "Galima tik gerti šv. mišios už.mirusius Susiv. na
pūlių. Laukan dažnai varo. nedaug šaltos arbatas* Ant rius 8:30 va? ryto. šv. mišias lai
Žalias, panašus į žolę vidu rą dieną valgoma gerai iš kė kąn. J. K. Miliauskas, Susiv.
Vadas.
rių valymasis dažnai būva virtos gleivines avižų kruo Dvasios
S
•
. *
Sesija HL
pas vaikus ir nerodo pavo pų sriubos. To.liau valgoma į r
,
jingo žarnų susirgimo. Jei avižinė sriuba su baltos duo ■ Sesiją tręeįą atidarę seimo pir
viduriavime išmatos^, labai nos sausainiais iki kol vjdu-. mininkas pi Šauęiūnas, maldą at
kalba kun. Nanorta. Seka.vardonemaloniai pūvančiai dvo- įdavimas pereis. P. K-nčius
šaukis. Užsiregistruoja delegatas
:
/(
“
V.
R.
”
)
••
kia, nešvariai-» pilkos spalV. Mąrdosa, 30 kp. narys iš Seram
/
••
r-

~ r __
_____
> .Yid«r«|ii|iiįjsį?»Įąip^X

riaį sutinkamas ir taip pa
limo
plitęs, kad žmonės paprastai
nedaugelį domės tetapta.
Ypač jei yra. jis lengvesnia- mas gah pareiti ir nuo psime laipsnyje, greitai praei chiškų. priežasčių, pv. jei pa
na,, tai stačiai Vadina tik valgius labiau supykstama
‘ ‘ vidurių pagedimų. ” Bet ar nusigąstama. Iš čia iš
kitą kart gali jis tęstis ilgo vada kaip laike valgio, taip
kai, su skausmais, dargi ir pavalgius būtį gerai nusi
kaiščiu. Viduriavimas^, kar teikusiam. Vaikai viduriUotais pareina nuo. tam tikrų ja dažniausiai nuo blogo
atskinj z priežasčių, tuomet maitinimo (dirbtinas maiti
laikomą jis atskiromis ligo nimas, perdaug valgio, blo
mis, pv. kruvinoji, kolerina, gas pienas). Atkaklesnių vi
k'olera ir kį. Šioje vietoje duriavimų priežastimi būva
bus kalbama tik apie daž rimtesni žarnų negalavimai,
niausiai pasitaikantį nuoty- beųdras silpnas kūno svei
H būtent apie katąriškąl katos stovis ir kt. Qali jis*
(nuo žarnų slogos) viduria taip ilgai tęstis, nusilpninti
vimą. Toksai viduriavimas organizmų, ir pakirsti jėgas,
pareina paprastai nuo labai kad gali būti pavojus gyvysunkiai virškinamo ar suge- bei. Tokie atsitikimai sutin
būti gerai virškinamas, jej- kami esant žarnose, gilesnioiųs permainoms, pv. žar
nų žaizdos, įsisenėję žarnų
, DYKAI NUO DUSULIO uždegimai. Kai kurie as
mens yra labai palinkę prie
IR SLOGOS
viduriavimų. Jų viduriai
IŠ LRK.S.A.
pagenda nuo menkiausioj
*-.1-!'.^ « ' Jz- '
Būdas Kuris Nustebina Jo
priežasties (nežymus perša
Nepaprasta Nuveikimu x
limas, valgių permaina). Li NIAGARA FALLS, N. Y.
goti ir silpni asmens, seniai Birželiu 23‘ d. š. m. prasidėjo L.
Jeigu kenti nuo Dusulio arba Slogais,
iškilmių
**R.K . S. A, 43-44 seimas
z*
jeigu užsprlngsti ir kvapų atgauti sun ir vaikai greičiau gauna vi
gomis šv. mišiomis, 9:30 vai. ryto
ku, neužmiršk tuoj pasiųsti j FroBtier
Asthma Co., dėl clyktr išmėginimo. Ne duriavimą, negu sveiki ir lietuvių šv. Jurgio parapijos baž
daro skirtumo kur gyveni arba tūri
Katarąliškas vidu nyčioje. šv. mišias ątnąšąvo kun.
viltį kokioj pagelboj. imsiųsk vistiek jauni.
Ė. A, Gehimbis, vietos klebonas,
dęl šio išmėginimo. Kad ir kentėjai vi
riavimas, lyg kokia epide
sų. gyvenimą ir viskį mėginai ką tik
■. asistuojant kun. A. J. Sinkevičiui,
žinojai ir be pasekmių, nepraleisk šios mija, dažnai paliečia susyk
iš Plymouth, Fa. ir kun. M. J.
• •*-
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DYKAI IŠBANDYMO
KUPONAS
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antrą sesiją pradėti 1:15 po pieI
v
•
N
tųC
-’

Sesija n.
.

X- ■
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Sesiją atidaro prez. P. Mulioli§, sekretoriauja-J. B. Šaliūna?.
Prez. kviečia«mandatų komisiją
si^ rekotnendacijoms reikale kun.
Garmaus jpaudato. JĮeįkąĮą patik-mo-

_
-kili. MH&usfes,
lingai
LRKSA. Dvasios vadas.
i Po iškilmingų pamaldų delega mas.
. -- •

tinka dažnai karštu ir drq
nu vasros laikotarpiu, taip:
tai susirenka minėtos, parapijos
pat vaisių nokimo metu, ne svetainėn pradėti seimo garbus.
derliaus ir bado metais. '
Seimo pi^mą sesiją pradeda Cen

tųn, Pą. '
A . ;
C. sekretoriuj J. B Šaliūnas
skaito pirmosios sesijos protokolą

43-44 SEIMO

•4

K z .

gyvenfcjųT^
vBl kentėtojai galėtų naudotis
ga ir pamėgyti pirmu dykai, kuris yra’
žinomas tūkstančiams. Pasiųsk kuponų.
Nelauk.
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KOMITETO
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i?

linfe kuopos valdyba su. auka $16
NašlaiČru Fondan.
■'

I

£ v ta

miėras Čepulis, Lietuvos šv.

,

maž^iąj^broHą orT
ąč pavojingas seniems ir
ūkž&k ;
| ”, . < • f? deno atstovas gėrikoje, ir dvfe-

/
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SKAUTŲ VADA

.e*

.

Vilnius. “Jaunimo Drau
gas ” i praneša, kad' nesenai
tapo suimtas ir' pasodintas
Lūkiškio. kalėjime Pranas
Žižmaras, buvęs prieš porų
metų vienas lietuvių skautų
vadų. ,

-

-<

taža

>

9 ŽMONĖS LAUKIA .

MIRTIES

Lenkų laikraščiai praneša,
kad‘šiuo laiku Lūkiškio ka-i£|
Įėjime sėdi 9 kaliniai, nu- teisti mirti, visi jie yra pa-;
davę apeliaciją. 'Kuteistųjų'^
tarpe randasi ir pagarsi
savo metu Švenčionių apy- ?
linkėję banditas ŠalkausGffito
-----'
—-----------------------------------
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Labai Patogi ir Linksmai-.
Kelionė fivedu Amerikos A
J

_ ,4*.,

■ j”

Uwl.

7:

K’V?

Seimą sveikiną kun. P. Kara

y’

1 Pildomojo Komiteto
raportai

*

Seimo Prezidiumo

•• •

-

tak=..

pos^Įoka-pO T5e. — Lėšų fondafL
7

mėn<
Vilnius. -, Birželio
?
dpl Ūe^oustraea- 6 (įįeuą įvyko eiimis Vytapta?
*■*4
reikalauja iš teigto Didžioja-Į^amitęto pasėta.
kų valdžios diplomatinių žy dis, kuriame tarp kita^kn?
gių ir represijų prieš lietu feuov pranešta, apie keturių.
vius Vilniaus krašte. “Ęy- komisijos pasikalbėjimą
to” ir Šv. Kazimiero draugi lenkais apie Vytauto sukak- |
jos—kliedi’endekų organas tuviu minėj imą, priimtą’Įiž*.^;
— be švįetimo darbo dar or imtoji , komisijos pozieiją^ ^
ganizuoju šaulių kadrus ana kad nesiųstų savo delegatų.
pus sienos (?) ir skiepija ne lenkų naujat organįžuoj8H'3
apykantą lenkų valstybei?’ mąjį Vilniaus Komitetą, Joetj^ė
ę >) Be to. “Dzienųik Witens- kiu* galima —'sudei-inti^sų^Aį
kį” nurodo, kad Vilniaus a- kaktuvių minėjimas. Išrink-^
pygardos teisme, esą, gulinti ta akademijai rengti komi“33” byla, kuri dar nenuma sija ir nutarta, neleidus J?.S
rinta. “Dziennik Wilenski” Ę. Arkivyskupui-štatyti sat-^
įsitikinimu, šių 33 tarpe esą kofago Vvtauti Vilniaus^
ir tų, kurie dabar organizuo Katedroje, įmūryti Šv. Mi*eį|
ją Kaune priešlenkiškas de kalopaus bažnyčioje marmū-®
ro lentą su atitinkamu Vy-JI
monstracijas.
tauto jubiliejui parašu ir jo®
LĘNĘAI 8UĖMĖ LIETUVIŲ biustu..
(Elta) “Dzienuik

iki išrinkimo.
užęmimo naujos
seimo valdybos. Gi nuo to laiko“
skaito seimo sekr. p. Zujus. Seka
sveikinimai, kuriuos skaito J. P. mas taipgi gavo sveikinimą tele
Mačiulis. ' ->
>grama.
<■*'''
Telegrama sveikina kun.’ .S.
4. Vietos .“Cham^er of ComDraugelis iš Easton. Pa. ir Mar-, mėree,” nuo kurio ir-seimas gavo
.cinkįevičius iš Pittsburgho.
sveikinimą ir surengė ekskursiją
Svarstoma: pereito seimo proto- Niagara Pails įdomesnių vietų ap
kjolo priėmimas; Po pastabų pri- žiūrėjimui. \

.
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Tinkimas

ta.

lius, Liet. Katalikų Veikimo Cen

F

«♦-

/1

•

•4
J

I

r

Per Gothenburgą, Švedi

Su artimais susisiekimais su
Klaipė<Ia. '
' _r v • F<-

tro ir Ateitininkų vardu. Sveiki
Puilkais Slotorlaiviais .'į* J
C. Valdybos raportai seimo de^ nimas nuoširdžiai sutiktas ir gerb.
M
•Frontier Asthma Co.,
tro
pirm.
P.
P.
Muliąlis
10
:40
vai.
Gripshohn
Kungsholm" i
legatams buvo priduoti atspaus svečiui suteikta seimo ženklelis,
2039 F Frontier Bldg.,
*• * !
,
* - wl J
Apie
ligos
sunkumą
daž

462 Niagara St, Buffalo, N. Y.
prieš piet, pakviesdamos Centro
ir
dinti knygelėse ir todėL posėdy ! Telegramomis , sveikini z Susiv.
1‘risiųsk dykai išbandymui:
nai galimą spręsti iš vidurių Dvasios vadą kun. Miliauską at
S. S. Drottoingholm
nebuvo skaityti. C. valdybos na Centro darbininkai, LDS.
ir
------—
valvųiosi (išmatų).- Jei vi kalbėti maldą po kurios sulieda
riai žodžiu tik papildė raštu ^pa “Darbininkas”, per A. F. Kneižį,
ma
Lietuvos
himnas
Didžiojo
L.
Z
tiektus raportus ir atsakinėjo į A. S. Vaitkus iš Dayton, Ohio ir
duriai valosi apyskyste pįį1930 Metais Išplaukia
Šiaučiūnas lieka seimo pirm.
Į
K. Vytauto; jo pagarbai iš prie
paklausimus; _
•
‘,
.
X
r
"
-kt.
.' • •
‘
x
vies-pirm.'.diduma balsų išrenkaLaiva*
Ii New Yorko
- j ..y
-iipjjHLJLja ■ »
x
Dvasios Vado raportas priimtus
**1 žasties sukaktuvių.
Seka Pildomojo Komiteto narių
pROTTNTNGROLM.. Liepoj 1$
mas.Ą, Sutkus.
z
Prez. Muliolis paskiria manda
i vienbalsiai. Gi prie'pirm. •. P. Mu-. raportai, kurie po diskusijų pri
GRISPHOLM
.Rugpiučlo**.
.A •
YPATIŠKAI VADOVAUJAMA’
tų komisijon; Praną Sabaliauską.
Semo sekretoriais išrerikama M. | įiolio. raporto buvo daug paklau- imami, išskyrus c. sekretoriaus, . KUNGSHOLM .... Rugpiučlo 1®
DIDELĖ EKSKURSIJA
r >DROTTNINGHOLM. .Ittfgfc 23
) Išimų ir karštu ginčų. Tad jo raJ. A. Miekeliūną ir Vincą Mi Zujus’ir J. PyAIačinlš. ( ■ y■
GRIPSHOLM.............. Rugsėjo’^ <
kurio raportas taipgi perduotas
KUNGSHOLM ... . r.Rugsėjo 13 Įnešimų ir Rezoliucijų Komiri-ĮPortas guotas' skundė komisiliauską1, Seimo ženkleliams pri
Skundų komisijai.
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 20\
c
segti: Oną ^Aloliušiutę, Eleną Pą- jon išrenkama Tarnas šeimis, J. |iai 'Patiknnti ir priėmimą svarsK
GRIPSHOLMta.............Spalių .4
Sesija baigiama 6:00 vai. va
jaujutę ir Juzę Rakauskaitę.
Prisidėkit prie ekskursantų kurie
-----■Venslauskas
ir —
K. Az^> Vencius. -•
\ 1 tyti po skundų komisijos raporto, kare, jBalsų skaitymui: Jonas ŽiauMusų laivai yra greiti, dideli ■yį
dalyvauą minėjime 500 metinių
Vžėe.d>irm. raportas priimtas be
Centro Vaidybos rinkimas refe
ir moderniški. Išplaukia bevelk «w
Skundų
ir
Prašyčių
Komisijon
nys,
Jonas
M.
Vieraitis
įr
p.
Amirties sukaktuvių
diskusijų. Sesija. baigiama 12:05 rendumu panaikintas 95 balsais
kas ssivaitę iš New Yorko ir.ąt* B*?
išrenkama:.kun. S. Norbutas; adv. po piėt.
gurkis.
t
gal. Jei Tamsta manai atlankyti
prieš 16. Reiškia, Pildomasis Ko
savo
Tėvynę Lietuvą dėl platėsP.
Česnulis,
kuit
P.
Garmuj,
J.
Atstovų užsiregistruoja 115. Bu
L.
nių
informacijų
kreipkis prie ’ar*
3|
mitetas
bus
renkamas
Seime.
Tas
«
' Senja IV.
Tumasonis ir J- A. Miekeliūnas. <
vo nemaža ir svečių.
»
Sausio agento arba pas: __
>
g
Išplaukiant
padaryta, kad palengvinus čarteSpaudos komisijomAl f. MakuSesija ketvirta prasidėjo 1;ĮO
Prie mandatų komisijos raporrio įregistravimą, ten, kur apI to c. rast. J. B, Šaliūnas daro sevičius, kun. M. J.-.Urbonas ir,,po pietų. Vardošaukis. Presos ir
/”
rdraudos departmenfai referendu
X
|svejkinimų komisiją išdavė rapor[pastabą kad 62 kp. atstovas kum kun. J. K? Miliauskas.
mui. priešinasi ir tuo -būdu truk
vėlia vinių laivu
‘
Maršalkomis:
Jonas
Čaika
ir
A.
I tą. Komisijos pirm. kun. J. K.1
|Pr. Garmus neturėtų būt skaito
ta
” do jregistravimo darbą.
10 Statė Street
Bortas
y.
mas teisėtu atstovu, kadangi jis J. Agurkis. '
/\
įMiliauskaS
siūlo
sveikinti:
z
į Miliauskaš
J
Prezidentas Muliolis-kviečia iš-Į
“
1. Šv. T€vą per Apaštališkąjį
esąs neužmokėjęs lėšų fondan km
- ,
-----------.
,
- •
yįĮ-%
Ibių ten 55e. Kun. Garmus pasi- rinktą šeinio prezidiumą paimti I šv. Tėvo ątstov^ Suvienytose,Val-v
■ta iš New Yorko
-•
A
4***’
'
.
*
I aiškina, kad jis nėra skolingas ir Seimo vadovybę: 3.-45 po pietį. į s.tijose.
'
N
■e
B G 8 P I UČ I O 10
♦
įkad prieš seimą tuo reikalu gavęs
Seimo valdybai užiinant .vietą,
2. Prezidentą HooverįXužeminta laivakorčių kaina j abu galu. Puiki. kelione ir malo
centro pirmininko ir vieno Teis- ’l/RKSĄ. Dvasios Vadas skaito
3. Vietos vyskupą ir Clevelando
• •
nus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas i Klaipėdą per_
| mo Komisijas nario pranešimą, Seimo Valdybai priesaikos cere-j vyskupą Schrembs, nuo kurio sei• .
Rotterdamų.
BKANDINĄVV
AMERIKOS
LINIJA
...
•'Ž..ta
kad į seimą kuopos atstovu gali monĄalą.
' ' - . .
t
Informacijų afsiklausk.it pas Amerikos Lietuvių Laivakorčių
s
Agentų Asociacijos narius.
[.
Užėmus išrinktai Seimo Valdy
atvažiuoti, o atvažiavus c. rast,
OflCIALINE LIETUVOS VYČIŲ
PiesM Ait Vastojas
R
MISS J. LEONAITE, “Amerikos Lietuvio" Agentūra,
r
bai vietas prasideda sveikinimai,1
'nori
pasiųsti
namon.
Kįla
smar

fX
14 Vemon St., IVorcester, Mass.'
z
J
- PER CHERBOURG
A
kus susirėmimas—diskusijos. Pa kuriuos pirmiausia išreiškia Sei
J. AMF.KAZięjUS, 168 Grand SL, Brooklyn, N. Y.
«
6 PER BRĘMEN ’
J. VASILIAUSKAS, 814 Rauk SL, VVaterbury, Conu.
vedant mandatų komisijai patik mo vedėjai ir sekretoriai, po ku
keliaujant iš Lietuvos ir i z
A. S. TREčIOĖAS, 197 Adams ŠL, Newark, N. 3.
rinti dokumentus ir patiekti sava rių'seka visa eilė delegatij rr sve
J. 8EKYS, 228 Park St, Hartford, Conn.
.•
*
“.NAUJIENdS," 1789 So. Halsted St, Chlęago, 111
t
rekomendacijas. Pjrma_sesij3> bai čių. Telegramomis sveikina pra
»
X VE1.ECKIS, 502 South Are., Bridgoport, Conn.
giama. 12:15 po pietų, nutariant lotas L. A. Krušas ir dienraštis- | 7’ gretčausiais garlaiviais
P. BALTUTIS, 3327-S. Halsted SL. Chlcago, Iii
- *
f
i
*
’Mf
* •
■< ‘’DIRVA,” 6820. Staperior Avė, peveland, Ohio.
—
- --------------/

ta
.
Į Seimo vedėjus statomas A.
Sutkus, J. itaučiūnas ir A. Do
meika. Balsuojama slaptai. Pa
sekmės: Šaučiūnas gauna balsų
5*7, SutkoB 55, Uomeika 3. Tad

z

LIETUVĄ

K. VYTAUTO

X

Swędish Anericai 1
Line .
S

HOLLAND AMERICA LINUOS

V'

STATENDAM

'

'

Rep.

Atostogauti-Lletuvoje

LIETUVA

*» •

K. MAKAREVIČIUS, 95 IJberty St, Amlonla, Conn.
X. VAIŠNORA, Franklin Savings & Trust Co., Pittsburgh, Pa.
J. J. URBSZO, 187 Oak St, Latfrrence. Mass.
1’. MOLIS, rt30 — 24-th St, Detrolt. Mich.
,. 3. (L BOGDEN. 322 West Long'St., DuRois; Pa.
\z
J. ZOLP,AGofi S. Paulina St, Cfelcago, III.
> V. M. STULPINAS, 8255 S., Halsted St, Chlcago, HL
A. VARAšltlS, S. 12 b Cnrson St, Pittsburgh, Pa.
“TARPININKO" Agert«ira, x Kupstai,
’
'.
1
322 W. Brondvay, So. Boėton, Mass.
MISS J. RODIS (Ranktytė), 50 -Sterilng St, Worcester,
Wo
Mass.,
N. GENDROLIUS; 895 Broadvay, South Roston,
' J. KA2EMRKAS, 793—797 Rauk Street Watertrary, Conn.»
. F. SARTKĖVICEUS, «76 N. M*n Street MonteHo,-Mass.*
•
K. sniAER^S, $75 Uambridge’St; CambrMge, Mass.
/ j
.T
I/.. .1. lUSPKtvSKĄS, Rlchtnonil Truat .Co;,
ė '7
PhUadelpįia,
Pa.
I , p rtŽŽME. Aliegheny Avė,’r
” ‘
“
” u . /
s‘, rĄ<t‘nturw
vedėjas.
MATAS BJEKfiA, “Snndaroe"
.

A.

z

*7

Liepos-July 5 d.,1930.
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USMIKINĖIMHĖ Į ElWį
Per Įtapburgą Mūsų Moderahiais Latadr
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arba populiąriu ekspreMnlu gąpaivia

LIETUVON PER KLAIPĖDĄ^
’

Informacija kfltaskit pas ’ A"!
..
vietini
vietini agentę
agentą arba
arba’ ■■ .■‘•I

|

NORTS
N0RTK OlttltAM
GBRMAN

i«bu, aav^noa ik oumAiiD. ;»

v DH Informacijų kr&pkitės'l lokallhltu agentas musų

‘

COLUNĘUS

ginlal gėlkkellais susisleklmat su Ljetuvą ' Taipgi ręgulinriat
ginii
įplaukiami tmjM populiariais kambarteials ląlvate;. ’
> .'5

Laivu FREDERIK VHI į

EUROPA

DEUTSCHLAND'
NEW YORK
‘

ISvntiuoja reguliariai kan savaitė, pr^lnamoa kainos. Tieaio-

LJ A
f ' i*
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HAMBURG
ALBERT BALLIN

.
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LAIKO N E D A U G — R UO š K I T £ S

n

LLOYD

SMAGIAUSIA—PATOGIAUSIA—KELIONĖ
VĮjm kelias vandeniu iki Klaipėdos

Dėl viąij vinformaęijų kreipkitės pas jūsų agentą
• r

arba j. ui

HM

SGANftHiVlAN AMERICAN

- .....

'X

zĄj.-

Ą & mm

KOLONIJOSE
Z..

" . •

Šioje' kolonijoje įsigyveno gra
uš paprotis rengti vedusiems, su
sukus. sukaktuvių, taip vadina
mas “surprize party.”
f Mūsų gabios šeimininkės sužįnopasios, kad pp. Urbonam suėjo-15
getų . nuo apsivediiųo surengė
feįm “surprise party” gegužės 31

Mkvę organizacijose,

tgųnas

buvo

Hu bpvo tikras

svetainėje

surprizas.

■■ •

£'$rogfainas susidėjo iš dainų,
jrakalbelių ir žaislų. . dovanėlė

r. ^reikšta daug linkėjimų.
^Linkiu ir aš jiem ilgiausių ’meelin I

.Mokyklos užbaigimas
, Birželio 22 d. įvyko Šv. Trejybės
arūpijinės mokyklos .užbaigiiųas.
eremonijos įvyko bažnyčioje.
!un. Ą Vaškelis, einąs ldeb.6no

j

a •

•

✓

nes jie mums nurodė kaip turime
branginti tėvynę, kaip graži šalis
Lietuva.
’
•
<
Vytautas Didysis paliko mums
pavyzdį kaip branginti Savo šalį/
savo žmones, kaip laikytis vieny
bėje, kaip branginti savo gra
žiausią lietuvišką kalbą.
Jau 500 metų praėjo nuo to lai
aigįnur pro gramelis. Programą
ko kaip ilsisi tėvynės ištikimas
irirengė Seserys Pranciškietės.
^ūnus Vytautas. Rodos ilgas tai
laikas — bet. ar užmiršo- Lietuva
‘A. Vaškelis ’ pasakė pra Jį? Ne! Ir šiandiena patrijotinis
Davė gražių pamokini-

is ir v;
kLtjLcij

už pusę valandos mirė. Vladas
pasveiks. Stasys neteko automobilo. Taigi V. Atkočaitis turės
daug nemalonumų ^.už neteisėtai
paėmimą automobilio, ir kad iš
tos priežasties užsimušė lenkas.
•*

'

/

Šiame miestely darbai nepage
rėjo.* /Darbininkai dirba po 34
dienas. Daug yra visa be darbo.

y ♦ '
Liepos 13 ’ d. įvyks didelis šv.
Kazimiero parapijos piknikas.

■ ; ’ V.?

7/- ... ...'.

moterims, vaikinams, merginoms
ir vaikams. Prie to dar bus gy
vybės palaikymas, pypkės rūky
mas, pajų valgymas, virvės trau
kimas ir daug panašių dalykų,
kurių paskutiniu laiku nėteko su
žinoti g sporto ^komisijos.

Šių melų liepos (July) 3 dieną,

8 valandą vakare šaukiamas New
Haven’o ’ draugijų
(neatsižvel
giant į pakraipą) atstovų susirin
kimas pasitarimui, sąryšy su Vy
.K
>
Be įvairių lenktynių bus base- tauto jubiliejumi.
bąli rungtynės tarp Lawrenee ir
Drąugijos, tą vakarą, prisiunčia
So. Boston’o Vyčių komandų. Ki L savo atstovus bažnytinėn svetai
tais metais baseball buvo žaidžia nėn 339 Greene Street.
ma toli nuo Palangos, ir svečiams
Skelbia,
nebuvo paranku’ sekti žaidimą,
z

s.

. Kun. Y. R. Karkauskas.

Birželio 15. d., mūsų sumanios'
SfRTninkės surengė pp. Petrukejųjų 20 metų vedusio gye4imo' sukaktuvių proga, taip
■dinamą “surprize-party. ” šios
tą|aogos tvarka buvo' kaip ir vesįtvžse, ir už tai, man išrodo, bus
oriausia pavadinti vestuvėmis,
j. Prasidėjus sodinimui prie sta-

nimas
. '
■
<
_Jau nuo seniau daromi vieši su
sirinkimai. Dalyvauja katalikųtautiečių atstovai. Jų prieky tu
rime dvasiškius: kun. Vincą V51kutaitį, šv. Jurgio parapijos kle
boną ir kun. Antaną Karužiškį
Mūsų Motinos Neperstojančios
Pagalbos parapijos kleboną.
Pereitame susirinkime sužinota,kad Vytauto-iškilmėse "bus laiko
mos tšv. mišios atvirame ore. Kal
bės p. Daužvnrdis. New Yorko
vice-konsulas; 'sukviesti ir ‘suor
ganizuoti didžiulį chorą.
Laike
mišių giedos šv. Jurgio bažnytinis
choras, vadovaujant p. J. Čižžuskui.

nama kaina. Todėl tikimės dide
lės minios žmonių.
,
.’ i

Parduodam namus Ir vtaoHoa ruSles apdraudę (Inrarahce). Širm
iu pinigus f vlrma dalia pasaulio. Parduodam vlmj linijų Intvnkoru Darome dokumentus. Sutelktam patarimus. Abi nuo senai pri
stos savo srityse. Kviečiam užeit | musą naują rąMtinę.

?

worcestrr, mass.

I ynjauni street

Ai**

Čia lietuviai gyvena gra
žiai ir turtingai. Šimtai lie
tuvių turi sayo namus ir gy
vena kaip ant farmų. Čia oras tyras ir vanduo svei
kiausias visoj Amerikoj ir
labai gardus. Mūsų mieste*lis Montello yra nepertoli
niio Bostono .tik 18 mailių,

PUIKIAUSIAME N. A

z

*

g E. tUROMSKlENl ir J. RAUKTTTE

MONTELLO, MASS;

mingas, kad jis randasi neįlinkas bite truputį prasilen p'ertoli jūrių, gražių byčių,
kęs su teisybe. Dabar yra eženi, puikių parkų ir miš
priimta vadinti aukšto ūgio kų. Sakoma kad čia lietu
žmonėmis visus tuos, kurie vių gyvena apie 6,000 o gal
savo plaukus nešioja per ir daugiau. Miestas turi a175—200 centimetrų nuo že- pie 73,000 žmonių ir 25L
mes /paviršiaus, o tie, kurių dirbtuvę. Pereitais metais
ūgis prašoka 200 centiinet- fabrikai išmokėjo darbinin
rų, yra laikomi milžinais. Iš kams algų apie $15,000,000.
tokių milžinų yra pagarsėję Yra sakoma, kad Montello
šie: Anglijos'karaliaus Jo lietuviai gyvena turtingai ir
kūbo I tarnas Passuą kuris užlaiko namus švariai. Mies
siekė 234 centimetrų, pas tas dar jaunas, bet auga
kiau eina vokietis Miuleris, greitai. Dar čia galima prieiturėjęs • 256 centimetrus. nariiai nusipirkti namus ir
Dar aukštesnis buvo Patri gana gražių ir nebrangiai.
kas O’Brien, kurio aukotis Bartkevičius turi apie 15
buvo 268 centimetrai Di- namų ir labai gražių ant
žmogus milžinas buvo aus- pardavimo. Klauskit jo se
džiausias lig šiol žinomas kančiu adresu: '
z
P. BARTKEVIČIUS
tralietis Vinkelmeieris, ku
ris 24 melų afnžiaus pasie- 67s No. Main St.,-Montello, Mass.

nėti to didvyrio darbus, .kovas,
mirties sukaktuves
Clevelando lietuviai rengiasi mi
nėti Vytautą taip^ kaip gal nie
kados čia nebuvo niekas kitas mi

Tautiškų dainų programąjspilį, pirmiausia pakviesta p. p. Pet- dys suvienyti chorai: M. M. N.
įĮkeričiai, “pamergės” ir “pa- Pagalbos bažnytinis choras\ir L.
Vyčių 25 kuopos«ęhoras p? Vin
Įroliai,” jaunimas ir svečiai.
Š'P-nla Badzkauskienė buvo pa- cui Greičiui vadovaujant.
Jaunametės mergaite ir'šv. Jurifergė'ir p. Kazlauskas pabrolis.
gio
mokykos mergaitės sudarys
IrJaunavedžiams” išreikšta daug
•lietuvių vėliavą ir sudainuos Lie
Rame bankiete dalyvavo ir art. tuvos himną. "Jas prižiūrės ir
$ Kafkauskaitė ir padainavo tvarkys p. Čižauskjenė.
Gros jaunimui Luizos orke^ras\
Bus įvairių žaidimų. Bus traukia
mi paveikslai visų dalyvių ir programo pildytojų.
Clevelandi^čiai ^darbuojasi vie
nybėj. Į iškilmes nustatyta priei

knygų, kurioj įrodinėjo, kad
Adomas buvęs 41 metro ir
60 centimetrų aukščio, o Ie
va—40 metrų. Po ištrėmi
mo iš rojaus, žmonių ūgis,
pasak to mokslininko ėmęs
smarkiai mažėti, nes Abra
omas turėjęs tik 6 metrus ir
60 centimetnj aukštumo, P
Mozė — vos 4 metrus ir 70l
centimetrų.
_ Žinoma, tokio ūgio žmo;
gerbiamas prancūzų moksli-

Visa Lietuva ir visa Lietuvos

nkykloje.
’
išeivija t. y. 'Amerikos lietuviai
Pirmą dovaną sidabrinę taurę rengiasi koiškilmingiausiai pami
ržp Gresiutė Urboniutč; antra

^7 Nepaprastos “vestuvės”

■.

Statistikos žiniomis, šių
;-■
''
x
■.
metų pradžioje .visoj Euriy
r
, <
Vasara yra linksmiausia metų goję, nės klebj kun. F. Juras su poj buvo iš viso 229 siun
dalie. Kad tą linksmumą tinkamai savo darbščiais ,parapijonais, 'žy čiamosios radio stotys. buvo .265 centiinėtrtd.
•
įysunaudojus tai. įvairios draugijos miai Palangą pagražino padary
Daugiausia, nors ir nedi
dami diamond dėl baseball ir ki
parapijos, organizacijos ir kitos
deliu radio stočių, turi Šve
tų žaidimų,
'7
įstaigos rengia įyairius išvažiavi
KRINTA DEIMANTŲ 5 ;
Be virš minėtų pamarginimų dija, būtent—31; antrų viemus, piknikus, gegužines ir taip
. <
’ GAMYBA
'
panašiai, kad kodaugiausiai pa- bhs kalbų ir dainų, nes apskritys tų\ šiuo atžvilgiu» užimt Vo
Deimantų- rinkoje pasku- A
linksminus^visuomenę x ‘
< - yra pakvietęs visų; apylinkių pa kietija — ji tūri 28* radio
rapijų chorus.
stotis. .Prancūzija turi 26, tiniu laiku, prasidėjo tikras
Vienas g įdomiausių Naujoje
.Negalima pamiršti nepaminėjus (Rusija
Anglijoje gvažiavimų šią vasarą
24, Angliją — 23, perversmas. Sąryšy su tuo,
įyyks liepos 4d.v Palangoje, Law- kaslink šokių, nes manau tai bus, Norvegija —>12, Ispanija ir šlifuotų deimantų ■— brilirep.ee, Mass., kurį rengia L. Vy gal būt gyviausia pikniko - dalis
jantų gamyba sumažėjo be
jaunimui...Yra paimta gera <or- Suomija — po 9, Italija —
čių Naujos Anglijos apskritys.
Be to, Pietų
’yehestra, kuri grieš lietuviškus ir 10, Lenkija — 8, Austroja, veik perpus.
WESTFIELD, MISS.
Šis apskritys jau yra pasižymėk
angliškus,šokius, bet svarbiausia Belgija-ir Čekoslovakija — Afrikoj, kur yra turtingi
jęs tame darbe per daugelį metų,
tai' kad įžangos į šokių salę ne
deimantų laikai, valdžios įnes kiekvieni metai rengia pana bus. Visi, galėsite šokti tiek, kiek' 4, Rumunija, Danija ir VenBirželio 22 d., po pietų Stasys
šius išvažiavimus, ir tie įvažiavi
grųa — po 3, Portugalija, sakymu žymiai sumažintas
jėgų turėsite. •
Atkočaitis ir jo brolis Vladas ap
mai-yra pilni gyvumo. Tas žino
deimantij kasimas. .
z
Tadgi visi Naujos Anglijęs lie Olandija — po 2, Graikija,
Deimantų
produkcijos
su
CLEVELAND, OHM) važiavo pas Antaną Atkočaitį. ma nesudaro daug nuostabumo, tukai
< kviečiami į šį ‘ puikiausi Turkija. Lietuva, Latvija,
Stasys įėjo į.stubą, o Vladas pa- juk tai jaunimo, rengiami pikni
-■
jaunimo išvažiavimą ir visiems už Estija, Albanija, Luksęm- mažėjimas ir žvAus jų atpi
Vytautą 500 metų mirties
siliko vežime. Palaukęs kiek su kai savaime yra linksmi.
tikrinu, *kad atvažiavę turėsjte
? .
paminėjimui
burgas, Dancigas — po 1 ra gimas aiškinamas tuo, kad
manė pasivažinėti Bet važiuoti
Bet šių metų išvažiavimas bus “goo<l time.”
vienur kitur atrasti~nauji
Miškas ūžia, verkia gaudžia
dio stotį.
gerai nemokėjo. Kiek pavažiavęs ekstra įdomus, nes rengėjai deda
Visi į Palangą!
Vėjas seną medį laužo ~
Besiplatinant radio, auga deimantų laukai. Iki Šiol
grįžo atgąl- Kely sutiko lenką visas pastangas, kad kuopuikiauSpaudos ir kvietimų komisijos
Nuliūdimas širdį sp'audžia
i
Nagurką. Kaipo savo “frentą” siai pavyktų
ir radio stočių skaičius. S daugiausia deimantų ir kitų
narys
;
✓
Lyg kad replėmis ją gniaužia.
sumanė pavežioti. Bevažiuojant,
A. P. Neviera
Taipgi yra išrinkta specialu
“M. R.” brangakmenių pirkdavo J.
Miškas verkia didžiagirių, f atsiliko nelaimė. Vežikas netekęs sporto komisja, kuri studijuoja ir
Amerikos Valstybės. Pas
kontrolės automobiliu pataikė į
»
Baisūs kirviai jas išskynė,
rengiasi jau^per pusę metų, kad
kutiniais laikais ir ameri
v ŽMONES MILŽINAI
Verkia Lietuva didvyrių,
stulpą ir nusirito f griovį. Auto tik Surinkus kodaugiausia naujų
Prancūzų
mokslininkas kiečiai jų žymiai mažiau
Nes juos užkasė tėvynė.
mobilis subirėjo, o abu važiavu ir įvairių lenktynių ip pamargini■ -•
*
v ’
■ •
x
Henrion 1718 m. išleido perka.
Taip, verkia Lietuva'didvyrių, sieji nuvežti į ligonbutį. Lenkas mų, kaip tai lenktynes: vyrams,

apeigas, išdalino mokyklą užbaiumems vaikeliams diplomus. BaiS ąpie 30 vaikų.
Mokyklos užbaigimo ceremonišfbaigėsi palaiminimu Šv. Sakaraentu.
pačią dieną, vakare, mokvk^Svetamėjc, įvyko mokyklos už-

-/Albertas Rakauskas.
Taipgi gavo dovanėles ir kitų
tyrių pasižymėjusieji mokiniai;
Girdėjau, kad G. Urhoniutės tėją leis pas seserys mokys.ir jei turės pašaukimą pasi
irti vienuole.
Parapijinė mokykla yra gerai
darkyta ir -joje mokytojauja
eaėrys Pranciškietės.
’7
Garbės joms ir mūsų dvasios
adams už pastatymą ir palaikvląį^ids'■mokyklos tai^ aukštai.

■-

EUROPOS RADIO STOTYS .

.

keletą dainelių. Taip-gi daųriavo
p-lės Bąkiutė, Bacevičiūtė. P. p.
MAneiūnas ir Kripas sudainavo
duetą. .
. *
Po dainelių įteikta jubiliejatam
-keletą dovanėlių.
!
P-nia Petrukevičieųė yra Gy
■ r
1
■—
* nr” F.1
vojo Rožančiaus ir Šv. Elzbietos
Liepos
4
d.
suskambės
šie žodžiai
dr-jų pirmininkė, Moterų Sąjun
gos kuopos valdyboje ir LDg. 6 g lietuvių jaunos kartos krūtinių
Vytauto garbei.^.
kp. narė.
?
S.G-nė,
P-nas Petrukevičius yra narys
»
(
,
’
Spaudos
Komisijos narė
Šv. Jono Ev.^švę Juozapo ir Amerikos Lietuvių' Piliečių kliubo.
Jiedu labai daug dirba parapi
jos i^draugijų labui.
Linkiu ilgiausių metų.
; ' Nelaimė

G&rdžią vakarienę pagamino
Pętraitienė, Petrukevičienė,
MČekauskienė,' Urbonienė, Ber-

«Įubiliejalam įteiktą

y -

. >

* -...

LAWRENCE (METHUEN) MASS
.

*

'

.

’

*

*

*

''

-X.

'

<

vai ryto ir tęsis iki vėlam vakarui

Pradžia

UŽGINČIJO z

VIENINTELE VIETA NOSIAI
' ĮKIŠTI
*

4

» Užsieniuose labai lačiai paskli
dęs toks anekdotas.
X

X

•

•

X

Šis išvažiavimas bus vienas iš puikiausių ir linksmiausių gegužinių kada nors bu
Italijos karalius sU diktatoriumii
vusių. Nčs yra pakviesti visi apylinkės kolonijų! parapij ų chorai, kurie be abejo da-. Musolinį kalbėdamas valstybės
lyvaus ir išpildys puikiausi programą. Taipgi specialiai išrinkta sporto komisija reikalais vaikščioja rūmų sode.
Staiga nekrito karaliaus nosinė
rengia puikiausi programą susidedantį iš įvairiausių lenktynių, virvės traukimo, gy
vybės palaikymo, ir daug ki tokių pamarginimų. Visiems Įkopėjusiems bus duoda skepetaitė. __
A
Musolinį
paima
skepetaitę
ir
mos dovanos, nes apskritys rtam reikalui paskyrė nemažą sumą pinigų.
Base bąli rungtynės įvyks taip So. Boston’o ir Latvrence Vyčių base bąli ko- paduoda ją karaliui. /
, — Ačiū jums, pone ntmisteri.
Įnandų.
L
,
\
Skepetaitė man didžiausia branTaipgi yra paimtą viena iš puikiausių orchestrų kuri griež lietuviškus ir angliš
genybč, — tarė karalius.
kus šokius. Įžanga į svetainė visiems veltui.
— Nosinė skepetaitė brsngenyVisi žinote falangos gražumą, jos. plačias pievas, ošiantį pušyną ir sidabrinį e- bsti
.
Kodėl
taip,
jttfų
didenybė
t —
žerą. Todėl nei vienas nelikife namie, bet visi kar kaip galite ir su kuo galite važiuo
nusistebėjo Musolinį-/
kite į Palangą, nepaisant ar su orlaiviu, automobiliu, traukiniu, gatvekariu, ar'pešti
—■ Juk tai'vienintelė vieta^kua
^ atvykite, bet vietos visiems'užtektinai bus.
až
galiu kifti nosį be Jūmj teidi«
.w’.» < *• v
>■■•; ■
’
*
' .* > *

f

Gydytojas, apžiūrėjęs žmogų,
sako:' _ .
/’
— Nieko negaliu pa^ryti, nes
tavo vienos ausies apkurtimas~yra
senatvės padarinys.
— Neteisybė, — prieštarauja
žmogus, — nejaugi mano kairioji.
ausis senesne už dešiniąją. “CkC’*

■ •_
TŽaTMrram
Vagone sėdi keli ponai. H padė*
Jo aukščiau jų ant lentynos ryšwlio varva: tur būt, ryšulyje godu- ’
žo butelis.
^' * į
Vienas ponas brūkžtdia piritu
suolą, lyžtelia ir aakor — "Rodoft,
likeris!” Kita*ponaadrgi bando
ir sako r “Raudonasis vynas!“
Įėjęs tuomet ryšulio/MvininkM
taria;
'
;.'®|

— *

•
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i Antanas YieJ

PO GLOBA MOTINOS 1VA

,
vymų io-tasseimas jyyss.
rųgpiūčio’ 4> 5,
dčh,
W». Laikas yria labai patogus
tinkamas šeimuot!, ypač leisti
stogas.
. ,s.
ę Tat visi, kurie manote anlpstfiau
paimti atostogas. ‘kad hėpamirŠtnmėte Vyčių Seimo, dienų ir vįe<-.

tos. .

r wm „buvo

CAMBRIDGE, MASS.

pvem
WestonKolebirželių inėn. 18
Jioje. Tėvui Antanui
27.:...
asistavo\Tėvas R. Paul Suffivan,
S. J., Tėvas Lawrence Herne, S.
Jr, Pranas Aukštikalnis, S. J., ir:
seminaristai jonas Skalandis . ir
Jonas, Plevokas. Dalyvavo klebo
nas kun. F- A. Virmauskis, kun.
F. Norbutas ir kun. Albert J.

Šiuoihi reiškia širdingiausią pa

9 Diakoną Jankaus motinėlę, tre- dėką visiems parapijos pikninkui
čia&eny, turėjo operaciją .Worees- valgių ir visokių daiktų aukoto
jams, visiems pramonininkams bei

buvusi miesto ligoninėje. Daugiau
sirgo pas seserį, 250 Gold St.
Skausmų nebeiškęsdama vėl pa
sidavė ligoninėn.' Šį kartą Mass.
hospitalin. Ten padarė operaciją.
Viduriai buvo sugedę. Pasveikti
nebegalėjo. Ji išgyveno 26 m. Amerikoje, Brocktone, Tauntone,
East Walpole ir Bostone. Jos ant
ras vyras Račkauskas pereitą me
tą buvo elektros vielų užmuštas.
Ji-paėjo ię Gentėnių kaimo, Upy
nos parapijos. Apart, sesers lieka
dar jos broliai Ignas ir Juozapas.
kietais raudonų rožių, kurias at kyje intronizuotos šeimynos. Po Laidojo' ją iškilmingai trejomis
siuntė Tėvo Antano sesuo.
Po to, sujudo eiti iŠ po bažnyčios mišiotais antradienio rytą & vai.
mišių, Tėvas Antanas, lydimas sa- gražioje procesijoje Maldos apaš' vo tėvelio, sesueių ir brolių ap talybės dr-ja: vyrai, moterys ir
lankė savo motinėlės kapą, kur jaunimas. Pirma ėjo procesijos
sudėjo tuos rožių bukietus, kurie kryžius,., klapčiukai, - vaikai-merpuošė altorių laike jo primicijų.
gaitės. Procesiją bažnyčios viduje
Bendras įspūdis buvo kilnus. apėjo sykį aplinkui. Pabaigę pro
Gal pirmą kartą tiek daug sve cesiją susėdo vidurinėse eilėse. K5-^
timtaučių, dalyvavo šv. Mišiose ti žmonės sėdėjo šalimuose suo
niūsų lietuvių bažnyčioje. Čia rei- luose. į '
-

x

i

t.

' Piknikas Pavyko

Šeštadienio rytą 8 vai. : mirė Ve
ronika Račkauskienė-ZaveckienėKibartaltė. Ji seniai sirgo. Yra

dovaujant p. Karbauskui, giedojo
specialiai iškilmėms pritaikintas
giesmes. “Salve Regina” giedo
jo p-lė Ona Katkauskaitė iš Hart
fordo, kuri specialiai atvažiavo,
kad dalyvauti Tėvo Antano pri
micijose.
P-lė Katkauškaitė la
SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES
bai gražiai ir jausmingai atliko
V. JĖZAUS ŠVENTE
. savo Užduotį. Jos tyras, tvirtas ir
. .Iš vakaro daug žmonių priėjoA harmoningas balsas puikiai skamišpažinties. Ryte priėjo dar dau
(bčjo erdvioje šv. Petro bažnyčiogiau Tadgi buvo apsčiai prie šv.
V
•
'
- v.
,
Komunijos per abejas mišias.
Vakare 7:30 vai. susėdo prie
Altorius buvo papuoštas bu

-

■

ir gaspadinėms.
___
Lai Visagalis pievas gausiai .už
atostogas Visconsine.
Jūsų aukas ir triūsą Jums užmo ŠVENTO PETRO IR POVILO
ka.
? \
_ z
< DR-JOS VALDYBA s
\ ‘ Kun. Fr. JUžkaitiš, Klebonas

Šv. Petro parapijos choras, va

’

'
*

’ mažesnių ežerų. Kitaip sakantį,
i “Wisconsia the Iand of thousand
. lakęs.**;* 0 ypač _tai gera proga
rytinių Valstijų delegatams7štvykti į Vyčių seimą ir praleisti

tery. -- Ligonė eina geryn. Užtat
diakonas nebuvo nei tėvo Mešlio pavieniams ;x visiems darbinin.kams-dafbininkėms — gaspadoriui
didžiulėse primicijose.

Primicijų išklausyti buvo susi
rinkę Tėvo Antano giminės, drau- gai, pažįstami ir mokiniai iš Bos
tono* ir apylinkės ir net iš New
Yorko, Hartfordo ir, kitų tolimes
nių vietų:
,

tTOKsuann dalyvauti prisncijose
užleido savo bažnyčią Tėvo Anta
no kviestiems svečiams. Bažnyčia
buvo pilna, bet susigrūdimo ne^
buvo. Tvarkos palaikyme daug
pasidarbavo parapijos kolekto
riai.
Labai gražų įspūdį padare bū
rys mažų mergaičių kurios nešė
gėlių bukietus ir lydėjo procesija
prieš mišias. Po mišių mergaitės
atėjusios pasveikino gerbiamą prirnicijantą ir įteikė jam savo gėlių
bukietus. Tėvas Antanas užkviete tas mergaites išklausyti jo mi
šių, kurias atlaikė jų intencijai
pirmadienio ryte 8 vaL šv. Petro
bažnyčioje.
Po visų keturių mišių Tėvas
Antanas suteikė savo palaimini
mą susirinkusiems, taip pkt pada
rė ir po. savo primicijų..
Po primicijų, primicijantui pa
gerbti jo sesutė Ponia Connell su
ruošė jam ir jo draugams pusry
čius. Vakare klebonas kun. F. A.
Virmauskis klebonijoje suruošė
pietus, kuriuose dalyvavo Tėvas
Antanas, jo giminės, draugai ir
dvasiškiai.

'

Geriausia šią vasarą atostogoms
proga — tai Vyčių Seimas. Ke^‘ "'
'nosha yri gražus miestas, * ant "
ežero kranto. Medžiais apsodin- , $
\tas, gražiais parkais papuoštas. . , '^,Ow& tyras. Apylinkėje daugybė,;

VIEŠA PADĖKA

Shea.

. kia atiduoti garbę, lietuviams, AĮŽį

/

Antradienio'vakare, 7:30 vai.,
įpuola susirinkimas Moterų Są
jungos kuopos.
• ,
. z

Birželio 29, vietinės lietuvių pa
rapijos piknikas “Palangoje,**
Methuen, Mass. įvyko ir pavyko.
Žmonių buvo daug. Pikčiau para
šysiu kitame numery.

Klebonija Numaliavota į

z

;

Pereitoje savaitėje jau baigė ant
rą (“kotą”) kartą maliavotf kle
Ketvirtadieny, 3 vai. po pietų boniją. Klebonas nuoširdžiai vi
bus vaikų-mergaieių klausoma mė siems darbininkams dėkojo perei
nesinė išpažintis. 7:30 vai Vaka tą sekmadieny bažnyčioje.
re bus Šv. Valanda ir klausoma j
Penktadienis 4 Liepos
išpažinčių. Po šv. Valandai įvyks
parapijpnų susirinkimas. /
Bus ' Išpažintis ketvirtadienyje prieš
trumpas susirinkimas ir vasarinės pirm, penktadienį bus klausoma
4-6, 7-9 P. Mz. Penktadieny šv.
mokyklos mokytojų.

Tel So.' Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS •>

DR. M. V. CASPER
"

511 Ė. Bro&dway, So. Būstai

Mišios 8 vai ir tuoj seks Šv. Va
landa. Vakare jokių pamaldų ne
bus.
r
Birželio 30, užsibąigs šio mėne
sio pamaldos.
Praeitoje savaitėje buvo per vi
są savaitę pamaldos prie V. Jė
zaus Širdies. Pamokslus vakarais
trečiadienio,
ketvirtadienio , ir
penktadienio sakė kun. Š. Stonis.

^Choras, vadovaujant p. Kar-

■y .

•

j- -■
- »

.

(KASPARAVIČIUS

Ofiso Valandos:

1

Nuo 0 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir
nedėldienials, taipgi seredomis nuo
12-tos dieną uždarytas.
--

Taipgi nuimu ir X-ra/y

. Rap.

Kunigas Virmauskis paaiškino
jog esąs praktiškas Jėzaus Šir lianskas, elektrikierins. . Jis tik
džiai meijės pareiškimas šeimynų metai kaip vedęs; Gavo “shock.’’
Rap.
intronizavime bei pasivedime Vieš
paties Jėzaus Saldžiausiai Širdžiai
ir priklausyme prie Maldos ApašAR JAU ĖSI PASIRENGĘS?
ftilybės Draugijos. Po tam jis per
Ar jau esi pasirengęs važiuoti’
skaitė intronizuotų šeimynų Jė
zaus Širdžiai pasiaukojimo aktą į L. Vyčių Naujos Anglijos aps
kričio metinę gegužinę, kuri įir maldą.
Kun. Norbutas klausė išpažin- vyks liepos 4, Palangoje, LawV
<•
.
rence, Mass.? Jeigu taip? tai esi
CHĮ.
/
Pamokslą sakė diakonas K. Jan tikras lietuvis patriotas ir rėmė
kus. Jo kalba aiški Balsas tvir jas vienintele kątalikiško jauni
tas ir malonus. Išvaizda graži. mo organizacijos. Bet jeigu pa
Pamokslo tema buvo: Jėzaus mei sigirstų iš tamstos ūpų, kad dar
nesi pasirengęs važiuoti, tai sku
lė.. Medžiaga gražiai sutvarkyta.
Sekė palaiminimas Švenčiausiu. biai rengkis, nes dar liko kelios
Kunigas Virmauskis celebravo. dięnos. Ir jeigu norėtum važiuo

Asistavo diakonas J. Skalandis
ir klierikas J. Plevokas. Prie įsta
tyto- Švenčiausio buvo skaitomi
aktai pasiaukojimo ir atlyginimo;
giedama Saldžiausios Širdies Li
tanija, ir atskaityta ’ Atsiteisimo
Malda. ' ;
’^*r
Po pamaldų Maldos Apaštalybės Draugija- laike trtimpą susi
rinkimą. Nutarė laikyti draugi
jos naudai išvažiavimą liepos 13
d., 'Munchback’s parke.

ti kartu su kitais tai tuojau pasistengk įsigyti tikietą, nes tą die
ną galį tikietų negauti. Bosų tvar
kytojai yra nusitarę pasamdyti
tiek bosų, kiek turės pardavę tikietų. Tikietų kaina $1.50 asme-'
aini (rdund trip).
Tikietų galima gauti “Darbi
ninke’* ir pas L. Vyčių 17 kuopos
narius.
Bušai išeis nuo bažnyčios 10
vai. ryto.
. '

; PETRAS BARTKEVIČlUi aplankė redakciją ir pasakė, kad pa
saVo rankas namus ir
Broadway Garage kurie randasi
po num. 541 East Broadway, So.
Boston. Paskyrė naują manadžerių Š. Janeliūną ir kitus senuo
sius ^darbininkus paliko, nes jie
visi geri ‘darbininkai ir teisingi.
Ekspertai P. ' Bulkaitis automo
bilių taisyme’ irgi -pritaria p: Bart
kevičiui ir dirbs po senovei prie
Broadway Garage. Esą nutarta
visiems duoti gerą ir teisingą pa
tarnavimą ir brangiai neimti.
ėmęs

Patidė Marytė'Vervečkiutė, mo
kytoja, leidžia savaitę atostogų
pas ponus Kvaraeiejus, Methucn.
Mąšs., netoli UHo mkląngos. Pail
sėjusi ji ir šįmet mokys Bostono
lietuvių vasarinėje mokykloje.

Parapijos metiniu, pikniko už
darbis būsiąs $709.91.1

Kun. Mestio -primicijos buvo P
spūdintos./Specialiu paskirtu lai
ku jo mišios buvo pilnos užkvies
tųjų-anglų ir lietuvių.

i

—------

Sekmadieny pirmą valandą po
pietų apsivedė' Jtflius Tamulis,
brolis mūsų garsams sportininko
gyv. 134- Bowen St., su Elena Suslavičiutė, 279 W. Seeond Št.
/

•

•

•

Tą pačiądierią ketvirtą valan
dą, apsirėdė. Juozapas Neveras,
265 G oi d St. su Prane Nbrkinte,
295 Boltoif St.

Arti Centrai H

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
< VALDYBOS ADRESAI
1980 M. .

Draugija, aukavo dovanėlę Tė
vo MeŠlio. primicijoms.

Pirmininkas — Antanas Macejttnaa,
z 450 E. Seventh St, Sa Boston, Mas*
Vlce-plrtn. — Povilas Zirolis,
554 E. Fifth St, So. Boston. Mase
Protokolą BaSt — Adolfu Navickas,
. 274 Bolton St, So. Boston, Mas*.
Flnansg Rašt — Juozapas Vinkevifiu*
450 E. Seventh St, Sa Boston, Mas*
Kasteriąs — Andrius Žali čekas, „
702 E. Fifth St, So. Boston, Mani.

Girdėjęs

SU8IŠLIŪBAVO
šeštadienio vakare 7 vai. Jonas
Banionis, gimęs Rumisiškčje, gy
venąs 1 Mt*. Washington Place,
South Bostone ėmė. šliūbą ąu Do
micėlė Senevičienc-Naviekiute, šy.
Petro bažnyčioje. Stasys Dirsa
Marė Alcksandravičaitė buvo fifidytojais. ...

Maršalka —‘ Kazimieras MIkatlionfs,
; 906 E. Broadvay, Sę. Boston. Masa
Draugija D. L. K. Keistučio laiko Mlfr
nešinta* susirinkimus kas antr* ne-

dėldieni kiekvieno mėnesio Uettrrią
Svetainėj kanapas E Ir Silver Sta,
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po
pietą Ateidami - atsiveskite draugę
naują narių sa savim prte dmagijas
prlraiytl. •.

po $200.00 pomirtinės,

šios draugijos nariai yra liuosi nuo visokiij

trukdymų, i tad bua gera proga( ne pri gulintiems prisirašyti už pusę
įmjfattt Griki parku).
'
.. . 5
.
. Tad gerbiamoji Lietuvių visnUtnenė, esate maloniai prašomi seni
fr jaVmi koskaitlingiausia Atriiaftkyti, <r mes tlkfmft, kšd atriiankę
bhsite ntganėdifiti. Jžangoa į.pikniką nebus.
1
' b * 1
' ferdingsi kviečiame risųa daly vautl. ( piKNiKO
GfiJAI
KELRODIS: Važiuoti felevaterid^iki Forest Hilla, ii tpn Waah'

f

- -

Z“ 4. ’ •

delel pagydymo

visokią

kraujo, nervą ir chroniš
Skų
ligų- Kurie kenčiate
nuo reumatizmo, skaudnliųrvočių. sutinimų arba
Šiaip kokių kūno ligų, tu
rėtumėt kreiptis tuojau*.
Atminkit, pasiteiravimas,
patarimas dykai visą AJ mčnesj.'

Bf. Gudj, 327^^
VoteMOt: Antradieniais, ketrfiW
dieniais ir Settadienlals 10—12 ry
te, 2—5,^7—8 vakarė: teksMflfr

nlais 10—12 tiktai

*4
.*

įsfi

4 d. šy_Jurgio sajėję, Brook
Mokyklos reikalai
bus spaudos klausimas ir katalikų
veikimo ir Federacijos .sustiprini
lyn, N. Y. išgirs komisijos
s
Šįmet pradines mokyklas baigė
'A '
mo
reikalas.
Delegatą?
susirinks
raportą ir planus. Tikimės,
22 lietuviai. Keletas jų pasižymė
iš 12 apylinkės parapijų. Daly jo moksle. E. Medzinskas laimėjo
Praeitoje Ryt. Valstybių eitį ^laikinai)
prašyti“Darbininku” stropiai Jau antra savaitė, kaip^pas mūs vaus visš dvasiškiai Bus skaitomi
mokyklą
2 medaliu : > Mothbr’s Tllub už
Katalikų Konferencijojesa- “Darbininko” pavesti mūsų mūsų reikalais rūpinsis ir vaišingąjį kleboną kun. N. Pakal du referatai. Prašomi visi kata mokslą, American< Legion, Mas- Sekmadieny, birželio 22 d. įi
Fo referate “/Katalikų Vei- apylinkei vieną puslapį, tuo mus patenkins. Konferenci nį yješk garbingas svečias kun. likai inteligentai, veikėjai atsi pėtho Post — už istoriją Tokius ko šv. Petro ir Povilo parapijiž
<
kinas ir Spauda” aiškiai budu tapti mūsų organų, jai tenka tik gerai •susiorga A. Šmulkštys. Pereitą isekinadie- lankyti.
reikia leisti aukštesnion mokyk mol^yklos užbaigimas. Mokyklos ,
> ■
’ū
11X, birželio 29 d. jisai laikč sumą
Visos katalikiškos draugijos lon.Lietuviai nors neturi savp užbąigimo cereipbnijos buvo šv.
pabrėžiau katalikų spaudo^ Komisija su “Darbininko” nizuoti laikraštį remti ir ir
pasakė gražų pamokslą. Apie siunčia po vieną atstovą nuo drau parapijinės mokyklos, bet vaikai Petro .ir Povilo bažnyčioje. Diplb^ . /
reikalą. Kataliku veikimas štabu turėjo pasitarimą ir platinti. Pradėdami darbą vidurį liepos mėn.pasirengęs - atmus išdalino klA. J; Simonaitis.' ?
gijos 'ir vieną -nuo 25 narių, sky gražiai kalba lietuviškai.
Kun. L. Vaicekauskas pąšakė^pa^.7^
negalįs apsieiti
be galutinai susitarė. Pasilieka visgi neužmirškime, kad mū Lankyt Lietuvą. Ligi tam laikui riai po tris, apskritys ir parapi
rgyvenime
/■
s,
mokslą, pažymėdamas užbaigusių-^?
sų tikslas — savo laikraštį žaba čia pat pagyventi.
geros spaudos. Bažnyčia sa tik sumanymą realizuoti.
jos po 5 atstovus. Tokiu būdu tu
jįj parapijinės mokyklos kursą
YONKERS,
N.
Y.
‘ s
-? - Pereitą sekmadieny, klebonas rėtų susidaryti į 200 astovų. Va
vo misijos be jos pilnai ndBūsima Ryt. Valstijų Ka įsikurti.
pareigas išėjus į pasaulį. Po to,
paskelbė pirmą, kaip ši parapija
Čia įvyko Moterų Šv. Altoriaus
Kun. Jonas Įialkūnas gyvuoja šv; Jurgio parapijos pik lio katalikų solidarumas!
atliekanti ir mūsų tiesioginė talikų Konferencija, liepos
klebonas kun. J. Simonaitis šutei-,
dr-jos išvažįavimas_sekmadienyje,Kriaušiai rinkosi
priederme tiktai katalikišką
—---------■ ~— niką, kuris įvyks sekmadieiny,
•kė palaiminimą Švč., Sakramen
birželio 29 d., “Aųueduct, Rumspaudų remti .ir platinti. RYTINIŲ VALSTIJŲ LdĖTUVIŲ rugpiūčio 31 dN Klasčiaus svetai Karalienės Angelų par. salėje sey Road.’^ Būtų atsiįankę dau tu. Mokyklą užbaigė ir gavo diplomus šie 49 mokiniai: D. Pilnėj, Mąspctlų L. I- Laikas nuskir birž. 24 J.susirinko katalikai
Taip vadinama “neutrali
giau" žmonių, jei būtų skelbtasi
sudskis, B. Naujalis, J. Medžio
KATALIKŲ SEIMELIS ū tas labai puikus, nes/ rytojaus kriaučiai tartis dėl bendrų rinki katalikiškuose laikraščiuose.
spauda,” daug žalos nešan
*~~ -______ _
-■
tdienąpripuola “LaborDay.” Tad mų birž. 26 d. Ką tarė ir velkė
nių, Ą. Akulionis, O. Miliauskas, z
- .
... Z ;
ti mūsų veikimui, neremtina.
A. Šidlauskas, E. Pevonis, O. Ba-■ '
■■' '
•' <r ■ .. po tokiatn dideliam trukšmui, bus ^nežinau, tik noriu pabrėžti, ar
t
Rytinių
Valstijų
Lietuviii
yra
pasižadėjęs
padaryti
nelaikąs
Griaučiams
visada
laiky

lauskas,
A. Gainis, O: Karslis; A.
gera proga atsilsčt. Pasižymėkit
Referate patariau prof.
NEW
YORK
CITY
Papalis? O.''Šileika, V. Grigalius,
Matiauskio dešimts patari Katalikų pusmetinis seime-j platų pranešimą kuų. J. iš kalno šią dieną, kad nepamirš- tis vienybės prieš komunistus?
Pagerbė p. p. Jankų ir Vilei S. Bunis, A. Dambrauskas, A. Bu'
A.B.Č.
tumėt
ar
kitur
nepasižadėtvtmėt
mai remti savo spauda. Mi lis įvyks liepos 4-tą dieną Balkonas. Gerb. kun. Anta dalyvauti. Klebono paraginti su
šienę “Gripsholm”/ švedų linijos nis, A. Norbutas, K. Kalantas, A.
(4-th'of
July)
šv.
Jurgio
nas
Šmulkštys
padarys
pla

nėtas referatas tilpo “Dar
sirinko pasitarimui šios parapijos
IŠ KARALIENES ANGELŲ^ laive buyo paruošta iškilminga Savickas; J. Sabanskis, A. Jantų
pranešimą
organizavimo

vakarienė pagerbti p. Martyną kūnas, E. Mockevičius, A. Iskutis,
parapijos
svetainėje,
207
■
dr-jų išrinkti'atstovai į Ryt. Val
bininke,” tik ne visas. Refe
PARAFUOS
Jankų,
Mažosios
Lietuvos
Patri

stijų
Kat
seimelį,
kuris
įvv
ks
lie

J.
Kvaraciejus,
A.
Keršis,
J."
Barato užbaiga nebuvo paduo York Street, CentraFBrook- si reikalu*. Jisai kąipo bu
Sutuoktuvės
archą, ir Emiliją 'Vileišienę, Vil linskas, M. Zabita, P. Dilkus, A. <
pos 4 d. 10 vai. ryto, šios parapi
lyn,
N.
Y.
(netoli
Manhatvęs
visų
Lietuvos
seimų
ats

ta. Užbaiga liečia Did. <NTew
‘Birželio 29 d. priėmė moterys niaus Motiną. Svečią buvo į pus Gąrbačauskas, K. Juozapavičius, jos ^svetainėjr —Yorko ir New Jersev kolo- tan tilto). Pradžia 10 vaL tovas turi daug patyrimo, Dramos ratelis “Vairas,” vasa tės Sakramentą:. Ąhthony Ortloff antro šimto. Vakari,erfės vędėju J. Matuza, E. Savickas, B. MiškiK1-. liuvo kun. A. Milukas. Tarp sve
Alfcktoje sTytyje. Jo pranešimai ros laiku rengiasi prie didelio vei- su Franciška Nemeikšiūte,
«
’
uis, S. Dapkus, S. Bernotas,/S.
biją,- Gerb. konferencijos de lyto.
t
-rčių
matėsi
kuone
visi
apylinkės
Sandras
Vitkus
su
Marija
Masin

Mileišus, J. Raulonis, J. Brasift- X
legatams buvau pateikęs sa
Viso pasaulio visų luomų yra įdomūs ir turiningi. Kas kalo, kad rudeniui atėjus? jau ga te, Sebastian Keresov su Emilija lietuviai daktarai, advokatai, mo
nas, J. Bernotas, V. Pocius, Kr*'
vo ; sumanymų 4 adaptuoti' biznieriai ir šiaip įvairių Į, jo kalba yra girdėjęs, džiau- lutinai būt paruoštas. Dirbama ir Jusevičiutė. Būsimos sutuoktuvės i kytojai ir žymesnieji veikėjai. Kakštis,.
J. Lisevičms, A. Dndis,
dekoracijos naujos.
•
1 .
“Darbininkų” savo koloni pakraipų'žmonės organizuo-j£’as*’
progų dar Birelio 27 d. šv. Jurgio par< Jonas Kilkis su Agnieška Latve- Taipgi dalyvavo Šaulių atstovas J. K. Baniulis, K. Kvarinskas, V.
jos reikalus aprūpinti. “Vie- jasi, kad sėkmingiau savo • kartą jį išgirsti Bus ir dau-' eh'oras turėjo susirinkimą. Išrink liute, liepos 6 d.; Juozas Wicks V. Adomaitis ir Švedų Amerikos Kazlauskas, t: Mileišius, V. Vara- x ti trys asmenys į Fed. aps. susi su Marijona A. Slavickaitė, lie Linijos Kaune atstovas. Iš dva nauskas.
nybė” nors katalikų skaito tikslą pasiekus. Katalikų giau pranešėjų.^
siškių atsilankė: A. Milukas, Dr.
rinkimą, būtent: p-lės J. BuĮovai- pos 20 d. ' '
f
mai (taipgi fir “Tėvynė!’)
Jonas Brasiūnas buvo laimin
Bažnyčia kaipo toki yra ge Netr ^orko^ir New Jer- tė, T. Serapaitė ir p. J. Dailyde.
A. Bružas įr J. Aleksžūnas. /.'
gas
moksle. Jis gavo dovaną “silDalyvaus Konferencijoje \
bet savo liberališka pakrai rai sutvarkyta ir tvirtai or seys lietuviai, katalikai pa Choras nutarė turėt savo išvaŽymesnieji kalbėtojai buvo:
ver eup.”
pa ir. “tautinės” bažnyčios ganizuota, bet jos nariai, sistengiame koskaitlingiau- žiavima liepos 20 d., \Vhite Plain, , IK parapijos dalyvaus šios drau Švedų Linijos atstovas New YorDėkojame Seserims Pranciškiegijos: Mot! Sąį 24 kp., S. L^R. Jce Lundbeck, Prof. Dr. Bružas,
būstinimu (rodos jų orga pavieni žmonės, nevisur ir sia Šiame seimelyje dalyvau
K 135 kp., LDS? 12' kp., Vaik. Liet. Gen. Konsulas Pulk. Žadei- tems už jų gerus darbus šioje ko
Jškdmingos vestuvės A
nais), yra katalikams prie! ne vįsi dar supranta organi ti, nes vienybėje — galybė!
Jėzaus 4 sk,. Tretininkės, Apašt. kis, Gen. Konsulas Oldenburg/ lonijoje
Tikimasi, kad ųesiras nei Birželio 22 ^d. šv. Jurgio par.
šinga (neturiu domėn poli zavimosi naudą.
Maldos, Rožančiaus, Federacijos Viee-Konsulas P. Daužvarilis, Pa
Linkiu visiems užbaigusiems mo
vienos katalikiškos draugi-’ klebonas kun.. N. Pakalnis ^urišo skyrius, Sodaliptės ir choras. Vi triarchas JJankūs, Dr. Vencius, kyklą laimingų ir gausingų metų.
tikų).
“Garsui” išsikėlus
lėš priversti reaguoti. “Dai> Geriausia suprato organi jos, kuri savo' atstovų sei moterystės ryšiu šios * parapijos tos jau turi išrinkusios savo de Dr. Vinikas ir Šaulių atst J. V. z
, .
Dan. Peškus
choristą Klemensą Tijūna'itį su
Adomaitis.
Kun.
A.
Bružas
kal

zavimosi
naudų
tai
Vokieti

legatus. '
.? ■
>
melio nepasiųstų.
‘hininkas” tautinės ir relini—
■■■—■■■ . •
■ -■■ ■ r--<
choriste Marijona Pečkyte. Šios
bėjo
3;
kalbomis;
angliškai,
franjos
katalikai-Tenai,
protesLietuviai,. katalikai- orga- vestuves atsiimi tuom, kad 2Znės pakraipos laikraštis, tarGražios pamaldos
cūziškai ir lietuviškai.
- Laikraštis—tai sakykla. Lai
toniškoje
valstybėje,
nors
nizuokimės, nes pakrikusius skyrus, vieną ypatą, susidėjo vien Per visą Dievo Kūno, oktavą .Kalbėtojai atsisveikino su gerb. kraštis nuo sakyklos tesiskiria tik
ijąs visuomenei jau pen*” ' * ■ ” ’ ’
^'kurių su
Vilei^iegeriausiai ata- jie sudaro mažumu bet bn- visi si
^m^udarbuoteir^^r^
s ehoro vedėjas
z,
minga procesija. įmonių buvo ta
as” išeinąs du kart •jie privertė kitas partijas su Brooklynan.
J. Brundza. Svočia irgi buvusi
hč* pageidavimas tampresnių ry — Vysk. J. Staugaitis. pvpilnė bažnyčia.
~ ’.r
jais
skaitytis
ir
Germanijos
choristė
Sabalėnka.
Bažnyčioj
bu

y.
v
Nenjorkietis
f^ftvakeje pilnai aprūpins
šių tarp Lietuvos ir Švedijos. Tos
Per biyželio mėnesį kas penk tus gėrė už Švediją ir Lietuvą.
sęime
yra
iškovoję
sau
Cenvo Iabaį iškilmingai viskas su
•
r'inūsų apylinke.
tvarkyta, kas darė gražų įspūdį. tadienis buvo laikomos^ pamaldos
X. X.
F? Su šiomis mintimis kon tro vietą.
AR TURĖSIME Choras puikiai giedojo “Veni prie Saldžiausios Jėzaus Širdies
i
f
ferencija pilnai sutiko, tik
Lietuviai, nors jaiTTabai
Creator” ,ir specialiai išmokytą su palaiminimu Šv. Sakramento.
SPAUSTUVĘ? ‘‘ Jungtuvių Maldą. ’ ’ Vargonais Mišparų nedėldieniais vasaros me
■pageidaudąma nuosavo lai,- senai pradėjo organizuotis,
NEWARK, N, J.
Kun. K Urbonavičius, Dv. Vadas,
tu nebus.
grojo"
A
Visminas.
jo, jei būtų galimybės, bet tvirtos katalikų vieny
Lietuviu Darbininkų Sąjungos
36 St. George Street,^
Jaunavedžiai, nors'gana jauni,
Mokykla
užsibaigė
14-tos
kuopos
piknikas
įvyko
22
Jau
metai
kai
susirūpino

Nonvood, Mass.
tpavedė tyrinėjimą išrinktai bės pas mus dar Visgi nėra.
jaunavedys 22 m., jaunoji 17, bet
dieną
birželio.
Tai
buvo
paminė

VI.
Paulauskas,
Pirmininkas,
abudu
rimti
ir
geri
lietuviai.
Ka

Lietuvių kalbos ir katekizaeijos
Mnisijai, kurion įėjo kun. Kad sustiprinus lietuvių ka me savo spaustuve. Ligi šiol
jimas 12 metų kuopos ir visos or
263 Fayette Street,
.? Balkūnas, P. Mačiulis talikų vienybę ir pasitarus daug darbų davėme nekata dangi ^vestuvės buvo ruiiųingoj mokykla užsibaigė. Atsidarys vėl ganizacijos ^gyvavimo. Vieta" la
LoweII, Mass.
—
iugsėjo mėnesyje. Vyskupas su
?ir J. Liudvinaitis. Minėta bendrais lietuviii katalikų likiškoms spaustuvėms. Tuo- svetainėj, tai ir publikos srrazios teiks sutvirtinimo sakramentą/tik bai graži įr piknikas pavyko. Žmo Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm.,
prisirinko ir risi gražiai linksmi
21 Fairfos Rd.,
'
nysija su Federacijos ne- reikalais yra šaukiamas Ry mi rėmėme jų įstaigas. Da nosi. Linkėtina - jaunavedžiams rudenyje,todėl ^pamokos vasaros nelių buvo daug.
Iš
apylinkės
miestelių
suvažia

Worcester, Mass.
hęu^iais veikėjais turėjo du tinių Valstijų Lietuvių Ka bar pasiryžome turėti savą kuolaimingianslos kloties, Šiame metu pertraukiamos. Ligi šiol
vo visi inteligentai, kaip tai, iš .Ant. F. Kneižvs, Sekretorius,
.
ja.
\ taip brangiame jiems momente. lankėsi į 120 vaikučių. Visi gra Rarrison^Keamy, Bellevillė, Nut- I •
Uasitarimii. Visgi nepriėjus- talikų Seimelis.
---------------366 W. Broadway,
Rčp. žiai išmoko lietuviškai skaityti ir ley, Hillside ir net iš Lindeno, o
Pradžioje buvo pasiryžta
New Yorko' metropolijoj
i prie tvirto nusistatymo, ir
South Boston, Mass.
rašyti. Rap.
iš
Newarko
tai
daigiausia,
kviestis“
Vvti
”
į
Brooklvna
Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas,
tuO pat laiku svarstant tą yra 12 lietuviškų parapijų,
Vytauto Komiteto susirinkimas.
Kunigas
Brigmanas
pasakė
la371 Portland Street,
įkrausimą vietos Kunigų Vie- kurios viena Su kitaj valan su spaustuve. Tas pasirodė
? liai gražią prakalbėlę iš darbinin
BROOKLYN,
N.I.
Cambridge, Mass.
Birželio 30 d. vakare ■ įvyko anybeje, todėl perduotas rei- dą laiko susisiekia. Bet to nepraktiška. Toliaus many
kų
gyvenimo.
pylinkės Vytauto Komiteto sdsv
Kontrolės Komisija
kunigams. Kunigų Vie- kia, didelė lietuvių katalikii ta “Darbininko” spaustu Apreiškimo Parapijos Metinis rinkimas.7 Po “dainų šventės” Orkestrą grajino visokius šo
Piknikas
kius ir žmonės linksmai .praleido Kun. E. Gradeckis, taipgi išrinko spaudos provincija* neturi katalikiš vės dalį perkraustyti, kže'
L
svarbiausias komiteto užsimoji396 Church St.,
Mctinis-milžiniškas Phn. Šv. Ap
Offiisiją, kurią sudaro ku- ko laikraščio,~o jis čia būti negalima. Galope Kunigų reiškimo -.parapijos piknikas įvyks ųias buo surengti didžiulį bažny laiką. ' '
New Britain, Conn.
Liko gražaus pelno, už ką kuo
tinį
apvaikšeiojimą.
Planus
su

sekmadieny,
liepos'27
J.,
Klaščia^s
nigai: S. P. Remeika, J. Si nai reikalingas. Taigi šio sei Vienybė (apskritys) nutarė
Simonas Cibulskis, •
pa taria ačiū dalyvavusiems.
ruošti ir vietą — bažnyčią gauti
24 E. Liberty Street,
monaitis, N. Pakalnis, K. E. melio ir bus pirmoji užduo-' pradžiai tik mažiems dar Clinton Park, Maspcthje. Šis pik pavesta komiteto nariams kuni
J. Grimalauskas, z K
Waterbury, Conn.
LDS. 14 kp. prot. raštininkas
nis'k J. Balkūnas. Ši tis išgvildenti save? laikra bams įsteigti spaustuvėlę. nikas bus labai įspūdingas tuo, gams: N. Pakalniui, J. Simonai^
Antanas
O.
Avižinis,
kad bus pačios vasaros- vidury,
rudo tik vieną iš- ščio įkūrimą. Tuo reikalu Dideli darbai bus siurteiami gražiame parke, su įdomiu .pro čiui, K. Pauloniui, P. Lekešiui ir
132 Douglas Are.,
J.
Balkūnui
•
^Darbininkui.
”
Žymi
spra

Proridence, R. L
~r
gramų, k. t parapijos choro dai
PRANEŠIMAS
-S
Vaik. les. išvažiavimas
A. L. R. K. Federacijos Na
‘
Literatinė Komisija
’aujos
■ i ga mūsų apylinkėje bus už nų, įvairių lenktyniavimų ir, ži
noma,
kuopuikiausia
muzika
ir
Anglijos
ap&ričio
suvažiavimas
įpildyta.
Kun. K. Urbonavičius,
Forest Parke liepos 6 d. po pie
šokiais. Puiki proga gražiai pra
36 St. (feorge St,
vyks
liepos
20
d,
1930
m.,
1-mą
Ryt. V. Kat. ‘Konferenci
tų Vaik. Jėzaus 4 sk. įvyksta iš
leisti vasaros dieną, drauge hitų
v- z
• ’
<
—
valandą po pietų, Lietuvių šv.
'
Nonvood, Mass.
šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Pederacija išgirs spaustuvės planus. parapijos prietelių. Visi tat reng- važiavimas. Visi prijaučią drau Roko parapijos fcvėtainėje, WebsKun. J. švagždys,
gijai ir našlaičiams kviečiami at
<? Jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21
Sveikintinas ir girtinas Ku kitės dalyvauti tame piknike. Titer
St,
Montello,
Mass.
Federa

20 Webąter Street, \
silankyti.
X
dd. Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kamcijos
skyriai
malonėkite
išrinkti
nigų Vienybes žingsnis. A- kietai po 50 centą. Jų galima gau
Montello, Mass.
1 j.
■ 1
ti parapijos klebonijoje arba pas
< pas Adams Street ir Nctv York AVenue, Newark,
kodaugiausia
atstovų
į
suvažiavi

Kun.
F.
A.
Virmanskis,
pylinkei -reikalinga devocio-'
draugijų narius.'
mą, nes buę metinisVir paskutinis
v 'New Jersev.
“
50 West 6th Stręet,
nalų -krautuvė ir knygynė
Kvieslys
• y
South Boston, Masf f
prieš Federacijos kongresą. Tra
MASPETH, L.I.
py Visi A. Ix. R. K. Federacijos apskričiai, skylis. - Tikimės šie bts sujung
ir daug kitų svarbių reikalų. Pra Kun. F. J. Juškaitis,
£ riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drauGražus išvažiavimas ,
šome, kad kiti apskričiai nereng
ti su spaustuvėle, Katali
43TWfadtor St.,
tų
išvažiavimų
rugpiūŠo
IO-tą
diejos bei kuopos, taipgi visi Federacijos torieteliai
Cambridge, Masa
kai“ turėsime vietą kur kreip
Forest Parke, birželio 22 d.,
.Yi
bų.
1930
nu,
nes
tą
dieną
įvyks
A.
Kun. F. W. Sttakauskas,
rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip
tis saviems reikalams. Daug
vietinė Mot Sąj. 30 ,kp. turėjo
151 Rogen Street, t
JT
L.
R.
K.
Federacijos
Naujos
Ang

Rytinių Valstijų savo^išvažiavimą. Atsilankė gero
svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos
rūpesčio išreiškiama dėl lai; Sveikiname
lijos apskričio Išvažiavimas, Oak
Loveli, Man.
Katalikų Konferenciją
Šventėn 20-tan Kongresam
"
- "
kas būrelis žmonių ir gražiai pa Grove, Nonvood, Mass. į
vakorčių agentūros. Laisva
Atstovas A L. R. K MeracŲoa ,
* Konferencija prasidės liepos 41 silinksmino. Pelno liko' į 25 dol.
' Tarybon
Am. L. R. K. Federacijos Sekftet'orijątap
manių malonės- nenorime. d., 10 vai. ryto šv. Jurgio par. j Ši kuopa yra gana darbšti. Jai Federacijos Apskričio Valdyba:
į;380 Hale Avė., Brooklyn, N. Y.
Antanas
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