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KAUNAS.—Daugavpųly į- 
vyko Rytų Latvijos lietimų 
suvažiavimas, 'kuriam vado
vavo kun/Kurliandskis. Su- 
hražiavimfr dalyvavo 17 įga- 
liotų, 6 Latgali jos įr Dūkštos 
apskr. organizacijų delegatų 
ir daug svečių. Nutarta vi- 
sas organizacijas likviduoti rą. ■
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LIETUVAITĘ
Kitas sužeidė
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sujungiant ir steigti vieną 
Latvi jos lietuvių sąjungą su 
skyriais. Iniciatoriai pakvie; 
te. ir kitas Latvijos lietuvių 
organizacijas prisidėti. Ry
gos ‘Vyties” organizacija 
jau pareiškė nort> prisijung
ti. Taip pat kalbama apie 
Liepojos lietuvių tbkį-pat no-.
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KAUNAS. — Liepbs 24/d. 
apie 9 vaL vakaro, grįžus 
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Voldemarui iš miesto, pas jį 
užėjo policija su 2 liūdinin- 
kais. ,Voldemaras nenorėjo 
juos įsileisto ^ nuov.v-ko pa
sakymą: S/Jj^uosim,^ jis 
griežtai atsakįnąjo: “Aš nie
kur nevažiuosiu, nevažiuo
siu.” >

Policija paprašė jį eiti va
karieniauti. Pranešus, kad 
jis areštuojamas, žmona ir 
jis šoko prie telefonų, bet iš

•'.

'i- **' - ' '
---------
i Norinį areštuoti Voldema
ras griežtai atsisakinėjęs: 
>‘Aš niekur iš čia nevažiuo- 
siu! Nevažiuosiu!”
4 • X*'
5 Tada* fu nuovados viršinin
kas ištarė: “Respublikos 
vardu įsakau tamstai per 3 
minutes pasiruošti, kitaip 
bus pavartota prievarta.”

Voldemaras dar išsitaręs, 
kad jis negalįs palikti vieną 
be telefonų žmoną. Policija 
suramino, kad per 30 min. 
telefonai būsią įjungti. Ta
da jis atsisveikino su žmona,
* I . -c * . - , '
kuri jį peržegnojusi, ir ji- 

am-' sai norėjo sų savimi pasiim-

i 
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; Montello, Mass. — Pereitą, 
sekmadieny Duxbury pajū
ry Idlo audra su "lietumi. 
Perkūnas smalkiai trankėsi. 
Butkų šeima, Karolis Mar
kevičius ir kiti sulindo į ten si ..-* '■**■*. * *
^amą> paki-aščio sargybos 
būdelę.z Tą syk perkūnas 
Įrėnkė į tą būdelę ir Sofiją 
Blitkiūtę ant vietos užmušė, 
b jos tėvus, K. Markevičių, 
B. Aldzevskienę ir jos dukte
rį Alfreda sužeidė. Dar. ir 
dabar tebėra kojos suparali- 
žuotos.
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STEFANOSKY AREŠTUOTAS
Jis prisipažino kalta

Pereitą antradieny ki*an- 
tuvėj, Stuart g-vės, Bostone 
areštuotas Graboski, kitaip 
pasivadinęs Stefanosky. Jis 
kaltinamas ir kaltu prisipa
žinęs užmušime Stefano- 
rtez’ių, Stow, Mass.
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Jųtiniais daį 
Klaipėdos ki 
r’ - v ' rumus h 

*' ' "TI atstovus, -r P 
lietuviai šį k ų- - - * . w -f .- 
su 1927 metų 
vo 3 su Vird 
ginu balsų, bj 
tais lietuvių : 
piyšaky stot 
Lekšas,gąvo! 
bar 412.
Di-eslerių vif 
gautų, pereit 
dabar tesurin 
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®iis i naujus 
jto žemes ūkio

_

pravedė 8 
£ėgių apskrity 

j, palyginus 
tikimais, ga- tĖ-s;
’Ęartų dau- 
iA 1924 mo- 
asas, kurio 
^ūkininkas 
įbalsų, o da
li sąrašas sų 

1332 balsų.
7 rinkimais, 
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— telefonai. '
Jarašius areštavimo pro

tokolą p. Voldemaras išsita
ręs: /Ką jūs nemokat proto
kolų rašyt, turi būti: “mi
nisteris pirmininkas ‘ areš
tuotas.”

į Arešto metu esą bUVę 3 
Rūdininkai, jų tarpe p. Vol
demaro pakviestas Lietuvos 
Banko Ūkio sk. vedėjas p. 
Stasys.

ST. VERSIACKAS VĖL 
LAIMĖJO

Springfield, Mass., rug
piūčio 11 d., American Le- 
gion Parke įvyko kumštynės, 
kuriose dalyvavo ir vienas 
jaunas lietuvis—Stasys Ver- 
siackas — Steve Ketchell iš 
llaverhill, Mass. Versiackas, 
savo oponentą, Andv įHud- 
son iš New Yorko, paguldė 
penktame rounde, iš numa
tytų 8 roundų. Matyt, mūsų, 
jaunam Stasiukui gerai se
kasi, jei jis beveiktas savai
tę paguldo po vieną.

PONIOS VOLDEMARIENES 
PIRMAS SKAMBUTIS

“Rytas” rašo:
“Iš patikimų Šaltinių suži

nojome, kad p. Voldemarą iš 
buto išvežus p. Voldemarie
nė skambino telefonu pirmu
čiausiai į SSSR atstovybę.”

>

Ūojimas svaiginančių gėri
mų namuose nėra tai laužy
mas prohibicijos įstatymų, 
pareiškė savo nuosprendy 
Jung. Valst. Distrikto Teisė
jas Ritter. Teismas taipgi 
pareiškė, kad svaiginamų gė
rimų gali pasidaryti namuo
se dėl savo šeimos ir svečių.

Kuomet išdirbimas likerių 
yra tekniškas prohibicijos į- 
statymų laužymas, sako Tei
sėjas Ritter, negali gauti į- 
sakymo (warrant’o) daryti

R.
i

MAINIERIAI PASIRAŠĖ
SUTARTI

PONIA VOLDEMARIENE APSI
GYVENO “KĘSTUČIO” 

VIEŠBUTY
Kaunas. — Liepos 28 d. 

pradėtas prof. Voldemaro 
daiktų iškraustymas iš Lie
tuvos Banko namų jau pa
baigtas. Visi daiktai iškraus
tyti labai tvarkingai ir sudė
ti laisvose L. Banko patalpo
se. Kraustant p. Voldemaro 
popieriuose rasta daug įvai
rių ministerijų bylų, kurios 
grąžintos, kam priklauso.

P. Voldemarienė apsigy
veno “Kęstučio” viešbuty.

Scranton, Pa. — Šiomis 
dienomis kietųjų anglių mai- 
nieriai ir kasyklų savininkai 
pasirašė Aąują sutartį 5 me
tams ir 7 menesiams.

Sulig naujos sutarties dar
bininkai laimėjo tą, kad mo
kesčiai unijai btis atrokuoti 
iŠ algų ir darbininkams ne
bereikės rūpintis, kad užsi
mokėjus į uniją. x
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VOiDŽMARO ŠYLA .
ATIDĖTA
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Kaunas. — Jatl. buvo įra
šyta, kad prof. Voldemaro ir 
Štencelio byla dėl jo interviu 
turėjo būti nagrinėjama lie
pos 31 cL, dabdr atidėta, nes 
esą nepatogu p. Voldemarą 
po i ištrėmimo tuoj grąžinti, 
nors ir laikinai, į Kauną. By
la esą atidėta ilgesniam lai
kui.

'

A

A-U.

t ' - ’ '4 *C ■' L ’ 
.. >■t

"A •'<* z 7
•. '••"i

r ■ .

J> ,L

-

Ga- dos apskrity lietuvių sąrašas 
šį kartą gavo 226 balsus dau
giau. negu pereituose riiiki- 
) nuošė. Šilutės • apskr. atski
ras lietuvių sąrašas nebuvo 
išstatyas, bet bendrame są
raše irgi praėjo vienas žino
mas lietuvis ūkininkas Stre-^ V, ' • * • • V -
kvs iš Jakštelių. Tenka pa
žymėti, kad pravedant atsto
vus, lietuviai nustojo labai 
daug .savo balsų likučių, iš 
kurių vokiečiai galėjo pra
vesti net 3 savo atstovus.
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(Lietuvos Pasiuntinio Amerikai p. 
Balučio telegrama ‘ ‘D-kui”)

D, C., rugp. 
12 d.-—New Yorko Tribūnos, 
pranešimas, būk Lenkija 
gaunanti Vilnių mainais už 
Seinus, be abejonės,yra non
sensas ir eilinė lenkiška in
triga.

Balutis

Tą žinią apie mainus pa
skelbė Varšuvos Ekspress

LIETtJVA NAUDOSIS TIK 
VOKIEČIU KALBAMŲJŲ 

V FILMŲ AFARA'fAlS 

■. ■ Pdr^žiusJ '-t— Po; - feėlerių 
iiįetų^ovos?dėlgarsimųJfiL 

ybkiec4ų ir A- 

ą^^aipairt^^Q.tarti^icf
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Poranny. Šis lai! 
kad tarp Lenkijos ir LbįjI 
vos tęsėsis ginčas dėl 
niaus ir kad netrukus 
pasirašyta sutartis. Lietus 
vyriausybė esą sutiląĮS-^g| 
duoti Vilnių lenkams, j^j 
tik lenkai grąžinsią Lietųį 
Seinus. • . •

Jau iš tos žinios galimas 
prasti, kad tai grynas pral 
manymas.
——— ■ ■ ./
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parduodami; Tai. turi aiškiai 
įrodyti. Kitaip iiamai esąi 
apsaugoti nuo kratos.

Toks tai yra nuosprendis) 
Teisėjo Ritter Mrs. Mary 
Finu iš Miami byloje. Ji bu-! 
vo kaltinama už laikymą ir 
išdirbinė jimą.likeriij namuo
se. Policija neįrodė, kad ji 
pardavinėjo. Byla panaikin- 
ta.

Kas kita yra Rytuose. Čia 
ir be teismo leidimo policija 
padaro kratą.

Nuo šiolei Li<
Visose Pabaltos valstybėse, 
Skandinavijoj, Olandijoj,0- 
landų Indijoj ir Balkanuo
se, galės būti vartojami tik 
vokiečių aparatai. Tuo tar
pu Rusija ir eile kitų <val- 
Įstybių paskirta Jugtinėms 
Valstybėms.

ivoj, kaip ir

GENEVA—Lietuvos vy
riausybė kreipėsi į Tautų 
Sąjungos Tarybą su prašy
mu įtraukti dienotvarkėn* •

' Lietuvos-Lenkijos sutarties 
dėl ginei j amos administraci- 
nės .lini jos - laužymo kląua-

-•' *>'/.-v;'-!i£
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Tautų Sąjungos sekr 
rius Lietuvos prašymą.; 
ėmė ir apie tai pranešę b 
kų vvriausvbei. ..

~

Galimas daiktas, kad 
Vilniaus klausimas bąk‘1 
keltas. ' • '■■. •'
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LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS 

XV-tas SEIMAS
įvyks

ANTRADIENY IR TREČIADIENY

RUGSĖJO 23 IR 24 d.d.,1930
i M

ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOJ

SO. BOSTON, MASS.

)

I a •• i ■ ’ '

Šis Seimas bus jubilejinis ir tuomi svarbus. 
Tad kviečiame L. D. S. apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus kaip konstitucijoj yra nurodyta 
ir pagminti naudingi! įnešimų.

Pasiremiant Seimų nutarimais nauji suma
nymai ir skundos turi būti prisiųsti dar prieš 
Seimą Centro Valdybai.

LDS. CENTRO VALDYBA 
Kun. K. Urbonavičiui, Dv. VaJ. 

" VI. Paulauskas, Pirmininkas 
A. F.-Kneižys, Sekretorius

• A. Vaisiauskas, Iždininkas
. ,r ;
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GANSONAS NUGALĖJO 
KILONI

Hart ford, Conn. —■' Šioje 
kolonijoje įvyko Jack Gan- 
sono ir John Kilonio, greko 
ristynės. Gansonas pasižy
mėjo apsukrumu, nes savo 
priešą nugalėjo antrame su
sikibime į vienuoliką minu- 
tų.

KLAIPĖDA.—Kaip pra
neša, Vytauto Didžiojo ko
miteto Klaipėdos skyrius 
rengiasi statyti Klaipėdoj 
Vytauto muziejų. Klaipė
dos uosto direkcija perleido 
komitetui tinkamą žemės 
sklypą, labai patogioj vie
toj,. būtent, Tvirtovės aikš
tėj.- Šiame sklype ir mano-
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DEVENIS PRASISKOLINĘS 
PABĖGO

Wat€rburį/j Conn. — Jau 
buvo rašvtapkad sandariečių 
ttyderis, Petras Devenis tu
rįs’ ą25,000 paskolą iš S. L. 
A. ant mažos vertės namo, 
fciip žirtomas Devenis prasi
skolinę? išvažiavo Lietuvon 
ir ten, kaip sako, nusipirko 
įdVai*ą. Čia jo skolos siekia a- 
pie $70.000.

Dabar skolintojai daro pa
stangas, kad Devehį parsiga
benti iš Lietuvos ir jo turtą, 
kokis yra, užareštuoti. Su- 

Įjprantanla, paskolos ant na- 
nno gal'ir nežūs, bet esą pa- 
Įskalų be jokios garancijos. 
Į Jis Užsibūdavęs namų staty- 

ir daręs Neblogą biznį.
-7. \4^^- ’"<-!į'ži
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ma pastatyti Vytatįfe^ 
ziejų. Liepos 18 d. spe^ĮĮ 
komisija, į kurią įėjo Kli 
pėdos krašto gubernatorę 
p. Merkys, direktorijoj mi 
sto atstovai ir Vytauto 1 
dziojo komiteto nariai, ^ 
žiūrėjo padovanotą z ŽeSB 
sklypą ir rado jį visai tink 
mu.' -4^

___ ___________________________ ;__ - ■■ą.
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įvykius negalinti užmeri 
akių. a

SUGRĮŽO Į LIETUVĄ
KUN. M. KRUPAVIčį

“M. L.” iš Kauno kg 
kad kun. M. Krupavičius# 
pie dvejus metus i^bttl 
Prancūzijoj, š. m. liepoj 
d. sugrįžo į Lietuvą. ' 

Prancūzijoj kun. 
virius studijavo visi 
mokslus.

>

MASKVA PROTESTUOJA PRIEŠ BRIANOO 
MEMORANDUMĄ

* ——

PARYŽIUS. — Paryžiaus 
laikraščiai praneša, kad Ma
skva kreipsis į visas valsty
bes su protesto nota prieš 
Briando memorandumą 
Pąneuropos klausimu. Mas
kva mano, kad Briando žy
gis esąs nukreiptas prieš So
vietų Rusi ją ir mažas valsty
bes, kurios norima padaryti 
imperializmo aukomis. So
vietu vyriausybė prieš tokius

SOVIETŲ SPAUDA Už SANTYKIUS SU Al

santykiai su Amerika I 
tikras absurdas.. Jis i« 
kad Rusijai nę tiek' svari 
jos pripažinimas, kiek į 
mezgimas diplomatinių 
konominių ryšių. 

Tas parodo, kad Rui 
sirado blogoj padėty, 
tarčių su “kapitalist 
valstybėmis” Rusija 
gyventi. 4

. I• —_
MASKVA.—Sovietų spau-

• *
da, ypač Piįavda, karštai ra- 
gina savo vyriausybę už- 
mėgsti diplomatinius ir eko
nominius santykius su Jungi 
Valstijomis. M. Oginski, au
torius straipsnio laikrašty 
“Pravda” ir narys AukT 
ščiausios Ekonominės Tary
bos, sako, kad dabartiniai 
i'.r ■ .į ' V: ■. * ■ •*
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vagoną, kuriuo

REMONTUOS VILNIAUS

40 sk., juodos

18 d. arkivvsk. Jal-
18 d. arkiyyskupas Jal- 

bžvkovskis priėmė delegaci- 
ja/su Vilniaus miesto pre
zidentu Folevskiu' pryšaky, 
kuri pristatė prof. Balzuke- 
vieiaus sudarytą Vytauto 
Didžiojo sarkofago projek
tą. Projekte Vytautas Di
dysis atvaizduotas gulįs su 
kunigaikščio mitra ant gal
vos ir ilgu kalaviju rankoj. 
Šis sarkofagas, pasak lai
kraščio bus pastatytas Vil
niaus katedroj;

b?■■ \ ■ • ‘ty - j. ’; ■, t-i
nagais berniuką. Ber

niukas įskaudintas ir išgąs- 
dintas..piktų varnų smūgių 
varniuką paleido. Bet var
nai ir toliau kapojo vaikui 
galvelę ir draskė nagais. Tik 
brolis atbėgęs varnus atgy- 
nė. Berniukui smarkiai su
draskyta burna, sukapota 
galva Įr daug plaukų nurau
ta. • „

- 4 civilės ir 2 kariš-
- ugniagesių koman- 
Likvidųojąnt gaisrą,

bndyk — mflsų nerūgod. 
maža kaštuoja — vos <

Gautomis, bet dar nepa
tikrintomis žiniomis, nub 
širdies plyšimo mirusi Pa
langoj paskendusio kun. Ci
bulskio motina.

UŽDAROMA KLAIPĖDOS 
MUZIKOS MOKYKLA 

Švietimo ministerio įsaky
mu, nuo šių metų rugsėjo 1 
d. uždaroma Klaipėdos mu
zikos mokykla.. Nuo tos pa
čios dienos mokyklos direk
torius ir 9 mokytojai atlei
džiami.

kas, koplytėlės globėjas) pa
kviptas architektas. Dabar 
koplytėlės poįmyję palai
dotas pats grafas Potockis. 
Koplytėlei ir kapams reika
lingą priežiūra ir remontas. 
Kapų tvoros nuardytos, ko
plytėlės langai išdaužyti, 
nuo sienų lentos nulupinė
tos. Reikėtų šia vieta, nuo 
ko tas pareina, susirūpinti.

DUONOS KAINA
VILNIUJE

Miesto storastija galutinai 
nustatė nuo liepos 6 d. tokią 
duonos kainą: bąltos duonos 
kilogramas
— 28 sk. Turint omenyje la- 
įąi žemą rugių kainą (pū
das 2 auks.), tokios kainos 
pirkėjus labai stebina.

gauti
•ra perdavinėjami. Jeigu jU8Q 
m nettn-i *

Atvaizdo kelionę manoma 
panaudoti visus susisiekimo 
būdus. Norima tartis su a- 
viacija ir Vytauto Didžiojo 
atvaizdi} kaikur gabenti lėk
tuvais. , Atvaizdo kelionės 
pabaigoj jie ir bus panaudo
ti.

nauji laiptai ir tvariomis 
peypnąs. Peronų ūoriųaa ap
dengti ir padaryti požeminį 
perėjimą į antrąjį kelią.

Darbai* kaštuosią per 150,- 
000 litų.

Dirbama labai smarkiai, 
nes norim netrukus baigti.

plaukė Nemunu, o.nėtrhkuB 
jam teks plaukti ir laisvos 
Lietuvos-jūrėmis. Liepos 23 
d. atvaizdas “ Prezidento 
Smetonos” laivu bus nuvež
tas ligi Palangos, savo mo
tinos Birutės tėviškėn. Ly
dės mažesni laivai,.kurie ties 
Palanga atvaizdą iškels į 
krauta. ' •

SMARKI AUDRA VILNIJOJ
Vilnius. Liepos 22 d. Vil

niuj ir apylinkėse, siautė ne
paprastai smarki audra su 
ledais. Išrauta daug medžių 
ir. telegrafo stulpų. Kai ku
riose vietose žymiai nuken
tėjo derlius. Audros metu 
du žmonės buvo užmušti.

VĖL DIDELIU GAISRAS 
KAUNE

Liepos mėn. 18 d. < naktį 
Kaune buvo kilęs didelis 
gaisras: užsidegė pil. Glaze- 
rio trikotažo dirbtuvė ir ma
nufaktūros sandėlis. Lieps
na buvo apėmusi visą trijų 
aukštų namą, bet dėka gais
rininkų pastangoms ugnį 
pavyko užgesinti. Gesinti 
buvo suvažiavusios net še
šios 
kos 
dos. 
penki gaisrininkai susižeidė.

Gaisro padaryti nuostoliai 
dideli: sudegė daug manu
faktūros, dajįs begelbstin: 

Turtas nebuvo 
apdraustas.

Bąžymėtina^ Įtad 
Seneliai yra skaitlingos 
įe£ tėvai, susilaukė jau 
praari ūkų.

Paratt KUN. PROF. Pfc. ĘUČIS, M. L C.
Eijįui įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikjų Kunigo

P. Bu»oį M. i. C. kelionės j Australiją Kaina minkš- 
W vhieUaia Kietais virieliaii 11.00 Užsakymui 
Mta Mkanžni adresuij** ■ >"* ■

•■DAMURMIO ' ADMOnmAOUA 
M W**t Br**4v*,, leirtb Borto*, Mm*.

DIDELIS GAISRAS DĖL 
PADEGIMO

Skapiškis, Rokiškio apsk. 
Liepos mėn. 14 d., naktį a- 
pie 24 vai., sudegė Daugiš- 
kių kaimo gyventojo Naujo
ko Juozo penkios trobos. 
Vos spėjo šeimyna, iš mie
go pabudusi, vienmarškiniai 
išbėgti ir gyvulius iš degan
čių tvartų išvaryti. Šitaip 
visas kitas turtas žuvo ug
nyje. Policijos ir paeiti nu
kentėjusių įkainavimu, žuvo 
turto vertės apie 40,000 li
tų. Įvykio vieton pribuvo 
vietos policija ištyrimui gai
sro priežasties. Vėliau buvo 
atvykę Rokiškio kriminalinė 
policija ir teismo tardyto
jas. Tuojau tapo suimti -to 
kaimo gyventojai broliai 
Raupliai, įtarti padegimu. -

PAMALDOS IŠ RAUNG
BAZILIKOS PER RADIO

Liepos 20 buvo pirmas 
bandymas perduoti radio 
klausytojams iš Kauno Ba
zilikos pamaldas. Bandymas 
gerai pavyko. Todėl dabar 
visais šventadieniais ir sek
madieniais Bazilikos pamaL^igadinta. 
dos bus transliuojamos.

JDRA PADARE NUOSTOLIŲ 
Birželio 25 d. Alytaus ap
imtyje siautė didelė audra 
ledais. Nemaža nuostolių 
dr# pridarė ypačiai Jėzno 
^’BĮitrimanių valsčiuose, 
m krito ledai didumo su- 
^žvirblio galva. Specialios 
apvijos apskaičiavimu, au
la, tūese valsčiuose išmušu- 

rugių

LENKAI STATO VYTAUTO

___________ ____ ... .. 
•(^.'“Vilniaus ki”p ' ' .......... -

Rytojus” praneša, kad Me- nesid 
t ro poli jos kurija nutarė re- šio 
montuoti katedros bokštą, 
kuris dabar labai skurdžiai 
atrodo, ypač jo išorinė dalis.

Jau didelę savo kelionės 
dalį yra keliavęs Vytauto 
Didžiojo. atvaizdas. Dabar 
gi mums teko-patirti, kad 
susisiekimo ministerija vra 
į Batakius specialiai pasiun
tusi salon 
Vytauto Didžiojo atvaizdas 
su sargyba ir palydovais ke
liauja į Tauragę. Iš Taųra- 
'gės atvaizdas vėl bus pro 
Lauksargę nešamas ligi Pa
gėgių, iš kur liepos 23 d. tuo 
pačiu salon-vogonu keliaus 
pro Šilutę ligi Klaipėdos.

Kaip Žinome, Vytauto ai-

Įlojo 50 m. savo moterystės 
įtkaktuves, kitaip vadina- 
msy aukso jungtuvėmis, 
turklių b-j e buvo palaimi- 
imąs ir jubiliejinių lazdų 
ašVentinimas. Šioseiškil-

f pos 21’d., buvo švęstos mū- laikų’ niekeno nepaliesti.
REMONTO DARBAI KAUNO aviacijos 11 metų sukite* Aįf ^pų ^VĮ4 s^a kfųūy-- 

.. . . Kiffllyiėįf restauravo
Šiuo meta Kaimo stotyje 9 vaL avįjiįg bažnytėle- £jį taniai prieš kprij grafo 

yra dirbami iš lauko puses je bnyp ątląįk^tos pamaldos^ 
kurias laikė aviacijos kape
lionas, pasakęs taį dierfai 
pritaikintą pamokslą.

Po pamaldų prie bažny
čios e. aviacijos viršininko 
p. gen. št. majoras Narakąs 
pasakė trumpą kalbą .apie 
Lietuvos aviaciją, jos kilimą 
Įr plėtojimąsi per 11 metų 
ir paminėjo žuvusius lakū
nus. w :

Po kalbos buvo sugiedotas 
Tautos Himnas ir šaukta 
P valio!” už Nepriklausomą 
Lietuvą su Vilnium ir už 
Tautos Vadą. \

12 vai. buvo iškilmingai 
suteiktas vyr. ltn. Kuktai 
karo lakūno vardas, o vyr. 
ltn, Vimeriui — oro žvalgo 
rąrdas.

15. „ vai. įvyko kareivių 
sporto pramogos. Laimėto
jams buvo suteiktus dova
nos.

Vakare aviacijos karinin
kų ramovėj buvo suruoštas 
balius.

organam* ir nuvargintai nervinei triatt- 
mai. Nūga-Toue greitai pašalina take- 
fu .ar puslįs įdegiau. Jis •uregnUnoja 
vidurinę nugali konatlpecfta, pašalina 
ta nuvargto Jausme rytate ir suteikia įilsingTatžSLtlmregg. ^Nugn- 
fene tai atiteką, kadanfiJU palaUna 
H statomos ligas gimdanflus, silphinan- 
«u» nuodus ir stitduiluoja ir sustipri
nk rtenė organus ir žunkdla.

, kuatik.............. .........' _ La 
e. papraiykit 
^dUaberto;

VARNAI SUKAPOJO 
VAIKU.

Autalie^tč,. Šiame valsčiu
je buvo toks atsitikmas. 
Vienas berniukas sugavo 
veš paskrendantį varniuką 
įr atidavė žaisti savo mažes- 

, ųiąm broliųįį Varnąi .gama-

DARBININKAS" v
dway, . So. Boston, Mm*

>> 'X- t

h^296 centnerius 
įį Ha. plote.
P.-:? -
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KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO 

prašome kreiptis dėl visą informa 
djų “Darbininko” Administrad 
jon. i-

r. Markelionla\ Vlce-Plrmlnir 
Boston* Ma* \ 24 Thomas
icas Paplausk* j^pt^Etaštinli

t' * „ ■ v • t"-

a.'

L. R. K.

VAŽIUOKIT

r. A

Muitininkas nors eidavo 
aidžios pareigas, bet žmo
nų akyse neturėjo gero var
io; Jis buvo laikomas 
skriaudiku ir neteisingu, ir 
ie abejonės tasai minimas 
Evangelijoj muitininkas* gal 
ištiesų toks ir buvo, nes 
jausdamasis kaltas,' atėjo į 
bažnyčią pasimelsti ir nebe- 
irįsdamas nė akių pakelti įt 
dangų, graudžiai mušėsi j 
krūtinę, sakydamas: “Die
ve, 'pasigailėk manęs nusi
dėjėlio!” Dievas išklausė 
muitininko maldos ir jam 
pilnai dovanojo.

Tenka čia pastebėti, kaip 
maloniai ir gailestingai Die
vas elgiasi su nusidėjėliais. 
Negana to, kad Kristus-Die- 
vas numirė ant kryžiaus už 
nusidėjėlius, bet Jis asme
niškai jų ieško ir siūlo jiems 
savo malonę ir atleidimą. 
Niekur Evangelijoj neskai
tome, kad būtų juos baręs ir 
koliojęs, tik apsiėjo su jais 
kaip gerasai ganytojas, kurs 
radęs paklydusią avelę, pa
ima ją ant savo pečių ir su 
džiaugsmu nešasi namon; 
arba kaip tas gerasis tėvas, 
kurs priėmė sugrįžusį sūnų 
palaidūną ir nė vieno prie
kaišto jam nepadasė, prie
šingai surengė didelę puotą 
ir tą prasikaltusį vaiką kuo- 
gražiausiai pavaišino ir pui- 
ikausiais rūbais parėdė. 
Taip Kristūs atvertė Matą,

pasakė: “kas iš jūsų be nuo
dėmės, lai pirmas meta į ją 
akmeniu.” Skundikai pa
raudę ir nulenkę galvas, 
viens po kitam išsiskirstė.

Į užsigynusį Petrą Kris
tus tik maloniai pažiūrėjo 

“ir to užteko: Petras apsipy
lė ašaromis ir. daugiau nie
kados neprasižengė prieš sa
vo Mokytoją. Net su Juda- 
išdavėju Viešpats maloniai 
pasielgė: davė jam šv. Ko
muniją ir kuomet jau Ju
das artinosi veidmainingai

» '—• *

maloniai jo paklausė: “ 
teliau, ko čia' atėjai ? Ar pa 
bučiavimu nori išduoti Žmo
gaus Sūnų.” Kad Judas bū
tų parodęs nors ’ kibirkštėlę 
gailesčio ir atsižadėjęs savo 
niekšiškos išdavystės, V. Jė
zus būtų jam dovanojęs. Bet 
Judas buvo jau užkietėjęs ir 
Dievo "malonė nepasiekė jo 
širdies.

Matydami tokį Dievo‘ ge
rumą, naudokimės juo kol 
dar laikas. Artinkimės prie 
Kristaus kol Jis dar Atpir
kėjas, nes kuomet^ jau bus 
Teisėjas, gailestingumo tuo
met neparodys. Dabar yra 
išganymo laikas.

/•'■■ ■ •* z ’ ' -

vo kelei- 
. Vai-

kė ne
nusi dėjusios) moteriškės, ku
rią žydai su
ir atvedė pas Jį teisti, kad 
sulig Moizės įstatymo lieptų 
ją akmenimis užmušti. Ar 
Kristus liepė tą moteriškę 
nužudyti? Ne, tik pažvelgęs 
į jos skundikų sąžines ir 
davęs jiems suprasti, kad ži
no jų nuodėmes dar sunkes
nes kaip tos moteriškės, jis

vo nuodėmėje

< • • f

Programas pagerbimui kongreso 
delegatų

1- mas vakaras rugpiūčio 19 d. 
bus vaidinta operetė “Apkalbos 
ir Meilė.” Vaidins Šv. Cecilijos 
choras, šv. Jurgio draugijos salėj.

2- ras vakaras delegatą susipaži
nimui. Vakarienę rengia Federa
cijos 8-to skyriaus moterys. Taip
gi bus ir. muzikalė programa.

Delegatai ir svečiai, kurie iš 
anksto norite su kokiais svarbiais 
reikalais susirašyti, kreipkitės 
šiais adresais:

Kunigas I. Kelmelis,
207 Adam St, 

Newark, N. J.x 
P. J. Kilda,

159 New York Avė., • 
Newark, N. J. v

-
MAJORAS IR FLAŠTKAT-

" Vienoj Turkijos provinci
joj plėšikai 
viuJ, sukeldami
džia buvo priverkta galų ga
le, pasiųsti majorą Sidi 
Suppuff Aga su kuopa ka
reivių į tą provinciją plėši
kų sudrausti. Po keturių 
mėnesiii darbo majorui pa
vyko plėšikų gaują susekti. 
Prasidėjo kova, kurios re
zultate plėšikai kuo ramiau
siai paspruko šį visu gro
biu, palikę kovos lauke savo 
vieną užmuštą driugą. Ma
joras įsakė kuopos raštinin
kui rašyti pran a: .

— Rašyk prai 
rė majoras raštininkui, kad 
nukovėm 50 plėšikų...

' r

— Be*t, pone vadė, iš viso 
yra nukautas tik vienas, — 
nedrąsiai pastebėjo raštinin
kas/ / T *

— Rašyk, ką-liepiu, tu, 
apdegusios ožkoi vaike, — 
sudraudė raštinihką majo
ras,. — rašyk, kad žuvo 50 
plėšikų, nes jų: yra tiek 
daug, kad niekad nebus per 
maža, kiek mes jų galim iš
naikinti... « ’ “Tr.”

' Ui; ■

ime,—ta-

džiausio aukščio ši gėlė pa
siekia devintame savo gyve
nimo mėnesy r Vos pražydus, 
ši gėlė po 3—4 dienų prade
da vysti. Auga daugiausia 
Sumatros ir Javos salose,( 
pietų Azijos pakraščiuose.

f “M. R”

IŠKILO NUGRIMZDUSI 
SALA

Šiomis dienomis pradėjo 
smarkiai veikti ugniakalnis 
Krakatau.-kuris yra ant ma
žos to paties vardo salos, 
tarp Sumatros ir Javos Sa
lų. Ugniakalnio išsiverži
mas buyo toks stiprus, kad 
per 1929 metų išsiveržimą 
nugrimzdusi sala Armak vėl 
pasirodė jūros paviršiuje.

Olandų Indijos salyno gy
ventojai labai susirūpinę sa
vo likimu. Mat, 1883 metais 
per milžinišką Krakatau iš
siveržimą žuvo keliasde- 
šimts tūkstančių žmonių.

t(M. R”

Kaip jau Federacijos nariams ir 
kataliku visuomenei žinoma, kad- * • • • .
XX-sis kongresas įvyks rugpiūčio 
19, 20, 21 dienomis, Newark, N. J.

Sesijų vieta
Sesijos bus laikomos Lietuvią 

Šv. Trejybės parapijos salėj, kam
pas New York Avė. ir Adam St.

Kaip svečiams, taip ir delega
tams, atvykusiejns į stotis, nuro
dymai.

Kurie atvyksite iš Pennsylvani- 
jos ir New Yorko valstiją į Penn- 
sylvanios geležinkelio Market St. 
stotį, Newark, N. J., imkite gatve- 
karį So. Orange Avė. No. 31 (pa
žymėta Wilson Avė.) ir važiuoki
te iki Adam St. Išlipę eikite po 
dešine 4 gatvės, kur matysite lie
tuvią bažnyčią

O kurie atvažiuosite ant Dela- 
vare & Laekawanna geležinkelio 
Broad St stoties imkitę gatvekarį

-Market Sta, po to persikelkite 
gatvekarį So. Orange Avė. No. 31 
(pažymėta Wilson Avė.) važiuoki
te iki Adam St., išlipę eikite po 
dešine 4 gatvės.

Taipgi ir kurie atvyksite ant 
Lehigh Valley geležinkelio stoties, 
imkite gatvekarį “Union” ir va
žiuokite iki Washington & Market 
Sts. Išlipę imkite gatvekarį ant 
Market St So. Orange Avė. No. 
31 (pažymėta Wilson Avė.) va
žiuokite iki Adam St., išlipę eikite 
po dešine 4 gatvės iki lietuvią 
bažnyčios.

Viešbučiai
Kongreso Rengimo Komisija ap

žiūrėjo keletą .viešbučiu, iš kurią 
parinko vieną, kuris yra naujau
sias, geriausias ir prieinamiausio- 
mis kainomis. Tai yra “Hotel 
Douglas,” Hill St., near Broad 
St., opposite City Hali. Pavieniai 
kambariai su maudyne $3.00, dėl 
dvieją asmeną su maudyne-$5.00. 
Taigi patariame, kad visi delega
tai ir svečiai apsistotą šiame vieš
butyje.

Moksleiviams bus suteiktos nak
vynės pas vietinius lietuvius.

Pamaldos
Šv. mišios bus laikomos Švč. 

Trejybės bažnyčioje, 10 vai. ryte, 
antradienyje ir trečiadienyje. Lai
ke mišią giedos apylinkės parapi
ją vargoninką choras, s

KANDIDATAI AM. LIET. R. K. 
FEDERACIJOS VALDYBAI

, r, Einant Ain. Lietuvių R/Ęį Fe-

straipsniu, kaip kitais metais, taip 
ir šiemet A. L. R. K. Fed. apskri
čiai ir skyriai nominavo kandida
tais sekamus visuomenės veikėjus 
i būsimą centro valdybą iš kurią 
XX-to kongreso įvykstančio š. m. 
19—21 dd. Šv. Trejybės lietuvią 
parapijos salėje, Newark, N. J., at
stovai rinks 9 asmenis j centro val
dybą sekantiems metams. Nomi
nuoti šie asmenys:

■ ' Kun. Ig. Albavičius 
Kun. J. Ambotas 
Stud. jP. Atkočiūnas 
Kun. J. Balkūnas 
M. Čižauskienė 
Kun. L. Draugelis? 
Kun. P. Garmus 
Kun. P. Jurąs -

/ »

Kun. J. Kuras
Kun. J. A. Karalius 
Kun. I. Kelmelis 
A. Kneižvs 
A. J. Kazlas 
V. Kudirka 
K Krušinskas 
Kun. An. Linkus 
Kun. P. Lekešis ' 
J. Leonaitė 
J. P. Mačiulis 
J. Mickeliūnas 
Kun. dr. J. Navickas

DIDŽIAUSIA GELŽ 
PASAULY

Mūsų krašto gėlės, palygi
nus su šiltų krašįų; gėlėmis, 
ra tikri nykštukai Aidžiau
sia gėlė pasauly ^ra vadiiia- 
ma lotynišk

»"*<>

f 4 < f

gėle neturi lapų, kaip kitos 
gėlės, o turi tik žiedą, pana
šų į didelį aukštyn apverstą 
varpą. To varpo lapas yra 
šviesiai žalios -spalvos, vir
šuj tamsėja^ir ties kraštais 
— visai purpurinės (raudo
nos) spalvos. Nuotolis nuo 
vieno žiedo krašto, iki kito 
sudaro maždaug 1 metrą. 
Gėlės aukštis siekia 2 met
rų, iš kurių 1^ m. tenka 
stiebui. Gėlės kvapas, deja, 
yra ‘ nemalonus. Savo di-

5
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VAŽUOKIMEI LIETUVĄ

Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu 
Per KLAIPĖDĄ 

Greita* sn«isiekimą* via Kopenhagen
Puikūs Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas 

Laivų ^plaukimui ii Neic York:
S. S. “UNITED STATĖS”...................... Rugpiūčio 28
S. 8. “HELLIG QLAV”............................Rugpiūčio 30
S. 8. “OSCAR'H”............................................Rugsėjo 6

•Informacijų ir laivakorčių reikalai* kreipkitės 
pa* savo Agentų arba: x

SCANDIHAVIAN-AMER1CAN L1HE
VMNTSNAU ST. 24# WASttlNOTOK St. ISO N. LA SALLt St.

g Piesos Aąt Vaideayie
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN 
keliaujant 13 Lietuvos Ir i 

LI ETUVĄ
• grelčauslals garlaiviais

BREMEN 

EUROPA f
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentą arba.

NORTH GERMAN

LLOYD ,
65 STATĖ STREET 

BOSTON, MASS. Z X
A

A. Nausėdienė
Kun. N. Pakalnis’ 
Dr. A. G. Rakauskas
S. .Sakalienė -
Ig. Sakalas 
Kun. J. Simonaitis
Leonas Šimutis
Kun. P. Strakauskas 
Kun. J. Švagždys
M. Šimonis
•T. Tumasonis
Kun. K. Urbonavičius

- Kun. H. J. Vaičiūnas 
Kun. P. Vftitukaitis' — 
M. Vaičiūnienė 
An. Valančius
A. J. Žvirblis

. J. E. Žemaitis.

A. L R. K. Federacijos 
SekretorijatasX-

180 Hale Avenue 
Brooklyn, N. Y-

Pas mus gausi
te tikras europis-' 
kas plunksnas ir 
pukus. Aplanky
kit Musų Nauft 
stora • LEPnrs.

PLUNKSNAS, Pūkus, Padui- 
kas, Patalus, Kaldras ir viso
kias lovų įrėdmes, parduodam 
pigiausiaL Kreipkitės ypatiš- 

kal arba rašykit 
ojamui- 

ą

Buropean Feaffar OoM M Chauncy 
St, Boston, Mass. (Chauncy St 

. eina ii Summer Bt ir yra netoli 
Waahington Bt, arti Jordan-Manh 
Dept Krautuvės, ant kampo Bed- 
ford 8t)CMICAGO. tU.

, r*

BUtD
....... . DEJOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

451 E. Seventh St* 8a. Boston* Ma* 
Vlce-Pirmlnlnkas —X4U NaudjHnnas,

885 E. Broadvay, So. Boaton, Ma* 
Prot Raitininkas — V. Tainolinnas,

40 Marine Rd, So. Boston. Mass. 
Fln. Raštininkas Llngevlčlns,

62 Adams St, Dorcheųter, Mase. 
Kaslerlus — P. Kleponii, •

266 Bolton St, Sa Boston, Ma* 
Tvarkdarls J. Leščinskas,

141 Bowen St, 80. Boston, Mass, 
Draugija laiko susirinkimus kas antra 

pirmadieni kiekvieno mšneslo 7:30 
vai. vakare, pobažnytlašj svetainėj, 
Flfth St, So. Boston, Mass.

y. J. B DR-JOS VALDYBA
Pirmininkas —* Jonis L.

24 Thomas Park So. 
Vlce-Plrm įninkąs—Juozas

92 Sawyer Ava*___
Prot Raštininkas —t Kazys

446 E. 6th St, So. Boston, 
Fln. Bitininkas — Juozas ~

27 Tampa St, Mattapan, 
Iždininkas — Vincas Kaiišins* _

67 G Street, South Boston, Ma* 
Tvarkdarls — Petras Geležinis,

14 Vlnton St, South Boston, Mi 
Draugijos susirinkimai būna 

mą nedOdlenJ kiekvieno 
vaL po pietų, parapijos sali 
E. Ssventh St. ąo. Boston*

SV. KAZIMIERO R- K. D-J0| 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas —. J. Grublnska%
24 Prescott 8t* Rėadvllle, Masa 

Vlce-Pirmlnlnkas J. ‘
140 Bowen St, So. Boston* 

Prot Raštininkas—Vincas _ ..
116 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas — M. teikis,
256 E. Nnth St, So. Boston, Mast 

Kaslerlus — F. Grendells, •
237 W. Flfth St, So. Boston, Ma* 

MarSalka — J.ZalJdS,7 Winfleld St, 8o? Boiston, Ma* 
Draugija laiko susirinkimus kas aną 

rą nedeidlen! kiekvieno menesio, pc 
num. 492 Ė. Seventh St, parapijoj 
■alfij, 7th 8t, South Boston, Masa,

D. L- K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS AB 

y 1930 M-
Pirmininkas — Antanas Macejunas, 
x450 E. Seventh St, 8o. Boston, Ma*

VIce-pirm. — Povilas žirollt
554 B. Flfth St, So. Boston, Mass. 

Protokolų RaSt — Adolfas Navickas,
274 Bolton St, So. Boston, Mass.

Finansų Rašt — Juozapas Vlnkevlflua 
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

Kaslerlus — Andrius Zalleckas,
702 E. Flfth' St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mlkailionls,
906 E. Broadwfty, So. Boston, Mass.

Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrų ne- 
dčldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E. ir Sllver Sts^ 
So. Boston, Masa, 1-mą valandą po 
pietų. Ateidami atsiveskite draugo 

' naujų narių su savim prie draugijos 
priražyti.

BV. JONO EV. BL. PAI 
DR-JO8 VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žloba,
539 E. Seventh St, So. Boetotų 
Telephone South Boston 

Vlce-Pirmlnlnkas — J. L.
—i PJt, So. Bos. . ..

___ Jtinlnkas — Jonas GlinecHr/
5 Thomas Park, So. Boston* M* 

Fln. Raštininkas — Matas telkta,1 ’’
256 E. Ninth St, So. Boston, Mm 

Iždininkas — Andriejus Naudžiunaa, .į<
885 E. Broadway, So. Boston* 

Maršalka — Jonas Zalkls, - ■ jy
7 Wlnfield St, So. Boston, Ma* 

Draugija laiko susirinkimus kas 
nedSldleni kiekvieno menesio, 
vaL po pietų, parapijos saMj* 492 
Seventh St, So. Boston* Ma*

LIBTUV. DUKTERŲ DR-JI 
PO GLOBA MOTINOS BV<

VALDYBA
Pirmininke —- Tekle Ažmenskleni* '

68 G St, So. Boston, Mass. ■ 
Vice-PlrmlnlnkB — F. ZalecklenB,.

448 Cambrldge St, Cambridge, Mn* 
Prot Raštininke — Ona Siaurlen^ ' ''

443 E. 7-th St, So. Borton, Ma*?,x 
Telephone South BostonB422-B., - 

Fln. Raštininke—Marijona MarkonlutA
664 E. Eighfh St, So. Boston, Ma* 

Iždininke — Ona Staniuliute,
105 West 64h St, So. Boston* Ma* 

Tvarkdare — Ona Mizglrdleng, '- į S
1512 Columbia Bd., So. Boston, Maaą* 

Kasos Globėja — E. Janušonlenfi, '
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mt*x> 

Draugija savo susirinkimus laiko
antrą utarnlnką kiekvieno mSnesto* 
7:30 vaL vakare, pobažnytlnCj sva* 
tainej. • -

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raštininką.

.................

I|\ KELIAUDAMI Į LIETUVĄ IR’AMERIKĄ,

CSWEDISH AMERICANLINE>

trumpas, parankus ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais

MOTORINIAIS LAIVAIS

ir “GRIPSHOLM” ir S. S. “DROTTNINGHOLM”

Žvilgterėjęs į žemląpj, tuoj matysit kelionės naudą važiuodami į Lietuvą per Švediją 
Švedą Amerikos Linija kelionė tai tikrai sdteikimas malonumo—taip lengvą be kliūčių, truk- ' 
iymą ar ekstra islajdą. Kelionė prasideda ir baigiasi pačios linijos laivais.

Keliaują Švedą Amerikos Linijos laivais iš New Yorko, keleiviai plaukia per Atlantiką ir 
North Sea tuo pačiu laivu tiesiog į Gothenbnrg, Švedijos didžiausią uostą,- iš Gothenburgo' ge-: 
ležinkeliu keliauja, be jokią priedinią išlaidą valgiui ar pervežimui, į Kalmar, kur Švedą A- 
merikos Linijos laivas “Boigholm” laukia juos nnvežt tiesiog į Klaipėdą, kur išlipa j krantą 
Moderniškas laivas “Borgbolm” naudojamas išimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipė- 

, dos, užtikrinant greitą kel eivią kelionę ištisus mettta.
™ ’ 1 1 - J ' ' - ■ ■ ■ • . . ar -i -

Nereik švedą vizos, nėra muito peržiūrėjimų, nėra ekstra išlaidį, nėra trukdymu 
Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu per Švediją.

KAINOS IŠ NEW YORKO (AR BOSTONO) I KLAIPĖDĄ
Trečia Klase—$10^—į aM puri—<181.00

Turistę trečiu kabiu—$124.50—| abi puti—4306.00 
Kabia ar Antra Klase—llM.50—į abi puri-4268^0

Išplaukimai ii New Yorko: . Iiptaukimai B Gotta&tarfo;

Rugpiūčio 23 d............................. >. DROTTNINGHOLM............. ............................BvfoijoSi.
Rugsėjo 6 d.............................u... GRBMteOLM......... .......... . ..Rūgimo SO d.
Rugsėjo 13 d............................  KUNG8H0LM.................... ..........Rugrtjo ST d.
Rugsėjo 30 d.....................................DROmmrGBOIM  ............. ................ .SpaEų 4 &
Spalių 4 d..............................................GRMKOLM........................... ..........
Spalių 11 d.... .*... ........... .KUNG8B0LM..................... ..................... Spalių K 4L
Jei rengiatės keliaut į Lietuvą'ar manot atsiimt gimines ar draugus, neužmirškit gaut

> taform.™), U ee.tr* -b. erti.*™ vietinio .
Įvadų Amerikos Liaijoa agaato

SWED1SB AMER1CAK LINE «W ms«. »osw ■*»

«• •

X
♦



X' <>. ■: 
’■■ y.y

f.’;

• • -

fuhliited evtiy TIJESDAY tad FBJDAY

utoaviam B. a An

i —T~- -r------- ----- 12. 1910 «t tlM
■' ■■ tto» Aflt tt i n

^1- '5 -
«or po«tM® 9
ut & m?.

' ' ąPBBCBIPTKJH BllM PBKN
H00 MMrthdtl

• •• ♦♦••••••••••♦*•  |&S0 ĮTMeoj w 
----- p« «Mk Rariy .USO tart

P» n*rij....S&00 (Jtelenj rie 

' '' ‘ *D 
mh Vmš Bmdw«y

Hite'. ■. •'
Kj^8*** 11 "■—

KiPAUDOS VARŽYMAS
- ■_______ '

Tik kultūringas gali būt ir neleistinais takais. Tuo 
B/kulnai laisvas, — sako Lie-(būdu geniau duot spaudai 
^ fųyos spauda. Tuo būdu, kiek laisvės ir dabot jos dar- 
l^iad spauda būtų pilnai lais-

va, reikia ji sukultūrintu 
f-Bet spauda Lietuvoj varžo- 
&?ina ne vien tik dėl nekultū- 
;>,rjringumo. Ir kultūringiau- 
V šiai spaudai tenka ten perei-

.tį per smarkią cenzūrą dėl 
įy kokių politiškų sumetimų, 
h Vadinasi, jei spauda ne to 
genties plauko kaip valdomo- 

partija, ji tupi būti paža-
"bota, kad nedrįstų kritikuo- 
trvąldžios nusistatymo.

pję. Spaudos cenzūra nebenau- 
dalykas. Jos varžymas 

J’tai paprasčiausias visų dik-, 
k- rtotoriu manievras. Norėda-

' ■ ■ *
sukontroliuoti viešąją 

krašto opiniją, visi autokra- 
pirmiausiai pažabodavo

K- v

įdomu, ką pasakytų tip ųk- 
rai n iečiai ir gudai, tarp ktf-: 
rių lenkai “mįąionieriavp”

» » • ** y _ . . fe, .

ir kurių savo laiku tikrai 
prąliejo marias kraujo.

Toliau, tėvas d’Herbigny. 
parvykęs iš Rusijos, padarė 
antrą’ netaktą — rusams į- 
steigtą dvasinę seminariją 
pavedė vadovauti lietuviams 
marijonams. O tie esą ne 
tik žinomi savo antilenkiš- 
kais žygiais “Kauno Lietu
voje,” bet net neleidžią lai
kyti lenkiškų pamaldų savo 
bažnyčiose, kol Vilnius ne
bus grąžintas jo teisėtiems 
savininkams ir (horren- 
dum!) savo kolegijoje' Ry
me uždraudė net kalbėtis 
lenkiškai, kad... tuo nebūtų 
erzinami lietuviai, Čia ma
rijonams daromų priekaištų 
nėra nė mažiausio reikalo 
atrėminėti, apie jų tariamą* 
antilenkiškumą geriausiai 
gali paliūdyti Kauno Savi
čių bažnyčią lanką lenkai.

Bet baisiausias smūgis, 
kurį Vatikanas sudavė Len
kijai ir lenkams, tai mari
jonų generolo kun. prof. Pi 
Būčio prekanonizacija rytų 
apeigų vyskupu. Esą, vysk. 
Būčio prekanonizacija bu
vusi laikoma didžiausioje 
paslaptyje, kad, girdi, lenkų 
episkopatas nesužinotų ' ir 
negalėtų padaryti “ingeren- 
cijos,” kurios, be abejo, Va-

buotę. Tuomet bent galima 
žinot kuriuo 'keliu ji eina. 
Suprato' tą dabartinė Lie
tuvos valdžia* ir kaip girdėt, 
nori pakeisti savo nusistaty
mą link nepalankios sau 
spaudos. Tur būt nejauku 
pasidarė Lietuvos valdinin
kams matyti baltas skiltis 
nucenzūruotų nesavo pa
kraipos laikraščių ir tuo 
žvilgsniu jie nori kiek at
leisti vadžias.

Laikraščių cenzūra prime
na tamsiuosius rusų laikus. 
Visokie spausdiniai labai 
tuomet kentėjo nuo cenzo
riaus žirklių. Gerai, jei cen- tikanas būtų mirštamai išsi- 
zorius buvo kiek mokytesnis 
ar liberališkesnis. Bet jei 
jis buvo siauras, kietas, ma-

* apriskaitęs, bet užtaįiš*

KUN. J. ŠVAGŽDYS, y
Šv. Roko parapijos klebonas, Montello, Mass. ir LDS. Literatinės Ko
misijos narys, pereitą pirmadienį sugrįžo į Montello iš kelionės po Eu
ropą ir Afriką. Jis išvyko balandžio mėn. tiesiog į Eucharistinį Kon
gresą, Carthage, Afrikoj. Iš ten vyko į Oberammergau, Bavarija pa
matyti Kristaus Kančios vaidinimą. Iš ten nuvažiavo sp kitais maldi
ninkais į Vatikano miestą ir gavo audienciją pas šv. Tėvą. Iš Bymo 
važiavo per Vokietiją į Okupuotą Lietuvą—Vilnių, o iš ten į Lietuvą. 
Lietuvoje dalyvavo Pavasarininkų suvažiavimuose ir bažnytinėse iš
kilmėse. Suėjo daug amerikiečių lietuvių ir šiaip ūĮdninkų ir darbi
ninkų ir patyrė jų būklę. Grįžo su daug įvairių ir įdomių žinių. Tiki
mės, kad kun. J. švagždys savo Įspūdžius iš kelionės paraks į “Darbi- 
ninką.” ?

vaivadijose ?»— klausia lai-vis tiek, kaip lenkai kalbės, 
katalikybės “apsaugos mū
rui” sudavė skaudų, kad ir 
netikėtą smūgį. ‘ Stb.

(“L.A.”) •

r-

i

■»’ *’• . / . i«
P. ministeris atidarė j

. -■ . ■* J* 'Al'.. "'fcK' ?

dį, kreipdamasis į' karinitų-'

,, l>. .• . •. •• . » >>:

- Po gražios krašto apsuu- < 
gos p. mihisterio pulk. Gied-.. 
raičio kalbos orkestras su*”? 
grojo Tautos Himną, kurį ir ’ 
visi karininkai giedojo.

Po to ats. gen. Velykis tu
rėjo paskaitą. Paskaita bu
vo specialiai kariško pobū-

y*-,. T V 
vr • . V .•

KAUNAS. -Ltepoę Į5 d. 
pulko aikštęję įvyko Ęaupo 
Įgulos paradas. - . ■ ;■ ■

Prieš paradą laikė pamal- ““r*“.•* . 
das karo ligoninės, kapelio
nas kun. Sabaliausskas, pa
sakęs ir įdomų pamokslą. 
Pamaldose dalyvavo e. Res
publikos Prezidento p. mi
nisteris pirmininkas p. Tū
belis, kuris vėliau pasisveiki
nęs su kariais, pasakė trum
pą, įspūdingą kalbą.

Visas paradas padarė pui
kų įspūdį.

17 vai karininkų ramovė
je įvyko iškilmingas posėdis, 
kuriame dalyvavo visi laisvi 
nuo tarnybos Kauno įgulos 
karininkai- su p. krašto aps. 
ministeriu pulk. Giedraičiu, 
vyr. štabo viršininku gen. 
KubiŪūnu ir įgulos viršinin
ku pulk. Skuču priešaky.

k -

. - ■ 

džio ir ryškiai atvaizdavo 
strateginę padėtį prieš mū
šį, per mūšį ir davė pilną 
vaizdą 'paties mūšio ir jo 
taktikos.

Per paskaitą prelegentas 
rodė įvairias specialiai pa
ruoštas schemas.

P. ministeris padėkojo p. ' 
generolui visą karininkų 
vardu už įdomią paskaitą.

t

RUfiPIOei015 D. BIRUTĖS ŠVENTĖ
PALANGOJE “

Z

. .. .
^^Sįįge virė kaip uždengtam 
*»■-katile, ir tik reikėjo kiek lai- 

kad suspaustos garas į 
-ĮHikeltų dangtį ir išsiveržtų 
Visu smarkumu aikštėn.

I' Jei spauda teisingai at- 
| vaizduoja visuomenės nuši
lk statymą, ji panaši į upę, ku- 

ri turėdama daug vandens, 
f eina pirmyn ir nieku jos bė- 
*' gio nesulaikysi. Jei upę už- 

tvenksi, tai neilgam.

ir jautėsi ramūs, nes 
vHŠium

gaudęs. Lenkų spauda, ne
gavusi pakelti triukšmo 
prieš “įvykusį faktą” (len
kai “įvykusius faktus,” re i-

nė vieno - tojo talentas 
neturėjo progos išsivystyti: 
jo sparnus bematant nuka
podavo cenzoriaus žirklės.

Deja, Lietuva pasiskolino 
tąją cenzūros metodą nuo 
rusų ir iki šioliai sėkmingai 
ją vartoja. Nevienas lietu-, 
vys šiandien atsidūsta: neva 
laisva ta mūsų Lietuva, bet 
tik ant popieros. Deja, ir 
ant popieros jau laisvės ne
bėra. Pisat’ možno, no osto- 

ri sriovė vis tiek kur nors pra-, rožno — gali rašyt, bet at- 
g rimus ir tis savais keliais.1 sargiai,-

H

Jos
i

I ,—sako išauklėtas ru- 
? Jei spaudą mėginsi užtvenk-1 sų mokykloj lietuvys-cenzo- 
& ri visiškai, tai nieko iš to ne- ’ rius.
y išeis. Ji ieškos sau kelio kad

į VYSKUPO BŪČIO PREKANONIZACIJA-LENKAMS 

NEGIRDĖTAS SKANDALAS

K

į I

L/ ' <•

fe.’
Lenkai puola Vatikaną -

■roV'*’.

r-< Lenkai paskutiniu laiku 
t iėiškia didelio nepatenkini- 

mo Vatikanu. Ir iš tikrųjų
■i Ag .' '
■rL*' 1

**4 

i?- A

Hiaipc 

^kaim

iems yra ko būti nepaten- 
mtiems. Lenkai, kaip vie- , 

Ė- nas jų laikraštis pasisako, 
tipo artimiausi Rusijos 
imynai, moką rusų kalbą 
pažįstą jų būdą ir psicho- 

■ ^įgiją, ne tik geriausiai tin- 
stačiatikiškog Rusijos at- 

^lįhertimo darbui, bet irioriš- 
tr teisiškai ta misija e- 

įįnti jiems ir Dievo patikę- 
(sic!). O Vatikanas, ne- 

>^įfirėdamas lo, Lenkiją vi
lkai nuo tos misijos atstū- 
M,. ją. pavędęs vokiečiam^ f. pagohtfns lietuviams, 

ftd iš tikrųjų taip yra, len- 
I spauda' įrodinėja šiais 
S*

Mik

dabar savo atsiima. Laikra
ščiai pilni ilgiausių straips
nių, kuriuose keliami įvai
riausi ^klausimai, susiję su 
naujai susidariusia padėti
mi. Lenkams labai rūpi su
žinoti, kokia bus jurisdikci
ja naujo vyskupo, kuris 
drauge bus ir apaštališku 
Europos rusų katalikų ad
ministratoriumi. Nejaugi jo 
jurisdikcija sieks ir rytii a- 
peigų parapijas lenkų rytų

>

kraščiai.. Tai būtų, mažiau
siai, nepaprasta, atsižvelgus 
į dabartinius Lietuvos san
tykius su Lenkija, ir ateity
je galėtų skaudžiai atsiliep
ti lenkų .valstybės intere
sams. v.

Vis dėlto, reikia pripažin- 
ti, kad kai kurie lenkų spau
dos organai jau pamatė, jog 
patys yra kalti, jei Vatika
nas ne jiems pavedė stačia
tikių atvertimo uždavinį. 
Lenkų episkopatas perdaug 
susikompromitavęs savo 
‘ ‘ nacionalistiškais ” išsišoki
mais ir perdaug prieš save 
ir lenkus -nustatęs stačiati
kius. / , ?:

Aišku, lenkai mėgina vi
saip save paguosti. Bet tai 
nieko negelbsti: Vatikanas, dytoją p. Markeliūną.” z

• v

PAJUDINO SENĄ VOLDEMABO 
BYLĄ

Kauno ‘‘Rytas” rašo: “Pa- 
rpiĮsuži- 

ji p. Voldemaro byla už ne- 
atsiskaitymą iš Kopenhagos 
laikų. Jos tardymas jau pra
vestas seniai, tik ^sugrįžus 
p. Voldemarui-į valdžią, ji 
buvo atidėta ad calendas 
gretas. Dabar ji vėl pajų- 
dinta. Klausimas apie toli
mesnę bylos eigą bus iš
spręstas rudenį. Dabar byla 
yra pas ypat svarb. byl. tar-

ji; V'?

FLANDRIJOS DIDŽIŪNŲ VAIŠĖS VYTAUTO 
DIDŽIOJO DVARE

“Iš Vytauto Didžiojo ko
miteto mes patyrėme,” rašo 
“L. A.;” “kad jau ruošia
masi prie didelių Birutės iš
kilmių Palangoj, kurios į- 
vyks rugpiūčio 15 d. Netru
kus bus išleistas V. D. k-to 
specialus atsišaukimas, kad 
visa Lietuvos visuomenė

A

narys p. Braziulevičius. Pa- ' 
statyme dalyvaus valst. teat
ras, karių teatras ir 4 cho
rai (iš Kauno, Panevėžio, 
Šiaulių ir Telšių). Bendram 
misterijos chorui diriguos p. 
Dambrauskas, specialiai mi
sterijai parašytos muzikos 
autorius. Dekoracijas daro 
daiL Šimonis. Iš viso nū
i? Įji-ii '■mtil ĮLtUi t ji Į

Bįrutę. Tų iškilmių proga pie 356 žmonių kolektyvas. 
laukiama, jog mūsų motinos 
skaitlingai aplankys tą pa- 
jūriii miestelį, kuriame kit 
kart vaikščiojo didvyrio mo
tina.

‘‘Ties Birutės kalnu bus 
suvaidinta misteri j a “Nu
vainikuota Vaidilutė,” au
toriaus poeto Putino naujai 
peržiūrėta. Misteriją stato 
Vytauto Didžiojo komiteto

Visų pirma, Vatikanas ne
paskyrė lenko tai akcijai va
dovauti, o prancūzų kilmės 
jęzuitą tėvą d’Herbigny. O 
tas, nuvykęs į Sovietų Rusi
ją bažnytinės hierarchijos 
organizuoti, tuoj padarė di
delį netaktą — neįšventė ne 
vieno lenko vyskupu: ketu
ri išvestieji vyskupai yra 
prancūzų, "Vokiečių, latvių 
ar gūdų gilmės. Čia esąs ne
girdėtai skandalas: vysku
pams netenkama pavesta glo
boti didžiosios fensijos kata
likus, kurių 90% “kraujo ir 
kaulo” yra lenkai! To Len
kija, per visą eilę simtme- 
žiu p^alipjari "marią? krau- 
jo,” hnsmmerHRidama Ru
sijoje, tikrai nenuaipelniusi. 
Vafgše p^rišvėtttosV
AknAtidžiahiA $ik‘

1840 m. Belgijos mieste Mons pasirodė vei
kalas, kur buvo įdėtas vieno Flandrijos grovo 
Gilbert de Larrnoy kelionių po Lietuvą ir po ki
tus kraštus aprašymas. Tą kelionių aprašymo 
dalį, kuri lietė ypač Lietuvą ir Lenkiją pakar
tojo L Lelevelis, žymus Vilniaus universiteto 
profesorius XIX amž. pradžioj, patiekdamas 
žinių apie patį autorių. ,

Gilbert de Lannoy (1386—1464) buvo tipiš
kas savo laiko riteris, mėgęs keliauti į tolimus, 
nežinomus kraštus. Jis aplankė Siriją, Aigyp- 
tą, Ispaniją, Angliją (Šv. Patrikijąus grabą), 
Prūsiją, Rusiją, pagaliau Lietuvą ir Lenkiją. 
Keliavimo motyvas — pamaldumas (jis lankė 
Šventas vietas) ir avantiūrizmas. Lietuvoje ant
ra kartą jis lankėsi kaipo Anglų karaliaus Hen
riko V pasiuntinys. 1

Lietuvoje lankėsi G. d. L. 2 kartus 1413—1414 
ir 1421 m. m.

Aprašydamas pirma savo kelionę > jis sutei
kia žinių apie kai kuriuos Lietuvos miestus; ir 
apie krašto gamtą. Iš jo šios kelionės aprašy
mo sužinome, pavyzdžiui, kad Žemaičiųkraštos 
Baltijos pajūrv tuo laiku nebuvo apgyventas; 

ti-apięl2 rųylių keliavo ,<1. d. K? pa jūrių iš J 
pėdos į Liepoją, neužtikdamas žmonių p31

♦ j * m

mums, keliaudamas iŠ Daugpilio Vfiniaa
pių vietų. Tokį pat.krašfo vaizdą piešia jis

.. .*. ... . -V rSTTSrjt A. J. •   —i- _ .

nieks negyvena, lol prieina Vytauto dvarą, 15 
mylių nuo Dinaburgo atstu. Vilniaus mieste ma. 
io jis 2 pili: vieną mūrinę, kur gyvena Lietu
vos valdovas Vytautas, pastatytą ant kabio, ki
tą medinę. Miesto trobesiai išimtinai mediniai, 
lik yra kelios mūrinės bažnyčios. Iš Vilniaus * ___ _
nukeliavo jis į Trakus. Apie Trakus jis sako, 
kad tai didelis Lietuvos miestas. Čia jis mato 
taip pat 2 pili: vieną medinę, seną, ežero pa
krašty pastatytą, kitą mūrinę ežero saloje, 
Prancūzijos pilių pavyzdžiu pastatytą. Trakuo
se ranūh jis gyvenant 4 tautas: vokiečius, lietu
vius, rusus ir daugybę žydų; be to, Trakų mies
te ir apylinkėse buvo apgyvendyta nemaža to-i 
torių. • ,

Iš G. d. L. sužinome, kad Vytautas buvo pa
lankus ir vaišingas svetimšaliams. Svetimšaliai, 
keliaujantieji per Lietuvą, — sako G. d.zL., — 
neprivalo daryti kokių išlaidų, nes, pagal di
džiojo kunigaikščio^ įsakymo, jie dovanai išlai
komi ir gali keliauti po kraštą bė kliūčių. “Ga
lingas yra kunigaikštis Vytautas, — sušunka G. 
d. L., —jis užkariavęs 12 ir 13 kraštų; savo rei
kalams laiko 10,000 arklių.” Traku ošę randą G. 
d. L.' žvėryną, kur yra visokių žvėrių: zubrių, 
lokių, laukinių arklių, meškų, Šernų, briedžių 
ir kitokių, šių laukinių žvėrių, matyti, anais 
laikais vestasi Lietuvos Didžiosios Kunigaikšti
jos miškuose.

M Iš Tųakihnųyyko>,G.xbLn4apmą ir pilį prie 
Nemuno,1 va^mrihą jo Porifr*), 5 mylių nuo
--- ------ --- •••
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“Be misterijos dar numa
tomi gyvieji paveikslai ir iš
kilmingos eisenos su žibin
tais. Didžiausia svarbą, ži
noma, bus duota moterų da
lyvavimui su tautiškais rū
bais. Iškilmių organizavime 
dalyvaus. Vytauto Didžiojo 
komiteto nariai. Numatomas

* 1 

taip pat vyriausybės atsto
vų dalyvavimas.” “L. A.”

> -

Šis kaimas buvo kaip ir Vytauto medžioklės 
dvaras. Čia gyvendavo kiekvieną žiemą Vytau
tas 3 ar 4 savaites, versdamasis vien tik me
džiokle. Šioje pily randa G. d. L. Vytautą su 
savo žmona, dukterimi (Maskvos kunigaikštie
ne) ir anūke. Iš Posurų traukia G. d. L. pro 
Kauną, per Panemunės dykumą (tur būt, pie
tiniais Nemuno pakraščiais, kur anais laikais 
traukęsi Sūduvių dykuma)* į Prūsus. Tiek pa
sako G. d. L. apie Lietuvą pirmoje savo kelio
nėj. ;•

Įdomesnių žinių apie Lietuvą, ypač apieVy-< 
tautą teikia jis aprašydamas antrą kelionę. Ant- 
rą kartą užklydo G. d. L. į Lietuvą, keliauda
mas į Aigyptą ir Siriją Anglų karaliaus Henri
ko V pasiųstas^ Į Lietuvą atvyko G. d. L. per 
Lenkiją, kur pirma aplanke Jogailą, kurį jis 
vadina tik Lenkijos karaliumi. (Iš Lenkijos at
vyko jis į Volyniaus miestą Kremeneą, kur ra
do patį Vytautą; vadina jis didžiuoju kunigaik- / 
ščiu ir Lietuvos karaliikni.

Vytautas Čia buvo apsuptas totorių kano, , ta
kelių kunigakšeių ir daugelio bajorų Anglų 
Prancūzų karalių vardu užtikrino jis Vytautui 
taiką ir, be to, įteikė Anglu karaliaus dovanas. 
Nepraleidžia prpgos G. d. pasigirti, kad Vįrr y* 
tautas jį iškilmingai priątnęs, iškeldamas net į 
tiTjuB pietus. Sodinęs jį prie to stalo, kur sė- 
dėjusi pati kunigaikštienė ir kanas. NusistebČ- / 
damas pareiškia G, cL L., kad prie Fytauto įį 
stojo valgyta mėsa ir žuvis net penktadienį. G. į 
d. L akivaizdoje pas Vytautą apsiląnkė 
gardo įr Pskovo pa«iuntimai, a^^ ^ '
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Į930 Metais Išplaukia .*

Laivas Iš Kete YorKo
KUNGSHOI.M .... Rugpiūčio 16 
DROTTNINGHOLM . .Rugp. 23 

GRIPSHOLM...............Rugsėjo 6
KUNGSHOLM...........Rugsėjo 13
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 20 
GRIPSHOLM................ Spaliu 4

Kaip jaučiatės, gerbiamas 
prelate, klausiu jo, tuo domi- rūpestingumą, kalbėjo.

VIENINTELIS MUZIKOS ŽURNALAS

MARGUTIS
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kingoji Indija. Deja, tai ne 
pasaka, o tikrenybė.

“3f. B.”
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žai ištirtas kraštas. Tik pas

kutiniais laikais, kada ten 

prasidėjo smarkus tautinis 

judėjimas, ir kejetos šimtų 

milijonų indų tauta pradėjo 

atkaklią kovą su anglais dėl 

laisvės, vis dažniau tenka a- 

pie tą kraštą išgirst i.

Apie Indiją ir to krašto 
gyventojus randame tiesiog 
pasibaisėtinų statistikos ži
nių vienoje neseniai Pary
žiuje pasirodžiusioje knygo
je-

Indija turi 319 milijonų 
gyventojų. 68,000 policinin- 

• kų ir karo valdininkų, ne
skaitant kariuomenės, dabo
ja tvąrkos tame amžinai ne
ramiame krašte, kuriame gy
vena vos 200,000 europiečių.

Lidijoj yra 315 įvairių ti
kybų ir sekti). Krikščionių 
tėra vos 5 miijonai; misijo- 

< nierių darbas Indijoj ypa
tingo pasisekimo neturi. Nie- 

v kur nėra tiek analfabetų, ne
mokančių skaityti ir rašyti, 
kaip Indijoj. Iš 100 indų vos 
8 tėra raštingi.

Paskutiniais metais Indi
joj buvo priskaitoma 27 mi- 

. lijonai našlių. Ten mergai
tės išleidžiamos už vyrų vos 
7-8 meti) amžiaus. Vyrai 
miršta labai anksti. Dar

i

leisti save-sudeginti. Ir šian
dien dar vienur-kitur tas 
žiaurus paprotys nėra galu
tinai išnaikintas. Didų tau
tos vadas Gandhi yra griež
tai tam papročiui priešingas. 
Jis sako:

— Pakanka, jeigu našlė 
antru kart neišteka. Ir tik, 
jeigu vyras prieš mirdamas 
prie dviejų liudininkų pa-

reiškia sutikimą, moteris ga

li antru kart ištekėti.

Kasmet Indijoj miršta du 
milijonai vaikų, tai yra be-

- - • 4-

veik tiek, kiek Lietuvoj yra 
gyventoji). Iš to skaičiaus 
800 tūkstančių miršta pir
momis gyvenimo dienomis, 
tikusieji 1,200,000 mijįta iki 
mėnesio amžiaus. Po savo 
kūdikio mirties motina turi 
vieną naktį išbūti lauke, po 
plynu dangun, verkti ir vai
toti. Mirusiųjų kūdikių la
vonai nelaidojami ir nedegi
nami, o paprastai metami į 
upes žuvims.

Kasmet miršta 12 milijo-. 
nų jaunų motinų begimdant, 
gražiame 12—5 metų am
žiuje. Pribuvėjos - akušerės 
amatas Indijoj yra laikomas 
žemiausiu ir negarbingiau
siu.

Iš 100 indų elgetų, kurių 
yra nepaprastai daug, 70 y- 
ra moterys. • Moterį) elgetų 
Indijoj gyvena daugiau kaip 
10 milijonų. Tos nelaimin
gos moterys — tai daugumoj 
našlės, kurios po vyro mir
ties neturi teisės likti jo na
muose. Indų papročiu vyro 
motina pati nurengia savo 
našlę-marčią, duoda jai su
plyšusius rūbus, nukerpa 
plaukus, įteikia ilgą lazdą ir 
išvaro iš namų. ?

k v 1

ŠV. CECILIJOS CHOfcfcS, NEWARK, N. J
XX-tojo Federacijos Kcmgreso metu, rugpiūčio 19 d. vaidins operetę “Apkalbos ir Meilė.“ Choro na
riai gttiaj-kiAi darbuojas, kad vaidinimas pavyktą. Pirmos eilės vidury sėdi choro vedėjas ir Kongreso 
rengimo komisijos narys A Stansanskas ir kun. Ig. Kelmelis, šv. Trejybės parapijos klebonas.

s Z

KAUNAS. — Jau nuo vi
durio liepos mėnesio guli 
Kauno ligoninėje įžymus li
teratas, pralž A. Dambraus
kas-Jakštas. - .,

‘ ‘ Ryto ’ ’ bendradarbis p. 
Jurgis Dagilis lankė gerbia
mą ligonį ir štai ką rašo:

“Lankydamasis Kauno li
goninėje sutikau prof. Ke
mešį ir iš jo patyriau, kad 
jau galima gerbiamą ligonį 
prel. Dambrauską aplankyti.

Padaviau kortelę ir suži
nojęs, kad ir mane ketina

•• - x* 3 1- • JCL •

Kazimiero Df-jos atstovas. -

Su plakančia širdimi sto
viu prie seperatkos Nr. 7 du
rį) nedrįsdamas belsti, kad 
nesujaudinčiau lankomojo. 
Pagaliau ryžausi.

Dusliai paprašo sėsti. Bal
tam kambarėly viskas balta

’Oficialinėmis statistikos ži
niomis, Austrijoj užregis
truota 206 tūkstančiai be- “ z 
’darbiij. Austriją yra i6,7|neišskyriau ir šio plunksnos 
milijonai gyventojų, reiškia didžiavyrio galvos...
bedarbių skaičius sudaro

k3% visų gyventojų.

uosi ne tik “Rytas,”, bet ir 
Lietuvos visuomenė. Jau po
ra savaičių kaip girdime 
Tamstą sergant. - .

— Jaučiuosi neblogai, ačiū, 
skausmingai pratarė žilagal
vis, o .pro langą spindinti 
saulė nušvietė jo galvą kaip 
aureolė. .'L.

— Iš atostogų grįžęs pasi
jutau sergąs ir čia atvykau 
gydytis. L , " . ■

Gerbiamas ^pralotas serga 
pūslės liga išvedamojo trak
to užsiturėjimu. Jau'nuo 
pradžios savaitės guli ligoni- 

Kuz
ma padarė operaciją, įsiate 
drenažą. I ■

— Dabar jaučiuosi neblo
gai, stiprėjančiu balsu vėl 
prabilo. ‘ Operacija buvo 
skaudi, bet be jos apsieiti, 
rodos ir nebuvo galima. Esu 
labai patenkintas savo gydy
toju Dr. Kužma ir visa ligo
ninės priežiūra, matau jų 
gražias pastangas ir didelį

T - • .’
Dar keletu minučių pabu

vęs iš gerbiamo ligonio paty
riau, kad jis ligi liepos 24 d. 
skaitė brevijorių.

Palinkėjau greit pasveikti 
ir tuo baigiau savo apsilan
kymų pas tų garbingų mūsų 
tautos vyrą.

. • £ -

LIETUVOS PROFESORIAI 
Į UŽSIENIUS

Kaunas.^ — Vytauto Di
džiojo universiteto gamtos 
matematikos fakultetas ko
mandiravo prof. Praną B. 
Šivickį dalyvauti rugpiūčio 
24—31 d, d. Budapešte į- 

vykstančiam' . hidrobiologų 

kbngi^irriigsėjo^lld. 

d. Paduoj šaukiamame XI 
tarptautiniame zoologų kon
grese. Prof. Šiviękis, fakul
teto pavedamas, aplankys 
taip pat Muncheno-ir Tyha- 
no biologijos stotis.

Prof. Augustinas Janulai
tis komandiruojamas nuo 
rugpiūčio 1 d, mokslo reika
lais į Stokholmo ir Upsalos 
archyvus.

Žiu, audiniu, aukso ir sidabro — apie 60 rūšių 
visokių daiktų. Naugardiečių dovanas Vytau
tas priėmęs, pskoviečių gi su panieka atstūmęs. 
Matyt, su Pskovu turėjo Vytautas kokį ginčų. 
1420 m. metraščiuose užregistruotas Vytauto 
žygis prieš Pskovą. Išvažiuojančiam G. d. davė 
Vytautas lydimą raštą, su kuriuo jis galėjo per
važiuoti per Turkiją, parašytą lotyniškai, rusiš- 

s kai ir totoriškai. Jam davė Vytautas palydo
vus 2 totorius ir 16 rusi] ir valakų. Bet nežiū
rint to, pefspėjo Vytautas jį, jog jis negalės 
pereiti per Dunojų dėl išsiplėtusių Turkijoj 
karų po sultono mirties. G. d. L. pastebi, jog 
Vytautas buvo susijungęs su Lenki jos’karaliu
mi (Jogaila) ir totoriais prieš Vengrų karalių, 
Prieš tuolaikinį Vengrų karalių Zigmantų susi
jungę kovojo Jogaila ir Vytautas, palaikydami 
Jiusitus jų tautinėj ir tikybinėj kovoje. Išva
žiuojančiam G. d. L. dovanojo Vytautas visokių 
gėrybių: 2 šilkinius drabužius su sabalų pamu
šalais, 4 gabalus šilko, 4 arklius ir kitokių daik
tų : be to, dar dovanojo 100 dukatų aukso ir tiek 
}>at sidabro. G. d. L. aukso ir sidabro nepriėmė 
dėl to, kad Vytautas tuo laiku buvo susijungęs 
su husitais prieš “mūši) tikybą” ■
J is gauna dovaną ir is .karalienės. Ši padova-

• nojo jam didelį auksinį retežį. Vytautas apdo

vanojo ne tik patį G. d. L., bet ir jo palydovus. 

Dovanas gavo G. d. L. ne tik iš Vytauto, bet ir 

jo kunigaikščių, kurių ji^’tik vieną mini, būtent 

Gedgaudą, Podolijoą sėnįūną.

Išbuvo G. d. L. pas Vytautą 9 dienas. IŠ 

Kremeneo sugrįžo G. d* L. vėl atgal į Lvovą, it

tik Vytautą aplankyti jis turėjo išsukti iš kelio. ; 
Toliau keliavo jis per Podoliją, per Valakiją ' 
iki miesto prie Juodųjų jūrių — Monkastro ar
ba Belgrado. Tuo metu netoli to miesto minėtas 
Gedgaudas, Vytauto paliepimu, statė pilį, atsi
gabendamas medžio ir akmenų iš tolimesnių vie
tų, nes pilis buvo statoma dykumoj, kur tos mer 
džiagos nebuvo. Toliau keliauja G. d. L. per , 
totorių valdomas'sritis. Prie Dniepro upės ap
lanko jis totorių kunigaikštį, kuris buvo pasak 
jo, Vytauto tarnas ir draugas. Čia randa jis 
didelį totorių kaimą, priklausantį Vytautui. 
Persikėlęs per Dnieprą, vyko jis pas totorių im- 
]Kuratorių Šalhat kaipo pasiuntinys, kartu nu
nešdamas Vytauto dovanas. Tai yra ajškus įro
dymas, kad su šiuo ‘ (Krymo) kanu Vytautas 
palaikė santykius. Šis kanas tuo mt'tu kaip tik 
buvo miręs, — rašo G. d. L. Buvo kilę dėl to 
neramumai tame krašte ir G. d. L. grėsė pavo
jus būti užpultam totorių. Laimei, pastebi G. d. 
L., kad jis pats ir jo palydovai dėvėjo kepures 
ir ženklus (livres) Vytauto; dėl to minėto sul
tono Salhato,—kuris buvo didelis Vytauto drau
gas, — valdiniai nekliudė jo. Jis davęs toto- 

— sako jis. rinins auksor sidabro, duonos, .vyno, kūnų (kai
lių), už tai jie jam nurodė kelią iki mirušio 
Ivano sostinės Samiette (Krymo pusiasaly). IŠ 
čia jis pasįekė miestą Kaffą (priklausHsį ge
nu jiečinms). Iš šio miesto laivu nuplaukė 1
Konstantinopolį.- ., . ,

G. d. L. kelionių aprašymas yra sausas, nc->.^ 

vaizdingas; negyvas,.bet už tai atrodo teisingas. 

Jokios tendencijos £įa nematyti. Autorius atvi- įg 

rai pasakoja, ką k pergyvenęs. Galėjęs |

Kauno “Rytas” rašo:
• • ' -i

Netikėtai žuvęs Palangoj 
kun. M. Cibells gimė 'Šerne-, 
linkių parapijoje "Kaišiado
rių vyskupijoje. Turėdamas 
18 metų išėjo Amerikon: ir 
pajųtęss pašaukimą pasiryžo 
tapti kunigu ir tarnauti iš
eivių iletuvių sielos reika
lams. Kunigu išbuvo 15 me
tų Amerikoje. Ten jis pasi
žymėjo uolių darbavimosi 
netik bažnytiniame, bet. ir 
tautiniame gyvenime. Gra
žiai ir uoliai tvarkė para
pijos reikalus ir visose ka
talikiškose draugijose ir or
ganizacijose dalyvavo. Šie
met vadovaudamas Ameri
kos lietuvių ekskursijai su
grįžo Lietuvon aplankyti se
nutę motinėlę .77 metų, 3 
jrolius, seserį ir gimines, 
liepos 5 d. atvyko į Palan

gą. Čia pakvietė brolį, kurį 
po savaitės laiko siuntė tė
viškėn, kad jis atsiųstų mo
tiną. Sulaukęs motinos nuo 
jos nesiskyrė; jo meile ir 
prielankumu motinai gėrė
josi visi. Bet štai 21 liepos 
apie 10 v. ryto netikėta mir
tis jūroje išplėšė motinai vi
są viltį ir paguodą. Kūnas 
tuoj apie 10 vai. ištrauktas 
ir rūpesčiu prelato Šniukš
tos pašarvotas parapijos sa
lėje. Liepos 22 d. prelatas 
Šniukšta ir kun. svečiai at
laikė už a. a. kun. Mykolą 
šv. Mišias. Vakare 9 vai/

♦ ••

ką, bet atgaivinti jo| 
pavyko. Antradicnląį' 
re buvp nųnęštąs j ’ 
ir ten pastatytas ū! 
f alko, o trečiadienį 
išvežė palaidoti | 
Kaišiadorių vyskupijoj- 
meliškių parapijoj.

Antro skenduolio, 
Ysako, Javoną jūros 8^ 
nunfešė net už jūros tilpor 
išmetė netoli Šventos!

- < •• 2* 

keturiolikos kilomi 
skendimo vietos, j 
skendimą pasakoja, kad $ 
į jūrą maudytis 
laiku. Pavalgęs -pietus 1&, 
ėjęs. Nors draugai sa! " 
neik, nes ir tu prigers 
jis atsakęs: “ką, jei 
gas paskendo, tai ir aš 
paskęsti? — ir išėjo, 
daugiau nebegrįžo. Peri 
Kaime, Nemune bes 
damas, prigėrė jo padėįė 
Paulavičius, kuris buyo 
pat geras plaukėjas, o- 
met ta pati nelaimė ištiko 
3į-

a . .» • . * »

jis ką-ne-ką pamiršti, nes, pasak Lelevelio, ke
lionių įspūdžius parašęs G. d. L. po 1450 m. 
Ypač jo visur tiekiami vietų atstumai gali būti 
ir klaidngi. v . -

Autorius reiškia didelę pagarbų Vytautui. 
Jis stebisi jo galvbe, vadina ji karaliumi.

, “L. A.”

Audru Duktė

ŽINOK PASAULI!
. 

• ■ £•- - r -

Verkia lietuvio sužeista širdis.
Verkia, kad Vilniaus neteko- 

z Žinok, pasauli, kad ji nenurims
Ir narsiai kovos ligi galo. 

Lietuvio dvasia yra galinga, 
Vaitodama rankų nenuleis. 
Reikalui esant mokės kelt ginklą 
Ir prizui smūgį baisų suteiks. . « t > t

* Jau greitai ateis engėjams galas 

Ir mūši) broliai laisvę pajus.

1 Klausyk, jau šaukia kovon trimitas 

Narsuolių krūtinės kraujais paplūs. 

Daugelis žus gal mūšio laukuose. 

Į žygį palaimins sena močiutė, 

Paukščiai jiems giesmes čiulbės miškuose 

Rūtas jiems sodins jauna sesute.

Žinok, pasaulį! Mirtis nebaisi,

\ . Kiti .už teisybę reikia kovot 

TainmirtieB šmėkla yra klaiki, 

Kas užgroį>imais*nori pralobt.

tas bažnyčion, atlikta pa
maldos ir pamokslą pasakė 
kun. dr. P. Kosčiukas. Ku
nigija iškiljningu giedojimu 
ir skaitlinga minia išlydėjo 
narstą iš bažnyčios ir auto
mobiliu senutė motinėlė di
džiausiame nuliūdime nusi
vežė į Semeliškių parapiją 
laidoti. Amžinąjį atilsį 
teik jo sielai Viešpatie!

Dar apie nuskendimą 
Palangoj

X

Iš Palangos praneša smul
kesnių žinių apie kun. Cibe- 
iio ir Ysako nuskendimą. 
Žmogus matęs, kaip kun. Ci- 
belis nuskendo, pasakoja, 
kad jis buvo geras plaukė
jas ir, nebodama didelių Vil
nią, plaukiojęs netoli nuo 
krašto, bet jau už uždraus
tos linijos. Bet pučiant jū
ros vėjui atsiranda srovė, 
kuri žmogų nutraukia į gi
lumą. Tokia srovė pagavo ir 
velionį. Pastebėjus nelaimę, 
jam buvo mestas pagalbos 
mazgas, bet virvė buvo per
daug susivėlus ir jo negalė
jo pasiekti. Taip jis ir tu
rėjo nuskęsti. Ištrauktas į 
krantą, dar kiek judino ran-

io oiožiuuy
(turinčią arti 6000 pOLĮ 

raošia kiekvieno lietuvio intelį
to biblioteką, kuris skaitS “S& 
nį,” didžiausią mėnesinį lt 
ros, mokslo, visuomenės 
mišJkojo gyvenimo žur 
pat jo leidimo pradžios, 
din^s” darosi kaskart 
ip tiesiog būtą nedovanotii 
gu kuris inteligentas, vistii 
rios profesijos jis ' 

Jo 
tytą be 

pradžios.
“Židinio kaina Amerikoje? 

—$4.50, pusm.—$2.50; Lie 
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės
—1.

-•
— ■■■■■,

Labai Patogi ir Linksma 
Kelionė švedą Amerikos

.**• •

LIETUVĖ
Per Gothcnburgą, Švediją / 

Su artimais susisiekimais ra
Klaipėda. .

Pūikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLH 'KJNGSaOLH 
ir .

S. S. DROTTNINGHOLM ? '

Mūsq laivai yra greiti, dideli 
ir moderniikl. Išplaukia beveik 
kas savaite iš New Yorko ir at- 
gal. Jei Tamsta manai atlankyti 
savo Tėvynę Lietuvą dėl plattfr 
nlt) informacijų kreipkis prie ar
čiausio agento arba pas:

•

Swedish Americai 
Line

10 Stale Street Boctoa

Eina treti metai Chlcegnje. Išeina kns mėnesj nuo 1C> ik! 32 . 
poal. Jame telpa pr» 2 arba 8 dainele* «u gatdoma ir d&ttg Įvairiu 
apraRvmu. teatro veikalu |r šiaip jut>k>)-juokeilŲ. Kaina metant 

be dovaną.
MARGUČIO KNYGYNAS tnri visokiu i* Lietuvon. Pa

rapijoms ir Draugijoms gnlimn (atgyti knygynas iš 200 su virimą J 
knygų Ithei pl^in kaina. ___ _

DAINININKAMS didelis paalrlnkimas dainų. St. .š«a,L-e«a 4 
daine*: Plaukia.ana latvelta Pamylėjai) vakar, Kur l^knte -<a»a. 
nota. Ant mariu krantelio—vinoa kartu kainuoja tik 73 centai.

ATAV11AK LIKMJVlAKV ’ŠOKIT IR DĄINV dėl plano, tik 
ko isicGtu. VI«O .vra 1A N\v plano ir dainavimo. Kaina tl.Oft.

Reikalaukite katalogo. Vfcdrašyklte Ma—*r ‘-1 —unite ' ‘

ae

<■'1



4

t

t

2
f.

KOLONIJOSE
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110, MASS.
Ųfenaz iš gražiausią vakarą

dieną rugpiūčio š. m. šv. 
M®'parapijos svetainėje įvyko 
bfijos Vaikelių draugijėlės pa- 
ĮMtas' nepaprastas susirinkimas, 
Mene dalyvavo be priklausan- 
fcjttiĮBUgijėlėje narią ir daugybė 
įėčią vadovaujant didžiai myli- 
Rm kun.S. Kneižiui

lakatas buvo paruoštas tikslu 
fetovrikinti su išvykstančiais ke- 
įriata jaunuoliais viršminėtos 
IriĮrijėlės nariais į Marijoną Ko- 
pją Čikagoje. Jaunuolių tikslas 
įrtf reikalingąs mokslas, kad ta- 
te.yienuoliais-kunigais.

Jonas Kamandulis viens 'iš tų 
^nrią jaunuolių, jau yra išbuvęs 
arijoną Kolegijoje 3 metus ir su- 
lįŽęs atostogoms pas tėvelius, ku- 
Mbą pasišventimo randa dar tris 
įaągus, būtent: savo brolį Juoza- 
į, Juozapą Liuolia ir Albertą Ja- 
taririfią.

Vytaro vedėjas kun. S. Kneižis 
umpais, bet reikšmingais žo- 
iiais paaiškina apie reikšmę, lai- 
į$ ų: svarbą pašaukimo ir pasi- 
fentimo — įspūdis graudus, bet 
dingas, lieka linksmas. Širdis 
iu&ą džiaugsmą ir nejučiomis 
fenok stambi ašarėlė nevieno pra- 
yeHia pro žibančią akelę ir rie- 

sugraudintą veidelį, čia 
ant®, kad reik palikti Montellas, 
ĮipoBsireiškia jaunuoliai ir myli- 
i tėveliai ir daugybė linksmučiu

mas, ją jau dabar vadas, tris 
bū išbuvęs Marijoną vienuolių 
grkloje, tardamas sudiev vi- 
1$ prašo susigraudinęs, melstis 
Itios, kad jiems Dievas duotą 
eįmę' laimingai pasiekti ją 
štą tiksią. ?

SE^eltlamacijomis ir dainomis, 
Ūgta vaišinimu šalta koše, 
jukš įspūdingas ir gražus va
tai? Koks gražus tikslas, koks 
ims darbas! Nors anie jaunuo- 

i išvažiuoja mėginti, bet tas jau 
to; ją kiblią sielą, prie doro ir 
mto darbo.
Rašydamas šią žinelę visą sve- 
i XT Marijos Vaikeliu draugijė- 
V&rdu, dar kartą reiškiu Jums 

Sftaoliai, kuogeriausios kloties 
fttaotis. Kristaus vynyne.
r . “Svečias”

f' _____
&ARTFORD, CONN.
į?'-'
Gerb. klebonas kun. Ambotas 
pi sugrįžo iš Lietuvos sveikas ir 
Ūtąs. Parapijiečiai nudžiugo pa- 
Įt£ savo mylimą kleboną. Su- 
iktarią vakarienė įvyks rugpiū- 
> 2>4 d. 5 vai.
Rartfordh?čiai visu smarkumu PS, ji*
bšiasi važiuoti į Waterbury rug- 
jo 1, apvaikščiojimui D. L. K. 
Įrtauto 500 metą mirties sukak
sią. Kelionės bilietai važiavi- 
ti Rusais jau pardavinėjami. Į 

atgal tik $1.00. Įsigykite iš 
ino. Jau užsakyta 10 busą. 
jįilg tižiuos savais automobiliais. 

Report.

gi?-*

W. LYNN, MASS.
Organizuojasi parapija. .

- . Į. ♦

šioje lietuvią kolonijoje yra’ ne
mažas skaičius lietuy/ą gyventoją. 
Bet vienoje srytyje yra: atsilikę 
nuo kitą lietuvią koloniją — ne
turi lietuviškos bažnyčios, kuri y- 
ra labai reikalinga, o ypač čia au
gusiam jaunimui palaikymui lietu
vybės, nes bažnyčia dhug gelbsti 
iaunim, nuo Stojimo. <

Šitame dalyke mes negalime kal
tinti v-ien'Lvnn’o lietuvius. Prie
žastimi neturėjimo savos bažny
čios yra stoka gerą orgapizatorią, 
kurie šiuo dalyku būti? rūpinęsi.

Kaip tik šiuo metu subruzdo į 
darbą visi Lynn’o lietuviai, o ypač 
organizatoriai V. Černauskas, J. 
Kilmonis ir kiti, kurie deda visas 
pastangas, kad tik būtą įkurta lie
tuvią parapija šioje lietuvią kolo
nijoje. Turiu priminti, kad jau 
buvo sušauktas visuotinas lietuvią 
susirinkimas, aptarti šį svarbu 
dalyką. Atsilankė į susirinkimą 
daug žmonią ir visi balsavo, kad 
būtinai būti? sudaryta lietuvią pa
rapija. Išrinkta laikinoji valdyba, 
kuri rūpintąsi šio dalyko reikalais. 
Taip pat išrinkta komisija atsi
klausti kardinolo, ir jeigu kardi
nolas duos leidimą, kad lietuviai 
gali kurti parapiją, varys tolimes
nį darbą.

Šis darbas yra girtinas ir remti
nas. Todėl pasitaikiusios progos 
nepralciskime pro šalį.

Gero pasisekimo... ;

kas link šelpimo vargšą, 
ftnelė J. Lednaitė yra fin. rašti
ninkė, kuri daug pašvenčia atlie
kamą nuo darbo valandą. Pp. Len
gvutis uoliai eina iždininko parei
gas, kuris irgi daug pašvenčia 
savo liuoso laiko.

Taigi Labdarią .draugija kviečia 
visus narius ir prietelius skaitlin
gai dalyvauti susirinkime 15 dieną 
rugpiūčio.

Papartis
X 4

2 ĮĮ^TlI
nrw britain, conn

LDS. 86 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, rugpiūčio 17 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tą visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestą prirašyti prie 
mūsą brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok-

* S

ATH0L.MAS8. / J
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks rugpiūčio 17-tą dieną, 
tuoj po mišparų, šv. Pranciškaus 
parapijos salėj. Kviečiami visi na
riai atsilankyti ir užsimokėti mė
nesines mokestis. Taipgi, atsives
kite savo draugus-ges prirašyti 
prie šios kilnios organizacijos.

- -----------Kviečia ValdybaHARTFORD, CONN.
Kaip jau būvio j rašyta laikra

ščiuose, kad Connecticut valstijos 
lietuviai apvaikščios Didžiojo Ku- 
nigaikšičo Vytauto 500 m. mirties 
sukaktuves vienoje vietoje, tai yra 
Katerbury, Conn., Labor Day, tai 

■r Hartfordo lietuviai jau yra pa- 
iruoš^ tą dieną gausiai pasirody- 

ti. < x
Pradžioje šią metą draugijos y- 

ra paskyrusios narius atstovauti 
jas šiame veikime. Gaila, kad rie- 
visos mūsą draugijos prisidėjo.

Šįos draugijos prisidėjo ir smar
kiai rengiasi prie bėndrū paminė-- 
jimo: Šv. Jono, Šv. Juozapo, Gy
vojo Rožančiauss, Šv. Elzbietos 
draugijos ir L. R. K S. Ameriko
je, L. Vyčiu, A. L. R. K. Moterą 
Sąjungos ir LDS. kuopos. Iš šią 

■ draugiją atstovą yra susitveręs 
pastovus komitetas,.kuriam pirmi
ninkauja Kazys Kasmonaitis, ne
paprastą gabumą žmogus ir jau 
visas darbas yra užbaigtas. Va
žiuoti Į Waterbury rengiamės iš
kilmingai. Jau yra užsakyta de
šimts autobusą ir dar yra regis
truojama privatiniai automobiliai 
Vytauto šventės ženklai jau gauti 
ir tikietai važiavimui jau atspaus
dinti. Kaip ženklūs, taip ir tikie- 
tus galima gauti pas šiuos asme
nys ; A. Pateckis, 59 Ward St., M. 
Labeckaitė, 44 Madison $t., S. 
Gaučius, 54 Putnam St., A. Šim
ais 160 Afflieh St., A. Urbonas, 
Garden St, J. Bernotą:;, 166 Law- 
rence St.,.-P. Mikai ai iškas, 339 
Capitol Avė., V. Petrukcvičįenė, 
559 iZon St., A. Žiliamrenė, 56 S. 
Prosjject St., R. Moneiftitienė, 30 
Putnam 3t».

tol Avė.z
Kad geriaus susiorganizavus ir 

gražiau pasirodžius yra šaukiamas 
mass-meetingas 18 d rugpiūčio, 
mokyklos svetainėje, 339' Capitol 
Ave-z Ten bus išdėstyta visa tvar
ka, kaip važiuosime irkokiostvar
kos turime laikytis. Tad kviečia
me nevien Hartfordo lietuvius, bet 
ir iš apylinkės koloniją, kaip tai: 
Manchester. Thompsonville, - Po- 
ąuonock, Windsor, Simsbury, Suf- 
field ir kitu gausiai suvažiuoti į 
mitingą.

Šiomis dienomis pasekmingai iš
laikė Massachusetts valstijos kvo- 
timus lietuvys gydytojas Dakta
ras Povilas »A. Oskar ir gavo lei
dimu praktikuoti: šioje valstijoje.

Daktaras Oskar gimęs ir augęs 
Lawrence, Mass. yra nusistatęs 
dirbti lietuvią tarpe. Dėl prisiri
šimo prie mokslo jisai pirmiau ne
galėjo aktyviai dąlyvauti lietuviu 
tarpe bet už tai dabar, mano sto
ti lietuvią darbuotoją eilėsna.

Jisai baigė St. Johns Preparatory 
School 1920 metais. Tada pastojo 
į Massachusetts College of Phar- 
macy kurią baigė 1923 metais su 
Ph. G. laipsniu Toliau tęsdamas 
mokslą jis stojo į Middlesex 
College of Pharinacy kurią baigė 
- .............. ■■ —■

1929 metais su medicinos daktaro 
laipsniu:

Pereitais metais jis praktikavo 
St. Johns ligoninėje,. Lowell, Mass. 
Dabar mano atidaryti ofisą Law- 
reneė, Mass.

Daktaras Oskar yra neturtingą 
tėvą sūnus.' Nuo aukštesnės mo
kyklos jisai eidamas mokslus at
liekamu laiku nuo mokslo dirbo 
vaistinėje kur, užsidirbdavo sau 
ant mokslo. Per didį vargą pa
siekęs savo gyvenimo tikslą, pil
nai pasiruošęs jisai stos į mūsą 
darbuotoją eiles. Tai yra pagir
tinas nusistatymas nes mokšleivią 
Įtraukimas į visuomenės darbi; 
dažnai atitraukia juos, nuo moks
lo ir jie nepajėgia tinkamai pri
siruošti rimtam gyvenimo darbui. 

I Rap.

&OVJDENCE, R. L
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 17, tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi i&mė susirinkime dalyvautą 
ir užsimokėtą duokles. Parodyki
me grąžą pavyzdį kitiems.

DETROIT, MICH.
L. D. Š. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 17, tuoj po pamaldą, Šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į lį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei-

WATERBURY, CONN
Rugpiūčio 24, 1 vai. po pietą į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

O. BROOKLYN, N. Y.
Rugpiūčio 24 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbią 
sumanymą. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 24, 1 vai. po pietą, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gerą 
proga užsimokėti duokles.

Valdybą

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

kimas įvyks rugp. 22 dieną, 6 ;30 
vakare/K^ralienėer Angelą para
pijos 'svetainėj, kampas Robling 
Ir Soąth 4th gatvią.

Taigi malonėkite viri susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
šate skolingi. Nepamirškite ir 
naują narią atsivesti prirašyti 
prie mūsą brangios organizacijos, 

i . Kviečia Valdyba

- ■*

■- *

&LAWREN0E, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks 

rugpiūčio 17, tuoj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčią kny- 
gučią tai gausite susirinkime.

Valdyba

LOWELL,MASS.
SLA. poseiminis susirinkimas į- 

vyko rugpiūčio d. Jau buvo ži
noma, kad komunistai kels skan
dalą. Taip ir būvą. L. Paulauskas 
perskaitė protol^pįą. J. Sadauskas 
pastebėjo, kad protokole neįrašy
tas nutarimas atlyginti delegatui 
Kindarui $25.00 kaipo lėšas į Sei
mą. Kilo skandalas. Vėliau pa
aiškėjo, kad susirinkime nebuvo 
nutarta, o tik nutarė valdybos na
riai Tada delegatas Kindaras at
sisakė .raportą išduoti. Jis. pareiš
kė : “Jei nemokate keliones lė-

r? išteisino, nes nebuvo tikrą įro
dymą.

Turiu pažymėti, kad mmima 
našlė su a. a. savo vyru labai gra
žiai gyveno ir buvo viena iš pavyz
dingiausią šeimą, išauklėjo gražiai 
ir dorai savo vaikus. Susidėjimas 
su kokiais perėjūnais nedaro nie
kam garbės, bet gėdą. Tikimės, 
kad pasitaisys.

Piknikas
Šią metą paskutinis piknikas į- 

vyks (Kada? Red.). Bus visokią 
žaislą ir įvairumą. Virvę trauks 
Worcesterio. senberniai su vieti-

bAYTON, OHIO.
LDS. 69 kp.susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugpiūčio 24 d., baž
nytinėj svetainėj tuoj po sumai. 

Kuopos rašt. Z. Gudelis

z

VARGONINKy SEIMAS
Amerikos Lietuvią R. K Var- 

goninką Sąjungos seimas šįmet į- 
vyks antradieny, rugpiūčio 26 d., 
lietuvią parap. svetainėj, Maha- 
noy City. Seimas prasidės lygiai 
pirmą vaL po pietą.

Informaciją dėlei meldžiu ad-

Julija Vitavičienė ieško savo 
vyro RAPOLO VTTAVIČIAUS, 
kuris išvyko iš Lietuvos Ameri
kon 1903 m. ir apsigyveno Bos
tone. Prašoma atsiliepti arba su
teikti bet kokią žinią apie ieško-

WORCESTER, MASS.
Gėlių diena

Jį Labdarią metinė gėlių diena bus 
20fijfi^ 
Kiamas di 
mas, penktadienio vakare, rugp. 
15 d. tuojaus po vakarinių pamal
dą šv. Kazimiero parapijos salė
je. Čia kiekvieno lietuvio yra šven
ta pareiga į būsimą susirinkimą 
atsilankyti. Kaip vargšai, taip ir 
našlaičiai nekantriai laukia kada 
mes jiems jiaduosime pagelbos 
ranką, šiandiena, ypač nedarbo 
metu turime daugybę tokią nelai
mingu, kurie laukia geraširdžių 
žmonių pagelbos. Todėl Labdarin
goji dr-ja ir kviečia visą Wor c es
terio lietuvią visuomenę į minėtą 
susirinkimą atsilankyti, nes tik 
skaitlingame susirinkime galima 
išdirbti tinkami planai ir tinkamai 
prisiruošti prie gėlių dienos.'

Daug nuveikta

- Dėka geraširdžių žmonią daug 
jau nuveikta šelpimo darbe, kaip 
tai pinigais, maistu ir drabužiais. 
Labdarią draugija turi daug prie- 
telią, kurie visuomet randasi Lab
dariu eilėse. Jie daug pašvenčia 
savo liuoso laiko. 0 prie to, auko
ja pinigais, maistu ir drabužiais. 
Adv. A. J. Millerio, p-lės J. Leonai- 
tės ir Pr. Lengvino pasidarbavi
mu tapo išgauta gėlių dienai lei
dimas. Advokatas Milleris daug 
yra pasidarbavęs Labdarią drau
gijai, daug aukavęs ir daug kartą

rugsėjo. Tam tikslui sau-
-*! •

Pakilęsi J. Sadauskas sako, kad jis 
jau delegatui. $254)0 išmokėjęs.Ta- 
da susirinkimas nūtarė, kad J. Sa
dauskas neturėjo' teisės išmokėti 
iš iždo ir tuos $25.00 turi atiduoti 
iš savo kišenės./v •

Toks nutarimas, labai nepatiko 
pirm. J; Žebriui, ir jis nepabaigęs 
susirinkbno išėjo.J Nariai išsiskirs
tė be jokios- tvarkos. Tas parodo, 
kad tokie žmonės negali jokio rim
to darbo atlikti. ■ Jie visą laiką turi 
pašvęsti ginčams. Kampininkas

ir merginą, pają valgymas, į Ka
nadą ėjimas, tetervino mušimas ir 
daug kitą žaislą. >

Laurinas
•____________ \ ' -

loti; Mr. A. Grigaitis, $06 W. , 
tanoy* Aveį
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FEDERACIJOS KONGRESAS

- Kviečia KOMISIJA 
KELRODIS: Nuo Norvood Center paimkite Walpole St Pava

žiavus 4 minutes pasisukite į Wilson St., tuoj rasite pikniko vietą.

*™9

Rap.

KURĮ RENGIA A. L. R. K. 'MOTERŲ SĄJUNGOS 
MASS., MAINE IR N H. APSKRITYS

Įvyks Nedėlioj

Otty.

MBĮBMMMMBNMMMMMHMMKMMMMMMMBMMMMI

KA TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKnreute, britais viršeliais- 
MALDŲ RnTKDftLIB, baltais viršeliais—
MALDŲ RINKIN1LIB, juodais viršeliais— 
MALDŲ RDnmMLIĖ, juodais virMirit-
MAtAS NAUJAS AUKSO ALT0RIU8, juodais pna- 

tris viršeliais i

......... .............................................

Vargoninką Sąj. Centro Pirm:

EXTRA!

<. t *■

CAMBRIDGE, MASS,
Piknikas

Rugpiūčio 17 d. Methuen Law- 
renee’, Mass. Palangoje Cambridge 
lietuviu parapijos piknikas įvyks.

Bus tai paskutinis šios parapi
jos šiemet piknikas. Todėl pata
riama visiems iš visur vykti pama
tyti, bei dalyvauti šiame piknike. 
Ura. visi vietiniai ir apylinkė? lie
tuviai Palangon rugpiūčio 17 die
ną.

WESTFIELD, MASS.
Tūlas Mileris, kaip sako pabė

gęs nuo savo, moters, prisiplakė 
prie tūlos našlės ir jau buvo suta
rę ženytis. Vieną kartą net ir baž
nyčioje buvo iššaukti. Bet brolis 
sužinojęs visą “suspoilmo.” Na
šlės vaikai būsiantį ‘‘patėvį” išvi
jo. Buvo pašaukę ir policiją, bet 
“jaunikis” jau buvo pasislėpęs. 
Už poros dieną jis vėl sugrįžo. Bet 
neilgam. Po kiek laiko našlė pa
sigedo $110. Suareštuoja “jauni
kį.” Teismas įvyko rugpiūčio 9 d. 
Teisėjas išklausęs kaltinimą Mile-

LAWRENCE, MASS.
P-lė Bronė Ivaškiutė, uoli Mo- 

terą Sąjungos ir kitą draugiją 
darbuotoja, pasidavė gerklės - ir 
nosies operacijai. Linkime, kad o- 
peracija pavykti? ir kad p-lė Bro
nė pasveikus su dar didesne ener
gija stotą darban.

gt Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci- 

t'fos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21 

Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam- 

Adams Street ir New York Avenue, Newark, 

;Xew Jersey.

įg Visi A. L. B. K. Federacijos apskričiai, sky
dai, į Federacijų priklausančios parapijos, drau- 

jot bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai 
St rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip 

Įyarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos 

Snntėn 20-tan Kongresam

__

Am. L. R. K. Federacijos Sekretorijatae
Hale Avė., Brooklyn, N. Y

_ Rengėjai

DIDELISPIKNIKAS

Rugpiučio-August 24, 1930 
MAIRONIO parke 

Pas ūoiasitaKMi Serą W«rcestir, Mass.
' PROGRAMAS
1. Bus lenktynes įvairios rūšies. Kas greitesnis, tam 

bus duodamos dovanos.

2. Daržovių rinkimas.

3. Įvairūs žaislai.

4. Programo komisija rado Parko giraitė j. zuikį be 

ausies, kas prisegs jąm ausį, gaus dovanų.

Bus ir kiti įvairumai iš kitų kuopų. Taigi, kviečiame 

visus, didelius it mažus į šį Moterų Sąjungas Apskričio 

dovafita. v

kviečia visus RENGĖJOS

MONTELLO, MASS.
Kun. J. švagždžiui sugrįžus

A L. R. K Federacijos skyrius 
sužinojęs, kad visą mylimas ir ger
biamas klebonas kun. J. Švagždys 
sugrįžo iš Lietuvos tuojau ėmėsi 
darbo"surengti jo priėmimui vaka
rėlį. Toks vakarėlis įvyks sekma
dienio vakare, rugp. 17 d., parapi
jos svetainėje. Tikimės, kad kun. 
J. Švagždys tame vakarėlyje papa
sakos savo įspūdžius iš kelionės. 
Jo kalba bus visiems įdomi ir svar
bi, nes gerb. klebonas lankėsi Eu
charistiniame Kongrese, pas Šv. 
Tėvą Vatikane, Lietuvoje ir pa
vergtoje Lietuvoje.

Gerbiamieji, visus kviečiame atvažiuoti į šį išvažiavi

mą, nes šitas išvažiavimas buvo rengiamas rugpjūčio 10 

dieną, bet iš priežasties lietaus yra nukeltas į rugpiūčio 24 

d. ir kitoj vietoj. Vieta yra graži, prie didelio ežero, kur 

bus galima linksmai laiką praleisti tyrame ore. Bus šo

kiai ir kiti įvairūs žaislai. Bus smarkiausi Naujos Angli

jos “boxers.” Šiame išvažiavime kalbės gerbiamas kun. 

K. Urbonavičius, Federacijos Naujos Anglijos Apskričio 

Dvasios Vadas ir taipgi kalbės gerbiamas kun. J. Švagž

dys, šv. Roko parapijos klebonas Montello, Mass., tik ką 

sugrįžęs iš Lietuvos. Dalyvaus ir daug kitų įžymių asmenų 

dvasiškių ir svietiškių

ĮRAŠYMAS CAMBRIDGE 
DRAUGIJOMS

Lietuvią Jaunuomenės Pašalpos 
Draugija yra pasamdžiusi Odd 
Fallovs Svetainę, Mass. Avenue. 
Cambridge, Mass. metiniam drau
gijos baliui, Columbus dienoje, 
spalią 13-tą, 1930. Tad prašome 
visą Cambridge lietuvią nieko ne
rengti minimą dieną, bet Ateiti* i 
mūsą rengiamą balią ir sykiu pa
silinksminti.

Širdingai kviečia

-AL75 
-4L25 
rAlTO



RENGIASIĮNAUJA

stnu
koae (aktasekakyją pi

IJegvamlnueJu akM 
priskirtu aktatat,

SUGRĮŽO P-NIA SIAURIENĖ
Rugp. 13 d. sugrįžo Bostono Lie

tuvių Dr-jų Sąryšio vice-pirtp- po
nia Ona Siaurienė, kuri bpvo išvy
kusi į Eucharistinį Kongresą, į 
Romą ir j Lietuvą. Visi, kurie įdo
maujate naujienomis iš Lietuvoj 
Italijos ir Afrikos, tai atvažiuoki
te j rengiamą Bostono Lietuviu 
Dr-jų Sąryšio pikniką, kuriame 
dalyvaus ir ponia O. Saurienė. Ji 
visiems papasakos kokius įspū
džius ji atsivežė iš Tėvynės Lietu
vos.

šėmės tvaįtomjaiąs komiai 

jas, o kaipo kasacinė in

strukcija lieka vyriausias 

tribunolas.

Pirmoj eilėj bylos peržiū- 

rirnos tu nuomininku, kurie 

turi nemažiau 1 ha. Iš tu-

dainų melodingumu- Jautiesi kaip 
Lietuvoje esąs. Tą jausmą tikrai 
patirsite dalyvaudami Sąryšio pik
nike, rugpiūčio 17 d.

Žaislų praktikoje dalyvavo bū
relis jaunuolių net iš West Lynno. 
Jų vadai K. Mereškevičius ir F. 
Zovė sakė, kad beveik pusę Lynie- 
čių ruošiasi į šį pikniką atvykti 
lietuviški], žaislų pažiūrėti.

Sužinojęs

vanduo, elektros šviesa. Kaina $3,1! 
Kreipkite pas MRS. NANCY CAJ 
14 National St., So. Boston, arti T 
mas Park. > (B-:

Iš pasikalbėjimo, šu Vylių base
ball tymo vedėju (eoaeh) p. E. 
Batestini, teko sužinoti, kad šį ru
denį jis bandys suorganizuoti Vy
lių krepšiasvydžio (basket bąli) 
tymą. Tam tymui turįs labai ge
ros medžiagos. Kai kurie .Vyčių 
basebalninkai, k. t. Bušmanas, Lu
kas, Naviekas esą ir labai geri bas
ket bąli žaidikai. Be jų, dar pasi
žadėjęs prisirašyti prie Vyčių ir 
įstoti į basket bąli tymą garsusis 
hasebalninkas Voktas Tamulis, ku
ris jau yra padaręs kontraktą sū 
New York Yankees. Jis su savo 
broliu, kurs jau: priklauso prie Vy
čių, imsįą tam tymui vadovauti. 
Bėdą, esą tik šu sale praktikoms, 
nes abi parapijinės salės esančios 
per žemos tam žaislui. Bet jie ban
dysią gauti So. Bostono High 
Sehoolės salę. Šis tymas, kaip ir 
basebalninkai žaisią vardu Lietu
vos Vyčių (Knights of Lithuania). 
Tai pasirodo, kad Vyčiai duos lie
tuviams kitą sportininkų ratelį, 
kurs žiemos laiku garsins lietuvių 
vardą svetimtaučių.tarpe. Valio, 
už tai. .

VYČIAI SU JUODUKAIS
Rugpiūčio 17 d., Lietuvos Vyčių 

basebalninkai žais Rosbury su 
juodukais vardu The Colored 
Giants. * Tai labai geras tymas.

Pirmadienio vakare, rugpjūčio 
18 d. 6:30 vai. vakare, miesto so
de (Boston Comrnon) Vyčiai ant
ru syk žais su Mayor Curley Club. 
Matysime, kaip mūsiškiams šį sykį 
pavyks. Beabejo, kad bandys 
Curlėyiečiams atsimokėti už pra
laimėjimą.

vičhis kuria gyvena Monte- 

Ho.^asg-turidaiigdarboir 

negali vienas suspėti viską 

sutvarkyti įr prižiūrėti, nes 

So. Bostone turi didelį gra

žų namą ir Broadwav Ga- 

rage po mim. 541 E. Broad- 

way, kur yra vietos dėl 115 

automobilių įr dirba 5 dar

bininkai. O Montelloj, Mass. 

turi gražų namą, kuriame 

randasi drabužių krautuvė 

ir 6 kambariai gyventi. Tai

gi jįs nutarė vieną biznį par

duoti ąyba ant rendos išduo

ti. Galite pirkti namą arba 

krautuvę su namu. Namai 

randasi ant didelės ir pla

čios North Main gatvės, 

Montello, Mass. lietuvių ir 

amerikonų apgyvento j vie

toj. Montelloj gyvena lietu

vių ir lenkų apie 7000 ir yra 

2 lietuviai kunigai ir 1 len

ki) kunigas. Storo didumas 

50 pėdų ilgio įr 30 pėdų plo

čio. Tinkama vieta dėl Į)ry 

Goods an<J Shoe Store, arha 

dėl Meat Market. BartkevL 

čius prižada bile vieną pa

mokyti kaip reikia Dry- 

Goods and Shoe Store biznj 

vesti ir kokį tavorą pirkti, 

nes turi gerą patyrimą per 

23 metus būdamas tam įiz- 

!by*.,<hioįaų klauskite arba 

Įgykite sekančiu adresu:

MR. PRTĘB UĄRTKBVIČĮUS, 
<3 Vine gtnet, MonUHo, Man:

NAMAS PARDAVIMUI , W

į i i i iii — 
TU. S. B. W-R.

tlETUVI8

juodukas Duglas, kuriam i 

teko katučių, kol entuziastų’’^ 

žiūrovų delnai suputo ir ge^*;^ 

klės užkimo.

<<L.

1 i ąąkosi lengviau nurijanti ko' pir-į
- mą snukiai tepadarė, daugel
I ■ B maldų pagelta išrodo kad ligonė
L ši kartą pasveiks. ; ;

P-lė Oną Cepiųtė, gyv. 254 
Bowen St. ir St. Sankevičius, gyv. 
“Q” St. rengiasi Įsiimti moterys
tės sakramentą rugpiūčio 30 d. šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje.

Rugp. 5 d. įvyko p-lės čepiutės 
pagerbimui vakarėlis. Dalyvavo 
daug jaunų panelių ir linksmai 
praleido vakarą.. P-lei čepiutei 
buvo tikras- “surprizas,” nes ji 
nieko nežinojo ir nes|tįkėjo, kad 
tiek daug mergaičių susirinks ją 
pasveikinti ir palinkėti laimingai 
sulaukti jungtuvių dienos ir po to 
laimingo gyvenimo. Be to, p-lė Če- 
piutė gavo daug dovanėlių nau
dingų pradžiai gyvenimo.

Ap

sirikti išnuomuųtų sklypų 

savininkais, remiasi činšo 

neterminuotų nuomininkų 
pripažįsta tik'^^a^ąU 

nuomininkais, nes jie nepa

tiekia jokių įrodomų. Skir

tumas tarp interminuotiĮ ir 

paprastų nuomininkų ‘ yra 

tas, kad sutvarkant juos, ne- 

termininiai nuoipinįnkai į- 

gytų savininkų teįsę^ be jo

kių mokesčių, o paprastieji 

uuominikai turi mokėti iš

perkamuosius mokesčius ir 

jiems paliekama nedaugiau 

kaip 1 ha. x. -

Tuo būdu.-iš viso susidarė 

apie 1,200 atskiri)-bylų, iš 

kurių apie 150 Kauno mies

to žem. reform. komisija jau 

peržiūrėjo. Dauguma nuo- 

mininkų buvo pripažinta pa

prastais nuomininkais ir tik 

vienam pavyko įrodyti savo, 

kaipo betermininio nuomi

ninko, teise. Nepatenkinti 

tuo, galės bylas perkelti į
'• - '-'n A ■■■■'

.ii.,■■ HU,j.j _■----------- --

7 ALIUKO f ARMOS, N0RWQ0D, MASS.
Pradžia 1-mą v»L po pietų ’

BSyeU  ̂.U v»L ne

visus kviečiame dalyvąūti. Piknikas |)UB labai įdo

mus, ųeg bus žaislų, visokių valgių ir gėrimu Yra puikus 

ežeras kur galėsite maudytis. Vieta latyi ta$ l$ide 

atvažiuos nesigailės. Nuvąžiąvimafe irgi npmįgus.*

S LIETUVIŠKI ŽAISLAI, DAINOS IR LENKTYNES. PASIŽYJ 
važiuokit# ekregerta HUtai Un paimkite W«dUn<ton 8tr«0 k»n ir iki B*

Vilįampoįėč Slabados dvą« 

ras, viso apie 576 ha. ploto, 

ilgą laiką priklausė įvai

riems savininkams. Tie sa

vininkai savo žemę turėjo iš

nuomoja atskiriems nuomi

ninkams, kurie ant. savo iš

nuomotos žemės* pasistatė 

trobesius įr gyvena. Kąi-ku- 

rie nuomininkai turį išsi

nuomoję net iki 4-5 ha., ku

riuos vėl išnuomojo subnuo- 

minikams, o šiesavo keliu 

vėl kitiems ir t. t. •. Tokių bū

dų Slabadoj atsirado daugy

bė nuomininku ir subnuomi- 

niųkų. ■ J’

Išėjus žemės reformos į- 

sfatymui, valdžia if paskuti

nės dvaro sąvžnmk^ tą‘ dva

rą nusavino, palodama jąi, 

einant įstatymu, .80 ha. Nu

savinus dvarą žemes refor

mos. reikalams, kho reikalas 

sutvarkyti tuos nuominin

kus. : : • P • •

Vasaros teatro direkcija bėjomės Messereru, 

tikrą siurprizą Kaunui pa- mūsų atminty ilgai 

rinčių daugiau negu 1 ha. tiekė, pasikviesdama negrų 

dalis žemės priskiriama prie 

žeipęa fondo, iš kurio bus 

aprūpinami kariuomenės sa

vanoriai, tarnautojai ir kt., 

o nuomininkams paliekama 

I ha., bet tiems nuominin? 

kams kurie išnomojo (tarp 

savęs susismulkino) sklipus 

po išleidimo imestams ir mie

steliams tvarkyti įstatymo, 

paliekama iš viso, bendrai 

tik 1 ha. )

Apskritąjį Slabados nuo

mininkų klausimas painus, 

gerokai supainiotas ir jis 

negalima greit išspręsti. Vi

sos bylos, kurių kaip minė

jome, bus apie 1,200 tebėra 

aiškinimo stadijoj, bet tiki

masi netrukus tą reikalą su

tvarkyti. A—das
/» • . -

trupę.

Liepos 22 d. lųžtamaį pil

ną vasaros teatrą ek^otika 

užkerėjo, Kada matyta, kad 

po paskutinio payeikslo, už

dangai nusileidus, žįūrovąį 

inesiskirstytų, plotų kaip ap

duję, šauktų nesavo balsais, 

lyg norėįąmi uždangą pra- 

rėkti,ka d seenoj vėl užvirti) 

kažkokia šokio prgija,. Žiu-, 

rovai buvo apsvaigo;

Negrų atvežtoji operetė 

“Jįjza,” tai erotiško, tikrai 

dūkstamo šokio ir džacban- 

dinės muzikos — Ūžacbajidi- 

nės *‘iš pirmųjų rankų” — 

. potvynis. Didmiesčįams tai 

ne naujiena, tai jų minios 

kasdieninė duona. Kam teko’ 

aplankyti kurio, nors Nuro

pos didmiesčio muzie-bollį, 

tą vakarykštis spektaklis 

gal ir netaip buvo apsvaigi

nęs. Bet ar daugeliui kau* 

piečių tatai yra prieinama Į 

Užtat spektakliui pasibah: 

gus vos neprireikė gaisri

ninkų, kurie ataušintu ekzo- 

tikos užkerėtą auditoriją.

Nesiskirsto publiką ir ga

na.

Gal nevis pritars tam kau

niečių entuziazmui, kurį lie

pos 22 4. parodė vasaros te

atre, gal daug kas juos pa

peiks už pasidavimą “pi

giems efektams,” bet taip 

buvo. O pačią efektų vertę 

— pigūs jie, ar brangūs — 

mūsų laikais labai įvairiai 

nustato. ./ •

Tokios šokio dinamikos, 

tokio ansambli Kaunas dar 

nėra matęs. Mes iki šiol ste-

AR M0KI3 (ALBAS?

TeL So. Boa ton 3520

A.O.ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
G0BNRLL UNIVErism suA-K 
cp KASHINGTON UNIV. są LLB. 

“Darbininko” Kamę .
" ' (ąatroBluboa) 

3M Bn»dW, Sovth 
BefHeaoili 

“S«^£Ž»5.MW

RTERVŲ <| 
Iv LIGOS** 
tyrai, Mitins, ir Vaikai : 
S karte kenčia nuo

isterios, nemiegojimo, npo- ' 
vargta arba Šiaip siip«ą ■ 
nervą arba ąestaoOą I^ĮI 
reikia tąrėtą. kreiptis paįr > 
gera aaecialista. ’ ■ r

PRAKTIKOS PUIKIAI 
VYKO

Iš Lietuvos atvykęs jaunimas, 
pasirįžo visiems parodyti, Bostono 
Liet. Draugijų. Sąryšio piknike, 
Munehbaek’s darže, kaip gražūs ir 
indomūs yra lietuviški žaislai su 
dainomis, kuomet jie yra tvarkiai 
žaidžiami. Tam tikslui jie turėjo 
parapijas salėje keletą praktikų, 
kuriose dalyvavo kęliasdešimts ne- 
persenai iš Lietuvos atvykusių 
jaunuolių. Ir reikia pasąkyti, £ąd 
praktikos puikiai pavyko. Re&ė-
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I Nt«r |»ryto,2-8vA_

499 GRAND STREET 
(kampas Union Ava) 

_______ _____ BfcOOKLYN, N;-Y.
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kūnų. Ęe toą. 4vąąios nėra 
į šakų k p., šeimos, dirb- kas jungia -*ą.kast skatina; 

ar draugiją iKLtutgrynai re- 

gijinė-tautinė, jos egzistavi- 
^asiu — darbininko, darb- mas neįmanomas.
Javio, profesijonalo. Tuo la- - žodžiu, mūsų jaunuome- 

V$iau veikimas apimąs tikinės Auklėjimas nėra siste- 
i ĮDoteris, vaikus ir senąją matingas. Katalikiškoji ak- 
K Sartą, bet išskiriąs jaunuo- Įcija sau turi už tikslą jaų- 
£ liūs yra nepilnas. Toks vei- 
t Simas sakysiu yra žalingas. 
k Visuomenės kamienas palie

kamas kirmyti.
Ėįį JDidž. New Yorke ir New 
| Jersey apsireiškia bandy- 
BSai katalikišką veikimą pil- 
į Syti. Čia jaunuoliams para- 
| pi jose yra chorai, š v. Vardo 
| ir Sodalicijų draugijos; Vy- 
į berods tik penkios kuo- 
Opos visoje kolonijoje. Dva- 
I Aininkai deda pastangas šias 
^ draugijas užlaikyti ir didin- 
? Bet katalikiškoji akcija 
^negali pasitenkinti vien baž- 
I lytinėmis draugijomis. Jos 
| tikslas^ apimti visas pasau- 
L fiordu organizacijas ir jo- 
Į: se-seti katalikiškąją apašta- 
K fystės sėklą.

Praeityje čia tverta įvai- 
l'rūs parapijiniai kliubai jau- 
^ nnomenei. Kliubams svetai- 
kJSų. naudojimas buvo nemo- 
r karnas; su jais bendravo dva- 
| smuikai ir pasaulionys pro-

^£5

a jis neapima visų gyveni-

buvęs, mokyklos, įstaigą ir

tugijos. Nėra veikimas vi- ligijine, ar tautini bei reli- 
suotinas, jei neįskiria vjsų.gijinė-tautinė, jos egzistavi- 

-ftbrsin — darbininko, darb- mas neįmanomas.
i dorin Tvrnfoei-innaln Trio lfl- . ŽridŽill. TTlflRIl lammome-

i*"*

nuomenę auklėti. Jinai ap
ima ją savo veikime kaipo 
veikimo dalį. Kaip visata 
be dalies, taip dalis be vi
satos nėra pilna. Per baž
nyčią, . mokyklą, įstaigas, 
draugijas ir spaudą ji siekia 
jaunas sielas auklėti.

Taigi gelbėti jaunuolius— 
užlaikyti lietuviais ir gerais 
katalikais yra būtina katali
kiškoji akcija. Didž. New 
Yorko ir New Jersey veikė
jai atgaivindami katalikų 
veikimą nenusimena dėl da
bartinės padėties. Jie lau
kia Vyčių seimo davinių; jie 
studijuos Federacijos Kon
greso linkmę. Jų dabartiniai 
keliai — bažnyčia, mokyk
la, esamos organizacijos, 
spauda ir katalikų akcijos 
tyrinėjimas svetimtaučiuose. 
Jei šioji apylinke įstengtų 
įnešti tos dvasios jaunuome
nėje, ji daug pasitarnautų 
Jjievui ir Tėvynei.

Apie jaunimą, pasakoja, ka^' 
esąs gana apsišvietęs ir dzūkų tar
mės mažai vartoja. Vien jo nepa-; = 
giria dėl to, kad, gana daug ren-!
giama visokių vakarų, kurie dau
gumoje būna naktimis ir baigiasi 
tragedijomis ar komedijomis, kur 
jaunimas labai tvirksta.

Apie madas, tai, sako, jokio 
skirtumo nėra tarp Amerikos ir 
Lietuvos. Daugumoje po mieste- 1 
liūs mergaitės dar praneša ameri
kietes savo trumpom šilkinėm dre- 
sėm. Žydelkaitės savo ° teisus ”, 
maliavoja gražiau negu Amerikoj.

Apie valdžią, tai, sako, žmonės 
stena, tai stena, bet kaimuose ma
žai kas domisi. Bet, sako, kada 
jau reikia kur nors prie kokio 
“popo” valdžioje prieiti, tai jau 
pavaikščiojr ilgoką laiką kol pa
taikysi asmenį, kuriam tas darbas 
priklauso. Visi, esą, “ponai” ir 
“panelės,” kad net nusibosta ke
purė rankoje laikyti.

Kaunas, esą, labai gražus ir šva
rus miestas. Namai gražūs ir gat
vės palčios, pilnos medžių.

Lietuvoje išbuvo daugiau 2 mė
nesių. Lankėsi po apylinkės para
pijas. Ypač po kaimus, kur. turė
jo savo ditau^ą-giminių ar šiaip 
pažįstamą. . -

Lietuvoje, esą, turint pinigų, gy
venti būtų daug geriau negu Ame- 
rikė. Jis, jei sveikas bus, kitą va
sarą žada važiuoti su visa šeimy
na.

Rap.

BAYONNE, N.
Daugelis Bayoniečių-pasigenda 

p-Iės R. Biliutės. Vieni kalba, Kad 
ji išvyko į Lietuvą, kiti, kad At- 
lantic City atostogas leidžia. Man 
pasisekė sužinoti, kad p-lė R. Bi- 
liutė išvažiavus apsigyveno Phila- 
delphia, Pa. P-lė R. Biliutė yra 
sena Ba^onietė ir aktyve,narė JL.

J. V. prezidento Hoovėrio sū
nus, kuris lanko Cambridge, Mass. 
Harvardo universitetą, atostogų 
metu dirba Bayonne šildytuvą fa
brike.

• • • . ’v“.
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; ^Hubai dėl: nesuprantamą 
| priežasčią išnyko arba nvks- 

Byooklyne esama dvie
ilį tautininką kliubu; vienas 
t; nyksta (nors biznieriai re* 
| Jpia), o kitas dar skursta, 
įtinau dramos ratelią, ku- 

yra baimės, laukia toks 
į pat likimas.
|Kame priežastis? Dėlko 

mūsą jauni lietuviai-lietu- 
E-yaitės nenori arba neištve- 
| ria išsilaikyti prie lietuviš- 
| kę organizaciją? “Drau- 
| ga&r’ nesenai editorialuose 

prašo neieškoti priežasčią 
^jauriuomenėje, bet labiau 
g' Vaduose. Sakyčiau, verčiau 
^ieškoti jos jaunuomenės 
| dvasioje. Jaunuomenei sto

ka lietuviškos dvasios. Jai 
stoka idealizmo, tikybinio

1 susipratimo. Ji . paskendus 
į materializme. Jei ji įsisamo- 

pintą, kad kilus iš lietuvių
E tėvą, kad lietuviška būdama 
į būsianti amerikoniška, bet 
|:'viTŠ to, kad ji katalikiška, 
&kad jos bažnyčia mokina pa- 
$ triotizmo. meilės prie tėvu 
k. Žemes ir jos kalbos, kartu 
F-prisirišimo ir ištikimybės 
»t prie jos gimtos šalies, ta jos 
fepasauliožvalga, ta dvasia

■A -<r ■ •. 
r ' \

6RO0KlYN,N. Y.
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

išvažiavimas
Moterą Sąj. 29 kp; išvažiavimas 

rugp. 10 d. į Forest Parką nusise
kė. Žmonių buvo gana daug su
sirinkę nepaisant kad nuo pat ryt q 
gana gerai palijo.

Po lietaus oras atvėso, bet gi
rioje oras buvo labai malonus. Me
džią pavėsiuose, žmonės sėdėdami, 
šnekučiavosi apie visokius šią die
ną įvykius. Ypatingai žmoneliai 

. susidomėję šią dieną bedarbe. Kas 
tik kur paklausia, kaip darbas, tai 
tuojau atsakoma, kad nedirbu, ar
ba dirbu dvi-tris dienas savaitėje 
su numušta mokestimi. Žmoneliai 
labai nusiminę iš tokios padėties. 
Jokią prospektų darbo priešaky, 
nesimato. Tos priežasties dėlei, ir 
išvažiavimai mažai lankomi.

Tai tiek apie tai.

iš Lietuvos
Pora savaičiiįVitgal, laivu “Bre- 

mfen,” sugrįžo iš Lietuvos p. J. Le
vutis. Jis lankėsi savo numylėtoj 
Dzūkijoj, apie Seirijus^ Pats gimi
mu yrk iš Krikštonių kaimo, Seiri
jų vaisė, kūr dar yra gyvas jo tė
velis. »

Minimas Levulis pasakoja, kad 
Lietuvoje šie. metai yra labai geri 
metai, ypač Dzūkijoj. Žmonės, esą, 
visko pilni. Ir duonos ir prie duo
nos turi užtektinai. Pragyvenimas, 
sako, lšbai pigus. Bulvių didžiulį 
maišą galima pirkti už 30 Ameri
kos

Teteahone r^STAGG 0706

OR. BUDAS K. VENCIUI
D^N^ISTAS

X—RAY
Namą Telefonas: Mfchigan 4273

• • I ► 4 v •*Gyvojo ir Ąmfinųjo Rotonči&us 
Draugi j ą Susirinkimas

-'Man vis rūpėjo arčiaus susipa
žinti su Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus draugijomis. Nesykį gir
dėjau kaip mūsų klebonas toms 
draugijomis didžiuojasi. Josios 
šiandieną (riigpiūčio 10 d.) turi 
savo mitingą. .Manau sau palauk
siu už durą,'— po mitingui pasi
gausiu vieną-kitą narę ir viską iš- 
klausinėsiu, ? sužinosiu minėtą 
draugijų sąstatą ir darbuotę.

Štai jau mitingas pasibaigė. Vi
sos karštai su atsidavimu tarp sa
vęs šnekučiuodamos eina pro šalį 
ir manęs visai nepastebi. Tik aš 
Capt vienai-kitai už rankos, sakau: 
Sesutės, aš noriu sužinoti šį bei 
tą apie jūsų>£raugijas. Iš sykio 
trupučiuką nųštčbo, bet paskui ra
miai ir nuosekliai mano klausi
mams atsakinėjo.

Žinote ką, — gi ne juokais tos 
draugijos yra brangintinos. Pasi
rodo kaip daug jųjų aukota viso
kiems bažnyčios pagražinimam?, 
kiek naujų bažnytinių drabužių į- 
taisyta. .Šiame mitinge, klebonui 
prisiminus, kad reiktų atnaujinti 
nekurios stovylos, — tuo jaus visos 
vienbalsiai ihįarė aukoti tam tiks- 

^š’ savo' ižife. Gi aš maniau, ki- 
ti'gal ir dabar-tebemano, kad Ro- 
žaneynės tai tik rožančių tekalba. 
Ištikrąją gi jąją esama atsidavu
sią ne tik maldai, bet ir kilniam 
darbui bažnyčios naudai.

Gyvojo Rožančiaus Draugijos e- 
sama vienuoffijos vainiką. Amži
nojo devyni 'Vainikai. Kiekvienas 
vainikas turi savo pihnininkę. 
Vienai iš pirmininkių, Marijonai 
Zarskienei 'atsisakius, tapo vien
balsiai išrihkM Marijoąa Zajan-

-t_______•<- f • __________________ ___________________ ___________

bavusi Draugijai. Dėlei ligos bu-| 
vo atsisakima .iš pta ’
Narės labai'^ugiasĮ,

FjSejkitos.progos aaųfe 
kasiu apie tą^Ss darbši 
jąjss. .> ~į£’-

BodaHetės
Dar viena ^draugija inan parū

po, tai Sodalietės. Girdėjau, kad 
jų susirinkimas bus antradieny. 
Žūt būt eisiu į mitingą. Neleis pro 
duris, lysių pfo Įaugą.' Viską, o 
viską, šnžinosni ir tau, mano išti
kimas skaitytojau smulkmeniškai 
pranešiu. Turėk kantrybės. Iki 
linksmaus pasimatymo.

Svečias

ijas. Iš sykio

kauskienė, jhjai yra daug pasidar-
• — *• — A'• • *r\ -• i*. *

Jack Sharido (Žukausko) lietu
vio kumštininko moters tėvai gy
vena Bayonnėje ant Lennet St.

Dar viena išdirbystė visiškai už
sidarė ir iškeliama į Pietus. Tai 
jau penktą dirbtuvę iškelia iš Bay- 
onne. Daugelis nustojo darbo. Bu
vo ir labai seną to fabriko darbi
ninką, tarp kurią vienas lietuvis 
A. Mickevičius. Jis tame fabrike 
išdirix> apie 26 metus.

• • •

Šioje kolonijoje randasi apie 12 
Maskvos bernioką, vadinamą Mas- 
kovskaja Troika. Mat ji susideda 
iš trijų draugų. Jos sąstatas: gra- 
borius, saliūninkas ir kumetis. To
ji troika su savo pakalikais Vy
tauto draugijoje smarkiai darbuo
jasi ir jos turtą aikvoja. Draugi
jos nariai turėtą susirūpinti pakol 
dar nevėlu, apginti dr-jos turtą ir 
susiorganizavus šluot lauk Mas
kvos agentus. Draugijos turtas 
vietoj augti, dabar smunka. Bro
liai, ar ilgai dar duosit ės išnaudo
tu

i

. H Panelis tvč. Apreiškimo 
parapijos

Rugpiūčio 7 d., šios parapijos 
mažojo choro mergaitės turėjo sa
vo išvažiavimą laivu į Ątlantic 
Beach, Ątlantic Highlands, N. J. 
Mat, už jų pasišventimą ir pasi
darbavimą per metus, tas išvažia
vimas narėms buvo “užfundyta.” 
Pavažiavę laivu, visos maudėsi. Po 
tam, kelias valandas ant įvairių 
“ride’ų” pasilinksminę, visos vėl 
grįžo namon laivu. Išvažiavime 
dalyvavo apie 40 mergaičių, ku
rias globojo kun. C. E. Paulonis, 
choro vedėjas muzikas A. Z. Vis
minas ir dvi Sesutės iš mokyklos. 
Pažymėtina, kad šios parapijos 
vaikučiai vasaros metu turi net ke
lis išvažiavimus, tai Sodaliečių, tai 
Choro, tai Altoriaus tarnautojų, 
ar net ir visos mokyklos. Mergai
tės priklausančios prie choro ypa
tingai užsipelno, kad joms būtą 
“užfundytas” toks išvažiavimas, 
nes jos per ištisus metus ištikimai 
gieda bažnyčioje, net ir didįjį cho
rą pavaduoja per Mišparus, Gegu- 
žė^ir Spalių mėnesių pamaldose, 
taip pat kiekvieną rytą darbo die
nomis, ir, žinoma, per vaikučių Mi
šias, 9:00 valandą sekmadieniais. 
Gi tą mergaičių giedojimas lygina
si, (kai kuriems net malonesnis) 
didžiąjam ehorui. Garbė tokioms 
mergaitėms ir jų tėvams, kad lei
džia parapijos chore dalyvauti 
Pageidaujama, kad ir daugiau at
sirastą mergaičių priklausyti prie 
mažojo choro. Mokslo metu, per 
vaikučių Mišias, visi mokyklos vai
kai mergaitės ir berniukai, gieda; 
mergaičių choras gieda Mišparus, 
ir pamaldose Gegužės ir Spalių 
mėnesiuose.

Mūsų bažnyčioje jau prasidėjo 
naują vargonų statymas. Darbas 
sekasi, ir jau dabar matyt, kad šie 
liauji vargonai tikrai bus.nepap- 

ar tilps 
4 jėga ant 

-•> Jkr. 

goną tėvą gerb. p. Žilevičių paro
dyti kaip reikia juos, valdyti. Vi
siems reikėtų paremti naujų var
gonų įvedimą aukojant vargonų 
fondui. ‘ ’ T

Taip pat, matyti, kad ir mokyk
loje, jau virš savaitė, kaip daromi 
nauji įvedimai-patafeymai.

rasti. Visi tik kalba, 
mūsų bažnyčioje, kas:

YONKERS, N. Y.

Telefonąą: Stągg 0105

DR^fc PETRIKĄ 
(iranz) 

LIETUVIS ŲENTISTAS 

221 S. 4th St, Brooklyn, N. Y.
Z-SpindtUiįi. Diagnpsm 

Gazo ‘ AaettetUba 
VALANDOS: 

Nuo 0; vai, ryte, iki 8 vaL vakarė. 
Penktadieniai* - ir Šventadieniais 

'tik susitarus.

■. - 'V

WALUK

f*'-

L *
. J

f ?
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T -I TeL Greenpotat 4428

Am
VALANDOS:

8-10 A. M. 1—2 & 6-S P. M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 iTORTH SIKTH STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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BROOKLYN, N. Y.
-i
Padėka

' Apskrities Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems'išvažiavime 
dirbusiems gerbiamiems darbinin
kams. Ypatingai didelė padėka 
reiškiam gerb. Karalienės Angelą 
parapijos ehorui ir jo gerbiamam 
vadui ponui Pr. Dulkei, gerbia
miems parapiją klebonams, kuni
gams, kurie uoliai ragino žmones 
remti šį išvažiavimą savo atsilan
kymu ir patys asmeniai atsilankė 
'ir visiems lietuviams katalikams 
rėmusiems ir atsilankiusiems tą 
dieną į Forest Parką.

C. BROOKLYN, N. Y
J pikniką, į pikniką

Besislapstant nuo nepakenčia
mų karščių, teko kiek toliau — į 
pamarį pasukt. Grįžtant, manau, 
reikia atlankyt gerus pažįstamus. 
Besikalbant s apie bedarbę, kar

sčius, Lietuvą, tarp kitko paklau
siau, sakau, — gal nė nežinot, kad 
šv. Jurgio pai<apija rugp. į 31 d: 
rengia milžinišką išvažiavimą-pik- 
,niką, Klaščiaus svetainėj. Gaunu 
atsakymą, nuo kurio, vos nepasi
dariau raudonas, kaip vėžys. Sa^ 
ko, — tamsta nekrėsk juoką, juk 
jau senai mūsą gerb. klebonas iš 
sakyklos apie tai pranešė, o ir lai
kraščiuos, ypač “Darbininke” pil
na žinių apie tai. Ar “Darbinin
ką” turit išsirašę, — užklausiau. 
— Ne. Nuvažiuojam į bažnyčią ir 
ten nusiperkam, nes kas šventadie
nis jį ten pardavinėja; tik perei
tą savaitę nekuriems pritrūko. Bet 
klebonas pažadėjo vieton 50 egz. 
100 ekz. išrašyt, kad visiems užtek
tų. Kaip patinka ‘ ‘ Darbininkas ? ’ ’ 

Kam toks klausimas, jog Tams
ta pats, tur būt, skaitai ir žinai, 
tai vienintelis katalikų dvasioj ve^ 
damas laikraštis, kuriame Jfooofct

| NEWARK, N. J. i
Prie A. L. R. K. Federacijos kon* 

£reso jau esame pilnai prisirengę.' 
Laukiame delegatų ir svečių.
' Rugpiūčio 19 d. kongresas pra« 
sidės Iškilmingomis šv. mišiomis^ 
9:30 vai. ryte, Šv. Trejybės bažny
čioje, kuriose dalyvaus diocezijor 
pavyskupis. Jis taipgi ir kongresą  ̂
atidarys. -f

Pageidaujama, kad delegatai ir. 
svečiai suvažiuotų iš vakaro arba; 
anksti rytą ir dalyvautą šv. mi
šiose. Vietiniai turėtą gausiai pa
rodyti. \

Tą pačią dieną 7:30 vai. vakare ’ 
muzikui A.- Stanšauskui vadovau* 
iant, bus atvaidinta operetė.

»

Antrą vakarą įvyks vakarienė’ 
ir mūzikalis programas. Rengiau 
mūsą darbščios šeimininkės. .

Laukiame delegatų ir svečią.
Spaudos Komisiją

-m .
nutBnian press

Didžiausia LiCtuviėką Kalendorių

I

lšdlrbyste lt spaustuve.

Rap.

Brooklyne korespondentų per ma
žai yra, nes neužpildomas visas 
puslapis. 1

Tuom mūsų pasikalbėjimas ir 
baigėsi. Pasigėrėjau, tik tokiu tau
tiečio geru susidomėjimu apie pa? 
rapijos ir larkraščių reikalus, atsi
sveikinę,- skubinau į savąją pasto- 
gą. Pasitaikius progai, gal iš kito 
kraštą Brooklyno šį-tą sužinosiu. .

Važiuoja atostogoms
Švento Jūrgio parapijos varg. J. 

Brundza su žtfiona šią savaitę va
žiuoja atostogoms į Pennsylvani- 
jos valstiją, iš kur vyks į Vargbn. 
Seimą, kuris įvyks 26 d. rugpiūčio 
Mahanoy City. Jį pavaduoja p. J. 
Tamokšaitis.

—

' • Tėi
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TeL’Sta^ 5043 Notary Publlc

M. P. BALLASINC.
- BIELIAUSKAS

- Grahorius ir Balsamuotojas 
734-Grand St.f Brooklyn, N. Y.

Gedulingos pamaldos (dies 30) 
už a. a. kunigo Mykolo Cybelioi vė
lę įvyks Švč. Trejybės bažnyčioje 
18 Franklin ■ St., Yonkersj N. Y. 
š. m. rugp. mėn. 23 d. 10 vai. 15 
min.

Visų New York ir New Jersey 
apylinkės liet. R. Kataliką kunigų 
pageidavimu kviečiu m. rajono 
liet, kunigus ir iš kitur a. a. kun. 
Mykolo dangus kunigus, visus liet, 
katalikus Yonkers ir iš kitų par. 
tikinčiuosius, Jo prietelius atsilan
kyti į pamaldas ir už &. a. kunigo 
Mykolo Cybelio vėlę nuoširdžiai 
pasimelsti

Ktm. P. Karalius,
L. e. Aušros Vartų par. New 

Yook City klebono paeigas ir 
Yonkers liet, katalikų globėjas.

P. S. Prašau ir kitus Redakto
rius savo vad. laikraščiuose šį pra
nešimą atspausdinti. K. P. K.

Rap.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ettmėlei, Montello, Mass.—Bol

ševiką kritikui atsakymo netalpin
sime. Gaila vietos.

S"-"-"....—...............................................
šių Metų Paskutinė

EKSKURSIJA {LIETUVĄ
RUGPIUŪI0-AUG. 16, 1930

I
9

TeL Mitchell 2—0656 . .

VINCASADOMAITIS
GRAfiOEIUS <

195 Adams St., Newark, N. J.
Netolf New York Avė.

Gyv. vita: Tel. Bergen 3—6381

Tel. 2320 Greenpoint

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS .

—IB- 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDPORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

i--T
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Fed. Aptkr. Vaidyba 
u .

134 kp. IA&8A. dirintoti
L. R. K. S. A. 134 kp.’rugp. 3 

d. įvyko mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi oras bttvo labai šiltas, tai 
susirihknhe dalyvavo apie 50 na
rių?

Apkalbėjus -bėgamus reikalus, 
buvo svarstyta surengimas išva
žiavimo į Forest Parką pabaigoje 
Šio mėn. ar pradžioje rūgs. Komi
sija tuo reikdta stropiai datbuo- 
j««- £ į

nad Atstovas p; Bydanavičins. Dėl 
maž«; skaitliai susirinkusiu, įneši-

ta».

• • •

Nelaiminga šeimyna. Du metai 
atgal tėvą traukinis užmušė, o sep- , 
tynios savaitės atgal sūnus tapo 
treku užmuštas, dabartės duktė t| 
apsideginus mirė. Iš pavardės at
rodo, kad lietuviai, bet tur būt su
lenkėję, nes laidotuvės buvo su 
bažnytinėmis apeigomis lenką baž
nyčioje. “Times” paduoda pavar
dę PetruŠiflnas. Gyvena W. 20 St.

• • •

Daugiau žinučių tūps, kituose į Išrinktas į Fed. Kongresą vie- 
“Darbininko” numeriuose. Ne
pamirškite pasipirkti arba užsira- Įi 

syti “Darbininką.” • fcią nebuvo pittįaryta. '
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TREČIOKAS
St, New*rk,NrJ>KLAUSIAUS 

į CUNTON PARKAS 
Piknikams, baliams, koncertams, 

lokiams ir visokiems pasUinksmtni- 
f ■Į”*'"* smagiausia vieta Brook- 
tyna-Maspethe. Jau laikas nisisa- 
kgrtl salę žiemos sesonuL

r JOJAS KRAIČIUS, 8av„ 
Lkamp. Mupeth ir Beito Avė. 
f Maspeth, M- Y.

Tel. Nėvrtovn 4464

ANT. J. VALANTIEJI
LAISNIUOTAS GRABORTUS 

IR BALSAMUOTOJAS 
ApMtzia Vitot* Mcom 

Notary FtNic
54-41 — 72-nd Street, 
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centą; rugių 100 švarų už 60 
eentij ir siti daiktai pigūs.

Krikštonių, nauja: parapija pasi
statė gražią bažnyčią, prie parapi
jos priklauso gana daug apylin
kes kaimų. Sako, kad Seirijuos, 
dabar, daug mažiau žmonių sek- 
madieniaifi susirenka. Pats Seirijų 
miestelis irgi švarinamas. Visos 
gatvės brukuojamos; šaligatviai 
sudėti fr fcutvo jau nesimato. Tik 
vargšė bažnytėlė, dar vis po seno
vei stovi tavo vietoje. ■

Rugpiūčio 10 d. Karalienės An
gelą par. salėje, tuo jaus po pamal
dų įvyko viet. par. Federacijos 
skyriaus susirinkimas, kuriame iš
rinkta delegatai į Federacijos kon
gresą, rugp. 19—21 dd. Sekančiam 
metui Feder. Centro Valdybon su
sirinkimas užgyrė tuos pačius 
kandidatus, kuriuos nominavo Di
džiojo New Yorko Federacijos ap
skriti savo susirinkime, š. m. lie
pos 27 d., C. Brooklyne. Skyriaus 
korespondentu tapo išrinktas St. 
Lukoševičius.

Rap-1


