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100 SUŽEISTA KUOMET '

VILNIUS.—“KurjerWL 
lenski” stambiomis raidėmis r t - ■■
praneša, kad lenkų švietimo 
mipisteri ja atšaukė prieš ke^> 
lerius metus suteiktas Vil-

niaus lietuvių gimnazijai 
viešumos teises. Tą įsakymą 
net “Kurjer Wilenski” va
dina išimtinų. Apie jo prie
žastis pasisako neturįs infor
macijų. < 1
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PROKLAMUOTA LATVIŲ-LIETUVIŲ SPAUDOS 
VIENYBĖ
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Laikraščių^ pranešimų, į 
Helsinkį . suvažiavo daug 
Lappua judėjimo vadų, ku
rie tarsis dėl žygioj sostinę. 
Judėjimo pirmininkas Kos- 
sola gauna daug laiškų, ku
riuose žygio dalyviams siū
loma nemokamos patalpos ir 
išlaikvmas. W

Sąryšy su šiuo politiniu 
padėjimu Roumijoj, politi-

? KAUNAS. — Birželio 21 
.d. Jachtklubo salėje per pie-, 
tus, kuriuos iškėlė Liet. Žur
nalistų Sąjunga latvių žur
nalistams pagerbti, abiem 
dalyvaujančiom pusėm pri" 
tariant, buvo proklamuota 
latvių-lietuvių spaudos vie-

< njfoe. .
Pačią vienybes idėją iškė

lė latvių žurnalistai per 
’ rautą pas užsienio reikalų 

ministerį p. Zaunių. Ten pat 
/ |buvo išaiškinta, kad šia! *i- r
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dėjai visiškai ir net karštai 
pritaria visi visą krypčių 
spaudos' atstovai latviai ir 
lietuviai, bet nusistatyta ją 
iškilmingai proklamuoti tik 
ant rytojaus lietuvių žurna
listu sąjungos pietų metu. 
Taip ir buvo padaryta. ’ '

Šia proga gražias ir giliai 
atjaustas kalbas pasakė žur
nalistų sąjungos pirm. dr. J. 
Purickis, latvių žurn. sąjun
gos pirm. p. Skalbė ir latvių 
atstovas p. Liesins. ,

* DREBA RAUDONASIS 
SLIBINAS

nėse sferose;
Kalio ka 
rinkus atsistatyta!

Iš Lašiopr® 
naktį į biržyto
pįe 100' žmoni įsiveržė į 
darbininkų nam 
stybinę* vėliavą 
gatvę Lenino ir 
semburg paye 
degino. Kit 
ta. E. ‘
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Sovietų spauda su dideliu 
susidomėjimu. seka įvykius 
Suomijoj ir pranašauja, kad 

z 

netolimoj ateity joj bus fa
šistinė diktatūra, o po jos 
jau prasidėsiąs karas. 
“Pravda” vedamajam “S. 
S. S. R. priešai reniga są
mokslą” rašo, kad nuo šiau
rės "Ledinuotojo vandenyno 
iki Juodųjų jūrių bręsta žy
mūs, politiniai įvykiai. Karo
lio sugrįžimas į Rumuniją 
liudija, kad padidėjo kapi-

BERLYNAS 
penktadieny pi 
burg:: paleido 
(parlamentą) 
reichstagas afn 
rių kabineto pa 
vesti savo finan 
sų įstatymus.

Ministerių/) 
kancleriuH; 'Bi 
liėka kaipLuvę, 
denburg įį^feri 
>utĮrDą. ■ _
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darbininkų apdraudos įsta
tymus. Tie įstatymai įėjo į 
galią šiomis dienomis ir jai- 
siąis naudojasi apie 9,00(^- 
000 darbininkų.
' Darbininkai apdraudžiami 
nuo ligos, sužeidimo, senat- 
vėš ir mirties. U - 

Tai yra priverstina ap- 
drauda ir paliečia visus dar
bininkus, kurių metinės ai- f-’L ' v. • '
gos neviršija nuo -$600 į me
tus daugely vietų iki $700 į % .v
metus didesniuose miestuose.

*Visi darbininkai turi mo-- . A -

keti apie 9% algos į. apdrau
dos fondą. Darbdaviai irgi 
moka lygią dalį. Valdžia mo
kės pusę sumos. _ .

Šį apdraudos planą 
Darbo Departmentas. 

N. ' J ' <____
■ STRHKAS AIRIJOJ

, ’ Dubliuf Airija. — 
kęliečių streikas,x simpati
zuojantis bus ’ų draiveriams,' 
nukirto susisiekimą. Bus’ų 
dra»veriai streikuoja reika- 
laudami .pripažinti uniją.

ves

giaų kaip 100 žmonių sužeis
ta kuomet Pennsylvania ge
ležinkelio ekspresinis trau
kinys važiuodamas į New 
Yorką trenkė į paliktą ant 
rėlnj. automobilį. .

Susimušimas įvyko prie 
Bumett ir Pearl gatvių. An
tras ir trečias traukinis nu-
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NEW YORK. — Gregory 
Dessedovsky, buvęs Sovietų 
ambasadorius Paryžiuje ir

• ” * ' a J

buvęs Amtorg korporacijos 
direktorius savo straipsny a- 
pie raudonųjų veikimą A- 
merikoje pažymėjo, kad 
Haskva kasmbt propagandai

' Viėffimy Vytauto Didžiojo
Ž’ • ' - '

komiteto pastangomis, turi
€ metrus aukščio ir labai
gražus. ■' x

Paminklo atidengimas pra
į sidėjo pamaldomis Vytauto

D. statytoje bažnvčioje? Iš-
/ —iT-z
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čiai buvo iškilmingai priim
ti; vakare įvyko gegužinės.

Kaip šv. šv. Petro ir Povi
lo atlaidų dieną į iškilmes 
supląukė didelės minios 
žmonių.

Vengri ją, 
kad ji susitartų su Rumuni
ja, kuriai visos jėgos reika
lingos'SSSR. pasieny Besa
rabijoj. E.

TARDĖ PROFESORIŲ AUG. VOLDEMAR|
------------- ! '

Kap pranešė “Įd.. Št.,” 
pas prof. Voldemarą buvo 
atsilankęs Kauno apygardos 
teismo prokuratūros atsto- ; 
vas. . ' .

Prof. A. Voldemaras pa- 
prašęs klausimus patiekti 
Taštu. Prokuratūros atsto- 
vaslatai padaręs.

Patiektieji p. Voldemarui 
klausimai lietę jo pareiški- 

& mus spaudai.. P. Voldema- 
»ras atsakęs, kad esant cen- 

£ zūrai, kiekvienas nepagei- 
daujamas sakinys išbraukia- 

• mas ir Jko nenorima—nepra- 
leidžiama. Kas dėl užsienių 
spaudos atstovų, tai jie taip 

įė pat esą kontroliuojami. To- 
& dėl dėl pareiškimų kelti by-
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VYTAUTO BOSYS 
' MARIENBURGE

Kauno muziejaus vadovy
bė iš Marienburgo gavo pra
nešimą apie ten esantį rūsį, 
pavadintą Vytauto yardu. 
Spėjama, kad tame rūsy bu
vęs uždarytas Kęstutis, Vy-

lą nesą galima, atsakęs - pfc 
Voldemaras.

Teko girdėti, kad šis tar
dymas esą buvęs pravestas|auį.o feVaS- 1565 metų Ma- 
nustatyti {am, ar pareiški
muose nebuvę ko neleistino.

. i ..
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VATIKANE KASTAS 
STABMELDŽIŲ 

ANTKAPIS

Statant Vatikano gelžke- 
lio stotį iškastas pagoniškas, 
pamnklas, kurį buvo pasta
tęs Valerius Enitnens savo 
žmonai. Mano kad šis kapas 
priklauso tam kapynui, ku
ris kitados buvo -prie via 
Cornelia.

rienburgo pilies aprašyme 
šitaip kalbama apie šį rūsį: 
“Tai rūsys Vytautas.- Vie
nos' jo dalys medinės, geleži
mi apkaustytos' Kitos gele
žinės. O iš lauko puses gele
žine, tvorelė. S>ienos geležies 
skarda išmuštos. Tas rūsys 
pavadintas “Vytautu/*
- < ■

MAINIE^IAI PASIRAŠĖ 
. SUTARTf

DR. J. PURICKIS-“LIETUVOS AIDO” 
REDAKTORIUS?

Aido” redaktoriaus kėdę už
imsiąs Dr? J. Purickis. Ši 
žinia pasklinda visuomenėj 
jau antru kariu, tąigi yra 
pagrindo manyti, jog gandui 
yra galima virsti realybe. <
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“Li^f. Ži-i įi ĘAUNAR — “Li£. Ži- 
ę nios” praneSa, kad "t. A.” 

redaktorius p. Grfttaihis at- 
F sfeakė nuo savo pareigų ir iš- 

> važiavo įAavo tėvišk'ę. “Liet 
m-.* ■■
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šoko nuo relių ir nųrie4ėjjw 
pakalnę, ketvirtas pag 
bino pakrantėje. Kiloįj 
ras ir daug žmonių. ”

Automobiliu kuris 
paliktas ant rėiin, sul 
šmotelius. Policiją sakofJaįįP 
žmogus,.prieš traukinio at?jjfe 
žiavimą pabėgęs iių spgįi^ 
kad jis buvęs girtas. • : 'J ■
r . ..
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Amtorg ir armijoje vedė? 
propagandą.

Legislatūroš kompan 
'(tardyme iškeliama ?;I 
daug įdomių žinių apie 
munistų darbus Amerikoj

AMERIKOJE
/
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išleidžia po $110,000.
/t?/'-/’ z

Amerikon,-;
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Legislatūroš kompanija

- Geležiu- pinigus siunčia per Berlyną
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nukirto susisiekimą. Bus’ų
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siremdami Meralės konsti

tucijos paragrafu 438^oiris 
duoda ' preridentur diktato
rišką .teisę,, suisdėjus nepa
prastai padėčiai. - ;; -

--   C5” -v k

Ši - diktatūra /tęsis 90 die- 
nų, kol'bus pravesti valdžios 
■fiiiansiniai įstatymai.

- "'T
imnistąris ’ įsakė ' paleisti iš 
Vronkų kalėjimo gudų 
“Hromados” generalinį se
kretorių Burcevičių.

Kaip žinoma, neseniai iš 
kalėjimo paleisti devyni gu
dųatstovai, kurie taip pat 
buvo nilteisti /‘Hromados”
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Teisingumo- Mediniu, šališkię ir žįl

Nauji rinkimai bus rugsė-•
jo 14 d. ' - ’
/ \ w z

Vokietija ekonominiai skur- tas su lenkų noru susitaikin- 
sta. Turi- $120,000,OOO defici- 
to. ' * .

S. Ž S. R. EKONOMIŠKAI
' BANKRDTUOJA

Matyti, paleidimas suriš-

%
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validų priėglatmos* 
mask Vėjas nuvertė 
gą, o -potvynis mune^' kelįs^ 
tiltus.

Nuostolių audrapadarėUŠf' 
.200,000 litų.

WHALEN PATARIA DEPORTUOTI
z

čių kaimo laukus - perėjo 
smarki audra su ledais. Le
dai iškirto apie 75 proc. ja
vų, daugiausia kviečityir ru
gių. Išmušti} javų plotas šie-. •/■.-.A

NEW YORK.—Nauja al
gų ir darbo sutartis tarp 
United Mine Workers of A- 

~ f

mericą ir kietųjų, anglių ope
ratorių. pasirašyta pereitą 
šeštadieny. \ ’

Nauja sutartis įeis į galią 
rugsėjo 1 d. ir tęsis iki baL 1,

Tikisi, kad padarytą su
tartį abi pusės ratifikuos.

Sulig tos sutarties, algos 
^paliekamos tos pačios.
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tijsu artimomis ‘ ‘ Hronaadai ’ ’ 
gudų sferomis.

VOLDEMARAS KALTINA 
CENZORĄ 

KAUNAS.—Užsienio lai
kraščiai juokinga forma ap
rašo, kaip Voldemaras raštu 
pasiaiškino Kauno apygar
dos teismo prokuratūrai dėl 
jo duotų užsienio spaudos 
atstovams pasikalbėjimų.

Tam savo atsakyme Vol
demaras, pasak vokiečių lai- 
krašių, ginčina, kad proku
ratūra neturėjusi - teisės jo 
patraukti*į'teismą, jei jis 
kuo nors įžeidęs žymius žmo
nes. Traukti į teismą jį ga
lį tik tie žmonėįfkurfe^ jau- 
tęsi es? įžeisti.,n^ Ž;

Kai dėl jo dfič^ in^erVju, 
tai,.sako, čia joV^'kaltiniinų 

negalį būti, nes cenzūra, kai 
jai * inka, tą gali iš
braukti,

. .. ' _ ja įvežamukį Lietuvą užsie- 
sritims aprūpmtuTa&au ne. lftikra^iua 

čia niefe negalįs būti kalti
namas — nei jis nei užsienio 

1 į '• .
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-Specialė f Amtorg vadina suklastavį

“Vossische ZeitungUpra-
•

neša, kad Sovietų Rusijoj di
delių sunkumų , sukelia nau
jas vyriausybės “aprūpini
mo” planas, kuriuo gyvento
jai, turį gyvulių daugiau, ne
gu reikalinga pragyvenimo 
i^iinimumui, turi atiduoti sa
vo gyvulių dalį kitų sričių 
gyventojams. Iš visų kraštų z 
gaunama nusiskundimų. 
Turtingiausiam Sovietų Jau
siuos gyvulių atžvilgiu kraš
te Kazakistane buvo numa
tyta gegužės ir birželio mėn. 
surinkti 23,000 galvijų netu-

A *

rinčioms gyvulių pramonės,

žiūrint visų pastangų, ten 
buvo surinkta tik 1,400 gal
vijų.
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tor ji kontroliuo-
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BOLŠEVIKUS
*

new'york.
komisija, kuri tyrinėja bol- 
ševikų veikimą Amerikine.' 
gavo nuo buvusio policijos 
komisijonieriaus'Whalen fo
tografuotus dokumentus, ku
riais parodo, kad Sovietų 
Rusija per savo agentus Am, 
torg korporacija dėjo pa
stangas sukelti industrijalif ^^1- 
nę revoliuciją šioje šalyje.

%

Jis sako, kad galįs įrody
ti dokumentų tikrumą ką

mu. ,
Whalen pažymėjo, kai 

didžiuma komunistų, yra krife 
minalistai. Jis patarė kaipo 
tokjus deportuoti. Be to, jų; 
manymu, reikėtų isleiste 
griežtesnius deportacijos 
statymus, registruoti ir 
tų ženklus nuimti visų nėjp«* 

“Jeigu įstatymai bū> 
tų pravesti ir apie 500 koma* 
nistų būtų deportuota/* jųje

. .. ... . » -» i -

✓

sako, jis tikįs, kad tuo I 
vizmas pasibaigtų. •v&s
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tų sričių kultūriniems hį 

lams, kuriems išleista a^iį 
100 milijonų markių. 
kraštis pastebi, kad SaaUd 
vėS"valstybės išleido 
Reino krašto okupa< 
kalaite negu visas J 

sumokėtas aUyginiiAas J 
kiemai oi 1871 met * &

KIEK KAŠTAVO REINO KRAŠTŲ 
OKUPACIJA

- BERLYNAS. — “8 ĮJhr 
Abenijblatt” paskelbė Reino 
krašto okupavimo išlaidų są
matą. Laikraščio žiniomis, 
nuo karo* paliaubų paskelbi

mo iki 1930 m. birželio 30 d. 
Reino krašto' okupavimas 
kaštavo 6,446 milijonui mar
kių. Į šią sumų neįskaitytos 
| Vokietijos išlaidos okupuo- 
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inkamai drėgnas,Oėl to 
Venciai gerai sustiprėjo 

mėnesio pabaigoje dau- 
je ūkių buvo vertinami

i (75% pranešimų)^ ki- 
e vidutiniškai (25%), 

lyginus su praėjusiu pa
ritu — žiemk. kviečių ir 

jugių pasėliai šiemet verti- 
geriau./ Išgadintų 

idenikėiičių pasėlių, kuriuos 
^jp^kėjo atsėti vasarojaus kul

tūromis, šiemet buvo apie 
500 ha. ; pemai žiemkenčių 
Jbuvo atsėta 13,100 ha. Kai 
kuriuose pranešimuose pa-' 

'žymėta, kad geriau įtręštose 
Jdirvose žieminiai pasėliui 

; 'pradėjo gulti, nuo ko gali R-
^sumažėti jų derlius.

.'.^Vasarojaus sėja daugumoj 
Alkių buvo/.pabaigta gegužės

- ■ v-> I'j _

y5r-2O d.; linų sėja įr bul- 
?>.yių sodinimas užtruko iki 
phiržeĮio,. Palyginti su kitais 
jotais,'vasarojus šiemet vi- 

^ .fioęe apskrityse pasėtas vie- 
part-pora savaičių anksčiau. 
•. nitskirose apskrityse vasa- 
rįnių kultūrų vertinimas gą- 

ifiU'vienodas: didesnė korės- : 
kgondentų dalis vertino vasa- 
fe^)jxąus pasėlius — gerai, o 

kita —vidutiniškai; blogas 
pasėlių vertinimas paž^unė- 

atskiru.osę prąnęši-
V- - V*

ouoūfi 
te&ąl dobilai viso- 

^apskrityse vertinami maž- 
dąug vienodni gerai. An- 

nečius dobilus ir pievų

žolę dalis korespondentų 
vertino/gerai/ kita, dalis — 
vidutiniškai. Palyginti su 
praėjusiu, m^tų pavasariu 
dobilų įr pievų žolės šiemet, 
vertinamas geriau.

Viši vaismedžiai ‘ žydėjo 
gražiai įr pilnai ir tik kriau
šės kiek mėnkiaii, nes labiau 
negu kiti vaismedžiai buvo 
sųsilpnėjusįoš dėl 1928—29 
Šalčių.

Ganiava smulkiuose ūkiuos 
se prasidėjo < gegužės ' mėn. 
pirmoje pusėje. Stambesnie
ji.ūkininkai išleido gyvulius 
į ganyklas gegužės pabaigo
je. Daugumos ūkininkų gal
vijai ir avys šiemet į gania
vą išėjo gerai atrodą, peš 
pašarų buvo užtektinai. '.

Augalų kenkėjų pasėliuo^ 
se per gegužės mėn. buvo 
jnažai pastebėta, užtat pikt
žolių, aptekusių laukus ir 
pievas, visose apskrityse šie
met daugiau, negu būdavo 
kitais metais.

f • ' .

Ledai, iškritusieji gegu
žės 24—25 d. d. Rokiškio ap
skrity, Kretingos apskr., ge
rokai išgadino gana didelius 
protarpius javų ir žolių ir 
smarkiai išplakė vaismedžių 
žiedus. Be ledu, šiek tiek 
nuostolių padarė nepapras
tai smarkios liūtys, iškritų- 
sios centro rajone apskrity
se gegužės 27 d.

' . , .. * -
alės save jaunuoliu draugu 
ti, kuris 1930 metais neuž- 

fenumeruos leidžiamo Kaune 
eivių, skaisčiausio mūsij tan

ia Sėdo, žurnalo

“ATEITIES”
ualas eina sąsiuviniais po 64 
kas mėnuo jau 10 metą. Jame 

d gražių eilėraščių, beletristikos 
rkėlių, įdomių ir rimtų straips- 
iliustracijų—pažinsi visą Lie

jos besimokančio jaunimo gyve-

r” visų pigiausias Lietu 
šias. Už $2.00 jį gausi 

ąjj tUėųuo su mėnesiniu 16 pusi.
Draugo” priedu. Pusm. 

'■)*-;$1.00.'Moksleivams; met. — 
pusm. $0.50. Tad skubėki'

dr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais- 
ALR

^žolė trokšta rasos ,gamta gaivi
nę ir stiprinasi saulės spindu- 

o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
—gimtinės, gaivinasi ir stip- 

tan jos gyvenimu įr žiniomis.
........... , -

GAISRAI LIETUVOJE
-. l , c_* | : ■> —;rte Į —

-Birželio 29 i'Toni^io 
mlęstely kilo gaisras. Sude
gė klojimas.

Tą pačią dieną apie 14 vai. 
Rokiškio girininkijos Pane
munėlio miške užsidegė žolė. 
Gaisras būt beregint išsiplė
tęs, bet žmonėms pasisekė 
šiaip taip per dvi valandas jį 
užgesinti. Išdegė 'tik dalis 
jauno miško.

Birželio 30 d. perkūnas 
trenkė į St. Gintauto namus 
Abelių kaime, Pandėlio val
sčiuj ir uždegė. Pamatę ug
nį, subėgo gyventojai- ir 
gaisrą užgesino. Vis dėlto 
ugnis padarė 2,000 litų nuo
stolių.

Kitas perkūnas trenkė Pa
ine vėžio valsčiuj, Vabalių 
vienkiemy į Domo Lukaševi- 
ciaus namą ir jį sudegino. 
Tuo metu kambary buvo šei
mininkas. Jį žaibas užmušė 
vietoje. Po gaisro griuvė
sių ištraukė kaimynai tik jo 
lavoną. •

Trečias perkūnas sudegi
no Stakliškiij valsčiuj, Ūlko-

‘ \

v '

y \ j ' '' . ______? KĄ TTK. lit3Q IŠ ŠPAUDOS NAUJA KNYGA 
? - ; . VARDU

USaS WWMB BNUarilHS 
WNWESK

’r Parašė KUN. PROF. PA. RUCI8, M. I O.

jLtbai {domi knygą. Aprašymas šymiaustų nuetUdų Kunigo 
gtrot P. Bučio, M. I. C. kelionės j Australiją Kainą frinkš- 

virieHris 11-50- Kietais viršeliais $1.00 Utek>Wte 
sekančiu adresu:

“DAUHNlnO’' ADMINIETKA0IJA
W«rt Broadiny, Bottth Boston,

-A-— ; ‘ ***/*** •• r

nvA»*1

draustas 120Olihj sumų. 
1ketvirtas> ir paskutinis’ 
perkate mte Nemunaičio 
valsčiuj,r Vabaliiį kaime. į 
Kaz. Gndonio kluoną. Kluo
nas sudegė. Nuostolių pada
lyta už 1740 litų.

. ■»

•Ą ■ --------------------------------- i

_ Merkine. Garsi senovėje 
buvo. Merkinė, garsus jos 
vardas plačiai skambėjo po 
• J P T-
visą Lietuvą. Merkinė buvo 
tokia, koks dabartinis Vo
kietijos miestas Luxembur- 
gas. Bet pasižiūrėkime, ko
kia šiandien Merkinė, kokia 
jos padėtis, koks gyvenimas 
merkiniečių.

Jau nebe ta Merkinė, koę 
kįa buvo senovėje, kokia bu
vo prieš metus, kai dar turė
jo savo vienintelį švietimo 
židinį vidurinę mokyklą. Bū
davo ruošiamos šventės, pra
mogos, liaudies universitete' 
laikomos paskaitos^ vis dėka 
mokytoji! ir mokinių. Dzū
kai nepažįsta dar gerai aukš
tos kultūros ir besilaiką įvai
rių prietarų, dėka vidurinės 
mokyklos pradėjo susipras
ti, ir ėmė savo sūnus bei duk
teris leisti mokintis; čia mo
kiniams buvo skiepyta, gra
žesnės mintys^ idėjos, kurias 
jie nešė savo tėvams, bro
liams ir sesutėms. Ir to nau
da buvo labai didelė. Sulen
kėjęs Merkinės miestelis 
staigiai ėmė lietuvėti taip, 
kad dabar retai kur beišgirsi 
jaunimą bekalbantį lenkiš
kai. ŠiandieniboveikTrinu iš 
miestelio $ud Wtas
bažnjriįnis choras gražiai gie
da lietuviškai.

i

Atsilankius Merkinėj Bū
davo jauku ir malonu. Šian
dien liūdi Merkinė. Pernai 
čia tapo ^uždaryta vidurinė 
mokykla/ tas vienintelis 
Dzūkijos švietimo žiburys, 
su ja liko palaidotas viskas. 
Neturtingi dzūkai negali 
niekur kitur leisti mokintis 
savo vaikiu Visi jie sėdi na
muose; Tamsuma vėl užka
riauja savo pozicijas, alko
holis pasidarė aktualus daly
kas. Šiandien dzūkai liž jį 
atiduoda paskutinį .gautą 
centą, manydami viską pa- 
miršią. .

Tad vidurinės mokyklos 
uždarymu padaryta žala ne 
tik patiems merkiniečiams, 
bet ir visam Dzūkijos kraš
tui. Reiktų rimtai vėl susi
rūpinti dzūkais ir tuo apleis- 
tiriDzūkijos kraštu Merkine. 
Merkiniečiai ir visa apylin
kė išsiilgusi laukia, kad būtų 
atidaryta vidurinė mokykla. 
Argi galės būti apvilta švie
sos šsiilgusi jų viltis. 1

’ 5 , i-

. STATO EĄ^ĄNGOS-LrEFOJOS 
į ■•Sic' JmNTĄ >• t

Šįąfs mįptpls latviai nutarę 
pasfafyti keletą naujų plen
tų ir atremontuoti senus. 
Tarp jų taisomas plentas, 
kuris eina iš Liepojos į Pa
langą. Tam reikalui latviai 
lW.kj-rė 34,000 lah,.. Patai, jį.įjjg. «£*

j .
Kainos. Ponas* Liubinas

- ■ • •' v
už paskleidimą “Tautos Ke-

W”
pavasarininkų .Zanavyku 
konferenciją. įvykusią 1929 
metais Šakiuose. 1930 metu 
birželio 33.‘d, Kąųmiesįčio 
Taikos Teismo liko nubaus
tas dviem savaitėm arešto.

UŽ PASTATOMA KRYŽIAUS — 
KAT.fJTMAN
.. . . • — *i X. . •

Pajevūnts. Čia yra gražus 
kryžius pastatytas 1898 m. 
Tačiau jo statytoją Petrą 
Puodžiūną rusų valdžia už 
kryžiaus pastatymą įgrūdo 
trims paroms Vilkaviškio 
kalėjimai). Prie to kryžiaus 
tikinčiojo jaunimo būrelis š. 
m. gegužės mėn. 25 d. suruo
šė viešas iškilmingas geguži
nes, pamaldas. Daug jauni
mo buvo prisirinkę ir iš toli
mesnių kaimų. Pamaldas lai
kė geras jaunimo prietelis 
kun. V. Birbilas, kuris, be to, 
pasakė pamokslą apie Pane
lės Švenčiausios garbinimą 
kitose šalyse ir ypač Liurde.

ty terore peteį ūjęįnin- 

kų kluonų*. \
• " l '

-.Viesulasiitėjo nuo latvių 
(sienos # teteo per Onu
škio dvar^. Kitur nuostolių 
ųepądarė, tik vieną pieme
nuką truputį paritino.

* ——z—
N»WIITA LflBTUVOS

• PARODOS BETENYBfi
Lietuvos ir^Žbines Ūkio ir 

prainonvs budelio m. 1£—22 
d. parodos katalogo raguočių 
pavienių .augintojų skyrius 
63 puslapyje* pažymėta, šad 
A Žilinsko 1927 m. lapkri
čio 30 d, gimęs feuZitts Ifaraoa 
1929 metais produktvo: pie
no 4658 kg~ riebumo 3,697c, 
riebalų 171,9 kg.

Tai nepaprasta retenybė, 
kurios nerasi jokioje pasau
lio parodoje, ‘ ,

VIESULA8 SULAUŽS PENKIS 
KLUONUS

Iš Rokiškio praneša, kad 
birželio 30 cL’apie 15 vai. vie
sulas sulaužė Juodupės vai-

- PAVII 
. .Jr > .

:UC£ . -f4-“
rĄ^^S^ryįr su 
Pigiojo paviljono

projekto auborizavimu, tarp 
J. J.Biirbos/kurs ikišiol bu
vo vadinamas to /projekto 
autorium, ir tikruoju to pro
jekto autorium dail. L. Trin
kiu įvyko spaarkus inciden
tas. Susižinojęs, kad savo 
draugi) patariamas, L. Trui- 
kys padavė atitinkamo turi
nio penėsimus spaudai su 7 
asmenų (liudininkų) para
šais,-liepos 2 d. apie antrą ya- 
lancž naktį J. Burba atėjo 
pas L. Truikį ir, sako, gra
sindamas jį ‘ nušausiąs, pri
vertė pasirašyti raštą, ku-

• rt ; i . ' * "

PRANEŠIMAS
Blaivininkų Naujosios Anglijos 

Apskričio ir šv. Pranciškaus para- 
pijos, Lawrenee, Mass. Įšyažiavi- 
mas įvyks Palangoje rugpjūčio 31 
d. š. m. ' z '

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

Išyažiavnao Komisija

■ !! ■

PONAS KOSULYS SUVAŽINĖJO 
MOTERISK?

Plente netoli Jurbarko^ 
ties Darnių kaimu, liepos 1 
d. šoferis Jonas Kosulys, va
žiuodamas iš Jurbarko leng
vuoju automobiliu, suvažinė
jo 50 metu moteriškę, Oną 
Armanavieienę, gyvenačią 
Jurbarko valsčiuj, Montvilų, 
kaime. Nugabenta j Jurbar
ko ligonię. Liepos 2 d. senu
tė nuo žaizdų mirė, Šoferis 
suimtas.

V ?, * • .4-.
• A> i • *£18jUąiikia v9

Vytduto DidžĮpjo pdvjljodo 
projektu nieko bendro netu
rįs. ' .

Kitą dieną J. Burba lankė 
redakcijas, kuriose L. Trui- 
kvs buvo atidavęs straips- 
niųs ir prašė jų nespausdin
ti, Apįę, šį įvykį pranešta 
kriminalinei policijai. ,Pasi- 
piktinę L. Tnlikio kolegos i- 
masi žygių, kad nesąžiningus 
J. J. Burbos darbus į viešu
mą iškeltų.

si|ia plentą, sako, bus page
rintas susisiekimas inntoefk-
listamk ir visokiems turis

tams.

a , %z

KADA JUS VARGINA
> ? K0NBTOACIJA

' Ronstipacija leidlia Nsirtoktl puo- 
dingoms atmatoms. Ale nuodai būna 19- 
BfiStojatn) po Fl«a kua« (r yra priežas
tis beveik visi) ligų ir silpnumi), abel- 
no samenkSiimo. Nuga-Tyme Uralo kū
ną *ir kraują nuo Ilgas glm^anaą me
džiagą. sustipriną inkRtps ir rmle Ir 
nugali konstip&cfjs. Kada žie'nuodai 
lite pašalinti iš sUWw. pilvus Ir kfc 
f! organai {gauna nauj# sptkę ir ner
tą! ir muskulai PUHllaro atjpresiiL 

Nugn-Tone sutelkia Jtnua gers ape- 
f lenętUu raririkisa- 

________ _ poiiMngss irstgaivi- 
hsniis, svarumai pa<JWWa peš ajlipsp- 
Mus, neranrnslna ta 
sveikata žymia! pagerėja. Jus 0> 
gauti Nnga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jusy pardavėjas 
neturi ją atake, paprnijttt jj užsakyti 
jų dėl jįa iš savo dUaberfo,-

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusi, didumo,

Tėvai, aųMėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradekite jiems tą lai
mę kurtį jau nuo mažų dienų. Pąts 
pirmas tam darbas — tai Įprotis 
ti vaikas 4ąr mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir feražu. Tai 
yra.visai nesunku ir nebrangu 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams ąyiesti, dorinai ir lavinti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
doiųių skaitymSlių, įvairių žinių, 
mjslių, galvosūkių Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. ’ /

- fšr; >•:'

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — foe 4 
Ht. metams. ? f A k K

laikraštis.

Kąina Angelo Sąrgo Vaikų Są
jungos nariams 8 lit,, o visiems ki
tiems 4 liti metams. Užsienyje 8 
litąi metams 4 litai pusei pistų.

‘ *’•? **

Priedų duodama loterijos billą-

*Adresa$t ”migMntee”

ĮVAIRIOS KNYGOS -

tinimas moterims jų samani
niame, šeimyniniame ir visuo- 

Kun. V; Kulikauskas w——15c.

nelis) su paveikslais. J&ftk 
vių kalbon išguldė Alyva^-AOo,

Trys Keleiviat-Krikščlonb, 
Žydas ir Turkas. Pamokinsj)- 
ti apysaka. Parašė T. Vyš- 
nbuikM, Verti \.P40e»

gražūs pasiskaitymai apie ir 
vairius gyvenimo atsitilimuA. 
Parašė J. Tarvydą* riwl Wn^,Alhr

Tutff NaRMr-Hųokiilišld 4#* 
siskaitymaL Parašė Uosis——45c.

Didžiojo' Karo Užrašai—su 
paveikslais iš Į914—16 metų 
Parątf P, ąAd»ikia įgą

Gerumas — aprašymas apto 
gerumą per Tėvą Faberą-Fk 
lipiną. Vertė Kun. P. L.__ l|$e-

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kokkj S.

4a Ir fe
Katalikų Bažūyšte ir D»-

Tąųiaf Žilini
Apaštalystes Maldos Statu

tas. _ Verte Kun. P. gauro- 
ęąiūf »■ f ji - feĮ-.n-Ųj .<>. .

XXIX Tarptautinis Euciia. 
ristipie Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bužys, M- I. C___ -1.50

Mūsiškiai Užsienyje Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
lyčių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų.., Išguldė 
Magnus Paryalkįetia------ -t—

Kelicmi Aplink Fasaulį p®
80 dienųrr-Ate Vte‘4* 
be galo jdpniūi 
lionėB per įvairina 
Parašė Julius Verną, 
J. Balčikonio___ ,__r

Pramoninės Demokratjioa Pa
grindai. Parašė Uosis ---------75

■e — 
, ’ z

kįŪte ’jąįlte’ pMteųL-rrr^-te 
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio.-VertB S. Rakauskas 15e 
BoSeviiopM Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj —— 7,*;1.-^y-te- 

gaidte Vainikes—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Chd- 
genis___ ^0°

Laimė — (pofina). Parašė
Vaitkus /-J - -.■te

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
is lenkiško kun. K S............... 10c.

• Mūsų WJte« -r išaiškini
mas pagrindų mūšų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Sirririąe . te 

Lietuvos Ženklai- — Išleido
J. - Šeškevičius ir B-vė, Kau- ..
W —-.'v?--„u, - ....te 

1 Rmgs įr Kalbėk: Deklama
cijoj Monolgai ir Dialogai
Parašė Juo$ąs f, Ęovaa ...te 

Graudūs Verksmai. ~ Ver
tė Vysk. A, Bateauskaa___ 10c.

Kristalu Kryžta*: Stacijos, 
Graudūs VerkriuM, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
uriaąia IšlMlokim. K. A-V*- 

sys —_______ 25c
Dangum KaraBeof. — Ęu- 

rįnką Kųu. M. Gąyalevičjiu; 
be apdarų 75 centai, su ap
darau —w. ..v. . ---------$100

Žmogus ir Gyvurip. Para
šė kun. P. Bučys_______

SociaBauae irKriMRteyH.
Prot V. Jurgnčig . ĮOę. 

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ____________ te

Maldos Ga^yM. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės, Ugtuyių kąUįoį 
išguldė P. B. -<■ - te

Apsirikimų Kometa. Atst 
tikimas iŠ Amerikoniško gyva 
rimo. Išguldė Lapšians Val
kas------ ------------ ------ te.

Jono Kaito mis*.............$1.00
Lietam Atetek> Su P** 

reikalais V ąprašyfti'ąis--------J.60

Ką Kbkvite KštalikM - i 
Turi žiuoti jq ' ■ <

Maldų ĘinW54s, bąltris: 
viršeliais ——,------„.._$1.T5—1.2B

. ....
Maldų Rinkinėlis, juodais 

viršeliais ----------„—_$Wh-1.25 v

Dr. Vinco Pietario Raštai. 
btoFŲOS ąpysaka. Du tomai $1.00

Apie Apdrandą. Parašė J.
8. Vasiliauskas ■ 5e..f;

MbtayatB ir Šeimyna. Ver
tė į. Gerutis rr-----—-te

Gamtoi FradjHamokzHs — » 
Dy. A, VUeW ' jjlM

tePW»<te8 ĮJf« ir kaip <1 
nuo Jų išsisaugoti! Parašv 
pegyypji gte«: ie»e, te 
duo, oras; Pąrąšš J. Baronas. -te

Patrimpo Laiškai. — Hleido 
Kun. A. Miliukas : 60e.

NriM (FoBfflB). Pamrt M.
GuMąltie >■- 'una.i-ja-o.jj- J5e»

Nauja Skaitymui Knyga —

VIenuolin# Luomą.
Kun. P. Saurusaitis .

Vaikų Knygelė — 
vąikririe wr-'. .■__________ /. te

U Km. J. ” " — 
peltee) .i-u .,i....te'

Paipaldų Vądovėfiz, Stacijos / 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kon.z J. Koncevfčius.—lOf,

Moterystes Msratutanybi. J. 
Lesąuskįą gy. Kąą, P-jos lei
dinys, Kaune —----------------- 10e, Jk

Sunkiausiais Laikais. Paraši ■ / 
A Bueęrišius —L-te'

tventaz Gabrielius- Išleido , / 
Tlvas Alfonro Maria C. P—25e.

ReNgijos Mokymo Meto<L - / 
ka. Sutaisė K J, Bkruodys—te •

Išsiritę Ma&te» Ateiti 
Prie Mate* Butaiėl KuPra- 
nas------------------- -----------_^40e,

■ X r

■ - - - - ... 1”.

(Delis II). Su paveikslais____75e. ..x
Vertė 

25e. —
su pa-
-^-^JOe.

v -r»

F. Joitei (Ka-
-.1 * ■ .

GWkįng»s Vms—3 
komediją; parneš S. Tarvy
das ----- —-——-—.—_24a,

Klgetų jtygdauM, 3-jų veiks, 
tnų komedija. Parašė Seirijų 
uoeukas x . afą
Utoffų AkMuril* u Ww

Balius —- komedijos po T ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas__35e«

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akeląįtis -

Esamas—3-$į
“Gįms Tautos G

4U dalis damos \
.............. s Genijus.” Pa

rašė Kun. L. Vaieekatskas—lA. 
tydų Karalių — drama <

aktų, 5 pav. Vertė J. M. fiir- 
rintas ■ JOe .

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. ______ __10e

Patricija, arba nežinomoji * 
kankinė — 4 aktų drMVU 
Vertė Jonas Tarvydas Įfo

Išganymo Ąpsirrijkhnai —. 
atėjimas ir gyvenimas ant ia* ■ 
m& Jėzaus Kristaus. VaidiųL 
mas su gaidomis J__ 75e«

Dramos; 1) Germani; 2) .
Fabiola—6 aktų; 3) Liurdo "* , 
Stebfiklaą — 4 ąktų; parM« 
J. Tarvydas—ffis,

Knarkia Paliepus—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis ĮBo.

Vaikų Teatrai: dalis 1:1) «. 
Pagalvok k* darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai?, 
mę. Surinko S. K, D. ir N—15a.

Vaikų Teatrai: dalis II: I) 
Ištirkime rokui; 2) Am 
kas. Surinko S. K, D. ir

vįsieliąis)

a a r e s a p t
Administracija. .Kaunas, Liaudiesl 
Manai *. 3C

V<. ' .r x s'* •. •• A

itanu- 
-N_15«.

MALDAKNYGt8 *

Pulkim ant Kritų^'D-En” s 
panda. Odos apdaro $2.00 ir $3.00

' Mažas Naujas Aukso Alto, 
riųs—Juodos (prastais sinki* 

, ,,, te.
$s Auk» Alto* 
prastais khhis ri 

■T-J. W.l JT IW» M. W< IOBi

“DARBININKAS"

Mi. ••

X.
- ** 
s*

• .’JT
?'-

-* * ■£*' • r
1 *v-
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i ia kalbėsi me apie žingeidumą. Jaunam vaike

li’ žingeidumas tankiai skverbiasi i jo kasdienjnį 

> į enotvarkį. Žingeidumai kai kuriuose dalykuo- 
tlnaudingas, bet įėjus nereikalingoje vietoje tan-. 

savUostoįį. Atsimenate sekantį prilyginimą.

inlias?veža vežimą šieno. .Priešais jį ateina kitas 

Davė vienas antram labą dieną.

Mayėži?” . ‘ >
«MdĮkąs.V .
^Kokias iBalkas? Juk čia šienas.” > y

♦ . ‘^JeigU matai, jogr šienas, tai kam gi klausi!” <

Vaikelių irgi randasi panašių. Aiškiausiai mato ka

ule dalykas bet turi klausinėti: “Kam čia.. Dėliotas. Kas 
MisiŠ to. Kam jįl bus reikalingas. Ar tikrai tau reikės ? 

Kažin ar padarysi gerai ? Kur pilkai? įdiek užmokėjai? 

Ai tikrai žinai kaimpadaryti ? Kodėl man nepasakei kad 

darysi tą? Kodėl rn^nęs nesiklausei? ir dar ilgiausia eilė 

klausimų. /' I1M8Į|
Nebūkite žingeidūs. Jeigu žmogus tau nenorės pasa

kyti, tai niekas jį negalės priversti prie pasakymo.’ Ki- 

tįjĮ^štyrus kad esi perdaug žingeidus, stengsis tave kuo- 

gleičaūsiai nuo savo prietelių atskirti įr atmesti.

PRIE ŠV. KOMUNIJOS BASI
Gėrb. Dėdė.Nufrai. Meldžiu sekantį aprašymą įdėti į 

Jaunimo Darželį. ” Radau jį “Žvaigždėje. ” Manau vai
deliai jame ras daug gero pasimokymui.

Neseniai Anglijoje buvo toks atsitikmas.

Vienas inisijonierius ruošė vaikučius prie pirmos Ko

munijos. Tos apylinkės labai neturtingi žmonės, todėl dau

gelis vaikų, ypač tie, kur toliau gyveno, buvo basi ir dėyė- 

jo/Senus net sudraskytus rūbus.
)... Misijonierius pastebėjo, kad kai kurie vaikučiai gėdi

josi savo neturto. Ji& papasakojo mažučiams apie Jėzaus 

neturtą, kaip jis dažnai basas ėjo, ir 1.1. Dažnai primin- 

davo> kad Jėzūs myli tuos?kurie yra į Jį panašūs, kurie yra 

taip kaip Jis neturtingi ir todėl neturtingieji neturį pa- 

grįnįo gėdyti?, ir per tat neiti bažnyeicm. &£ Sfcg&f

S mečių kuopa negalėjo dalyvauti, 
•i nes tą dieną įvyko mokyklos uŽ-
- baigimas. Bet .vėliau pribuvo A.
- Bucevieiutėpkuri sudainavo kelias
r daineles labai jausmingai. j
r , "’ *
f Jaunas muzikantes A. Abraitu-

kaš iš N. Manchester gražiai pą- 
j skambino es^cellophone. Teko gir-j 
J dėti kad už atsižymėjimą muziko-I 
. je yra gavęs dvi sidabrines tau- 
* |res. Pagirtinas jo siekimas mu

zikos ir patartina toliaus tęstj pž- 
sibriežtą tikslą. ;ę. .

Toliaus sekė įvairios lenktynės, 
į, kuriose dalyvavo 4 kuopos: Hart- 
s fęr, New Britain, No. Manchester 
, ir New Haven.

' ■ t

L Persirengimas vyro moteries 
drabužiais. Laimėjo 17-ta kuopas, I 
Hartford — B. Ambotas-.

, 2. Valgymas saldainių. Laimėjo 1
į 38ta kuopa, New Britain. Vardo | 

laimėjusios neteko sužinoti. ’ I 
3. Popieroš kirpimas. Laimėjo | 

33-čia kuopa, New Haven, O. Nor-1 
kūniutė. — ’ ’ " I

Šv. Cicilijos choras iš Hartford, j 
po vadovyste gabaus vargoninkol 
V. Burdulio, sudainavo keletą dai-1 
nelių, kurios apvainikavo arba už-1 
baigė visą programą. Reikia pažy- Į 
mėti, kad choras yra labai gerai iš- J 
lavintas ir turi stiprių balsų.
, Programai užsibaigus dar tęsėsi I 
šokiai apie dvi vąalpdas laiko, i 
Sauliai nusileidus, nors nenoromis, I 
reikėjo’ skirstytis. Bet malonu, I 
kad dienelė linksmai, ir naudingai I 
praleista. J •• j

zKad ši gegužinė pavyko tai pa-1 
dėka priklauso 57-tai kuopai No. į 
Manchester.; Josy^os sutartinai I 
dirbo ir vaišino'svė&ra? Taipgi a- j 
Čiū apskričio pirmininkei R. Mon-1 
čiūnienei, kuri daug darbavosi-ir |! 
prižiūrėjo visą tvarką. Negalima 11

T'- .... ’ /' • ' ' -
•: * * • •_ ‘ .
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trobesio stogo itį piktai ka

lendamas . snapu žiūrėjo, 

kaip nedorėliai žmonės ardė 

jo rūpestingai paruoštą gūš- 

tą. . . . 7

SEPTYNI LIŪTAI IR VIENAS 
•A £ - ŽMOGUS •

r? karkiamo j
VAIKAS atėjęs karčiamon tė

vui: “Tėveli, feinairi namo/marny- 
lt ė labai apsirgo i”

TĖVAS: Nenumirs. Eisiu, tik 
baigsiu štai šitą pusbdiikį.

VAIKAS: Jonukas įpuolė į duo
bę nuo bulvių, susimušė ir dabar 
r e išlipa. _ • • 5 .

TĖVAS: Jeigu neužsimušė — 
tai jau blogiau ir hebUa. Tegul 
palaukia kol pareisiu. v

VAIKAS: O bačkutė su degtine 
prakiuro ir bėga. ’■

TĖVAS: Ak, tu biaufybe, kam 
iš karto apie tai nesakei. Eikim, 
bėkim greičiau, nes viskas išbėgs 
įr nieko nebeliks, ' “D.”

apskričio pirmininkės

damas kito išsivelbė 

ko į ten pat buvusį

bai gilus. Liūtai; būvolaį 
nustebinti tokiu elgesiu 

sustoję ant kranto, žiūrS; 

kas Kuš toliau. Žmogus, i 

kisęs galvą iš vandens, kai 

no iš baimės dantimis, o Ii 
tai laižėsi, tikėdamiesi ge 
kąsnio. Prasidėjo varžy 
nes, kas ilgiau iškęs, ar žiu 
gus sėdėti vandeny, arliūt 

laukti. Galų gale, išstok 

ant kranto daugiau kaip v 
landą, liūtai nutarė paf 

traukti ir ramiai nužingsni 

vo atgal į dykumą. ?. Žmogi 
tuo būdu išsigelbėjo, ĮietS 

sižadėjo daugiau nei 

žingsnio neiti iš namų! 

šautuvo. C

priimti pirmą kartą Šventąją Komuniją. A J

Daugelis tą dieną bažnyčion atėjo basi. Jų motutės 

padarė ką-tik galėjo, kad tik rūbai būtų užlopyti, bet — 

r’ batų jie. visai neturėjo. - ,.

Prasidėjo šv. Mišios, praėjo Pakylėjimas, jau kunigas 

artinasi prie Komunijos Stalo, bet... jis turi palaukti. Vi-

• 'gi vaikai, kurie buvo batuoti, patys, niekieno neraginami,

* ėmė nuiminėti batus ir taip artinosi prie Šv. Komunijos.

-įMat, jie norėjo sugėdinti, neturtinguosius ir Vaikelis 

į Jėžus, kaip jie pasakė, daugiau myli tuos, kurie yra savo 

& neturtu panašūs į Jį. '

J ' Viša tai padare visiems gilaus įspūdžio, ir visoje baž- 

£ nyčioje suaugusiųjų tarpe mažai buvo tokių, kurie galėjo 

sulaikyti savo ašaras, matydami tokį mažučių tikėjimą.

į - Kunigas Stanislovas

PIRKLYS IR ASILAS
« Vienas pirklys turėjo asilą. Nusipirko pirklys maišelį 

druskos, Uždėjo jį ant asilo ir varo namo. Eidamas per 

upelį asilas suklupo ir parpuolė į vandenį. Druska greitai 

sutirpo ir ant asilo liko tiktai tuščias maišelis. Smagiai ir 

" greitai-parėjo sau namo tuščiomis.

Po kiek laiko pirklys vėl nusipirkt maišelį druskos. 

Asilas, norėdamas pasilengvinti naštą, tyčia parpuolė į 

r vandenį,
' Pirklys ^įprato jo gudrumą ir ketino jį pamokyti už 

tai. Jis nupirko krūvą pinčių, uždėjo ant asilo ir ajijubse. 

Kaip juodu brido per upelį, asilas vėl parpuolė van^cįĮin. 

‘Bet šiuokart jis didžiai apsigavo: pintįs sušlapo ir tapo 

Uaujg sunkesnės, negu pirma buvo.

. Pirklys—merchant ■ pintis—sponnge
maišelis—bag asilas—ass

druska—ąalt

Abiejų kalbūtojų khlbąs- lydėjo 
gausūs aplodismentai.

Jaųnamečių 38 kuopa iš New 
Britain, po vadovyste ponios^). 
Sintautienčs, išpildo 3 drilios ar
ba lietuviškus šokius. Joms akom
panavo V. Vilkelis iš kew Britain. 
Jaunos sąjnngietčs taip gražiai ir 
įspūdingai atliko šokius, kad pu
blika ilgai lydėjo aplodismentais, 
ir prašė pakartoti Malonu, ma
tant jaunametes taip gražiai išsi
lavinusias. Daug~garbūs- priklau
so p. O. Sintautienei ir p-Iei P. Bla- 
žauskaitei už išlavinimą arba mo
kinimą jaunamečių. Už atsižyme- 
jimą jaunamečių, Apskričio pirmi
ninkė R. Mončiūnienė įteikė jau
namečių 39-tos kuopos pirminin
kei $2.50 auksu. Taipgi V. Kar
tokas iš Hartford^žiūrėdamas į jų 
gražius šokius taip buvo užganė- 
lintas, kad suteikė joms dovaną 
^2.00.

Taipgi gražiai išpildė “Toe 
lance ” jaunametė P. Joniniutė iš 
New Britain. " Hartfordo jauna-

Tamsta,' Jūsų." atneštame svieste 
rajau plauką. Kas tai j>er nešva
rumas?

— Atsiprašau, pojjag, tai karvės 
plaukas. Mes tyčia dedame į svie
tą karvių plaukus, kad svečiai ži
notų, jo£ tai nėra koks margari
nas, bet natūralūs karvės syies- 
tas. “M. R.”

AR TURI. GERį SPĖJIMO DOVANA
25. Už arklį didesnis, už šunį mažesnis?

26. Geležinė kumelaitė, kanapinė uodegaitė?

27. Trinug&ris žirgas, dvinugaris raitelis, balto vario 

kamanos?

28. Mėsų puode geležis verda?

29. Pernai žirgas šokinėjo, o šiemet dar pėdos žymu?

30. Loja kaip šuo, bėga kaip šuo, otik-nešuo?

31. Katbąs arklys taip pat fnato kaip iš prišakid, taip

iš užpakalio? ' . / ' \ .
i ■ *1 .'t r ~~ ■ :

ATSAKYMAI PĖREITO'S SAVAITĖS
SPĖJIMŲ

20; smuiką, 21: šautuvas, 22: lazda, 23: medžio šerdis, 

24: augančią. ' s

Pasimatysime kitą savaitę, 

j Jūsų

%•*
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Canterbuiy katedroj, Ąn-
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nema-
W i mm gy-

venimą vikrina, gražina ir 
estetina, jie iniciatyvos ne- 

pimentas.negalėtų išrišti 

klausimo mūsį iŠeivių^- 

žinimo tėvynėn. Laimei, mū

sų tautiniems pageidavi

mams ateina pagalbon pa

saulio ekonominė ir ypač A- 

merikos būklė. Mūsų išeiviai 

iina jau neramiai žiūrėti į 

Amerikos ekonominę ateitį. 

Po Didžiojo Karo vos porai 
metų praėjus v Amerikos 

Jungtinės Valstybę? < ėmė 

sirgti -kronika pedarbo ir 

stagnacijos liga. Kad ir ga- 
li Amerikos pįamohė džiaug

ti? plačia ir stiprią savo rin

ka,tačiau toji rinka pajėgią 

suvartoti nę daugiau kaip 

80% savo krašto gaminių. 

Liekamus 20% reikia išvežti. 

O kaip čia išvęšį kad kitį į- 

pirktf negali. Karas nubied- 

nino beveik visą pasaulį. Ki

ti kraštai gal ir pirktų iš A- 

merikos prekių, jei ir patys 

galėtų šį tą jai parduoti. Bet 

parduoti negali, nes dėde Ša

mas, gelbėdamas savo pra

monę stato vis aukštesnes ir 

aukštesnes muitų sienas, ku

rių perlipti nebėra galimy

be?, Juo kęisčįąu, kad Ame

rika tolyn vis labiau nebe

tenka savo vidujinės ękoųo- 

1 Kadą ką?

gyvenimą. O. ir jų tėve- 
m ir dėdėms dar čia Lie-

- u- ’

M 9!

t Žyaijoj eina mūšialM W 

be ančiuopiamu vainil&tot 
Tačiau Nariicmalistii - crene- 
rolaą CBiian^ Kri^hek W« 

si paakinti sukilėliu armiją 
>tįPotpta- 

ros Narijnnalįfr-_v__  -nv--TTr*?rxw>**T*n*c -:
tai atstuine «ukilęfnikąrinp^ 

menę provincijoj HunanTe- 
nai operuoja komunistų bū

riai. Jie sunaikino miestą 

Vodiov ir šaudė į Britų Ir 

Amerikiečių laivyną ant 

Upės Yąngtse, nukaudami A- 

merįkoę jūrininką Samuel 

Elkin. Anjerikos valdžia rei

kalauja tinkamo atlyginimo.
* i ’ ■ * \ \ "

■ - /. . ' -' . ■ x
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Pasitraukus Aliantų ka^ 

riųomenei iš Pareinjo, atro- 

dė, kad tarp Erancijos ir 

Vokietijos įvyks draugingi 

sątykiaį bet padėtis kiek su

sidrumstė dėl nesusitarimo 

sugrąžinti Vokietijai Saar 

paupį Derybos tuo reikalų 

nutęstos iki rudeniui. Kitas 

idąlykas trukdą^Į susitarimą 

tarp tų dviejų valstybių tai 

persekiojimas ‘ taip vadina

mų separatistų Pareinio 

krašte. Mat, buvo norėta 

atskirti tą kraštą nuo Vokie

tijos ir įkurti nepriklausomą 

valstybėlę? Daugelis gyven

tojų tam sumanymui prita

rė, bet Vokietijos nacijona- 

listai pradėjo tuos atsiskyrė

lius stoarkiai persekioti ir 

kelis nukovė

kiečiams, kad jų policija ne- 

numąlšinb tų riaušių. Vo

kiečiai atsako, kad riaušes 

sukėlė huliganai, kurių ne

buvo kam numalšintį nes 

pasitraukus Prancūzų ka

riuomenei, Vokietijos polici

ja nesuskubo užimti savo po

zicijų ir dėlto tos riaušės įvy

ko. Tardymai kas čia kaltas 

eina tolyn.

> ’ -!S': 
' '.-V - ■ — ;

septintoji 

lwažn včioR 

ors kitos protestantų 

sektos, ąngljkonąms/priešin- 

goS, parodavo su iškabomis 

‘♦šalių ^opi^ųŠĮ** bet nų- 

matorna, kad konferencijos 

dvasia linksta zpri® kokio 

nors susitaikymo su. Rymo 

IfataUkais. Canteibuko ar- 

civyskupas Dr. Cosmo Long 

pareiškė, kad nūnai reikalin

gą tampresnė dvasinė sutar

ti* tarp krikščionių.
x - .:

— ■

' ' i.

Nekurios politinės Ųnga-

Rumųnijos pavyzdį, vadina

si, pasodįti ant' Ungarijos 

sosto kunigaikštį Otto, buvu

sio Ąustrijos kąrajiaus Ka

rolio sūnų. Tuo būtų Ifaps- 

burgų dinastiją sugrotų 

-prie valdžios. Tačiau kitų 

partijų didžiuma griebtai 

priešinga tam sumanymui. 

Karpministeris Julius Gom- 

bos pareiškė, kad jis niekuo

met pepąkęsiąs monarchijos 

atguivinimo. 7

»
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Biržeiic 

minga kai 

minė,7 įa 

draug ta: 

tarpe. 

Tėvas, negriima/noatsimušOį 

kad? esu 

ąplin&ųpojd i/ kįd tąrp jų M 

Draug su jais'teka džiaugtis  ̂

irki ’
> ’ x’u*' - 'i:.',. •/

Esu tie| laimingas 

prieš sav^Jįiatydamas, ypriT 

dėl to aurap dąrbo 

mo, kurių toes laikomės. 

man netenka būti mūsų V 

paties Jėzaus Kristaus vieti- X 

ninku, to, kuris būdaų|ąį£jfe 

Dievu, porėjo užimti vietą į X 

tarp paprasčiausių darbiniu*;'--įT 

kų; kurs savo tėvišku nuo? ‘ įS 

vargiu dftrbų pašventino, su- 
teiktino ir sudievino, padare 
išgangjuo ir 
mone/makydamas, kad dar^ * 
bąs turi boti atgaila 
sg, nv^idėjinMi, krikščioniš
kų dorybių pamatai, maldai • / 
įšaukianti malonę ir daugis- 
kų nuopelnų šaltinis.

« ■ *..r . ■» ■

Paskui padėkojo darbinin

kams už jų pareikštą pagar- ; / 

bą. Pagyrė dėl jų dievotu

mo, kad, rūpindamiesi gerai . 

atlikti savo darbą, nepąmir-

darbininkų S

.o' pirmoji jaunątve. M

• i.
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Jeigu mes atminsime,
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I Trečias nelemtas dalykas
’ ’

^męjrikos rimtesnieji' ra 

apgailestauja, kad Ąn^rikos gyvaniinei—tai fa-, 

nepagęidaująmų da- Pietizmas, kurs vislabjauir 

^^riąyę. į vwšųji gyvę- 

k kurie Imtinai reiktų

Z •/ ■■ ■ . ’

ia tai lynčavimas 

Adymas apkaltinamojo 

Uš ne toiąmo kelių, bet 

•valia, kuri įkaitinta 

irų vadų ~~ krimina- 

nubaudžia durtinu kai- 

kų be jokio tardymo ir 

r Lynčavimas beveik 

ai praktikuojama aut 

'ir pastaruoju laiku 

jo, ypač pietinėse 

kad su paribaįae- 

ma į • tą minios 

taraliavimą ir laukiama,

taos viršinipkuą 

d drąsos ginti sų- 

jį kaltininką. O. prak- 

parodo, kad tai ne taip 

Būta atsitikimų, kad 

šerifas vienu kum- 

; smūgiu parblokšdavo 

as vaidą, ir visa įsiutu- 

Hįpįnią išbėgiodavo kaip a- 

ūry8, Kaip ten ne būtų, 

na {padaryti galas ito- 

is lynčąvlmams. Netųo- 

i bilių, kad tokios 

tvaMančios valstijos bū- 

'tvarkamos federalių val

kas atrodytų, kad 

atimta autonomija. Bet 

verčiau toks žingsnis pa- 

negtt pakęsti tokią 

ką, kuri daro Amen- 

gėdos ir uždeda ant visos 

j barbarizmo antspau-

\Kitas nepageidaujamas da-

— tai nekreipimas dė- 

o į mokslą ir perdidelis 

omėjimas sportais. Šią 

arą Fordhamo universi- 

‘ Studentai laimėjo labai 

ft&rbius debatus, bet pralai

ko baseball gemą. Apie 

X lošimą laikraščiai 

sieksninius sįraips- 

apie gi tuos svarbius 

iš vos tik kelioms pUu- 

pgžymejo, obutotakių. 

apiejuoevi- 

Sportas ge
lbėt jį vjs tik 

tų užimti pimųtl- 

to jaunimo tapime, 

ta išaikvoja bilijonus 

****!w-se

iąhjąų dpąv^Įdžia valstybės 

viršūnes ir iš laisvo krašto 

padaro rironybės pakalnę. 

Tas pasireiškia ne tik prohi-
• z r* ■

bieijos įvedime i* vykdini- 

nime, bet ir pilietybės įsigi

jime. pastebėta, kad teisė

jai neduoda pilietybės popie- 

rų tokiems aplikantams, ku

rie nėra pasirįžę eiti į kąrą, 

kad ir npteįgipgą. Įr mote- 

_rys privalą pasižadėti nešti 

ginklus, kitaip ir joms nesu

teikiama pilietybės, nebent 

mokėtų išsisukti pareikšda

mos, kad. ka^o lauke tarnaus 

kąipo nursės—slaųgintojoa. 

Nevisi teisė jai tokie fanati

kai, bet didelė didžiuma vis 

gi labai ūoifai pasekė Prū 

Junkenzmą. Tas laisvajai 

meriW mbai netinką,

t ?

I ‘

nesidomi, ta

. .......

NAUJA PARTIJA 
UETUVOJE?

— x ■

“L. ŽJJ144 nr. dėl p. Vol

demaro organizuojamos va

dinamosios radikaliųjų -tau

tininkų partijos rašo:'

“Šiomis dienomis išėjo 

naujas savaitraštis vardų 

“Tautiškas kelias.” Jame 

rašo prof. Voldemaras. Šis 

naujas laikraštis, nors nėra 

paskelbęs savo programos, 

bet tikslai jo aiškūs. Jis jau 

eina kitais keliais, jis opozi

ciškas dabartinei tautininkų 

vyriausybei. ' , \

kad prpf- Voldemaras savo 

laiku buvo žadėjęs kurti 

nauja partija iš tautininku 

partijoj griuvėsiu,, tai bus 

aišku, wad šia laikraščio už

davinys yra' parengti tai 

partijai sukurti dirvą. Gerai 

žinodami prpf. yoldemarą 

santykius ta kitais tautinin

kais, mes laikoma, kad nors 

r**__

S, bet f ak-

. * i

r

santykius ąu kitais tautinin
kais, mes laikome, kad nors 
oficalus naujos partijos ski
limas nepataelbtąs, bet fat 

tinai jau yra prasidėjęs! .

nesąme pąitijų prie
šą!, kiek jos dirba rimtą da^ 
bą. Meą W lonstatuoją- 
ma faktą, kad nauja paririfc 
nors dar be pavadinimo, bet 
jau darosi

naikinti ir vie
•C- . ♦•i ■_
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Vatikane pasimirė Kardi- 

Polas Vanubelli. 9-1 metų se

nelis. Jis pergyvenę šešis 

Popiežius, q prie penkių tar

navo eidamas visokias augŠ- 

tas pareigas. Leonas XUĮ 

padąre jį kardinolu 1889 m., 

Yra buvęs nuncijum Holan-

yįd^ W&o r _ _ ...
mintį’ 1910 įn. jis dalyvayo 

Eucharistiniam Kongrese 

Montrealiuj,; Kanadoj, pas

kui aplankė Jungtines Vals

tijas. Buvo didelis piešinių 

žinovas ir rinkėjas ir yra \- 

steigęs daug knygynų. Da

bar jot vietą kaipo Kardinolų 

Dekano užims ’ Kardinolas 

Gąsparrį

į&s?? ■- -
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verčiasi visai neoiogai ir net 

skelbia Amerikos gerus lai

kus, apačios — darbininkai 

toliau vjs daugiau vargo pa

tiria.. Dątbąi mažėja, bedar- 

svyruodamas dabar tarp 6 ir 

7 milijoną; gi pragyvenimo 

brangumas nei kiek neina 

mažyn. Darbininkų vargą 

didina nuolat augantis jų 

pačių — ypač jaunosios kar

tos^-išlaidumas, kurį paska- 

tipa lengvas .gavimas kredi

tan vis naujų ir naujų pato

gumų. Vidutiniškas darbi

ninkas šiandien nebeapseina 

be automobilio, a dažnai ir 

vieno nebepakanka f reikia ir 

šiokiadienio ir šventadienio; 

beveik kiekvienuose namuo

se rasi radio, fortepianą, 

brąngįus rakandus; žmonos 

ir dukterys no^i gražiai ir 

brangiai rėdytis, —- o uždar

biai maži, o dar iiamai daž- 

niausia neišmokėti, ir būna 

jau atitikimų, kad ilgai be 

darbo būdami, skolų išsimo

kėti nebegalėdami, o na

mams pirkėjų nesurasdami, 

darbininkai palieka pamuš, 

ir rakandus, ir kitą/ neišmo
kėtą inven^rių pievą'valiai, 

P paty^įįą į kjtą miestų, 

kad pradėti gyvenimą vėl 48 

penkių pirštų. < *- s; ‘-

Šitie ekonominiai sunku
mai kėlia tolyn vis labyn ir 
Bocijąlinįps neramumus. Čift 
prasideda dw negudri W- 
to
mingai įvejia prohibioija ir

Tiesa, nostalgijos BgSfper- 

sirgo beveik visi išeiviai. Ta

čiau, kai prie progos savo se- 

nąją^ tėvynę aplankė daugu

ma jų nesugebėjo džiaugtis, bių z skaičius nuolat didėja, 

kartu su mumis mūsų šalies ' ' ’ ’ ’ 1 n*

jau gana žymiu progresu,o 

vietoj to kritikavo mūsų at- 

silikimą-nuo Amerikos. O 

juk ir Jpisyėą atgavimas ir 

tasai mūsų progresas tai Vie

nų bei kitų pasišventimo bei 

triūso rezultatas. (Šiandien 

jau niekas neneigia mūsų iš

eivi jc®/ didžiulių nuopelnų 

savo krašto atgimimui).

Pagyvęnimas kelių dešim

čių metų toli nuo Lietuvos ir 

visai kitokiose sąlygose nuto

lino vienus nuo kitų, padarė 

kone-svetimais. . Ir jeigu y- 

ra būtino reikalo bent dalį 

mūsų išeivių Lietuvai išgel

bėti, tai tam tikslui nėra ki

to būdo kaip tai daliai likvi

duoti Amerikoje savo reika

lus ir grįžti visiŠĮęąi į Lietu

vą. Sugrįžę jįe įr patys ir jų 

(vaikai tautiniai ’atgys ir iš 

nauja s« savtį kraštų sutaps. 

Žymi dalis kibB vėl į žemės 

ūkįir jau,-86ioiniQhfes jį pa

žangiu būdm kiti sudarys 
preke jų kairiu kiti organi

zuos pramonę. Juk nei vie

pus nesugrįš su tuščiomis 

rpnkomis.\ Svarbu bus kraš- 

,___ _______ „_____ ,_________ —t . tai jų atvežtieji doleriai, jų

ir turi būti — neblogesnius įgautas Amerikoje pątyri- 

kaipir viešo- mas. ; Tačiau dar svarbiau 

o lietuviškų bu« tai, — jdg atsiveš savo 

Širdyse ir protuose |

r .
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DĖL MOŠŲ IŠEŠVIŲ 
GRĮŽIMO’
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leidžia tik taupmenas, neba

ra nė mažiausios'vilties iš

silaikyti Amerikos lietsu.- 

viams kaipo ątakiram tauti

niam vienetui Aukšta kiil- 

tūra, pasėlį gyvenimo ir 

progreso tempas mūsiškius 

net greičiatonutautina ir su

lieja su Amerikos jūra, negu 

kąi kuriuos kitus ateivius. 

Organizacijos vienos tirps- 

ta-nyksta, kitos palengvėl 

keičia kailį.5Laikrąščiai yis 

mažiau betųfi skaitytojų ir 

tik didžiausiomis leidėjų pa

stangomis velka savo gyvy- 

bę. Bažnyčios vienos ruo
šiasi, o kitos jau pradėję tai

kintis jprie jaunosios kąrios 

reikalų ir iiųa skelbti Dieta 

Žądį,ir angliškai. Parapiji

nės mokyklos išleidžia-—įaip

1

amerikonukus, kaipirviešo- 

8108 mokyklos, o 1_______ ,

mokslo 'net labai iKr&įalnta,

X

Tur būt kiekvienam mūsų 

broliui ir seseriai, atvyku

sioms iš užjūrio šią vasarą 

aplankyti Lietuvą, kas nors 

užduos klausimą“ O gal jau 

manot visai čia apsigyven

ti?..” Atsakymas, žinoma, 

beveik visada bus neigiamas. 

Tačiau po valandėlės už

klaustasis tur būt pridurs: 

“Bent kol kas dar nesiruo

šiu.. JJ Vadinasi, ateityje, 

gal ir netolimoje, tas visiš

kas grįžimas gal ir bus gali

mu*;; ?
,<^ra-rimp>jpagrimlo staty

ti jau aiškiai jpnerikečių ma

rinio grįžftfio klausimas ir 

svarstyti jisai visoje ją 

plotmėje. ’

Įvairiais atžvilgiais į tą 

klausimą galima žiūrėt. Mąn, 

o wuąu» jog ** daugumą! 

lietuvių šis klausimą* rūpi 

labiausiu dvejopu atžvilgiu: 

ta^tiniai-kultūriniu jf 

nomiipu....

veik nevaisingas.”
Štai kaip aukštai Bažny- 

eia vertiną darbą ir darbi- \ 

ninkus. Ir vis priekaistai<\ 

kad Ji nesirūpina jais ar net - 

juos slegia yra visiškai ne- ' 

teisingi. r ’ ■ "

.JT.;--

■ . v v-įr*-
bininkų būklę. Dėdė Šamas, 

uždaręs duris prieš visą pa

saulį, pasijuto, kad jo pla<;. 

čiojšalyj darosi per daug ? / 

jau trošku. ’ '

Mes viri linkime Amerikai -v _ 

kuogeriausio, tačiau mato- < 

me, kad gyvenimas tenai ei- ' . 

na nuolat sunkyn. Mato tai 

dar geriau ir patys amen- . 

kiečiau Dėl bedarbių gausu- . 

mo šiandien yra pagrindo 

manyti, jog ir Amerikos vy- < ' < 

riausybė ir jos pramoniuin- 

kų bei bankininkų sferos niČ 

nieką prieš tai neturėtų, kad ' Jg 

žymi' bedarbių — ypač nej^^p 

liečiu — dalis Ameriką pa-^> 

liktų. Juk tuo jį—* 
našta palengvėtų. Č 

būtų pagrindo galv 

masinį žymios dalieų. 

išeivijos grįžimą į 

Gi Lietuvoj, ačiū D 

duonos ir darbo yri 

karnai. O jeigu ta 

giąu doįerių, tai ir



Į

i*to'3
XJto*\

i ■'
Rk- ' -' / J

,
- •

■ ■

L
> *• .

y‘s gieidojimas
'į

į^-‘. ,<t; -/
L tas dvigubą! 

kis posakis ąfe*

SP
.x. >'

t ■ ■-'■.t: \» ■. ■.
v;v 
c ,’M'

c .v J 
-* <• , t ”*

... < .

■^Kpsgie
Tr^eldžiasL ”

nąį yru bažnyBos Tėvų už-
- girtas, nes jis

mingas ir hųi lW>ai daug^sa- 
vyje gryniausioBtiesos. Tie 
kurie yra girdė]® didžiules 
minias žmonių giedant baž
nyčioje -laike procesijų, 
“Pulkim ant kelių,” supli
kacijas, Velyki} naktyje prie 
grabo, Dievo Kūno Šventė
je, tiems neviena ašara yra 
išbirusi, kuomet iš tūkstan- ė
tinęs minios skrenda galinga 
melodija nepalikdaina nei 

* vienos sielos neprijungus 
prie bendros vienatos. Dre
bėdavo langai lig smuiko 

" stygos, net milžiniški varga
ni} balsai pranykdavo toje 

^..begalinėje garsų bangoje, 
' nepajėgdami minios nustelb 
V ti. Kitatikiai girdėdami tof 

‘' ■kias giesmei negalėdavo jo- 
•f ‘ mis atsigerėti įp ne stebėtina, 

jei istorijoje jčandaine visų 
eilę atsitikimų kur -vien tįk 
giesmės garsi} pagauti perei-

_ davo katalikų tikybon. Mes 
tinome iš praktikos, kad 
nieks nepajėgia į žmogaus 
sielų taip ; giliai jlįsti, kaip 
muzika, tat savaimi aišku,

, jog' x bažnyčia | įtraukdama

i
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giliai reikš-v • '

f. ŽtZetri^M ' 'r'
r ar
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g Negalimajam nors vie

nam. kalčių užmesti, kad 

šiandien mūįsų bažnyčiose 

žmonės nutilo, bet paieško

ję giliau rasime visų ę^ę" 

kaltininkų, kun® tieapsįžiU- 

rėję lieka istorijos pasmerk

tais. Pasistengsiu jų keletą 

nurodyti. /
■ *, : -* ■

1. Tais laikais, kuomet lie
tuviams buvai draudžiama iš 
lietuviškos maldaknygės 
melstis, jokie solistai bažny
čioje lietuviškai giedoti ne
drįso: Ir-rjei kas giedojo, 
tat giedojo lenkiškai arba lo
tyniškai; H — jęi kas ban
dė giedoti jietuviškai/ tas 
tuoj buvo kviečiamas ‘*p- 
rįadniko” ar “pristavo,” 
kurie tokiems giesminin
kams tuojau parūpindavo 
duoną nemokamai — kęle- 
tai mėnesių kalėjimą. Liko 
vienintelis būdąs giesmių 
giedojimo — bendras„visų 
susirinkusių — kolektyvia. 
To negalėjo jokiu būdų už
drausti, nes visų, didzių-ma- 
žų, senų-jaųnų negi areštuo
si. . Tokiu būdu žmonių ne
reikėjo prie to raginti, žmo
nės patįs ėjo; čia jię galėjo 
liuosai savo kalboje melstis; 
giesmes paprastai mokėjo 
visi atmintinai, tik “prama- 
'torius” turėjo knygas ku-

Luotį, žino jo ką daranti, j 
f Dėlto tat laikas nuo laika, ne 1 

• vien tik Kardinolai, Vystu-1 
- pai ragina žmones prie ben

dro masinio giedojimo, bet ir | 
Papos to nepamiršta. Dar j 
nesenai mums^buvo Piaus X 
patiekta bažnytinės muzikos] 
reikalu Motu Proprio, kaip] 
štai jau turime naują Piaus j 
XI (tĮ)ivini Pultus S anot it a- Į 

Tas mums parodo, jog 
muzika yra labai svarbus da-1 
lykas bažnyčioje, jei jąja 
taip rūpinamasi.

Dabar mes pažiūrėkime 
patįs į savę ir paklauskime: 
ką tuo reikalu esame padarę, 
ypač turint omenyje išeivi- 

■•■Ją* ' I
Tiesa, turime visą eilę gra

žių bažnyčių, didžiulių var
gonų (net elektra varomų), 
turime mokyklų iy taip ne
maža banžnytinį turtą; veik

kl ?
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rįąs mokčdayo gerai
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atgaunant. ;
Atsiradus spaudos laisvei, 

tuoj buvo ir giesmynas L 
Naujalio su gaidomis at- 
spauzdintas. O jau tuomet 
buvo, lotyniškų dalių mišio
se giedojimui, nemažai baž
nytinių chorų Lietuvoje, ku
rie retkarčįais slapta kai ką 
pagiedodavo ar padainuoda-

maldaknygių ir 

kiekvienoje vienos ir tos pat 

S Waip Surašytas 

s. Teko man pačiam 

matyti juokingą, bet drauge 

ir graudingą reginį, dar 

kiek metų iki didžiajam ka- 

rui; laike šermenų suėjo 

jaunimas giedoti įprasta 

tvarka giesmes, susirado 3-4 

maldaknyges ir tuoj jauni-
..*—** _ •* ■ I

mas pradėjo giedoti. Nespė
jo tik prasižioti, kaip kiek

vienas pradėjo tau kuriiise 
vietose kitokius žodžius tar
ti, savaimi suprantama, 
giesmė turėjo nutilti, nes 

.vienodų maldaknygių nebu
vo galima surinkti reikalin? 
gas skaičius. Gah} gale ra
dosi senos kantičkos, ii ku
rių kaimįečįaį seniau giedcn 
davo, jaunimas ir seniai at
gijo ir kelios dešimtis žmo
nių lig bitaulis suūžė. Tai 
antras kaltininkas — naujo
ji. knyga — kuri galutinai 
privertė visus nutilti. , Jei 
Lietuvoje nutilo, tai dar ne
tiek svarbu, lietuvis Lietu- 
voje neištaųtėą, bet jei išei
vijoje nebeliko jungiančio 
mazgo — masinio giedojimo 
—kuris bažnyčioje visus su
jungdavo krūvon garsiai sa
voje kalboje ' pasireiškiant 
per giesmę. Vaikučiai gir
dėdami tėvelius taip darant, 
visuomet stengiasi irgi pa
mėgdžioti, tokiu būdų likda
vo tradicinis masinis giedo
jimo perdayimas iš giminių 
į gimines. Tai gyviausia,ir

xj!'f - 4 ...
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. xprie kiekvienos bažnyčios— 
. su maža išimtimi—yra var-

-* :_■ goninkas. Žodžiu,'viskas or- 
* ganizuota pavyzdingai, jei 

ne geriau tai. jokiu būdu rie
blogiau kaip pas svetimtau-r 
čius. O chorai daugel vietų Į. 
svetimtaučius pralenkia, jei| 

. tie kokybe, tai bent-kiekybe. [ 
X Didesnėse kolonijose rasti Į
į. bažnytinį chorą susidedantį

i$ 50—90 žm. ne naujiena;
£v: \ kur phs svetimtaučius to-Į 

& kias skaitlines rasime ? I ' 

'į Matyti per daugjmtįs aa- 

y;•’ ’.Vpni pasitikėdami, pamiršo- 
t. y. išleidome iš akiųJ 

į^itį svarbiaJasį ddlyką, kur 

fez^dsnoiiėt lietuviai bttvo sgvo- 

fc /į^vynėje pirmi sale kitų

H

,*5

t mūsų, Sveika Mirija ir kitų Vytauto
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kasdien inių maldų irĮ gies- 

iniųl' &ai: tūriu pa -X 

giąfiimnėlius Amerikoje iš- 
leistus (dauguma jų Gavė

nios laikui) ir keliolika įvai

rių parapijų atskirų lapelių 
su įvairiomis giesmėmis ęho- 
raius ar mokykloms išleistų, 
bet nelaimė, iįtoksąi 

tekstas. Kur čia gali būti -t- . ■ , ,i . ‘
calba apie masinį giedoji- 
mą, jei “Kryžiaus Kelius” 
vaikštant gavėnioje, kuni
gas. prie altoriaus kalba ii- 
gas maldas, o žmonės turi 
trumpas atspausdintas, arba 
antraip; tas pats su VGrau- 
dūs Verksmai*” Ne mano 
dalykas tai kritikuotų bet tą 
imu tik kaipo faktą, koksai, 
šiandien Amerikoje lietuvių 
bažnyčiose randasi. Nesun
ku būtų Kunigi} Vienybei 
veikiant ųustatyti vieną iš 
daugel tekstui, atspausdinti 
giesminėliųs, ar ant jau esa
mų apsistoti ir juose esamus 
tekstus naudoti, o parapijie
čiai ir mokyklos su mielu 
noru juos pirks, kuomet 

, Klebonas paaiškins kame 
dalykas, nekalant apie cho
rus. Prie; to dap svarbu yra 
kad kunigai nors keletą kar
tų metuose paaiškintų iš sa
kyklos masinio giedojimo 
svarbumą, tuo labiau, kad 
“Kas gieda, tas dvigubai 
meldžiasi. • / Tąt be f didelio 
sunkumo, sųsitąrūs su V^”-

tų bendras. Anierikfis lietu

vių bažnyčioms parūpinti 
lietuviškų giesmių meliodi- 
jas, būti} galima visose baž- 
nyiose masinį giedojimą at
gaivinti. ''Kokia iš to būtu 
naudą netenka • aiškinti, 
kiekvienas sveikai sąprotau- 
jąs gerai tai .supranta.-

.-,’?• 1-y

- ••■v

M? L R K . S A.
y '< f

CeanuBs^H^'.

Sk. Komisijos nafya,<«dv. B. 
ČesnuJiif a^asiJt^ ife nępa- 
sirafca iojūisįoa nuw$r$$ t|g re- 
zoliupiją ir visų uolumu stoja 
ginti ir teisinfi P. MuUolį,’ taria 
pąteiąinimui nepaduoda jakftnr? 
gųmentų, Išskyrus tai? Ud j»ta 
ftunęšęs ** sūminons' ’ tit»Ui i p&š* 
tĮj h pasvėręs, kad netruktų paš
to ženklelių, Ci| p. Advpkatto 
rnato Cėntp Pirmininko išmintį 
ir didelį susirūpinimą Busivmy- 
mo Veikalais. Be to, aiškina Sei
mui, kad York įr New Jep 
sey apskrities suvažiavime p. Mu- 
liolis tą ir tą sakęs,,to ir to pra
tęs, bet kad suvažiavimo dalyviai 
ir skundėjas neklausu — tai Pir
mininkas esąs nekaltas ir .todėl 
jis prašo Seimo dalyvių p. Mulio- 
lį išteisinti. / >

J. P. Mačiulis pastebi, kad.p. 
P. česnulis apskrities sųvažia- 
vjme nebuvo ir todėl nešino ką 
kąlba. Kodėl p. Mųliolis, buvę? 
ti 
apie tai. ko griebiasi p, Česųulis, 
norėdamas suk|&įdįnti Seįmą ir I 
pateisinti savo pasielgimą "Skundų 1 
komisijoj. Jeigu p. Muliolis taip I 
labai buvo “susirūpinęs” L. R. Į 
K. S. A. reikalais, tai kodėl jis | 
gavęs “^ųmmons’’ nevažiavęs Į 
Brooklynan, ka4 .Uita pribuvus I 
teisman ir neprileidus “Beęeive-I 
riop paskyrimą! Kodėl jis pasi
tenkinęs vien tik “summons” pa-1 
svėrimu! Juk jeigu buvę reika- 
l|ngį kokie doknmeptąi, tai p. I ...... _
Muliolis galėjęs pasiųsti tęlegra- j kad Centrų Sekretorius tolcĮ 
mą Saliūnui, kad juos pristatytų j sireiškimais ėjp prie taS 
Brooklynan. Tuo būdu Pirminiu- klauąia S. komisijos pirmini 
kas su “Snmmmm” ir Raštjnin-1 Pareiškia nusistebėjimą, ta 
kas su dokumentais gąlSjo būti paštininkui leistą žeminti Į_, 
Brooklyne šeštadieny. Šekmadie- kišką laikraštį ir prieštąrąpti 
py visą dieną būtų turėję laika p nrganUąeijto 
pasimatyti SU skundėjų ir išbari- Referentas, fbąigdamas 
iyĮi gerą valią nusitaikymui. Jei- jag ųuospreųdžio motyvna ffifKŽfei 
gu sefanądieny būtų nesuritaikę; U pąr^škė; taį
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Kųn, Vsdąą,
, St. Georgę" Street,

* Norwood, Mhb.
VL Paulauskas, PirmįninkM,.

263 Fayette Street, ’ 
Lpvell, Mato. S

Kazys Tamulevičius, Viee-Pirm.;
2| Fglrfcz Bd, : > 
. ' Worcester, Mass.

Aut. F. Kneižya, Sekretorius, 
! 366 W. Broadway, 

- . Sopth Bostop, Mato.
J.Vaiaiaųakaa, Iždininkas,

371 Portląpd Street, . 
Cambridge, Mass.

KontroMs Komisiia
Kup. E. Gradeekią,

896 Church St., 
New Britain, Conn.

Simonas Cibulskis,
. 24 E. Liberty Street,

. Waterbury, Conn.
Antanas O. Avižinis, * ,

132 Itonglas Avė., 
■ ' Providence, R. I.

I&eratiaė KomĮąija
Kun. K. Urbonavičius, 

^36 St. George St.,
< \ Norwood, Mass.

Kun. J. žyągždys,
20 Webster Street, 

. ' Montello, Mass.
Kun. F. Ą. ViMnąuskis,
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Ant.

South Boston, Mass oi •’ f / u

Wb*&0? 8t., v % *r 
Cambridge, Mass. f

Kun.-'F. W. Strakauskas, \
151 Rogėrs Street,' 

.Lovtell, Mass." <
Atstovas A. L. R. K. Federacijos 

, . ? Tarybos 
Antanas O. Avižinis,..

• ' 132 Douglas Avė., 
ų Providence, R.

raą ** • x ' •
eįvijoje palaikyti.

Kur gi tas šiandien yra ir 
kas tam daroma kad masi
nį giedojimą bažnyčiose at
gaivinus Šiandien giesmių 
tekstu žvilgsniu pas mus ga
lima z sulyginti su Babiliono 
bokšto statymu: kas žmogus.ęs
L *1

vo lietuviškai. Chorų vodę-t'l 
jai susilaukę tos nepapras-Į I 
tos naujienos — giesmyno—L 
griebėsi visomis išgalėmis J 
giesmes giedoti keturiais 1 
balsais choru. Kiti taip toli | 
nuėjo, kad vietoje lotyniškų | 

i dalių mišiose pradėjo J. | 
Naujalio harmonizuotas gie-1 
fjmes giedotu Ši naujiena Į 
buvusiai neskaitlingai inte-| 
patiko visiems: dvasiškijai,Į 

lligentijai iy žmonėms—kai-Į 
Įmieeiam8. Kuomet visas tas | 
I giesmes, kur tik minios bu-1 
Ivo giedamos, chorai prade-1 
jo giedoti, kaimiečiai pra-Į 

Įdėjo bandyti senų paprati-J 
mu pritarti, jie pamatė, kad Į 
savo balsų negali tinkamai 
pritaikinti, nutilo giedoję, oi 
kadangi choras giedojo nau
jus tekstus, kaimiečiams ne-j 
|žinoįmus, tat savaimi kai
miečiai priversti buvo nųtilJį 
ti. Tose bažnyčiose, Lietu-; 
[voję, kur chorai mažiau bu-: 
[vo sava uolumo parodę, tenl 
I dar ir Šiandien minios gie-1 vairumų, kaip tai: dainuoti chorai, kvartetai, duetai ,8oliatai-&, kai bfis^ymttakatMtOjai, loCmas base* 
|dojima8 pusėtinai laikosi,Į .bąll’io, traukimas virves, Įvairios rūšies žaislai, muzika ir tt ir U.
ITai’pirmųtine svarbiąųsia iŠ Į Todsl, Suomi nuolankiai kviečiame visas L. D. S. Naujos Anglijos knerpto priį.Bo metinio ilva-
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Apie savo grožybę Palanga pati už save kalba, nėra reikalo kitiems tinklo reklamuoti, tik ga- 
jima’pažymėti, kad šiuo laiku Palanga yra pilnoje savo grožybėje. ‘

Šis išvažiavimas bus vienas iš puikiausių, gyviausių ir linksmiausių šios vasarps, su 4®ū®ybe į-

ma prb Skundų komisijoa rįjį

Kun. Garmus, S. 
skaito reiflljųjįjoi
kuris skelbia kaltu J* B. Ba&Į 
jįntrų rąįt. įis; 
konstituoijų' „
kp. nanu wswinius 
grųsindTOa* 
sųftokžjimų.-neaiikiųfr -VfO 
sąskaitos už plakatus ir ženki^ 
ii kuopos pusto U|škąi 
Syti esu mandagūs ir taikinį 
dvasioje parašyti. Bet Ceąp».I 
liniukų laiškai — su grąšhųm_^ 
grūmojimais. C*. Raštipinkąs 
Šaliūrias prisipažįnęs, kšd . apį^ 
sStai mokesnius sugrą&ięs, 
daręs tikslu “pagūzdinti^|Rib“'L‘ 
narius. Tuo būdų “begūzd? 
dama” Centro Raštininkas 
-Z įvaręs kuopos narius iš lyto 
ros ir pasekmėje Susivieny“ 
ji virš $16,000 nuostolių.
• <■ " ' ’1 "l-z į

Šaliūnas esąs kaltus ir U* 
kad turėdamas y^os Ceųtrft- 

ame suyažiavime, pats nukalbąs dybos įgahavima bylą kuo| 
čiauaia J|kvldųoth nedaręs 
žingsnių susitaikymui. Vietoje $ 
ti pastangų nesųsiprątųnųs 
dnoti, tai popas šaliftąaa nekultft 
ringais išsireiškimai|dšplūsiB Ipfr. 
pos narius per organą, 
progos kitą bylų užvesti ppfi, 
‘Sivienymą. Ręfercntąs ską^V 
liūno raštus iš “Qan»/e, 
^‘raštai’’ išmėginti ^grįpyifeįi^ 
Hinelagiąis,’’ ‘siųpaikpąii^’^’ftųr 
paikiškais bliotais,” 
dūkais” etc. “Ar galima.dalaiat  ̂
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argumentus laiku pastatyti t«^l 
mė4r sulaikyti “Reeafverio’’ pa-| 
^kyriuią. . / Į

• *1

P. Montvila pratebi, kad kąibuvo | 
prisiminta apie susitaikymą, tai p. 
Muliolis, Centro Pirmininkas pa-1 
reiškęs, kad jis neturįs įgaliavi-j 
mų ir savo kalboje pažymėjęs, 
kad Susiv. laimėsiąs ir t. t. -

Daugelis prašo >ba)sų. Vilkes
Barre, Pa. apylinkės atstovai 

, karščiuojasi ir pradeda trukdyti 
; Muliolį, kaltinančius kalbėtojus; 

| ypač nerimą kelia kalbant Skun
dų komisijos Pirmininkui. Kun. 
Norbutas, S. komisijos narys, da
ro pastabą, kad Skundų komisija i 

1 pas p. Muliolį nerado blogos va-į 
jios,z d tik apsileidimą ar nesu
pratimą kaip reikia apginti Susi- 
vienymo reikalus. .Prašo Seimo 
dalyvi, turėti omenyje papilė- L,^ truMo]ni
jrmą balsuojant rezoliuciją. Taip- - -.': 'yl,52
gi klausia ar Komisija nesusikųm-1 įnešimas “balsuoti!” Vieni 
promituos nedalyvaudama baisa- |l®» kad btftų slaptas balsavimą, M 

I vimuose. Seimo vedėjas atsako, pi, kad viešas. Seimo vedėjas
kad ne. skelbia, kad balsavimas bus

[ Einama prie balsavimo. Siūlo-1tas h kad tuo klausimu jokių ta 
. ma visokie įnešimai. Vieni įneša, Į nepfiunsiąs. paimam# toj 
* kad rezoliucijos punktas būtų pri- Į svirno balota£ Prieš bsfaąQto 

imtas kaip skaitytas, kiti gi siū-1pirmininkaujantis paaiškh^Jg 
lo tik papeikimą pareikšti, kiti— |tie kurie norit, kad būt ĮtaM 
kad dovanoti; būtent, vienas ats-Įt**, ant.baloto parašykite **ĮI 

. tovas, rodos, kad S. Galinis, siū- kąltas ;” o kurie už reroHheT 
| io: f‘Tegul eina ir daugiau taip parašykite, Kaltas.” Prw 
F nedaro.” Seimo vedėjas leidžia vardošaukis ir balsavimas. ;

balsuoti rezoliuciją pastebint, kad Luskaitymui paskiriama Otog 
‘ kurie nori, kad Muliolis būt Stei- h> ir P- Mickeliūnas.

sintas gali balsuoti prieš rezoIiu-Į Balsns skaičius, pasirodę 
ciją. Balsuojant didum# balsų pa-Li(jUTO8 turi paŠyųįjS
sirodė už Muliolio ištetfinimą. h < įkaltas. ” Ęodo®, kad j^į j . Seime kyla nepasitenkinimas. Į kaltas’” balsais pr|eš 45 

, Reiškiami protestai ir nusistebė-1 • ‘ : . . ’
' jpųąi, kad Seimo diduma sųside-Į

aizdoje aiškią įrodymų balsuoja Į tntaHrtnta 1
i* mva halaAia 1 .

I •. V|to4

v
tRirim ftatų ir pridu 
mautu. Pastehj Seimui, 
ęlgtų teisingai ir sulig | 
jos. '

Į Kalba šaliūnas. Jis ieii 
ęsąs^ nekaltas. Jeigu jis esąs kidį 
tas, tai tapnti būt kalta įtlĮta 
Valdyba, nes jam buvę įsalęytąitifc 
koti užvilktų mokesniu. Jis kalHi 
na 135 kp. už nenorėjimą Btiflįtj 
giųt| ųž ženklelius ir spaudos dąti 

Įbųs. Nežiūrint to, ka$ kuopa 
vo prisipažinusi prie skolos ir fcuft 
pos valdyba buvus padariųtipl^ 
tartį su Centru atsilyginti, tačįant 
paskui vėl sulaužiusi tą sutartį žj 

Į nustojusi skolą mokėti* '
Kilo karštos diskusijos Įį 

prieš.
.Ūpas nemalonūs. Seimų 

• jas daro pastabas, kad

f7 3

f

’ /I

skelbia, kad balsavimas bus lta|
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jdojima8 pusėtinai laikosi.! .bąll’io, traukimas virvės, Įvairios rūšies žaislai, muzika ir tt ir U.
įTaį’pirmųtiųę svarbiausia iŠ <____ 2., ______________________ -___________ __________ - -_____ _ ___________ -

1 daugelio prįežasčių, kurios] Žiavimo prisiruošimo. Lai kiekviena kuopa pasirūpina, kad skait litrai būti? reprezentuojama šia- 
Ideka šįs žąvėjančiąigrąžu*] išvažiavime. . > i' į j I <! 4 \j
1 giedojimas liko nuslopintas. ’ Greitu laflep bus išsiųsta kuopoms plakatai—uškviet|mai, nislobėkite juos Išplatinti, o iŠvafiavi-

Alnio jvaitiitari Ims.ghrrinamt “Parf>^ke.‘^T«|»yJdte..4 f s < ;

Seime kyla nepasitenkinimas, kaltas’” balsais priei 45 M 
Reiškiami protestai ir nuasteh?-1 ' ' 4
ihnai, kad Seimo $iduma susieję-Į (Bus daugyn)
*._t >"?, **f > - ■» 'U.i~ A .t.! ,h-THI

priešingai ir savo balsais atmeta i 

škundų "Komisijos teisiajai U- 
aprsat^ rezoliucij|. Ątstoyų eiljį 
prašo Seimo raštininko, kad jų1 
vardai būtų jraŠyti ’ protokolan, 
kad jie balsuoja už reeolineiją. \

Sesija uždaroma. Laikrodis ro* 
d<į ą yai. y»k»Kb ,

n. Špąu4os laisvę atga-

yilfč -• Al*
/>• *• \ • • .■* v b
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darbui ir

Rengėjai

Valdyba
■ • r

Amerikoje .metams ...
Filsei metų

Lietuvoje metams ....
£iteei metų

js sfclSj, tuojaus po su
lai bariai meldžiami pri-

Apos mėnesinis

B penktadieny, /J|
L vąk., Lincoln •• 
>ln St. Ateikite -

27 d. liepos Westfieldo Draugi
jų Sąryšis rengia pikniką toj pa
čioj vietoj. ‘ Kviečiami vietos' ir iš 
apylinkių koloniją atsilankyti.

■ >' ' S.

^B^RBININK0M KAINA
•n ■-

dieną, tuojaus po sumos, šv. An^ 
driejauspar. svetainėj, 1123 Lemt* 
on St Kviečiame narius dr nares 
ateiti ir kurių yra užvilktos duok
lės užsimokėtu - Taipgi atsiveskite 
nors po vieną naują narį prie-kuė- 
pos prirašyti. '

>■’ CLEVSLAND, OHIO
Rugpiūčio 13 d., 8 vaL vakare, 

Lietuvių SalėĮ įvyksLDS, 51kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariu prašomi susirinkti Bąšk 
kalo. Valdyba

LDS. 2k|jL susirinkimas įvyks 
rugpįūčio 5 f., šv. Boko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba.
• ' _____________________________ i

''Šiomis dienomis baigė inžinie
riaus mokslus Pennsylvania uni
versitete Stasys Čekanauskas.

Taipgi neiaaža lietuvių vaikinų 
ir merginų baigė aukštesniąją mo
kyklą. ' . ■" ' _

žodžiu dėka- ; 
iŠ*

dl. Strimaitis iš Scenectady, 
pasakė gražų tai dienai pri- 
tą pamokslą.
tąinėje patrijotiškai kalbėjo 
ųnsulas p. Daužvardis, iš 
Fork. Taipgi kalbėjo klebi 
Vflkutaitis. Ištiesų, buvo 
paklausyti tolau gražių išsi- 
hų apie tėvynę Lietuvą ir

boto daug. Viskas labai 
matakė. , ' '* 
ttniMjimas pasiliks ilgai

ūžrimokėti dvokta - -
Valdyba

EASTON, PA.
' LDS. 40 kuopos susirinkimas į. 
vyks rugpiŪČio 3d., tuoj po sumos 
šv, Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

te. F. Strakausko prakalba 
arė daug naudos, visiems. Jis 
tėjo apie katalikišką spaudą.

. Choras
L Kazimiero pat. choras, varg. 
Šlapeliu vadovaujant .gražiai

ELIZ1BETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadieny, rugpjūčio 6 
d., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Kariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti -Valdyba

. ' ’\r
---------------------------------- ./ i

tfORCESTER, MA$S.
. LDS. 108 kuopos susirinkimai 

įvyks rugpjūčio 3 d., Aušros Varių' 
paraf 
juos.' 
būti beM turime svarbių reikalų. 

' , ‘ Kviečia Valdyba

.f K - '' • ..
27 d., Palangoje, Methuen, 
Kartu su choru važiuos ir

. MTatirbury, ūomr;
Liepos 27 d., 1 vai. po pietų į- 

vyfcs LDS.Z 5 kuopos suąirtnkĮmae 
senos Biokyklos kambary, Con- 
grta Avę^ Ateikite viri. Valdyba

t Sv '* Jį

mo ktidbo piknikas įvyks ant “Ge- 
dimino ’ , kalno, Chumiss Janding, 
N. J, rugpjūčio 3 d. Kviečiam vi
sus dalyvauti ' '

WESTF1ELD, MASS.
Šv. Kazimiero parapijos' pikni

kas, 13 liepos, pasisekė. • Žmonių 
buvo pusėtinai. Taipgi buvo sve
čių iš apylinkės kolonijų. Tik šiais 
metais iš apylinkių kolonijų nie
kas nėjo su Westfiel<įliškiais vir
ves traukti Pabijojo, nes West- 
field’as niekad nėra pralaimėjęs 
virvės traukime. Westfieldiškiai 
virvę traukė tarp savęs : ženočiai 
su senberniais. Senberniai laimė
jo.

"DARBININKAS" '■ 
ilNA DU KARTU SAVAITĖJE.

, Jūsų gi minga ir/pažįstami Lietuvoj, beabejo,
I dori Žinoti, ką vei&a Amerikoj katalikas mote- 

tys. Atsiųskite Ž doE ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI0 o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

I tisų papasakos. .
. “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri

kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- 
I / Oiaa Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 
I totaliais lųoterų klausimais, šalę žinių iš viso pa 
I šaulio inoterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky

riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2> Sveikata, S) 'Na
mų* Ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 

I rius ir kiti.
“UOTERŲ DIBVA” yra papuoft* gnfiaia 

I yteidiate ir vinjetSmis. Jos fiftmata* fdidu) 
į yra tote, kad )to'Metu galima pasidaryti daili 

knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
te ‘'MOTEBŲDIBVA” pzatis dtŪUotaTOn. 

; : Užsakymus siuskite šiuo iteSl: > ?
"ifOTBBŲ MSV4" V ■

L W v. U StrM.... ?; »

L Kep. Pagejb. par. ir Vy
ta, vedamas p. Greičiaus 
sudainavo tautiškų daine- 
b kurių viena labai graži 
iria žaliuoja.” z , '
įa paminėjimui labai gra-

MVELAND, OHH)-
S- **' *' J ! ‘ ’
U. L. K. Vytauto paminėjimas 
jį-Za- J '
Liepos 4-tą d. vietiniai lietuviai 
rengė dideles iškilmes paminėji- 
ri D. L. K. Vytauto penkių išm- 
>metų mirties sukaktuvių. La- 
1 graži ir šilta pasitaikė diena, 
ryto, dar anksti, prie šv. Jurgio 
žnyčios pradėjo suvažiuoti au- 
ifiobiliai, kurie buvo padabinti 
Saviškomis ir amerikoniškomis 
tdvoinis. Programas tos dienus 
Į^o gražus ir įvairus. Už žuvu- 
iH Lietuvos didvyrius pamaldas 
^aikė' kun. Karužiškis. Lai- 
<išmaldų ^giedojo šv. Jurgio 
įžnytmis bhoras, vedamas muz. 
Miško, pritariant simfonijos or- 
SlruL Choras puikiai atsižymė- 
!3cada sugiedojo “Inflamatus,” 
Į£ solo dalįjšpildė M. Čižauskie- 
įi’ Taipgi choras triukšmingai 
Rainavo “Vytauto giesmė” 
Įruodžio). Mergaičių choras, 
tai Vaizdavo tautišką vėliavą ir- 
Įkį^ *v - ___

/'gražiai -giedojo.' Tas parodė^ 
d p. p. Čižauskai padarė daug

PROVIDENCE, R.I1 I 
f • ? ■ '

Kun. L Kavaliauskas visai _ 
: ' sveiksta

. . —
Šv. Kazimiero parapijos klebo

no kūn. L. Kavaliausko sveikata, 
visai buvo pajrusi pastaraisiais lai
kais. / Prisiėjo net atsigulti šv. 
Juoząpo ligoninėn, kamfe birželio 
30 d. buvo padaryta labai rimta o- 
peracija. Po operacijai keletą die- 
nų ligonis labai silpnai jautėsi ir 
buvo keletą tokių mementų, kad 
beveik buvo be vilties. Vienokį 
Dievui padedant/kun. L. Kava^ 
liauskas po kririui pradėjo eiti ge
ryn ir liepos 17 d. grįžo iš ligoni
nės namo. Nore dar jis negali sa- 
vo^pareigų eiti, vienok kasdien ei
na geryn ir reikia tikėtis, kad ne
ilgai trukus galės vėl dirbti para
pijos darbus. Tikrai kun. L? Ka
valiausko daug kas apgailestavo 
ir laike savo ligos gausiai buvo 
lankomas savo draugų ir parapi- 
jonų^Jr tikrai jis vertas buvo tos 
užuojautos, nes draugams yra la
bai malonus ir draugiškas, o pa- 
rapijonam8 tikras jų tėvas. Kaip 
kun. L Kavaliauskas čia klebo
nauja, jau praslinko 5 metai. At
važiavęs parapiją rado nusmuku
sią — skolose paskendusią. Per tą 
trumpą laiką skolas visai sumaži
no ir net įsigijo žemės sklypą,, ant 
kurio ketinama įstatyti naują baž
nyčią. Gal būt buvęs jau artimiau
sioje ateityje pradėtas darbas, jei 
nebūtų liga sutrukdžiusi. Be to 
čia gyvuoja ir draugijos, kaip tai 
Gyvojo Rožančiaus, šv. Onos, šv. 
Karimjero, žv. Jono Krikštytojo ir 

i šiais męiris labįį gražiai apvaik- 
f .. K TVi -‘iv* -

Padėka r
L • » .

. Mes žemiau pasirašę tariame 
nuoširdų ačiū p. \ p. Bacevičiam 
už surengimą mums J“Surprise 
Party.” ir sukvietimą 94 šeimų 
mūsų geriausių draugų. • >

: Taipgi/ tariame ačiū visiems už 
iihkėjimus ir dovaną. .
7 Ačiū p-lėms Plikūniutėi, Kat- 
kauskiutei, Baukiutei, Bueevičiu- 
tėi, pp. Kripui, MončiŪnui už dai
nas ir muziką. ' ■ . . '

Pp. Poteliūnam, Urbonam, Vai- 
cekevičiam, Kasmonaičiam, Gan- 
Čiąm, Ambrosam ir Sušihskam a- 
čitt už pagelbėjimą. ■

Šios mūsų 20 metų vedybų su
kaktuvės pasiliks ilgoje atminty.

Veronika ir Jonas PętrtikeviSiai

J ■

GALIMA užsirašyti tik savaitinį 
Karina: | x

Amerikoje inetams *••••••••* ••••••• ^2.50
Lietuvoje metamu i........... ...$3.00

. . -■ y .X. -. .- - * ii''

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižitlršjimui. * .

. . .. .  *, i . - 

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
A®IJ®kA ĮVAIKIUS SPAUDOS DABBU8 : 

tSlEINAMOMISKAINOMIS. " :

>' iiteale Kfeipkitts Pta ’7
* v»Ag»nrivirA.y»

366 W«t nre«iW • ■ South Boston, Mass.
, / TeLSo. Bostoh0620 '
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kad ątsfatatydint'J ir ^reai- 

dentaš Mosetekis! "Toliau- te- 

zoliucijoj pabrėžiama, kad 

‘ mokratija norintį 

ngunse santykiųo-

ir •IBM'J tlA” ▼* 
ttem,Įai»

iplautas 4eda ristai 

Į8,: kąd pasažįoriri 

ąžkotųįĄmerilp>‘t 

įr vhowt pięgįną^fc**’ 

VU lietuvius ant

< -

• •.-zž.VĮ. <' -it U,

>■<;£♦. - ė ~>C ~ .• 4r. - ■• - • vi i- t <

■C-R

> 4 i t \v h:

«e MK&s,
0 gaudč Damulevičius. žaidimas

i Liepof ia Clfijo vąL Vakare, 
ąirattf sede (Snąton Conmw») 
Vyčių tymas turės tabal~svarbų

Mayor Curley Clųb tymu. laimė
jimas prieš £| tymą Vy&ą tymo

T Metodistų «iMFta& 
vedžtvtf lai

. pwkojo kad jo tiki 
aas turis visokių draugijų, ku

rios šelpia visus beturčius. TNwa- 
' h W lįM»7-

Motoriškg jam paša, 
Iph fį|$WWIr ftu 
.“ ' 4w dftas maaf

ųiai Šelpia.” '* z r-
■ : .4'

«?

r- ’>. Ž. --a.:

J£ P‘“iaj, PBADATA DIDULIM DAMAS

reputaciją labai aukštai pakaltų. Piramdjepy pradfta Bftilgipįąaą
* poMpig mąįekimu nw 

stop £t. iki opverapr Sq. /Ta* 
darbui bw i&i*U ir
dirbs 5QQ |įą?biwdro du jpątu 
įr puse? \ i >. : r: r<-:

a-u ■-■į; . / •'.■
IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ '

Dr. Palakamus išvažiavo į Ran- 
dolph ant ūkės praleisti porą aa* 
vaieių atostogų. Jo ofisas bus 
uždarytas iki 4 £_rapp§šįp.

a v' ' ’ ®ap.

Spora.* > . . 
» 4i *

1 V'- 
; X

gnanturimirAg
LDS. |-mpa tampos susirmMmas 

§4 d- liepos parapijos «i$j,
- ' 4$ K Seveutb St., 7:30 val. vakar

re. Viši nariai-ės kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą, nes turė
sim daug reikalą apsvarstymui. 
Taipgi, kurie esate atsilikę su mo
kesčiais. Bus gera progŠ atsily- 
gįnti. Kviečią ^visus-ąs dalyvauti.

- v ‘ Valdyba

> W

tauriųjų centro obo^jos 
jiąrtijijkaBerMM>m»gies« 

atidarė seimo atstovas Bū

gas, 'atstovaująs “ Wj'awole- 

nie” partijai, Kongrese 4»- 

lyvavo apie 800 žmonių. Pir- 

mininkas paskaitė daug svei

kinimų telegraiųų, jų tąrpe 
seimo J i jtk-Q Ilašyn^dito |

■ ir anglų žemųjų rūmų darbi

ninkų gurpės atstovų. M 

kalbų kongresas pfiėmč irę- 

zdliųcįų, kųripj yeikąlaųja- 

. ma, kad. tųpj atsistatydinti?

dabartine Lenkijos yyriaiL- 

syjje ir būtų likviduotą Pil

sudskio diktatūra., Turi bū

tį seimui įrųŽintos/yĮsog tei-

>

v

-■ ■ ■k • . •' >
'■■' . t U,-a.AL’4UAW|U,

> Pirmadienio ryte lankėsi redak- 
...4gj kun. dr. KfnW¥?čivs, Mt.
K^l&tel, Pų. klebonas.

Bostoną itvykp iRfprmaciji- 
niais re|ksĮM- Lykysią didžiuose 

~ knygynuose rinkdamas medžiagų 
apur-IĮ. U K. Vytautų, knygai, 
kurią jis greitu laiku išleis. Tai 
buvo did^ėa svarba istorinis vei-.

?; < y
Kun. ĘnncevięĮus, pirmadienio

JŪREIVIAMS PAMINKLAS 
Marine Parke, City Point, pasta
tytai dėl jūreivių, žpysusių eivi- 
liame tatra tąrpe 1861—1865 me
lu, IąpaMjoa-AmerikQ8 kare Įr I 

niame kąre. 4į paminklą 
taitė Keąraarge veteranų jūrpį- 

flų organiaaaiją. g P»m»kį« yra 
gražus, padarytas.iš katarkaiupin 
akmens o viršuje guįi padėtaą ip- 
kąras jr retežis svęriąątis J9^0 
mrų- v" '•

Šio paminklą į$fe^mingra pg- 
žveptinimas bei ątidarymasųvyko

> .» ž

MAJORO< 
z ČV. TAVO AŲ»ĮJM0UOJ 

z liepos 17 į Sy. Tėvąš priėmė 
A^faudiencijon nemaža amerikiečių,.

TwP Ši buvo įr majoro Curley 
trys sūnai. Šv. Tėvas suteikė jiems 
paliminimą ir apdovanojo, Ęe to, 

. įdavė -raštišką pąlaįmįnimą fiapjo-.
pii Cįirley. x jI

v

V*.'.’

i.
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ž SMULKIOS KNOTAS k
Vasarinės mokyklos mokinių re

gistracija užsibtagė pereitam 
penktadieny. Visi mokytojai fa? 
mokiniai gėrėsi mokykla* tvarka. 
Vienas spėliodami* taip v;
m- šįmet tvarku^pasakė: “Todėl, 
kad miai išdykusieji vaikai yra iš 
mokyklos pavaryti”

Tuoj po f sumai, sekmadieny, į- 
vyko Blaivininkų draugijos su*i- 
rįnkimas. Kuopa rengiasi prie ap
skričio išvažiavimo.

'Lietuvos Dukterų draugijospik- 
lįikas praėjo pasekmingai. Žiųonių^ 

« buvo pusėtinai.
v ’į'i Į. • t •

Choristai vią. linksmus. Mat tu- 
rfjp savo Pietines vąišes pos p. Ro- 

• žėuą — “Nip Pond Ępuąe,”JRayn- 
hap, Mass. Važiavo basais 

' "*RF" 1 'X
jyuc— 
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riuos ir daugeliui' įritą; Griežę jū
reivių benas, kalbėjo Bostono ma
joras James M. Curiėy ir daugelis 
kitą. -;•■•■ f - . ■; ■Z

✓ -*w *
r«UL>_į K-ttoJU JAU..-U»|lLį*._AĮI U»- IfflB

UMtnnuHu
• HJSKS^S 

SIm SaMBs Ltotovest Km B**rafkySpSrl^mTir k?rsgtTka^ 
Ūkiškojo idealizmo ugnU«^'7 v ' 

v~ Tai dar prleė Didįjį Karą pla- 
Oat tinomas Ii 
pavrikslnotaA '

/
X.

REIItALIHOAS,
KBMPAMUOHAS

ui pelnmgd birata rrika-
Jingas kflp4»nijonas sų ąpi® de- 
žteČią tūkstančių dolerių kapjta- 

; : lo, PdgeHaųjama kad komptaiijo- 
, ną« pata aktyviai bitnyje dalyvau- 

> tą. Biznis rimtas,'pelphgM ir vią-
4.

»*• -.

A <• .’

; - ’r -

? JU. A -----

FMmNĮO MARO MŲŲTAĮĘĄ 
LENKIJOJ

Vokiečių spauda Lenkijos 

vidaus politįųę padėtį įverti" 

na ląbai pesimistiškai Lai

kraščiai pažymi, kad Leęiki- 

oj viešpatauja pilįetįnioką- 

ro nuotaika- Šita nuotaika 

ypatingai aštriai pasireiškia 

paskutiniu laiku Krokuvoj, 

ląrbininkų tarpe viespatau-, 

;a tokia smarki opoateipe 

nuotaiką, kad bijoma, jog 

per darbininkų rengiamas 

demonstracijas prieš vyriau

sybę gali "praeiti prie labai

■’. 4 . T-

7Z. • •—,

rimtųsusirėmimų.E. ‘

se su visais kaimynais. 

čiaų bęt ^ųris' bandymas pa

ltelį Jdgnsimg apie lenkų 

sienų pakeitimų tari būtį ątr 

mestas. Toks bandymas ga-
• . . » >’*

Ii atvesti tik prie to, l^ad sų- 

kels.ąnfe Europoj- Po koų, 

greso įvyko opozicijos parti

jų mįtingaĄ kuriąmA daly- 

vavo(700 žmonįiL per mitin

gų komunistai keliose įnik

to vietose bandė sukelti ne

ramumų, bet policija kiek

vienų juos šutrulriė.

■ ■. ------J"į. ' j'

“ibunolas tapsyąratg bylų, iš

keltą buvu^inm ^oyįetų Ęų- 

sįjoff prekybos ■ ; atstovybės 

Paryžiuje -tarnautojui Bąi- 

tinūi įr buvusiam tos pat at-; 

stovybes medžįo. skyriaus 

ekspertui Btrombergui. Jie 

afcudų kaltinami tuo, kad aL 

sisakė, nors buvo pąreika-

sįj^TriJtas-pfipažino jiioą 
kitasrvdstybės išdavimu ir 

paskelbė jtios beteisiais.•'"Jų 

turtas bus sukonįskudtas.
•' * «.<r. -f • <; r

1 ’-*■*<
;

ir mioiųet pjegm
vo lietuvius ant dįdšiųjųM- 

vų arba ant laiv®' bGteiwgė 

l4iW'€teorgfe 

AVąshingtonyr^.ri^ąsįSgė- 

rįauaių įąįvų, nes tą laivą jū- 

r&e nesųpa. Per jo pasįdar- 

bavimų šimtai lietuvių yra 

dtyažįavę į Ameriką- Tik į 

Montello, Mass. per p. Įduto 

ofisų yrą a^yąžįąvusių lietų- 

vjų 139 žmonės įr viri jie bfr 

vo patenkinti Jonas Liūtas 

ir P. Bartkevičius yra geri 

draugai Petras Bartkevi

čius turį laivų agentūrą po 

No. ’^78 J^p, Maįn St., Mon- 

telįb, Mass, ir jie vienus ant- 
rąpą pHgeftstį įr yra nutarę 

dirbti kaip vienas. J. Liūtas 

davė telegramų B. Bartkevi

čiui, -kad ant' laivo,, Georgė 

WaąMngtop pasiųs daug pa- 

sažierių į Montello, Mass,

Dįetevą matysi skąUydamra M»- 
WikB leidžiamą

*WSy LAIKRAŠTIS” Į
rrilda užsisakyti s»B Amerikėje

Pradžių Tru^ygį ųp pieį^L

MUNCHBACK’S FARKE J
Prie P«eb Stoet, Roslladsle, Mw

\. - < ■'
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Filipinų kumštininkas hų- 

vo garsus. Niekas jo nega

lėdavo įveikti- Jis kumščiuo

davosi su stipriausiais-vyr 

rais — ir visus nugalėdavo. 

Kartą nuėjo pažiūrėti išla

vintų gaidžių peštynių. Be? 

žiūrint kaip gaidžiui kapo- 

jasi, vienąs jų buvo sužeis

tas ir pašoko oran. Krisda

mas pątąįkė kumštininkui į 

veidų ir perdrėskė savo pen

tinais kraujo gyslą kaklo* 

Po kelių minučių garsus 

kumštinikas mirė.
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GERBIAMIEJI:— J ' -V •-/iO
Visus kviečiame atsilankyti į šį išvažiavimą, ir pąs£pg 

linksminti tyrame ore. Visi jau gerai žinote tą vietų, O 

jau kelintą,kartę yra w rengiama įsvąžįąvHpai. 

Y vi^ąs L p. s
T^VK Tad kiekvieno kataliko yra pareiga paremti kate®‘ /J 
likimą spaudą. ?

Visų lauksime atvažiuojant. ' . .
Pasimatysime Munebback's Parke, Ęoslįn4ate - ‘
. • . ’ . '■/tV ? Krteėįo

f.-" >! y.L-U J. ■ ■ u' ju.i,..'i-,.J,u..J;M»Į>ią.^'

KELRODIS: Vaiteekite iki Forest Hilų, ten mimkit Dedham 
Idne karą ir raštuokite iki Beech 8t. Ten išlipą eikite po kai* >I;/| 
rasite ženklą. /. •

PARSIDUODA 
BAŽNYTINIAI - 

VARGOM

' ’ J®*

T <

■(

Jrr^uta^Į-nsM ArnerUurj, . Cr-dUru pardavimu ir labinu-
* »^Wte piginta karna, feinyflniaį Vergo- 

metam, W- f3 *’ */*£?
. £1- . ve 1 -_7. L/i consolH. Jeigu kūnam w Gerb. 

h»ja ketnn lutu, pBset met, du K, , reikalij.ei v.rKDOai. W

'-. - •'<■. Si>
- ■< • - - į-..

.. .................
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UBTUVM D ABTUHAS

DR.M.V.CA8P|Hį 
i^SPAU4VĮ^nj.ą į 

su ę. 9miw^r» *»• b<w 
' <WwF#w4w ;

9 iki ūj mg n gim vm M 
o ir nuo 8 Iki 8 vaL vakare. On- * 
sas uždarytas sųbatos vakarąlą ff *'

nu^wu fr

Ji
ES®. 4.,.

Klebonų reikalingi vąrgąpą^ Įąi 
kuo greičiausiai ataųąųkią į 
?‘DaFbinUkQ” Aduuhritrariįą,

’ r

si itaisymai. Rendų’ųešu arti
290 j metus. Geroj rimtoj, §rti by- 
čių. Tari būt greit parduotas. Par
duodu $1000. pigiau nagu kad mo
kėjau. 155 N St-, ant l-nio auk- 
Ščįp. 8o, Bretone • : \|L-29)

-į -Ą

*1 i: ;a 
v
> '■'■■ r, <>K|

Brjųšelmy»ų»awi^

si įtaisymai. Bendų ne§ą ąrti $1,-
200 j metus. Geroj virtoj, »Fti ty-

wW<'W «Wt!Eat«
y., ;'

“ ..... ~ ■ r:x8."u A'* -

VĄtBWI ADRESAI
V ■ • . -
------------:—?----------------

i.
251 Broadv&y. MmttH Mm 1

(MKel«Mo'(pąjne)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo. 

w 8:3<>_0 ▼**«*< 
^r^ro13 ą-^12 nų dieną.
Wtoiomf« nuo 9 nrf 6 vak. 
daliomis nuo 9 Iki 12 (pa«al šą-

«- , - . . ; V .

Jį|

Jaž
<• -■* ————.

- - '-r:

frasivr, wA'
i-

.-r Mari 1
Softm Mga-ju '

_. __ i SL, SorBoston,
nMlnkĮė — Ona fltantaiioiMt 
Tv106k£? Ma*

CohinSla r!’, §BŽS^Ma» 
Drąpg|ja ąąvp jusfrinkimna laiko Įra* 
' antrą utarninką kiekvieno infeneaiov 

7:80 vai. vakara, pofcažnytlnėj sve
tainėj. t ■ l "

*5*4**-

c 1rraw***
7 •n.t*'

Pirmininkė — ■ 
es G St, so.

Vlce^rmlnlnU
-MSOambriĄįiSt,- _ _

Prpt Raštininke •— Ooa SianrienA 
Masa

Fia. Raštiu
$iĮa

i®We»t

Via*-]
92

|dogii kny^a ”KaWjinmdse p* 
bolševikus. ” ' Parašė kun. B. Do
gelį. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas ertta- 
rių už 3 litus su persiuntimu i A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kaą. 
nas, Kan. P. Dogelis, Bazilika, JJą- 
tmra. Knyga įdomiai parašyta, b 
nemaža—160 puslapiu ’
f—--------- ' ■ ' ' - - - ’V-r?

~«g
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SOVIETŲ TEISMAS UŽ AKIŲ 

r atsisakiusiems grįžti Rusijon 
Žiniomjs įš Maskvos', vy- 

bgrffrf.M /*nin(tfrwTfh Hausias Sovietų Rusijos tri-

KDi ....
BSMGU Avnno JUOZAPO DRAUGU A .

Mh JW 27 dieną, W30
BHURST PIONIO GROUNŲS, BEDFORD, MASS.

Bus atidara 10-tą valandą ryte
Visus kviečiame važiupti į šį pikniką. Vieta labai gra-? 

žų Yra puiki svetainė ir bus progą yisiems pasilinksminti. 

Bus Ipųzikaritai. Galėsite .iaisifi. Bos virves trauki
—— _ •" . '<» « ’ ^4? * '

v , 

ipp Prailgi jos. nariai’ privalėtų remti 

kartu atšvęsti $ayo A--------------- *-----------±£-

B.usai išei$ : pirnw 10 »ąL, antras tai jyta nuo-

SvifUa-Bgiįa'įJĄJ

I
T"

Pira&inka# ¥/ i. i

VltL fiduninkas fa D.
rioklsras <48 Mitra ne- 

mp«s Ė Ir SUvBr fifak,

URENDAVeilMIU 
UMBAIIAI

____ J

^Darbininko” name S arbž 

7 gražūs dideli ir.įįhMtt 

kambariai. Yra elektra, g* 
sas, maudynės, sįcalbynes, 

duodama šiluma ir janitm
’ > u*1 rj»r.t■ rr » tt g iij t’

riųs patarnaują. Bei ptetesh 

nių inforinacijų kreipldt&B | 

*‘pąrbinįnko”, Administra

ciją
— I— .h. ■ ..    A,", ^1 —■ ■

PER DU METU 
IŠMOKĖTI

PW W Ir HĘATOG

, P0WBR8 MSKBflAM 00^ 
500Broadway ' '

Tel ą,.B. 4$99-r-Milton $211 
k 1 "■■R—ifc1 MM

SSS35

. Mstuvi* PMtįstM
DR, S. A, flAlVANSKI1

414 Rf0Mw»7i 09, ftOTtoA 
. .. ta ta#oą $800 

®?£WSW
BUBI, w-'T9^z iWI
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JOM m, H, D,
VMwJSw« X

.<0jį»TsUMau: Ir W
t 881
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T.RU Ii i u 
Apkvti«M

Dnsslyi Kataru.
k kitos ligos ąkių, ausą. nosies, "- '--J 
|?erfclfis Ir plauną pagydomos mo- 
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tekantis kalba “Darbininko” 
S. sekret. p. Knei- 

^kuris sveikina visus 
e laikraščio svarbą.

7.'/.'
fūmtnirikas ačiuoja 
sir sveikintojams.

K~ajba knn. Pakalnis\ir reiškia 
o»kad jo parapijoje toks 

katalikų seimelis į- 
ir ragina visus dirbti kata-

ir kalba 
Aplodis-

kalbėto-

ir praneša, kad stūmi- 
spaudos klausimo pirmyn šio- 

apylinkėjė, yra tai Kunigų Vie- 
5 nuopelnas. Aplodismentai 

' Kun. Lekešis kalba apie reikalą 
įdėtos katalikiško laikraščio. Ap- 

tai.
&"3Kun. Paulonis kalba, kad siūlo- 

as patarnavimas ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
jDtejįaiės patenkinti vietos lietuvių 
katalikų, reikės - nuosavo laikra-

r t

P-nas Daukšys iškaba klausimą 
našlaičių namo. Kaunienė* tą klau
simą pataria palikti “ V. J. ’* drau
gijai. Tuo reikalu kalba kun. Re
meika, Daubaras^- Klausimas pa
liktas ant toliau, vienbalsiai.

K. Kjušinskas Federacijos sek
retorius kviečia draugijas į Fede
racijos Kongresą rugpiūčio 19—21 
dd. Neyark, N. J. siųsti savo ats- 

__ ___ . tovuąZ
gelius perduoda Fe-- P-nia Klimienė ragina, kad 

t draugijos rinktų korespondentus.
P-nas Baltromaitis, kad pana-.

*'♦ » .• • • ' '» •
MiMiiiiiĮĮiiiiiUrtMitatefiimii
Jetejbone; STAGG 0706 . ?

DR. BUDAS K. VENCIUS
X—RAY \

Namų Telefonas: Michlgan 4273 B

ti St. Lukoševičius.
Pirmininkas prašo Lietuvių Die

nos Komit eto suteikti raportą. Pa
sirodo, kad įeigų buvo $562.30, iš- 
eiarj-rfrMg)^ Liko pelno $72.86. 
Pelnas s^riuunas 
naičių Kolegai ir .r&aųsN 
Seserų n^ams per pusę. Komise 
jtedirboĮ^įĮę.^dėjo ir kiek to dar- 
jįor^ąĮygoą/įe^o. Komisija nepa; 
tenkinta p^sie^gimu Komisijos pir- 

deraeijos Apskr. globai Pelną 
perduos Fed. Centrui Komisijai 
padėkota gausiu delnų plojiniu.

K. J. Krušinskas referuoja Lie
tuvos politinę padėtį. Siūlo priim
ti rezoliučiją reikalaujant, .kad 
Lietuvoje katalikams būtų leista 
laikyti mokyklas. Tas klausimas 
atiduota rezoliucijų komisijai L.

• -K f

Minėtu klausnųu kalba: kum* 
Lekešis, Stanšauskas, Klknienę 
Daubaras, .. Bartulis, Tamošaitis, 
kum Balkūnas siulo'palikti tą vis
ką rezoliucijų komisijai

Katalikų organizavimosi reika
lu kalba gerb. kun. A Šmulkštys. 
Siūlo taisyti Feder. konstituciją 
santykiuose su Lietuva ir Ameri
kos gyvenimu; santykiuose su pa
rapijomis ir dvasiškija. Siūlo iš
rinkti komisiją kuri sutvarkys ir 
įteiks Federacijos Kongresui Ap- 
lddismentai. ;

Konstitucijos pataisos reikalu 
kalba: kun. Pakalnis, kum'Balku- 
nas, stud. J. Tamošaitis, KBaltro-' 
martis, kun. Paulonis, A/Kneižys, 
K Krušinskas. Komisija iš trijų ! 
išrinkta is sekamų atstovų : Bal- ■ 
iromaitis, kun. Pakalnis ir kun. 
Balkunas. ’ " ,

Padaryta pertrauka 30 mim pie- . 
.toms. " ,Z *

Sesija H. -
Pribūna atstovai iš Bayonne, N. 

J. Choro : V>Šereika, LRKSA 60 
kp. A Bernotaitė ir kun. Karalius

l»nnU8 sttaua SūttrilF

les suvalgome
Hnių daviniais, mū- 
ckerbbęker” yra be

galo “ėdrus.” Jį papenėti, jam
pristatyti maisto, tarnauja fcelios- 
dešimtįs tūkstančių žmonių. Ir, 
taip : Pereitais metais šis didysis 
miestas (New|Ddzk^^uvąlgė 2,- 
379,991,956 H&iš&ų. BtX kiau
šinių vietoje-dar panaudota visoki 
kiti kiaušinius atstovaujami daik
tai, kaip: džiovinti, šaldyti, bleki- 
nėse ir perdirbti į miltus kiauši
niai. -
' Minėtų kiaušinių gauta iš Iowa 

valstijos — 385,456,320; iš Illinois 
— 312,778,440; California — 212;- 
026,680; Washington — 238,063,- 
320; Indiana — 168,611,400 ir ki
tur. .

Vištienos suvalgoma irgi daug. 
Federalės valdžios žiniomis, per
nai suvalgyta mūsų mieste vištų, 
žąsų, ančių ir turkių apie 93,661,- 
347, kurių-dauguma buvo atvežta 
iš vakarų. . < ...i

Pieno Ne^v Yorke išgeriama 3,- 
•776,480 kvortų kasdieną. (Apie 
186,080 kvortų Smetonos. Pienas 
siunčiamas pas mus iš Indianar 
lova, Minnesota,/Missduri, Wis- 
consin, Tennessee, Virginia, Dl. ir 
Kentueky valstijų.

Žuvų pas mus suvalgoma net 
475,000,000 svarų. Kiekvienam gy-*' 
ventojui pripuola 37 svarų žuvies 
metams. ; /

z f

Daržovių kas metas geležinke- 
h’*- f - 7 L - .

iais prisiunčiama į New Yorką 
194,060 vagonų. 40,562 vagonų ba
nanų, kurias prisiunčiam laivais'. 
Kiek kitų daržovių suvalgoma, ga
lima spėti pagal viršui nurodytas 
-skaitlines. \

Besotis tas mūsų “Father Knickų 
erbocker!”

N.Y-

tienė, A Slivinskienė, A Spaičys; 
Šv. Vardo dr.-ja — Pr. Bertulis;. 
Apaštal. Maldos dr-ja — M. Žars- 
kienė; Parapijos — Kun. N. Ea- 
kahrisr-

8v. Pan. M. Apreiškimo parapi
jai Brooklyn, N. Y. Choras —s A 
Alekna, A Grigalius; L. Vyčių 41 
kp. — Ant. Mažeika, V. Raudonai
tis; Parapija — kun. K. Paulonis, 
P. Korbetas, A Andrešiūnas, K. 
Masaitis; šv. Vardo dr-ja — A 
Juodzevičius, A Masiulis, S. Stag- 
niūnas; Šv. Rožančiaus Mot. dr-ja 
i— O. Stagniunienė, P. Rinkūnie- 
nė, M. Juodzevičienė, O._Kuzmie- 
nė, R. Maslauskiępė, V. Baltrušai
tienė ; Tretininkų d-ja — S. Suba- 
tienė, B. Kašėtienė, M. Jankuvie- 
nė, F. Bendziuvienė; Mot. Sąj. 29 
kp; — M. Šertvytienė, S. Subatie- 
nė, J. Petrartienė; Fed. sk. K. 
Baltrušaitis, T. Čižauskas, kun. P. 
A. Lekešis ; V. J/* naši, d-jos sk. 
— M. Dragunaitienė; Jėz. Nukryž. 
Rem. d-ja —• R. Bakšienė, O. Mi- 
kulskięnė. "

Karalienės Angelų Parapija: 
Marijos Dukterų Draugija — V. 
šikšneliutė, A Brusokaitė; Treti
ninkų t— M. Galeekienė, R. Pan- 
ievičienė; “V. J.’* dr. 4 sk — M. 
Akueeviičenė, T, Klknienė; Apašt. 
tfaldos dr-ja —•. K. Kisieliūtė, M. 
Kumečiutė; Rožančiaus d-ja — B. 
Kumečiutė, Oj Mikaliunienė; L. R. 
K. S. A 134 kp. — M. Kazlauskas, 
y_ P, Montvila, S. Lu-
k oševičius, A Žukas, J. Židanavi- 
eius; Parapijos — Kun. S. Remei
ka, Kun.'J. Balkūnas; Mot. Sąj: 
24 kp. •— A Tvaskienė, E. Gusta- 
vičienė; LDS. 12 kp. — A Andrai- 
tis; Fed. sk. — S. Lukoševičius;

Šv. Trejybės Par., Newark, N- 
Ji: A Kazlus; LRKSA 36 kp. — 
J. Daukšis, J. Žemaitis, A Stan- 
šauskas j, Fed. 8 skyr. — J. E. Že
maitis; Š^. Vardo dr-ja - 
<evieius, A Zeleniokas; Mot. Rož.

dr. — 
rienė.

Mot. Sąj. 66 kp., Elizabeth, H. 
J.: S. Kačinskienė, O. Baltramai- 
tienė.

Aušros Vartų Par., New York, 
N. Y.: Parapijos — Kun. Karalius, 
J. Brakšys, L. Labanauskas, A Sa
vickas, K. BaltramUitis, A. Šapoc- 
kis; Dailės ir Meno Ratelis — J. 
Tamošaitis, O. Žukauskaitė, J. M. 
Dumčius.

Mot. Sąj. 39 kp., Maspeth, N. 
Y.: T. Palubinskienė, Adomaitienė, 
Pr. Rozickienė. sz

Feder. Apskrities: K J. Kru- 
šinskas, J. Tumasonis, J. P. Mačiu
lis, kun. P. Lekešis.

Svečiai: Kun. A Šmulkštys ir 
A Kneižys.

J. Sin-

P. Atkočiunienė, A Pietri-

šiuose seimeliuose būtų daugiau 
ieferratąt /į T*'

P-nas Daubaras ragina visus, 
kad draugijos su visais spaudos 
reikalais kreiptus pas “Darbiųin-

Rezoliucijų komisija patiekia 
kaikuriais svarbiais klausimais re- 
zobųeijas.

Lietuvos politinės padėties 
. reikalu:^ - *

“Rytinių Valstijų KatalikųKon- 
ferencija, susirinkusi Jiepos 4 d., 
1930 m., Šv.; Jurgio parapijinėje 
salėjeHBrooklyn, N. Y. svarstyda
ma dabartinę Lietuvos politinę pa
dėtį, rado reikalą pakartoti tą pa
tį ntisistatymą pareikštą Lietuvių 
Rytinių Valstijų Katalikų Konfe
rencijos gruodžio 29 d., 1929 m., 
Newark, N. J., kuris skamba se
kančiai: 7 .
. “Seimas, apsvarstęs. dabartinę 
Lietuvos padėtį, prašo Lietuvos 
dvasinės vyriausybės stot pasira
šyto Konkordato sargybon —r mo- 
kyklų, katąlįkų draugijų susirin
kimų ir spaudęs laisvės ginti Mes 
griežtai reikalaujame Konkordatą 
užlaikyti ir prižadame savo mora
lę paramą Lietuvos katalikų vi- 
suomenėi^ - ’

“Mes protestuojame prieš ine- 
tuvos šalies konstitucijos laužymą. 
Rdk^njamę^pšaųkt^$enną ir at
statyt šalies teisėta valdžia. ’’ .

. -/1- -

’V* . V. -• - ■• „‘A ' v \

Veronika Baltrūniene iš Ameri
kos nuvyko ir dalyvavo savo tėve
lių 50 metų ženybinio gyvenimo 
sukatkuvėsė. Džiaugiasi tų sukak
tuvių sulaukus ir liūdi, kad kar
tu savo tėvynėje'negalėjo -daly
vauti kita duktė1 Pranutė.

K ir M. Skendenai gyvena Kur
klių par., Ukmergės apskrity.

LinkUne jiem dar ilgo gyveni
mo.

v

w

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
> Vytautui Didžiajam užsipre- 

numoruodNnas

4 e-*Pavasąris** jaunuolįrlietuvį

Juras

v-

' l . '
Korespondentė

-T —— W><

BIZNIERIŲ>'-- — . •
- - J: ’ " •• •' * ’

Brooklyno ir apylinkės- biznie ( 
riai, kurie remia: katalikišką spau
dą savo biznio skelbimais, yra re
miami visų katalikų. Ant^i p. Gar
šva, kuris niekuomet neatsisako 
saviems patarnauti, visuomet turi 
darbo sąvo srityje.

. Daktarai Dantistai^ kaip Ven- 
čius ir Petrikas, Dr. Valukas yra 
pirmieji 'lietuvių patarėjai savo 
profesijos reikaluose.

■ ■ * <• 
a-P. -A- Valantiejus, Maspethp

> 7

žiningu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats, tokiu bu- 

vo ir tokiais nori matyti visua ae:*' ; 
teities lietuvius. ,

“Pavasaris” tekainuoja 5 
Kaunas, jl d. 88
~------------- - 1 . -■

v 
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S. S. Statendum 
Šią ekskursiją vadovaus 
laivakortes parduoda

. A. S. TREČIOKAS
197 Adams St, Nebark, I. J

- Tel. Market 2—4887
»• < . c -r > , * . r- .•< >.

< i;-

> • S ’T.

> ■■

C

Įrašius Lietuvos Ateitininkų var
du. Aplodismentai. f ”* —

Nuosavo laikraščio deidimu. Re
feruoja kun. J. Balkonas. Nusa
ko, kad buvo daroma, kas dabar 
yra daroma ir kas žadama dary
ti. Ragina', kad visi prie to darbo 
prisidėtų. Aplodismeiitųt

Tuo reikalu paklausimus duo
da : V. Daubaras, J. Mačiulis, J. 
Žemaitis, K. Krušinskas.

Kuri“. Balkūnas atsako, kad 
spaustuvė jau yra perkama^ gi jos 
didinimas bus darėmas vėliau.

Spaustuvės klausimu dar kalba 
kun. Karalius, A Kneižys, V. Se
reika, Baltromaitis, kun. Pakalnis, 
V. Daubaras, Klimienė.

Nutariama vienbalsiai Kunigų 
Vienybės pasiūlytą planą priimti 
ir prie Kunigų Vienybės spaudos 
komisijos dar pririnkti keturis as
menis. Kandidatais statoma šie: 

J. P. Mačiulis, J. Tumasonis, J. Že- 
maitis, St Lukoševičius, A Stan
šauskas, J.' Dumčius.

Pribuvo kun. Remeika.
Išrinkti komisijbn sekanti; A 

Stanšauskas, J. P. Mačiulis, J. Tu-’ 
masonis ię St. Lukoševičius.

Kalba ir seimelį sveikina kun. 
Remeika ir ragina visus dirbti 
nuosavo laikraščio naudai Aplo
dismentai

V. Sereika siūlo surasti agentus 
“Darbininkui”" kolonijose. Kun. 
Remeika pataria, kad visi vargb- 
ninkai lurėtų tuo darbu užsiimti. 
Žemaitis, — kad vįsi dirbtų. 7 

Baraaičiųr Kolegija. Klausimą 
referaoja KM^jKra^nhkas. Aiškina 

ų K^lęgijos padėtį. Nu^- 
riama .. prųšjrti Tėvų Marijonų 
strigti rytinėęe valstijose bernai
čiams kolegiją, šis klausimas pa
vesta rezolidrijų komisijai

Lietuvių Dienos MamftnM, Vien
balsiai nutarta rengti lietuvių 
Dieną ir sekamais metais. Laikas 
irvieta palikta komisijai iš: J. 2e- 
msičio, A. Kazio, S. Subatienėė; J. 
Duočiau ir V. Sereikos. Si komi-

nyje Yor|g> ir New Jersey.’s 
'kolonijų katalikiško laikraščio fei- 
kalą,/užgyrė įvestą šių kolonijų 
skyrių laikrašty/ ‘ ‘ Darbininke’ ’. ir 
prižada jį moraliai ir materialiai 
remti .ir platinti. Taipgi supras
dama spaustuvės svarbą, apsiima 
remti steigiamą spaustuvę ir ragi
nadraugijas ^ pavienius asmenis 
pirkti būsimo ^laikraščio akcijas.”

Organizavimosi reikalu:
Išklausius gerb. kun. A Šmulk

ščio referatą organizavimosi rei- 
kalu,_ kdnferencija pageidauja 
pertvarkyti Federacijos konstitu
ciją ir tam tikslui išrinkta komi
sija paruoš pataisos projektą Ka
talikų Federacijos Kongresui į- 
vykstančiam rugpiūčio 19—21 d. 
d., 1930 m., Nebark, N. J.

Vidurinės Mokyklos Rytuose 
reikalu:

/ _ -
{‘Konferencija žinodama Vidu

rinės mokyklos svarbą, Rytinių 
Valstijų lietuviams, pageidauja ir 
prašo Tėvų Marijonų pasirūpinti 
atidaryti vidurinę mokyklą rytuo
se. ' * •■ -
/ Visos rezoliucijos po apsvarsty

mui vienbalsiai priimtos.
Pirmininkas ačiuoja visiems už 

pavyzdingą reikalų svarstymą. 
Dėkoja vietos klebonui už malonų 
visų priėmimą ir nuoširdumą.

K Krušinskas pakviečia visus į 
rengiamą Fed. Apskrities išvažia
vimą rugpiūčio 3 d. Forest parke, 
naujo laikraščio naudai

Sekamos kdhferencijos laikas ir 
vieta palikta Fed. Apskrities val
dybai

Konferencija uždaroma 6:10 v. 
vakare. Kun. N. Pakalnis sukalba 
maldą. / 7 - z ? 7.

Konferencijos valdyba:
> J. P. Mačiulis, Pirm. 

J. TumMonfe, Rašt.— f ,.......

rienės. Tapo išrinktai komitetas, 
kurio sąstatas jau-buvo paskelb
tas. <
^ Vakarienės tikslas yra išleistu
vės laikinojo klebono kun. Kara
liaus ir sutiktuvės kleb. kun. Šeš
toko, kuris dabar atostogauja tė
vynėje Lietuvoje.

Laikas: spalių 12 (sekmadienį) 
8 vaL vakare, 1930; vieta: Aušros 
Vartų parapijos svetainėj, Broome 
B, N. t.

Taipgi paminės Vilnių, Lietuvos 
sostinę. Paminėjimas įvyks spa
lių 9-tą, 1930. 9-tą vaL ryto bus 
laikomos gedulingos mišios Auš
ros Vartų bažnyčioj, d vakare 8 
valandą įvyks pobažnytinėj sve
tainėj masinis visų lietuvių, kurie 
susirūpinę Vilniaus klausimu, su
sirinkimas. _

. /■ Ne Ponas tik Jonas

BROOKLYN, N. Y.
Panelės Švč. Apreiškimo para

pijos metinis piknikas įvyks sek
madieny, liepos 27 d., Basčiaus 
Clintotf parke, Maspeth ir Betts 
Avė., Maspeth, L. L

Šios parapijos ehoras buvo išva
žiavęs laivu į Rey, N. Y.

Garbingai užbaigė . 
mnkykįą

Garbingų parapijonų sūnai Sta
sys .KliČas ir Jonas Skaruli? už
baigė mokyklą ir gavo aukso me
dalius. s

katalikai tupėtų jį remti, nes jis y- 
rii^yienatinis lietuvis tos rūšies' 
žmogus Maspethe. 1

<Newapkas irgi neatsilieka. Čia 
mes turim spaustuvininką Lauk
žemį ir p. Trečioką, kuris ne tik 
laivakortes parduoda, bet ir ap
draudžia visose kompanijose nūo 
visokių atsitikimų. — V

, /Visi minėti biznieriai yra verti 
parėmimo.« • t

/

Didžiausia Lletuvlfikų Kalendorių 
IšdlrbystS Ir spaustuve,

A LAUKŽEMIS, Sav.
199 New Torte Avė., Newark, N. J. 

TeL Mulberry 4-2830 j

■s Ą 
' /

lt
•.

TeL 2320 Greenpolnt »'

JOSEffl GARSZVA
r--?

. G R A B O R I U S.
— IR — 

BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVEOTE 
BR00KLYNxN. Y.

•i.

vmm0mBW 
jeigu jie nepastetengs išauklėti juos 
Dievo baimėje,- įsavinti juos ir įduoti 
jiems gfinkls prie® įvairius' gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie
šai — girtybe, netikSjlnMs ir doros nu- 
stojimss. Ypačiai daug pavojų -yra 
miestuose besimokinančiai Jaunuome- 

; nei. GerlasritM beaknoUnaačio jauni
mo draugai ir vadai mokyklai tuote v 
ra jau dvideUmts metu leldtiamas ka- 
tauku moktleiviu mAnezMe žurnalas 
mo, o sau palengvinsite sunktą auklėji
mo naftą.

“Ateitis.”
Ttvai ir motinos, nepagaH&ItelO lt 

metams (S lt pnsmeBnl ir ižraSyKlte 
tą žurnalą savo besimokantiems val
kams. Tuo sutelksite jiems džlaugs- 

“Afekte” Mpml ir nemokrfeivlams. 
Prenumeratos kaina: metams >2p0, 

pusmečluL'ILOO;' moksleiviams m» 
tams JLOO, pusmečiui 50c.

Adr. “Ateitis," Kaunas, Laisvės AL R,

. -Marijonų

*■

'x/

,:v
■ž

W

Hmintingas čmogus viskme ran- 
.. - • . ------ da pagalbos, neą jd privalyta —

rija Lietuvių Dienos Imti gerą iš visų ir visa.-D. Be^
projektą ir patieks sekamam

Julytė

l

✓

v

Syeikinimas ir linkėjimai nuo n. 
iš Baltrmore, Md.

; Pirtfrininkas skaito dienotvarkę: 
^Raportas Lietuvių Dienos, 
S) Organizavimosi reikalu,

.J) Bernaičių kolegijos reikalas, 
jĮ^Kata^kų spaudos reikalas, 
5) Lietuvos politinė padėtis, , 
.6) Busimoji Lietuvių Diena ir 

. 7) Nauji sumanymai ir įnešimai.
Skaitomas pereito seimelio pro-

uja šios kolonijos ir dr- 
atstovai;
Sv. Jurgio Parapijos, Brooklyn, 
Y.; Choro — T. Sarepaitė, I.

r \r . - - ' . --- 1

XX FEDERACIJOS KONGRESAS
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci

jos XX-tasai Kongresas. įvyks rugpiūčio 19-20721 
ičL Šv. Trejybės^lietuvių parapijoj salėje, kam- 

A’dams Street ir New York Avenue, Newark, 
v Jersey. . '

. ,.£■ .. • ~

Visi A, L. R. ,K. Federacijos apskričiai, sky-

<m lietuvių katalikų išeivijos organizacijos 
20-tan Kongresan. *

Am, "L. R. K. Fčderacį'joa Šekretorijatas 
le Ave^ Brooklyn, N. Y+

TeL Newtown 4464

: ' " r- .

ANT. J. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS 
Apdrauda Vieote Sakote

/ Votary Public
54-41 — 72-nd Street, 

(4 Lertngton Ave.J arti Grand St, 
MASPETH, L. L, JT. Y.

’u 1'4 *1/

BlMTkllX
■’ & III- ..k ■■ *

_ . Kabtegrtena iŠ Lietuvos
Kazimieras ir Marijona Skende

nai, liepos 20 d. Kurklių bažny
čioj, paminėjo savo 50 metų ženy; 
binio gyvenimo sukaktuves. Jie y- 
ra tėvai 12 vaikų, 23 anūkų ir vie
no proanūko. Tėveliai, vaikai ir 
giminės džiaugtai sulaukę aukai 
nių vestuvių.

MALMNYGt
• •*, .■ * '.

MALDŲ RUrKUttiLIS, baltais viršeliais- $1.75
MALDŲ BSnaaitUB, baltais vfaMhis... ........  -^-^1
MALDŲ RDnONĖLIS, juodais ųt
MALDŲRHnūHAUS, juodais vtrihHah.— ĮlYS '
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTOBfo^ judate t

tate riritiiate ‘ ■ - ------- ......-

visus užsakymus siuskite sekančiu karam
“DARBININKO” ADMINI8TRA0IJA 

, M6 W«t Breadyay F fe

4114 1


