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Įtepl kUidingug Mygtas pftaž ka
talikų veikimą Midijoje, Itapk- 
litui pirmrta įtumliniui kaltę dėl 
katalikų veikimo mivaržymo, Ho- 
eisHrtki tur| Jahvę, © katalikam* 
tenka kęsti <141 aoeialfetų tamaha 
politikos. ;
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Vokietijos katalikai minėjo šv. 
Elzbieta* 100 metų aukaktuvea. 
šv. Elzbieta Vokietijoje yra žino
ma, kaip vargšų motina. žventSa 
proga ItapiePu# atsiuntė laišką 
Vokietijos kardinolams, nrkivya-

n per “Si Išberto” lai
vo katastrofų Žuvusieji žmo
nės, Palydėti susirinko S.’ 
dėlė minis Amonių. buvu
siųjų karstus sudėjo kuni
gaikščiu pilies kieme ir gau
siai apkrovė gėlėmis. Pas-

KUTAKM ’
Ui>»xa, Austrija, liepos 1. 

— Austrijos ir Vengrijos 
vyriausybių atstovai parira- 
ščprekybinę sutartį, ^ri 
galios tik 1 metams.

toriai

* Mg

kartį n$w 
bii rinkini

L ^0, —Bir- 
į & Lietuvon 
|si rinko at«- 
jBvivaldyto. 
Si praėjo, šį 
gMatis. Svar-

mis vilti, kad labdarybėVokieti
joje susiras daug darbuotojų, ku
riems pavyzdžiu yra Šv. Elzbieta.

Vokietijos vyriamybi* pirminin
kas Dr. nehiHch“M^ąkfgrTčatv 
Kkų partijos vadas, yr* <lar tik 45 
metų amžiam Tai šiuo laiku Eu
ropoje bene jnuniau»daz val»tyW 
vadas.. Jo vadovaujama Vokietija 
pradeda atRigrieldi iš įvairių mm- 
knmų;

B J gijojeyra rtntoma nauja di
dele bazilika., Širdie# draugi
jos 30,000 nanų buvo smirinkę j 
vieni} kalną, netoli Belgijos sosti
nės Briisselio. Jie visi džiaugsmin
gai šaukė savo pasitenkinimą Po
piežini ir Katalikų Bažnyiėal.

Birželio 20 d, mirė Alfred Aloy- 
«iw Scnith, parašęs žymią knygt 
*‘Trader Ilom?’ Velkmia buvo 
keliavęs po Afriką ir sus^ažinęa 
su taukiniais gyventojais. vie-

A’iehnoMs, '• -

Portugal įjos katalikai iškilmin
gai atidengė stovylą fiv. Panelės 
garbei. Iškilmėse be daugtūkstan- 
tinės minios dalyvavo 15 vyskupų 
su Kardinolu Patriarchu prieša
kyje.

oiUmo sPhiberto* auW Wlmingm 
palaidojo kapuose,

Į laivo nuskendimo vietų 
buvo judeisti narai, kurie 
pasiekė laivą. Buvo manymu 
kad laive bus rasta katastro
fos aukos, didelė dalis lavo
nų. Dabar paaiškėjo, kad 
didumą lavonų išnešė van
dens srovės. Laivo vidus pri
pildytas dumblo ir smėlio. 
Paskendusio laivo liekanos 
Žadama susprogdinti # dina* 
mitu. Keli ieškotojai ir Žve
jų laivai jūroįe dar 
G larjMJiM, bet jlrbt* j« Mirai' Edvard, 3S; 
sužalpti ir .nebuvo galima 
juos ]

cijtoi Prancūžijoje įteikt 
Įyi|0iMlwija,i Šv.TRvo Pijaus

UErmĮĮfcFASęyiKJO PPHCOZM MUSIE 
laMSiE

rinkta 141

’fcningafcl 
inž. Ant/

tHamiiton, Ont, liepos L— 
Nukritus orlaiviui, užsimu
šė Artinai 5 žmonės, Už
muštųjų Skaičiuje yra žy
mių asmenų.

tobjo Sosto nūn-

nuo katastrofos Šeimoms iš
dalinti. ........... y

šiuo metu misijose dirba apie 
2,800 jėzuitų vienuolių, kurie iš
ganingą darbą atlieka įvairiose 
pasaulio dalyse. Jiems padeda ki
tų vienuolynų pasiaukojusieji 
Kristaus karžygiai.

Prancūzijos prezidento žmona 
Paul Doumer pakviesta brfti šv. 
Joanos D’Arkietės garbei stato
mos bazilikos komiteto garbės pir
mininke. Prezidentienė kvietimą 
priėmė. *

taiti^ RfJ 
tanas Bodą 
dytojąa J,1 
Faj»tilis

'KdupailaC

* “MUMtAIMAA” KUVARA
Į KAPUS

įiroclctofy Mana., liepėt & 
—5 žmonės, išgėnuaieji man- 
Šamo, užsinuodijo ir mirė 
Tarp mirusiųjų yra šie as

VOKUČIAI BIRBIA 
HOOVIR’Į

Berlynas, liepds 8. — Vo
kietijos demokratu laikraš
tis pradėjo agitaciją, kad 
Berlyno viena iš žymiausių 
gatvių būtų pavadinta Hoo
ver’io vardu.

lĮo tarybą iŠ- 
Aį (pį* Stą- 
kęHupaa, 8L 
ATetmmskaa, 
awgkas, Juo- 
, Juozas Bū” 
Mrikas, An- 
pnmtas gy- 
Įta, Bergvjus

Rteponas 
j^tai, 3 len- 

vokieti#.
Stotuose šiaip

3 lenkai ir 
-15 lie- 

j Ukmergė 
> Žydai ir 4 
-7 lietuviai,
as Bhržuo- 
ir 3 žydai; 
jiuvia* ir 6 

[7 He-

<■# •:

$
v i
y

Lloyd Dei^c, 43; George
Daridson, ir George

lenkailAM

ee-r-.j
Joną

išrinkta: J

Tautų Sąjungos generalinis 
sekretorius prisiuntė Ame
rikos vyriausybei pakvieti
mą dalyvauti nusiginklavi
mo korifereneioje, kuri įvyks 
1932 m. vasario 2 d. Genė- 
voje, Šveicarijoje.

LOlfDOMiS—DIMIAUSIS 
.MOSTAS

Londonas, liepos 7. — Ne
senai įvykęs gyventojų su
rašinėjimas parodė, kad An
glijoj* sostinėje Londone yra 
8,202.818 gyventojų. Londo
no konkurentu yra New 
York, kur gyvena 6,981,917 
žmonių.

BALUTIS BUVO MASKVOJ!
Maskva.

klosčių pranešimu^ šiomis 
dienomis Maskvoje lankėsi 
Lietuvos atstovas Amerikai 
p. B. K. Balutis. Jis viešė* 
josi pas Lietuvos atstovą 
Rusijai p. J. Baltrušaitį.

Maskvos lai-

Yt^rk, liepos 8.—So
vietų pivkybi® organizaci
jos buvęs vice-pirmininkas 
pareiškė, kad Hovietų Rusi
jondiktatoriaus Stalino nau
ja ekonominė politika neiš* 
gelto diktatūros. Jis pa
reiškė, kad Leninas daug 
geriau vedęs Rusijos reika
lus.

Jis tajp pat pareiškė, kad 
nuo 1923 metų iki šių dienų 
Hovietų Rusija išleidusi 400 
milionų dolerių komunisti
nei agitacijai užsienių vals- 
tylM~se, o ta agitacija jokios 
naudos neatnešusi.

Paryčius, — Šiemet Pa
ryžiaus iiuivci'sitetą baigė 
aukščiausiu laipsniu,J. Bal- 
triišpitis, Lietuvos atstovo 
Rusijai p. J. Baltrušaičio 
sūnūs.

ĘSTUČIUIPAMINKU 
STATYS

mm nauji 
UŽSIMOJIMAI

Kaunas, birželio 24.—Pa
langos mieste yrą susidaręs 
komitetas Didžiajam Lietu
vos KimigftikŠčiiii Kęstučiui 
paminklą pastatytų Pamink
las turėtų būti pastatytas 
Palangoje, kas labai papuoš
tų Palangos miestelį. Ko
mitetą sudaro katu K. Pra
puolenis, Staknys ir Dr. J. 
šliupas.

Washingtf>tt, liepos 9. — 
Visoms valstybėms priėmus 
Prezidento pasiūlymą pa
naikinti skolas vienorieins 
metams, Prezidentas Hoo
ver rengiasi įsnaują Žygį. 
Jo nuomone, dabartine pa
saulio netvarka yrą dėl to, 
kad valstybes perdaug iš- 
taidAiį, apsiginklavimui.’ Ap-

WashuiytifiK —■ 
d. jk) pietų Pmidefl 
Hoover paskelbė, kad !*■ 
elizijos vyriauayliė prifl 
Amerikos prezidento pm 
lymą atidėti vienorietna 
tams tarpvatatybines skdfl 
ir karo mokesčius.

Visos vaistyto sutUcoįJ 
Ifoover’io pasirilymiiu. M 
jis padare birželio 20 čl/.l 
praneHzai vis spyrvt^Iha 
darini * įdėjo Amerikoą jj 
nansų sekretorius MefS 
fleryliose su prancrtžų : jj 
riausybe. Phmeūzai prifl 
liati nusileido, bet ir H| 
ver’is turėjo priimti 
euzų pataisas. Praneši 
nori, kad Vokieti ja sk(jį 
ir karo mokesčius įmok® 
j tarptautinį Imnkų, Jai 
tuos pačius pinigus gr^ffl 
Vokietijai, kaipo paskolą,

Susitarimą pasirašius, ifl 
šių metų liepos 1 d. nebent 
kainos tarpvalstybines sis 
los. Tai tęsis iki kitų mį 
birželio 30 d. " -

IŠPAKUOJI T1IS DIKTATŪ
ROS PALAIKYTOJUS

Madridas, liepos 9. — Is
panijos teisino prokuroras 
liatgia ruošti bylą prieš dik
tatūros laikais buvusius mi- 
nisterius. Jie visi kaltinami 
jiasinaudoję liesutei ktomis 
teisėmis ir sulaužą Ispanijos 
pagriiidinį įstatymų kon-

POPIEŽIUS GRAŽIHO 
SMETONOS mM

>—,Popi

ir 1 lenkas; Prienuose — 6 
lietuviai ir 3 žydai; Mažei
kiuose — 9 lietuviai ir 3 žy
dai; Šeduvoj — 7 lietuviai 
ir 2 žydai; Raseiniuose — 
7 lietuviai ir 5 Žydai ; Jur- 
liarke — 3 lief., 5 žydai ir 1 
rusas; Rokišky r- 7 liet., 5 
žydai; Šakiuose — 4 liet., 5 
žydai; Naumiesty (Šakių) 
— 4 liet, 4 žydai ir 1 vokie
tis; Radvilišky — 8 liet., 1 
žydasir 3 lenkai; Žagarėje— 
5 liet, ir 4 žydai; Tauragė
je — 6 liet., 5 žydai, 1 vok.; 
Teisiuose — 8 liet., 4 žydai; 
Plungėje — 5 liet., 4 žydai; 
Utenoj — 5 liet ir 7 žydai; 
Vilkaviškyje — 4 liet, ir 8 
žydai; Kybartuose — 6 liet., 
2 žydai ir 4 vokiečiai; Vir
baly 
vokiečiai; Zarasuos - 
tuviai, 4 žydai ir 1 rusas.

dus dolerių ajisigiuklavimo 
reikalams. *

Hoover mano kreiptis į 
visas ‘valstybes, prašydamas 
sumažinti apsiginklavimą. .

1 SMSUMfcflfI ■» l a t mUETovif DMlInVRKMIS
UITOJE PASISEKĖ

na nepriėmė jo dovanoj 
rias norėjo įteikti arkitj 
kilpas Bartoloni Kaune, 
pe sugrąžinti p. ♦Sim^czį 
atgal dovaną, kurią p. 8m 
tona buvo įteikęs Popiet 
prieš 2 metus. • *

P. Smetonos dovana B 
vusi Popiežiaus priimam 
jame kanikiryje grą^į 
vietoje. Daliai* ji nugaS 
ta į Lietuves atstovybę. -

lENMIJMlllOSI 
UKRAINIEČIUS

Kaitnas, — Birželio 22 d. 
Latvijos respublika minėjo 
savo nepriklausomybes 12 
metų sukaktuves. Ta proga 
buvo surengta milžiniška 
dainų šventė,*į kurią buvo 
pakviestą it- Lietuvos Šaulių 
sijjungos choras. Lietuvių 
choras pirmiausiai sudaina
vo Lietuvos himną. Klausy
tojų buvo per 50,000. Pro
gramoje buvo numatyta su
dainuoti tik “Lietuviais mes 
esame gimę” ir “Ei Jaunie
ji.” Bet latviai taip susiža
vėjo lietuviškomis dainomis, 
kad privertė dainininkus dar 
padainuoti, Tada daininin
kai suĄainavo “Pasisėjau 
žalią rutii,” kurią turėjo ir

KNSTUN Į PAGALBA
NUTIKTIEMS UGRAMS

Berlynas, birželio 8.—-žy
musis mokslininkas I)r. Al- 
bert Ėinstein atsiuntė savo 
protestą Prezidentui Hoo
ver dėl pasmerktųjų 8 neg
rų mirties bausme. Be Ein
šteino, protestus yra pareiš
kę žymus vokiečių rašytojas 
Thomas Matui, laimėjęs No
belio premiją ir garsus ar
tistas Follrcitz.

PRBZTDHTO. ŽMONA

BaUimorrM vyskupini įšventino 
27 jėzuitus vienuoliu# i kunigus.

Prieš kelia# diena# Cloveland’e 
mirė katalikė poetė-rašytoja Tore* 
sa Beatriče O Tiara.

Portugalijoje susiorganizavo di
dele kataliku darbininku sąjunga. 
Jos iškilmingoje šventėje minėjo 
Popiežiaus Leono XIII enciklikos 
“Reniui Kovams” 40 metų su
kaktuves.

Liepos 2,3 ir 4 d. d. Now York’o 
įvyko katalikų kolegijų studentų 
federacijos, metinis nuvažiavimas.

Katalikų savaitraštis “Our Sun- 
day Vįsitor,” išleidžiamas Hunt- 
ington, Indiana, turi per 500,000 
skaitytoju.

Čekoslovakijos katalikų jauni
mo sporto organizacija Šią vasarą 
atidaro savo naują milžinišką sta
dioną.

3 liet, 4 žydai ir 2
4lie-

-------------ž—
Praėjusiais mokslo metais Ame

rikos katalikų kolegijas ir univer
sitetus lankė dauginu kaip 100,000 
studentų.

8 liet, 4 žydai

stokoji pas mussolini
Koma, liepos 9. — Į Ita- 

i ją jau yra atvykęs Ameri
kos užsienių reikalų sekre
torius Stimson, kurs turės 
pasitarimus su Italijos prem
jeru Mussolini ir kitais Ita
lijos politikos vandis.

UITUVIS UžMūil 
LIET U V®

£aw’rewc?^Mass. — Juo
zas Rabaškevičius, 21 metų 
amžinus, birželio 30 d. naktį 
smarkiai sumušė Magdale
ną Valeckienę, kuri liepos 7 
d. rytą pasimirė. RabaŠke- 
vičius dabar yra kalėjime ir 
lankia teismo.

PAKAUTAI ALAUS 
KARALIUS

Kew Yorįt) liepos 8.—Ne
žinomi 4 ginkluotu vyrai šo
vė į Binokly n ta alatis “ka
ralių” Tony Mauglio, kurs 
tuo metu sėdo į savo auto
mobilių.
. Manoma, kad prieš Mang- 
no gyvybę * kėsinosi priešin
goj pusės aludininkai.

NORI GYVINTI 100 MITU
Turtingiausia pasauly žmo

gus John Roekeffeller lie
pos 7 d. minėjo 92 metų su
kaktuves. Ta proga jis pa
reiškė. kad jis išgyvensiąs 
iki 100 metų amžiaus.

AD. DOMAIEVIilįl 
MLEIDO

Katinas,—Moksleivių At
eitininkų Sąjungos pirmi- 
ninkas stud. Ad; Domaševi
čius, kovo m. 4 d. ištremtai 
į Varnių kalėjimų 6 mėne
siam, birželio 17 d. pąlejstas 
ir atgabentas, policija* lydi* 

-‘KRIKITYI-ORLAIVĮhna  ̂i kur gyvena
tėveliai. Bet iš Panevė

žio ji* negali niekur išva
žiuotu Universiteto rėkto* 
rilis ir profesoriai rūpirmi 
jam lairrę grąžintu

fflhfšŠm/žton, liepos 8. — 
Prezidento Hoover žmona 
priėmė pakvietimą pakrikš
tyti naują orlaivį Akrnn, O 
Krikštynos Įvyks rugpiŪČio 
8 d.

BI LANGŲ DIRBTUVIPAKIL 
HAITI DARBINGUMĄ

Simonds Saw ir Steel kom
panija planuoja' statyti be 
langų dirbtuvę. Fitchbrug, antrą kartą padainuoti. Bet 
Mass. Savo pranešime pa- publika ir tuo nepasitenki- 
žymi, kad planuojama sta
tyti dirbtuvė užims maž
daug du bloku ir bus visai 
be dienos šviesos, Ventilaci- 
ją bus teikiama dirbtinai. 
Šviesos sistema duos ultra
violetinius spindulius, it ma
šinos bus numalevotos gels
vai rausva spalva, kad ge- 
riau būtu galima jas matyti 
; 'FKbmphli j&pą reiškia, kad 
tokiu Melu ji padįdisianti 
darbininku “sveikatą, sau- 
guiną ir laUvę nuo išritom- 
pįmo ir n<riyingitnm?’ ir 
padidisianti darbingumą net 

Į 33 nuoš.

no. Nudainuota “Mes lie Vil
niaus nenurinisim.” Publi
kai vėl nenurimstautj daini
ninkai sudainavo latviškai 
dainą’ “Gaismas Pjilis” 
{šviesos pilis)*. Tai buvo ne
tikėtai dalykas latviams ir 
jų pitaitėnkinimui nebuvo 
galo. Lietuvių dainininkai 
turėjo ir tąidanią autių kar
tą dainuotu

Varšuva, liepos 8.—I 
kijos prispaustieji utrran 
eini, ypač gyveną Rytų 
licijoje, šių metų |>ava^ 
ir pereitų metų rudenį i 
le Tautų Sąjungoje skt 
prieš Lenkiją dėl jų JH 
kHjhno. Tautų Sąjunga 
re savo gidežtą žodį ir, 
ke Lenkijos vyriausybei 
siaiškinti šių motų ru 
Tunhi Sąjungos posčdyjj|

Dabar Lenki jos vyri* 
be nori užglostyti ukt 
čius, pažadėdama j vi 
nuolaidas. Ji jau atši 
Rytų Galicijos guborna 
Klukoįvski, kum iwi 
ukfainiecių porsckiojini 
skiria nanjn guSetnat 
3fnfnszewskk buvinį i 
sų niinfeterį* Be to, * 
sylie migiasi (artis » 
niiniecių vadam 

rknnmečiairrikala

iš dainavimo vietoj latviai 
i»ms apipylė gelemik ir vai- 
nikais. ; *

DaMninkams tadojavo galnikių iemėa Hkiiti 
iųnzikaa N. Mariinonia. |lų ir seimelio. e.



Okupuotoje LietuvojeLietuvos
TAIP Aiamnu bu oi*4 j

' . > vauhkimm •
- Birželio 9 d. iš
važiavo iš Saloėių Vaškų 
nuovados jm<Į£jėjas p. L. 
Kateįva. Žinių uįuo jo isva- 
žtaviimji pasklido Žaibu grei
tumu. Visur girdėjosi sun
kus atsidfisinmi — gaila ge-

■ ro žmogaus. Ber tris buvi
mu metus visų buvo gerbia* 
ūma ir mylimas, Gmbė kaip 
blaivų; sijžiniirgą ir pavysi 
dingu ^valdininką, mylėjo 
kaip iK^vyruojantį patiąotų 
ir uolų, praktikuojantį ka
taliką. Mokėjo gF’entį su 
visais geW valios piliečiais.

. įiAnuų DimmaHns

L #fm. Kdumija. Birželio 
f jt vietos Šauliai šventė 10 
ntų gyvavimų sukaktuves. 
M» ryto organizuotai daly* 
ipo bažnyčioje pumaldoei*. 
Eim. & Drobnys pasakė pa* 
vikrią. Po pamaldų bažny- 
■m aikštėje 
| šaulio Jut*

a JUtaUsko kapo atgieūm 
t “Jiiliera,” ir kum & 
KMmya pasakė pamokslą; 
M&taa vainikas- kapų 
fegrtŽus, buvo iškilmingas 

fburirinkimas ir bendras nž- 
paadis. Pasakyta kelefaa 
rlalbų. Vakare suvaidinta 
FS'Jų Veiksmų tltapui “Sava- Buvo mylimas vįsų vietinių 
kį»rio duktė.”
| . Bendrai, šventė praėjo ga- 

gražiai, dalyvavo daug
[įvriių, tarp jų Telšių ap- 
jjtfeita viršininkas, notaras, 
rinktines vadas ir kiti. Rink*

f įkris vadas savo kalboje pa- 
| knd;žem. Kalvarijos 
MAsalių būrys nuostabiai su- 
B^yvena su kitomis organiza- 

rijomis, kas šiuo laiku yra
f retenybė. Tai mok. Stasio 

Būdavo nuopelnas.

HOBI “*L1KTŲ KABA- 
LYOTM“

Antazavės valse. 
Š, mt. birželio mūn. 2-4 die
nomis Zarasų ajiskr. pasiro- 

Žmonėse koks lenkų pa
lų kuris riiiko mokau* 

s lenkiškai kalbėti ir su- 
kokią mažai nusima- 

į. bobelę, ar vienus vai
te' prikalbinėja už lenkis- 

pasirašyti: girdi esą
Ipriinga, kad Ayilių baž- 

oje būtų įvestos lenkiŠ 
panialdož-

.1'

i1

r

r r

inteligentų, Jo olmlsis—būk 
doras žmogus ir geras tėvy
nės vaikas. P. p. Katei va i 
*avo gražiu šeimyniniu gy
venimu buyo visiems skuis- 
nls žiburėliai.

tai tau nt oMRmnrt

h’A’aadrflėi Birželto T d. 
vietos viršaitis ims save su
rengė viešij gegužine. Nors 
im/o shmtinėjami pakvieti
mui, per seninuiLs raginami 
fikininkui, tariau apsirikta* 

i Vėlai vakare kai kuriems 
gerokai jkaušus (pakrūmėse 
galima buvo, smuagobkės ir 
valstybinės gauti), prasidė* 
jo viršprograminh sųmtas 
— muštpiės. Sako, ir ten 
buvę polHnmkiil gavo. Da
lim* Btengiimmsi viską ra
miai likviduoti, kad nesuži
notų apskrities ponai. Ta
riau pilieėmi juokiasi, stebi
si h* kalba , argi viršaitis ne* 
turi rimtesnio darbo.

pa- 
mtymėjf* Uiwj fe- 
Hų “aukšta” jCšun. Jei 
kiek tni automobilis 
sukrinta įki ašių ir tik leu- 
tas klojant Šiaip taip*latub 
seka iškelti iš purvyno.

Tryškių vaWiu j iiemet iš
kėlė rvalirfybltiuis mo- 
k(*aėi«K iki 30%, Valgiau# 
i^ikalams taip pat pakėlė 
30$?:, Vistem# reikalai didės 
ja, visur kalami nutapai, 
o tuo tarpu ftldninkaniK vi
siškai bėda t vid jų gaminiai 
pigūs, fabrikų išdirbiniai 
brangūs ir dar keliami mui
tai. ttyfrrinkai duoda pra
šymus, bet nlekfLUegelbeti.

KUNIGAMS UAD1TAB ?ABAU 
DAS MKAITYS Ii 

JŲ ALGŲ
Kaip jau žinoma, už pa

mokslus. kuriuose valdžios 
‘įganai įžiūri agitaciją prieš 
valdžią, teismai yra daugelį 
Ainigų nubaudė piniginėmis 
pabaudomis. Kai kurie kuni
gai pabauda# mokėti atsisa- 

<o. 'tokiais atvejais lieka 
.ūkius kunigus bausti areš
tu arba kokiu nors būdu iš 
jų išreikalauti uždėtas pini- 
rines pabaudas. ____ _

Dabar atatinkami organai 
asą nusistatę tas pabaudas 
šskničiiioti iš kunigų algų, 

’iurias jiems moka valstybės 
iždas. Esą palmndos busią 
užlaikomos dalimis kelių mė
nesių bėgy. I

Kruopiai, Birželio 9 
Kruopiuose atsirado ponai* 
ti.% siųstas iš Aimdnjt <> gal 
iy iš kitur. Pasisakė važim> 
damas į Kruopius iš BUtiUų 
esąs “Momento” korespon
dentas. Tas “koresponden
tas” labai įdomaująs apie į- 
vairius asmenis ir veikėjus.

d.

Už DtlPATYSTŲ PADtTAS 
KALĖJIMAM

Krim. |w)li<dja areštavo 
Paškevičių Antaną, kaltina
mą dvipatystėje. Paškevi- 
čiuš būdamas vedęs 1929 in. 
kanaumiikui Tumui pristatė 
savo nevedusiu brolio Vinco 
Paškevičiau^ gimimo metri
ką ir jo kariuomenės atliki
mu atsargos liudijimą, aj)- 
gauliugu būdu išgavo suti
kimą ir antrą kartą vedė 
našlę Nitkuvienę Mmį, g?’v. 
IhtodemiŠkių km., .Garljp- 
vok valse, iškenčiau pa
dėtas Katino s. & kalrįiitmu, 
Kauno l/mioV. teisino tar
dytojo žinion. ;

/YtafiltaAlytaus apsk. 
Gcgugės 31 d. Pikuškių 
^vienkiemio Jaukuose pieme
nys ganė gyvata* Tuo tar
tai pakilo perkūnija su lie
tumi. .padangėmis skraidė 
mažasis. varnos didumo* 
paukštvanagia Netikėtai 
perkūną^ trenkė į Skrai
dantį vanagą ir jis nukrito 
žemom Pribėgę piemenys ra
do vanagu nebegyvą- su ap
svilusiomis sparnų pluiiks- 
nomis. *

■ ' •••■• --.••• . 'V'----------ė’ l
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* Vaamtatife Tauragė# ap. 
Vieta žeputaiėių kainui ū- 
kininta lumugujidė mažą 
iMttuiukft gyvulianu ganyti 
Kartų, parginęs gyvulius, 
berniuko# paauki šeiminin- 
kuų kali vienos ėriuką# ap>- 
inišo. Galėjusi karvė užmiii- 
Ii ėriuko koją, ar kas kita 
atsitikti, To berniukus ue- 
iwtebėjį#. *Tuomet Šeimi
ninkus ii jo sūnus surišo 
piemenėliui rankas, jį patį 
pririšo prie medžio ir smar* 
kini mušė. Tiktai tada* kai 
vaikas buvo sukruvintas, 
kankintojai jį palyido. Ber
niuko tėvas dabar traukia 
ūkininką u’ jo sūnų teisman 
ir jiems be abejo teks skau
di bausme už tokį nežmogiš
ką elgesį

MAUJAB VILMIAUS VAIVADA

Telegrafų agentta uJk- 
kra,” stoviįitį labai arti sa
nacijos, pranešu, kad arti
miausiu. metu dabartinis 
NaugardGio vaivada Becz-

NAUJAS STONKUS
IR GYVUMAS

’SiTptiL liguisti* JitisHcflniaVv žnionC-s 
tlrtMff įmurto* *UKilnnkia iŠ Nugtt-Toue. 
-Mto'IKiMeliMhil vaisini galina Iš k(fiw 
Hgif perus* Kuri atlhm Is wmip nmuie*' 
ai| ir nrgunų stiprinto), ir gitivuniij. 
Nugą-Tyne suteiki* jums geru apetito, 
lOaij skilvis daugiau jūs irniiėrm'giim 

•Ir jfiail ateinu sveikata iymlai i*«er«'s. 
Bflthml gaukite lx)»ikij Nuga-Tom% .Ils 
yra lnusUvineJumna apttekhiliikų. .Jei
gu apgaklninkas neturi Jo. puprašyki
to jį. Hfcmkyil d£l jfis iŠ savo Urminiu*

•• 4

JĮBpi' IU*1 V*! jį Kllr;

LIETUVOS ALBUMAS
, 14# taapią diūitmo «

Kiokwt®asjmslapįs,l:ibtii gražiu paveikriUipa- 
puoš^’glį‘kį|žta lietum privatetų jaįgyfr W į 
kn>7

M« wwta
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’r SouUilortoa, Mum.

JAUJA DARBO ENCIKLIKA
» <

’CX«H. J. BaUiitno kalba LDS. XVI Seime Birželio 

2U d., 1931 m.t liroaklĮįiif X. Y,)

i? Gegužės 15 d. šiais metais Bv. Tėvas, Popiežius 
XI, išleido 20,000 žodžių Encikliką, “Quad- 

JOgesinio Anuo*’ (“Keturiasdešimtis Metų’*) atsta- 
socialę tvarką ir tobulinti suderinant su Evan- 

lijos įsakymais, atminti keturiasdešimtuosius 
dua “Rerum Novarum” Enciklikos.” Tą dieną 

ią italų, franeūzų ir vokiečių kalbomis prabilo imh
Uo j visit pasaulį, nepasitenkinimų pilną, šis 

jgftgMulis nepusitviikinęs esama suciale tvarka. Ka
pt, ^evoliucijos, depresija, parbloškė žmoniją, ku- 
t dabar ieško išeities, šalyse javų pilna, bet varg- 

badu miršta; ieškoma rinkų juos parduoti. Ta- 
ttas kyla, gausus kapitalas i enaūdojauias, mili jo- 
li žmonių 1h* darbu. Pokarines skolos slogina vaj- 

Įtybes; tauta tautai nepasitiki. 1891 metais padetįs 
fo netokia baisi ir Enciklika “Renim Nova- 
a” Pop. Leunąs XIII kreipėsi į pasaulį sucialę 

ą taisyti. Štai už kvturiasdešimts nivtų šu 
lUiii rūpesniu visos šalys klausosi Kristaus 
ininko ženieje kaip socialcs ir ekonomines pru- 

mos risti. Havo Enciklikoje jis rodo, kaip “Re- 
Nnvarum** padare <|aųg įtakus* į valdžias, le-

Įgtūras ir dienos klausimus. Bet |»er ketuvįas- 
metų “kilu altojomų ii*privšginybių” ais

ti įiekiirias “Reriim Nuvariau” mintis liei 
leipus* Todėl Popiežius, kad patenki ntų šių 
ttų rėikalavimus,” p.iskiiia ir atsako į nekurias

Pravartu ii mums, gerbiamieji delegatai, susį- 
anti su Nauju Darbo Enciklika ir tuomi tiukn- 

punnnūti taip svarbias sukaktuves. Lietuvių 
rfiiuMų Sąjunga paumtiuiją savo idealogijų 
no XIII Enciklikų. Toį|el susipažindininms 

^(įundragcsirnii Anuo,” bus tos idoalogijos pin
tas iy gilesnis pažinimas. Encikliką Pąpie- 

padalinitnu nagrinėsime trimis pimkhiįs:

KUM1GŲ ATMAUTOlf

Paskutiniu metu ViĮųita 
arkivyskupo parėdymu, vėl 
padaryta kai kurių atniaipų 
kunigiį tarpe. Iš lietuvių 
kunigtj paleistas nuo Dnlią-

tyvriėz’ius būsią# paskirtas ko klebono pareigą, pačiam 
vilniauM vaivada. . prašant, kun. K Gečys. Jis, 

., Kokią ’ uŽhm vietą dabar
tinis Vibfmus vaivada p. 
Kirtiklis, tuo tarpu nežiina, 
bet kaikūrie laikraščiai* spė
ja, kad jis bus (icrkeltaH į 
Naugardelį.

Charakteringa, kad tu ži
nia pasirodė tuojau, grįžus 
įš Vilniaus kuro muiiateritii 
J. I’ilsudskiui.

■Paritam metu tenka 
patirti, kad ši žinia yra tik
ra.

MiMitm, Daugel išrko Vo 
Byenčionių apskr. Šio so- 
džiaus jaunimas paskutiniu 
laiku sukruto ir bendromis 
jėgomis, įsteigė Bv, Kaziui. 
Draugijos skyrių. Narių su-* 
si rašė apie 30. Birželio 7 d. 
įvyko steigiamasis .skyriaus 
susirinkimas. Buvo paskai
tyti ir paaiškinti Bv. Kaz. 
Dr-jos įstatai. Toliau sekė 
valdybos rinkimai. I valdy
bą pateko: Pirmininkas — 
Aųtanas Biaudįnis, sekreto
rius • 
ka, iždininkas 
Macerinskas? Revizijos .ko- 
njišijon:' Boleslavas Miėke- 
vičiusj Petras Maciulevičius 
ir Marcelė Maeerinskaitė. 
J/aimigoje liuvo laisvi suina-

Nutaria įsteigti kny- 
f ’jęreitu laikų su-

IrįriKl tiaras. Taigi tik ga
lima jialinkėti išrinktai val-

xaip girdėtu Žadąs įšokti 
užsienin atu^Muoti. *

.....»f •

Ėl WUMIGU A1WAW0II

Vilniaus dvasiškoj Semi
narijoj mokslas baigėsi bir
želio 28 dieną.

Kaip tenka girdėti, šiemet 
stosią į Seminariją ir kele-# 
tas lietuvių jaunuolių, pa
baigusių Vytauto Didžiojo 
Gimnaziją.

Vilniaus miesto Storastos 
parėdymu, sukontiskuotas 
gudu laikraštis “Bidarus- 
kaja Kiynicn” Nr. 20 už 
straipsnį “Lenkiškos Žudziš- 
kės Latvijoje.”

Uodime, Lydos apsk. Bir
želiu 1- d. vyskupas Miehal- 
,kvtfičiuji vizitavo (Rodunes 
bažnyčią, Po pamaldų lie
tuvių delegacija nuvyko pas 
vyskupą prašyti lietuviškų 
pamaldų, kurios atimtos iŠ 
jų 1926 m. Vienam delegaci
jos nariui, būtent lėlikių so
džiaus gyventojui Liudvikui 
ŽiegžŪriniui priėjus prie 
vyskupo ir paprašius grą
žinti Jieturiams pamaldas, 
vyskiųms #jį iškuė ir poliui- « 
gė: 4<Eik iš mano akių!” 
Taip pasibaigė Rodnnes lie- 

i dyhii, kad pasekmingai va- hivių delegacijos apsilanky- , 
įirytir pavestą darbą. tas pas vyskupą.

Bronislovas Kkunči-
- Mykolas

v‘— ”''i' . . ".". '.'y A 1,. ..-v**.

pnmia. ^ Darbininkų klase įgijo daug krikSčioniš- 
rdvosios, įkainavo savo teises, bet suprato ir sa-

|rįigąs* Be to, Popiežiaus paraginimu visur

Ani BažnyJios \WųjpiH^firųj dygte: dygo įstaigos* 
Wriase‘ durbijunkaĮ-r-uniatiiinkai, tankpeliuai ir 
iiaip visų kUsių-—galėjo duoti įir gauti pagalbos ųr

t Leonas XUI drąsiai išėjo priės libentlizmąrjis 
‘jmsinerkė ihdividuūliMhią ir pabrėžė, kad valst>F- 

polinga ne tik prižiūrėti’ i^tĮ^niUs ir ty-ark:}, 
tfetgerbūvį pilieciuMi?dkrinti,.piistūnieti, paclidĮn- 
tt Tiepa, veikįmo laisve pavienių piliečių ar šeinuy 
privalo būti neliesta; bet tai tik dėt bendru £ero ir 
tiesos, - Valdytojų pareiga yru apsaugoti pavienių 
teises, bendruomenės, o ypačiai-prižiūrėti vargšus 
ir ligonius. Turtingieji tos priežiūros nereikalau
ja, bet* rankpelniai labai dažnai remiasi valstybes 
jįUgalba, Prieš tą Enėikliką’, be abejonės, dauge
lis valdžių prižiūrėjo vargUomenės bei darbininkų 
reikalus, liet prabilus Šv. Petro įpėdiniui ta prie
žiūra praplito. įsigalėjo, pagerėjo. Liberalizmais 
tokimn valdžios darbui trukdė* Katalikai visud- 
uMiniUkiū energingai, net įstatimduvystėje, buvo 
kuiščiausi rėmėjai apdruiidos, pašalpos įstatymų 
leidime. Kaipo paseka Šių pastangų jurispruden
cijoj atsirado nauja šaka, ligi šiol nežinoma, ku
rios tikslas apginti daibininko teises, kailio žmo
gaus ir krikščionies. Tie įstųtymitidiečia jo sielą, 
sveikatą, jogą, butą, .dirbtuvę, algą, dariu},“ žodžiu, 
viską, kas darbininką liečia, .ypatingai moteris ir 
laikus* ^Kartais gal kurios taisykles nesutinka su 
Leono XIII nū utimis, bet jie gimė ‘TleruniNuva^ 
riimM suimmymu. tTolįąUš, Popiežius darinninko 
gerbūviui iiur<Kl<> bi^jhizftri(iąW kelią ar tai tik 
sftvytutpy, ar sn dnH*limais.z.Jlr smulkiui Jis? už- 
gndanum tokias driiugijas, uumlu jų sąstatą^ M- 
thiuiiių, imudiųguimli jų teises, ir įafuty* 
mus* Tuose laikuyMo lilietalirmas laimi nepalan
kiai Žiūrėjo į tokias dvnirgijim, nors kitmm klasėms 
priimžinduVn įų teisę ir jas rėmė. Buvo ir nepidan- 
kių kntalikiy Bv* Tėvo kilaus griovė priešiugmjią

“pirma, prisiminti tą didelę naudą, kurią šį En
ciklika (“Rerum Novarinn”—J. B.) atnešė Katf 
Iikn Bažnyčiai it plačiam pasaulini; antra, aįigū 
socimę ir ekonominę doktrina šio didžio mokytojDaž- 
jo prie! kilusias tam tikras abejones ir plačiau f " *“ ““ 
dėstyti jos kai kuriuos'punktus; galop, parodant?!
moderninę ekonomiką ir išaiškinant socializmo pri
gimtį, iškilti ųikštėn dabartines netvarkos šaknis 
ir nuh>Iyti vienintelį išganingą būdą pagal krikš* 

,ri<>niš!;ų dorovių reformą.”

Leono Encih'lUios Vt ^Įibra *

Pi u. XI išskaitliuodamas Enciklikos vertybes 
dalina jas į tris dalis: Bažnyčios, Valstybes ir 01*- 
giinizavijų. Bažnyčia, Evangelija pasiremdama,sie
kia nesantaikas prašalinti arba bent.sumažinti. Jį 
dirba ne tik žinmiių apšvietai. bet jų gyvenimo su- 
tva.rk,\mųi. Bažnyčia gerina dųrbiuinko gyvenimą 
per organizacijų dauginimą. Bį autoritetą Bažny
čios valdytojai, vyskupai ir kunigai variojo įvai
riai vist»si» tautose užtardami birilnuosiiLš ir silp
nus. Leonas XXII ir jo pasekėjai dažniausiai “Ke
rnui Nuvarunc’ naudojosi dorindami prie besikei
čiančių jų laikų, Todėl katalikai sociologai Bažny- 
čibs vadovybėje išdirbo krikščioniškąjį stieinlį 
niuksi y Sic Bažnyčios pagelbininkai tą sociali 
mokslą nešė aikštėn ir katalikų universitetai, aka- 
demijt >s, seminarijos, tvėre .kongresus, “savaites,” 
h mj kursus shsipažiudinti in .plačiai jį platĮnti* 
Ne tik tikinčiuose šaknejo “Bernui Noyąritin” 
doktrina, liet panmžu įsiskveriie nokatalikų tarpam 
kurie Dažnyčins autoritetu nepripažįsta. Tokiu bū
du, žiuonija persiėmė katalikų principais ir Įtek
mes turi no tik nekntaĮikų knygose, žtirimlnm*, liet 
pnrlaiuentimse ir teismuose. P<> kuto svarbiųjų 
valstybių valdytojai, fOrmulmAlaini taikos įmuktus 
ir ypačiai ludiesdami darbo teises, tąip artimai lai
kėsi Lcom> Nllt principų* kad atvmle ^Rcrum 
Novamm” punktus kartoję. Visu laiku šio gar
bingu Popiežiaus rašto tyrinėjimai tmp praplito 
po pasaulį, kad darbiuinlnj klausimas jau dažninu
siai rišamas buvo Jo nustatytais brtiožuis ir patn*.

• - ■ • . ■ .*

ir nepasitikėjimą darbininkų draugijoms. Socialis-* 
t ai turėjo draugijas ir monopolizavo teisę darbinin
kų gynime. Popiežius drąsino krikščionius darbi
ninkus organisuoti amatninkų unijas ir dažnai nu
rodydavo kaip burtis. Šios unijos tveriamos, kad 
amatninkai geriau siektu savo būvio gerinimo kū
ne? sieloje ir nuosavybėje. Y patingą domę jos turi 
kreipti į savo religijinei ir inoralines pareigas, pa- 
gciinti tuomi savo sociali stovį. Tik tokiu religiji- 
nitr pagrindu draugijini^' gyvenimus stumiamas 
pirmyn ir sugyvenama* su kitais* Pasauliečiai ir 
kunigai stvėrėsi tverti unijas visose šalyse. Ir iš
dygo kutųlikų dąrbinhikų unįjų visa grandinė. 
Buvo šalių ir dabar esama, kur gyvuoja neutralios 
unijos, ar dėl politinių aplinkybių draudžiamos 
katalikų unijos, ar dėl katalikų darbininkų mažo 
skaičiaus. Vyskupų yra teisė leisti katalikams 
piišfaleti prie rtotttraiią unijų, su pasarga, kad ti
kėjimui nebūtų pavojaus. Pop. Pijaus X taisyk
lės, išdėstytos Etieik. “Singulari Quadam” (rūgs. 
24,1912), privalu būti Šiame atveju jo užlaikomos.

Tarp pirmųjų taisyklių svarbiausia yra, kad ša
bu amatų unijų egzistuotų asosincijos su siekiu mo
kinti ir auklėti darbininkus moraliai, ix*i religiji- 
niai, kad šie unijose įneštų krikščionišką dvasią* 
Tokia yru LDS* šių unijų įtekmę yra jaučiama 
plačiai. Ji turi jx?yswos net tarptautiniuose šuva 
žiavhnuurts jmšiUirimuose. įgimtos tiesos organi
zuotis principas nesiliko tik rankpelnių turim, bet 
persimetę i tikiu inkų klasę: korpoiacijos dygo 
tpo' ta Įiagrindu. Enciklika ir čia atliko nefkai- 
nuujamųdmbą;, Mažiau pasisekimu turėjo Encik
lika <^įdxteių ir indlmtrijos vadu mdiimmznvhne. ___ 
Kliūtys yra gerui žinomos ir Dnptežiium aupran- 
tamos/ t>ę| tjkiūinsi, kad dabarties vksi>ėrbuentai 
išsivystę} pilną orgauiznutę.

Tai tokiu vertybė įgyta per keturiasdešimts me
tų iš Eueiklita “Rerum Novarum?1 kuri virto it 
Mugna Cbartiu kuria išgrįsti vist krikščioniški 
teikimai soėinleje dirvoje* Visgi esama dar žino* 
(du, Ipirių i^įverfimi, ir iš iguoraneijus net 
Muerkiu. UMs daugiau) 1 ' \
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SPORTAS reiškė Irikraitininkam*, kad ji «- 
šauti linkitinUuri* motiua pasau
ly, kaip auMojo, kad jos atimto lak 
mėjo čempionatą. Taipgi paroiš-

PĄMnrtMKAR 1 .. .... .

UKTUVJM MAUJ Al JUOKI. 
KOi oouro čhcfiomai

Dabar Ęttrkaurito* turi M meti kad fl savo ttiaaus ŽaMfhint 
tusA amžiaus ir gyvena Green-

wniU iMifca Mtiifcauikia lahnijo irieh’e. PernSl jia vedė. Jo jau-
timerikea pruftrittudą. goMluiakų^

lavanMMh-Otab, Toledo, Ohm. : 
liepoo <—dienos vakare pasi- 
b«ig$ didžiausia*ir ypatingiaOria* 

’ golfo istorijoje kontestas už Ame
rikos Golfo Čempionatą. Toncps- 
pr*Mta konfeeto laimčtojum išėjo ( 
ir į Amerika# golfo sostą atriatdo 
lietuvis Vilimą# Burkaiiskas— 
Billic Burke, aflnus lietuvių atei
vių, dabar gyvenančių Nauga- 
tuck, Conn. >

KontestM tęsėsi per 5 dienas ir 
jame dalyvavo 142 golfininkai. 
Kiekvienas iš jų turėjo viltį ir pa
siryžimą užimti pasitraukusio A- 
menkos tautinio golfo čempiono, 
labai populeraus, Boby Jonės, vie
tą. Po intensyvaus numatytų 72 
duobučių kontesto, pirmoje vieto
je atsistojo Burkąuskas ir George 
Von Ehn, turtingas biznierius iš 
Los Angeles, California. Jie abu 
padarė minėtas duobutes per kir-. 
fių lygų skaičių. Tuomet nuatn- 5 
tyta jiem dar 36 duobutės žaisti 
viršlaikio. Po intensyvaus, visų 
jėgų įtempto žaidimo jie vėl išėjo 
lygiomis. Tuomet dar jiems nu
statyta 36 duobutės padaryti. Vėl 
nervų ir jėgij įtempimas, karštai 
saulei kaitinant ir 6,000 žmonių 
miniai sekant tuos du surikirtėlius 
žūtbutinčn kovon. Ir čia lietuvio 
būdo ypatybė — šaltas protas ir 
begalinė ištvermė ėmė viršų. Bar
kauskas laimėjo vienu* kirčiu prieš 
savo taip atkaklų oponentą, Von 
Elm. Laimėjo taip svarbų titulą 
ir tokiame ypatingame kontesto, 
kokio nebuvo ir, ekspertai tvirti
na, kad nebebus visojo golfo isto
rijoje. šiame kontesto abu jie bo- 
lutę įvarė į 144 duobutes. Ir tą 
padaryti Von Elm’ui reikėjo 590 
kirčių, o Barkauskas padarė į 589 
kirčius. Vadinasi, po tokio Ilgo ir 
heyprastai atkaklaus kontesto 

\ '/> BarkaaęJou laimėjo tik.vienu kir*
Čiu. Bet laimėjo Amerikos golfo 
karaliaus vainiką 1

Toks Burkausko laimėjimas ru- 
. kėlė nepaprastai didelę sensaciją 

visoje šalyje, o gal ir užsienyje. 
Patys didžiausi Amerikos dienraš
čiai tą žinią įdėjo pirmame pusla
py didelėmis antraštėmis, pasi- 
puošdami Burkausko atvaizdais. 
Sporto skyriuose tilpo beveik išti
si puslapiai kontesto ir apie patį 
Barkauską, jo iškilimą ir kilmę 
aprašymai. Kas. girtiniausia, tai. 
kad visi laikraščiai aprašymuose 
atkartotinai pažymi, kiti net ak- 
eėntuodami, k^d Burke, t& yra 
BurkaiĮskas lietuvis, ir kad jo le
vai atvykę iš Lietuvos.

Taigi, lietuvių tauta davė Ame
rikai dar vieną čempioną.

Barkauskas dirbo liejykloje
Prieš 10 metų, dabartinis Ame 

rikos golfo čempionas dirbo kartu 
«u savo teveliu geležies liejykloje.

Kai buvo visai jaunas, Burkaus- 
kinkas dirbo Nnugatuek Cmuity 
Club arti Waterbury, Ct. kaipo 
golfo lazdų nešiotojas golfinin- 
kams. Bet kadangi už tą darbą 
atlyginimas buvo mažas, tai jo tė
veliai jam paaugus įsivedė dirbti 
į foundrę, ton kur jis pats dirbo, 
kaipo moulderis.

Kartą jo keli draugai prikalbi
no Barkauską išlikti kelioms die
noms iŠ darbo ir dalyvauti Conn- 
oetient golfo mėgėjų konteste. 
Burkauskiukas dalyvavo ir pralai
mėjo prieš Henry Topping. Grocn- 
wieh milijonierių. Pastarasis pa
stebėjo Burkm^kiuko gabumus ir 
pramatė jam ateitį. Minėtas mi- 
lioniorius, kuris j| golfo linkso nu
veikė, davė jam darbo savų dirb
tuvėje. Sekantį pavasarį jis sura
do viename klrilie Burknuskiukui 
vietą kaipo profesionaliam golli
niukui. Nuo to laiko Burkausko 
kilimas buvo greitas. Per pnsln- 
ruosius kelis motus jis turėjo rie
tą, kaipo narys turtuolių Bound 
Hill Klubo,.Groenvrich, Ct. Yra 
munomt^kad jis tame klubo ir pa- 

, siliks, nes to kliibti pirmininku y- 
ra tas patą Henry Topping.

na žmonelė atydžiai sekė jo gan- 
tiąją kovų dėl Čeiūpioftato, Du- 
mr Barkauskas mano vykti j Ka

nadą poilsiui. • ' #
Greenwkh miesteli* jam ruošia 

carališkas sutiktuves, už tą gurbą, 
tokią tam micstelraisuteikė, par

veždamas Amerika* golfo čempio- 
hoyainiką,

: Bmdcaiaicti n.tiHtia- ritikad sava- ■ 
<in<as aatna^hmi iaUĮėfaitt

Naujojo Amerikos golfo čem
piono motina BurkąuskienS pė-

* , • -. «

golfo niekad nemačiusi, nea kuo* 
rnet jis pradėjęs golfą išarti, Ui 
jai visai nepatikę, kad jos aOnus 
t^kiaU niekais pradėjo užsiimti; 
fce^kądungi jis buvę* geru dar- 

Liniukas, ir M tų golfo landą tiek 
sMagumo UrSdavęs, tąi|jti nri ne* 
draudusi, O dabar,'žiūrėkite, jk 
net čempionas! Kaip sugrįšiąs, 
tai būtinai etrianti žllrčti jo žai
dimo, net jei 6,000 Žmonių sekė jį, 
jam čempionatą laimint, tai visgi 
golfą* turi boti ,pe vfeai niekai

Mport.

poa 3 d. šakai pasekmingai augs- 
Mja teknHdaht knokantu ameri
kietį ShriMing'ą. Kadangi kumš
tynės buvo skegriamas kava UŽ 
pasaulio ėenųdomiti, tai Kehme- 
Ibig'at dabar hfltomaatikrti Čem
pionu, Bet amerikkOai negali jam 
atlėkti dd jis nenoro antrų kartų 
ąmutikti mt Jaek flburkey, kurk 
pernai Mmriitiįg'ą gerokai ap
lamdė. Behaaelfeg’aa buvo pa- 
skelbta* čempionu, nors . ir ant 
grįndų gulėja. Siharkey smūgi* 
pripažinta* netristogu

Dabar Jatk Hharkey pareiškė 
kad j»« tol kumštininko profesijos 
nepames, kol vii susitiks su 
SflSmeling’u.

Air r£«*e«hW IfaHptrftiin

ly CHEVROLET.

*

PADĖKA

r

; tiį rudėtų manoma surengti 
kuriištyms tarp Sclimt ling’o ir v 
t*Ių milžino Caruera, *
rr Shftricdy ra Walker

Liepos 22 d. New York*e Pieno 
fmulo naudai įvyks rungtynės 
tarp tfąek Kharkoy sii Aliekey 
Walkpr, AValker yra buvęs vidu
tinio svorio čempionas. Tai gana 
smarkus kumštiniukns. Bet Kbnr- 
key jau yra pareiškęs, kad jis Šias 
kumštynes laimėsiąs Įmokamu.

BHARKBY— G1RIAU8IAS 
KUMŠTININKAS 

PASAULY
Saatft, Wnsh., liepos G. — čia 

įvykusiame Eikš Seime kalbėjo 
James A. Farley, Nevv York Vals- 
tijoa Bokso Komisijos pirminių.

Vairuok Six ir jus 
nusipirksite Six

JVtitiP JLtiSti Frioef-Roadltor, fllli Spoct Reetieter (Wit% rumbfe •«t), . 
HM| Ph«vten,a51ti; StandeH C^upe, HJ5i Co«4>, $5-45? Standard Flve- 
Win4ow Coupe, 4345) Sport Coupe (with rumLI«‘ ečet), gST®, Fba-Fsiaaiiaat 
Coupe. S3n3;€onyerliWeCabri©let,Hiaj Standard Sodan, HM) £peehlSėdau, 
tMO| ConvectlLI* Lindau FliMtoji^ 1*3#. JSpechl etjuipenent «xtr*. Chevrolet 
truck chaMfcl IBS* to 4390. Low dcUvfered prięei and eeay G. M. A. C. terma.

AU priees f. o.'b. Flint^-MUliiaau.

. 1 1
Ims. Jis savo kalboje aiškiai ya* ^ kumlžin. 
brėžė, kini jo nummmt* Jmdi Slrir-I 
h*y yra geriausias kuinštininkiis 
pasauly. Taipgi palakė, kad 
Selim<’lingTuI nrlnm leista kmnš- 
čiuotis Net? York’o vairi, nė su jo
kiu kumštininku, kol Jis pirma su
sitiks »u Šarkiu. Sakė, nors N. Y. 
Bokso Kmnhlja jom pernai pripa* 
žino iVmpijono titulą, bot po to, 
kaip jis atsisakė antru kartu sn 
Slmrkoy susitikti, tai jam to, titu
lo nebepripažista,

Ahilomy dakf.r m 
*’Md$ųiuiF* ir rakusi Mimu 
Hehaarą,.

Srirnaf’ui arenoje pagelbės Jark ' 
Slmrinų. knis Ims ja sekjįimUntg.

SCHAAF SŲ MALONEY •
H j penktadienį, liepos 10 Bos 

ton (fardi'ti amioji* rungsis uokso 
rungtynėse Naujosios Anglijos 
čempionus Erule Keliant su .Km 
Malaimy. Schanf’as nelabai sriini

■ Išmušė bnohnulu Malone,v per 70

VYČIAI VĖL LAIMĖJO
Birželio 30 <1. k Vy% 17dn*i 

Aktinio kuopos basebalninknjrun-« . ,*v< 
mi pagali jo Jlab

tymu (‘ainbrislge’iiijv. Sfaidlmeij 
buvo kinlii gyvas; jo rezulptu 
•*;2 Vyrių mtmlni. Puiku,

Be to. liepos 4 d, L. Vyčių 
jos Anglijos apskrities gegužinėj. 
Palankoje, Lmvrenna, Mpss. Vy
riai rungėsi su Leavremm lietttvhą 
ImsebaUninknis. Vilkinus pa*dtW 
kė šiltas, todėl žaidėjui, rung 
visa- be upn. Žaidimo royiulhdtii 
I‘l:8 S«». Karimiišknj nmplnl 
Mokiai gino dovaną mm apskritW 
$13, o prafnimėjiisipji gavo ^3.00^ 
J. 'Navickas padarė hom<* njn. ■.

KUR VYČIAI ŽAIS
Penktadienio vakare Vyčiai^ 

rniiHsis iii Kf. f’*inn<’L Tymu (‘frar 
tp’rtovn’c Bany Parko, o šį arifc* 
madienį Vyčiai važiuoja rungtis jj 
MonMIo. Ten susitiks su šv« Ilo-\ 
k<> pampijos tymu. Yra paimtitB 
speciali rbii^ns. kurs Keis ntio’puk' 
rapijos_:jn|čs7_th Kt. 12 vai, dfen*H 
Eiliotas kainuoja $l.(Kl J abi pilt,; 
sc«.

Žaidėjai pavridnuja, kad SU 
jais važiuotų kuo «lnuifiatisiu’jati*’' 
nimo. kas iniialkiams <bn»tų dttl> 
r inu «*ncrgij«’i aptrinti Vyčių gar^ 
!»•; ir laimėti žaidimą. - . v"

PutpaKi
I^bei daug švelniau žeiitp veikia—labai daug 

tykiau, patogiau ir lanksčiau—kad kartą paty- 

rę® malonumą vairuoti šesių-cylinderių karą, 

jfia niekados nepasitenkinsite su mažiau.

Be to, ir nėra reikalo pasitenkinti su mažinu. 

ieiių-cyHnderfų veikimas yra šiandien lengvai 

pasiekiamas kiekvienam naujo karo pirkėjui 
Amerikoje—ir Chevrolet Jrra vienas pasaulyj 

šemUustos-faunos automobilius.

J?ar dangtai, jūs galite džiaugtis Chevrolet Six 

šeĮttų-cyliuckrių veikimu be vieno cento viršaus 

'už užlaikymą ir operavimą. Juo važiuojant 

daug mažiau išlaidų pasidaro už gazoliną, alio 
jų ir tajerius! Ir užlaikymo išlaidos aktualiai 

sumažintos prašalinus destruktyvi virpėjimą. 

Atsisėsk prie Chevrolet Six vairo ir pats patirk 
tuos faktus.

Išbandyk
* Chevrolet Six 

pirma negu jus pirkaite 
kuri kitą žemos-kainos 

automobilį

Kiekvienas Chevrolet pirklys arba 
pardavėjas duos jums, be jokių abli- 
tadjų, VELTUI RAIDĄ Chevrolet Six 
automobiliu.

NAUJAS CHEVROLET SIX
Didžiausia Amerikos Vertybe

t Ui." t’g'.'.rBM YOVR lilAUUl BILOW V

CAMBRlDGE; Csirtbrldge Motor (X NEWTONCENTER: Beticon Chevrolet
277 Hm»Mchu»ettK Avė. / . . Co., 714 Ueocoti St. ‘ -

KAST MILTON: tVoodmiHl’a Gąnų^ NEEDĖAM: Stnr & McAflatn, Ino.
EA8T U’KYMOUTII: Mffler‘ Motor ^*V-4,tol <V> ‘131
MBervIČO. .k», u . ■-

IHNGBAM: Skmth 8hore Chevrolet NWT0N: Rllrer toike Chevrolet Co., 
Italjiton C’hevnHet 444 VVatertown St

Ai.. Bntidvajr «b Manimi B<mMNDAW: Mt Hope Motor Snk%
LYNN: II. K Pemhroke. W Wnehln<- 413 Hyile l*nrk Avė.
MATTAliAN-j J 1VM1 nh^ <|tHNCY?* Wiwhlmrton ’8L-Gartigt\

W A™ * * ' Ino„ Uiti VVnrtimgmn St
MKDFORD: Mėdfonl Jų. ChevroM NO«WO()D : Gangl

(K Meilfonl Sq.. . POCTH MORTON t DrtĮloy*Chovm1ot

BOSTON: Cttnmomreolth Cbetrolet
Cos, tMO CoBimonsenltli Avė.

ARUNGTON: Orth Chevrolet Co., 420
Miuvmehuaetts Avė.

ATLANTIC: Norih Qulncy Caripęe.
151 Hancock SL

CANTON: Morne A MūlHn Motor Co.,
Ine. ' . .

CHARLK«T0WN: Stanley- tfartaė
Ciievrolet Corp., D34 Mfttn St,

CihOEA: McBrhle Chevrolet Co.,
- O0O4W Broėdfoy - 1
kast BOBTON r Wttrnoclc-I<ynch Mo-

• torMm^ftM RereingeRL. T^fiNGTONt jėhnftett, 35 Bėd* nįlfH
KAST BRAINTREK: <X*rk 9t. Tabor. . tmlBL » *. . ROXBVRY: (Irovr B
' tiift. 25 Commerttal SL MALB^N: Faune Motorą. Ine., 144 . ..........

KVERETT: MehinKHi Bme, Ine., ŠT Kxehnn«e 8t.
Chelorė 8L MKLROŠK i »lHeld Motor Sete* Cik

tVALTHAM: Rokeri G. Penso, Ine,.
TU3 Matu SL 

REAhING: Brtlley Chevrolet, Ine. 
Šia BllAINTREE: įmokoms Garime. 
WATHtmnVN: Daniels chevvotot Co..

(HTML Aulmrn SL 
1VĖST KONBCRV: West Rnrimry

• Motor Sules Ine., 1782 Centro St» 
\VlN<: Friink Miirphy, 

TISMalnSt.
Iknuun St. 

tVlNTllRm^ Giurion G. Fnltrrtou. 57'

■ «TBIiw HlIlAv.!*'11 <*ę'”W ' ?'• WAKRlinu>: Malii SL <\>. 

MOCTU WimtOVTII: Rnr^nlBros.

u*

r ' - . - - - ' / •• - 15 1
[ ..V ‘ ■ '■> •’ ’ -

LAlVRENCt:, Mass. - Liepos 
4 d Įvyko L. Vvėin X. A. apskri
ties piknikas. Dnl\vavo daug jatt-’’ 
nimo iš apylinkių, llengimo ko-i 
mrtete būt a S. Čeikauskiis, V. Tt-J 
inuliūnas J. Lmieka, D. Averką^ 
J. Zulonas, F. Kaeinshifttč. V<T- 
saelmitv (Lcnvolt), A. P. Neviom 
ir kiti; gąspądinrmis ImvO Onti^ 
lęiimai^ųslrieiiė, Ona Mark* 
Marijona Aiidriuškeviėhmtė, Mark' 
joną Rudiene, DaįmcoR Ulnnavk 
<-i< nė, Marri’le Davainienn ir dang'l 
jatuiimo dirbo. Visiems ši riliu gtlJ 
dėkoju.

S. Čeikauskasj 
Pikniko šeimininkas. !

lfl:X) m. net 99.000 žmonių nete
ko gyvasčių nelaiminguose 
kimuoso, sako raportas, k?j tik*Na* jį 
tiounl-Safrty (’ouneil pagaminu*.

Autoimibiuai užmušė net 33,
Žmoniii. Be tų mirčių dar 1,000,- 
OOO žmonių sužeista automobiligh. AJĮ 
P<H’ greitas važiavimas buvo pri<*>5Ž 
/nstim net 19 nuoš. sužeidimų, jti 
29 nuoš. įnirčiu, 30 nuoš. visų ta- 
žinotoju TTektitnlmnins 
miiose dar nesulaukė 25 motų. Mti< 
terys atsargiau važiuoja negu vy«f 
rak nes 94 važiuotojų nelaimiai 
anose atsitikimuose buvo vyrai.

Naminiai nelaimingi ntsitiklmaU 
— nupuolimai, nusisutininiai, jdo- 4 
girnai, uusinu<ulijimai, r p.. — u 
mušė net 30.01X1 žnioių, ir ImvriĮcj 
l.umvmo sužeista.

Industrini iškas jstaigos dxiro 
sumažėjimą nelaimingų ^tsiriki 
per 19;,') m. bet vtsfiFk 19,(W 
žmonių mirė, ir bev«ik 2J500J 
sužeista.

Matyt, kad didelės įstaigos d 
jo visas puri anuos išnaikinti mink; 
miugus atsitikimus ir šiek tiek p** 
sisekč .

Beveik 20.000 žmonių mirė ir 
iiųo.fHMl sužeista viršuose uelft 
guaše atsidkimunso; Geni prigų 

Jė, Liti huva nušauti Apie S,0 
žmonių kasmet prigeria* 

* Jhležiukdini sumažiną >w 
lūmgn^ otsitikirnus net 9 nuoš, 
nitlutų bei neruplanų nctnimlm 
atsitikimai didėja. ..

Tie nehiminpi vdsitikimii 
Hu’jn ijivv. Vnhtlfemą nei Am I 
PjiuniiV <k di rin įu e nuli K

F
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* TAUTININKAI ŽEMINA
F u LIETUVĄ

v. . * ‘ Draugo ’T korespondentas
* iš Romos apie Lietuvos taū- 

fhuiikų vyriausybes santy-

■p **Lietuvos valdžiom nekultą* 
K rims ir negirdėtas diplomate ; 
Kį niuosv santykiuose žygis, ku* i 
». - ri«o tapo priverstas šventojo 
K Tčso atstovas—nuncijus palik- < 
Į£>------Ji Lietuvą 6. VI sukėlė Vatika

ne didelio įsižeidimu. Šitokios 
K atmosferas pasekmės jau šjan- 

. * dien pasireiškė. Šiandien Vati- 
kanas įteikė oficiali* pruU’sto 
Uotą Lietuvos valdžiai dėl įžei
džiančio trakt.iviino jo aUtov<> 

į' . Lietuvoje, ypač dėl jo išprašy- 
L ■ Šio iš Lietuvos. Be to, šiandien 
K.., p.‘ Stanys Lozoraitis, kuris da- ;
*■* lxir atstovauja Lietuvos valdžią
l prie Vatikano, atėjęs į Vatika*

ną gauti aiulijcncijos pas Kar-
, - . ^djtiolą Pavedi tapo jo nepriim- 
’ * * fgsį kitaip sakant buvo su "ėda
* išprašytas už durų. Bet kas
* skaudžiausiai, tai kad pats šv.
f’ 'Ievas sužinojęs, kad Jo dova-
lĮ-i nu, kurią Jis buvo nusiuntęs
R per Nuncijų Bartoloni Lietuvos

* PrerideiUui.biivo šito nepriimta, 
S be galo tiiomi jiasijuto užgali-
■L ■ tas ir dėlto liepė Juoje’is grą- 
■F tinti |>exidentui jo duotąją
H Popiežiui dovaną prieš du nie-
v M dovaną, kurią šventasis Tė- '

r«s ligi šiol laike visuomet ant 
savą darhA stalo (kambary, kur 
priima privatines audiencijas).

* Šitas parėdymas tą pačią dieną , 
į■ išpildyta^ ir dovana nunešta i

Lietuvos tautininkų vy- 
rituisyliė tokiu politikavimu 
parodė visišką politinį ne- 
.subrendimą. Tai baisį veid
mainystė. l’asirašė sutartį 
su Vatikanu it ją sulaužė. 
Toks tautininkų pasielgimas 
y m lygus lenkų pasielgimu 
pasirašius Suvalkų sutartį.

kolegijų 
KoBkuraneU^ N»tWMl
ScholaatSc Presą Sąjunjr*.

' Pin^BUBClL l?iv - Pandl 
Elzbietn Huehri|f M
šv. Kwvero Akademijm studenti 
gavo pirmą vietą Peni»jdwdk’4 
valstijoje kHipo kalintoji Natprn#l 
Pack Fornm konteat*. ’

DETKOIT, Mieli.—Dfbutųkm- 
ppficijuje, kur daly vavo 300 MięK- 
igaii valstijai vidurinių «pkykląt 
Žv, Antano Iligh School K Detroit 
laimėjo pirmą vietą. Sesuo 1L 
Ilyaęintli, Notre Daine Seserų na* 
t ė, priruošė debatorius ppe kon- 

’ tęstoj -

dilinto* Itont* Plarą pni^erąitoto m# Ik
ftrbai -mm/i 4 >> amtr

fe nim fijagir-
Mįt rtoy w>

femtMta. loktf

WAWWWW,P.ę.-JoiMH
H. NriMfoe akyriąu*

k- Lietuvos atstovybės butą.— Iš 
J- to visa matome, kad ar tik iiv-

. ąame išvakarėse visiško santy
kių'nutraukimo. Tas be abejo 
nieko gero neatneš Lietuvai, o 
tik blogo . Lietuvos ir Ameri
kos katalikai turėtų visomis 
teisėtomis išgalėmis pro'testuot? 
prieč valdžios niekingą ir 

< kenksmingą darbą ir pare’dcšti 
'visam pasauliui, kad su jos ne
tinkamais ir žalingais darbais 
ne tik nesolidavizuoja, bet pil*( 
nai juos pasmerkia. ’ ’

LIEPOJA IR ROMNy 
CaEžINKELIS.

Prieš pasaulinį karą 1913 
, Liepojos uostą aplanke, ir 

apleido 1,738 laivai, kiirįe iš 
viso atvežė ir išvežė 1,070,- 
589 tonų prekių. O 1929 me
tais iš viso laivų buvo 850 ir 
tonų prekių tik 365,193. Be 
juokių, 1913 metais 70,185 
keleiviai važiavo per Liepo
ją, o 1928 metais važiavo tik 
3,700. Liepojos eksportas su
mušėjo 2(^'o, o importas nu
puolė 24%.

Liepojos Uosto slūginio 
priežastimi yra atkirtimas 
ilgo Romnų geležinkelio Vil
niaus krašte, kuris yra len
kų okupuotas. Prieš karą di
delis skaičius prekėmis pri
krautų vagonų pereidavo ge
ležinkeliu nuo Roimių per 
Barhmar, Gomelį, Minską, 
Vilnių, Vievį, Kaišedorius, 
Šiaulius ir Liepojų, kur pre
kės buvo sukraunamos į lai
vus’ ir išsiunčiamos į įvai
rias šalis.

Dėl Ronmn geležinkelio 
linijos atida rymo Latvija ne 
vieną kartą spaudė Lietuvą 
atida ryti Lietuvos-Lenkijos

LOUISVILLĖ, Ky. — Juozapas 
Diduan, Vili skyriaus St. Mėty 
Alagitalen mokyklon, atstovavo 
Kvntucky vstatij* National 8pcl- 
ling Bee konteste geguže# 26 d. 
AVashington, D, C. Jis pralenks 
visus kitus mokinius S 104 aps
kričių.

Ialbif.aia MmnMMittjc. ’ nkflsoio 
ws>- iwhj* 
MNndftOl d. 

fctudent«a pMliyiWju
rašyme ir kalbėtoją konteM* 

te, kurtame dalyvavo higta khoel 
gtud^ntat i| vtao A^idUr-Vakarų 
Raudonojo KryžtauM rajono.

BROOKUNB, M«M.-44t.,Mary 
of tke A^iumpUon parapijoj vidio

jo dovanai yaįmn konteste,
kurį American Chemkal Draugija 
Nuruo^vtaai llfei^ekUMUsyaTsti- 
jaL ĘiMpy totu# baro eh<. 
mij* Įd«ą ©rfeiditi prie aįūdto* 
'i! itrūfH . f! J, Ii i! L ( ' I IĮ IJ-įiŪ J.

goj įvyko Latvijon lietuvių | 
oitmmcyų-atiĮtovų i»uiita- 
rirnas &4im> rinkimų Maudi
mu. IWtariw dalyvavo ir

legaci jo#. BmiiiliinkaVo^Uc- 
tuyių ĮMvjjoj uąjungoa pU'- 
miumkan įiteiuzHa. Į 
jmaifarimą taip išbuvo at
vykę Latvijųą gudų deuio* 
krgtiiiwgry|)ffatiftoyai, nes 
tgrĮi gnipča ir lietuvių 

kurib ijiko yjo derybos 
dėl blokavjmost per rinki
mus. “

Apsvarsčius visus davinius 
prieita misistatymo, kad 
Žemgalijių lietuviai gali prn- 
vesti savo atstovą, Del to su
si linkimas vienu balsil pri
tarė jąu anksčiau Latvijos 
lietuvių sąjungos priimtam 
nutarimui eiti į rinkimus sa-

to atmaudojimo latavo taiko.” 
gvaUna Rytu ir Robertą* Adams 
iravo MM atduu

PlUUUKLmtlA, h.-Trw*
M fMSkų kantone, krfrį Į^dią^ ųiroviiiCMų organizacijų de- 
įtoSM JotOMil rettoktoriua sun*n- 
|t, JakMjo pirmą duviną U* 
MattingĮy Kpaldlng; Notre Dūme 
uuivendteto baigiamojo skyriaus 
stmkntM. i

»4t4' lakk art 
Virgiuk ir JSĮcim LjW 
tahnijo po dovaną ulymy 
parašymą Anterikos; Chemijos: 
parijau konteste. Visi pirmojo 
gyriaus Istoriko* kolegijų stu- 
(kntat gali dalyvauti šiame Jum* 
teste,

BVŪLtNaTON, Vt. —■ Harris 
khepard, Cathedral Uigh* &hott 
baigiamojo skyriaus Studentas lai- 
mfiją pirmą dovaiųt emy rašymo, 
koiitcste, kurį-Vcrmont Istorijos 
Draugija surengę* Hiirris Shėp- 
arui rašė po slapyvarde HPrt>ud 
Vermontcr’ 'temoje ‘‘Skefclies of

(Vcrmont’o aprašymai pasaulinia
me kate).

Ši mokykla jau antrą kartą šia* 
piu konteahs pasižymėjo per tris 
WI«m. < .

UI.

SAVANNAH, Ga. — Benedik
tiną mokyklos studentą mėnesinis 
leidinys, Danųms Quill, laimėjo 
pirkią vietą Ęhidry Universitetą ir 
Atlantic Journal surengtame -kon- 
toste. Leidinio redaktorius, U* 
Gldnn Oetgeii, jaunasis, gavo E- 
mory Universiteto stipendiją.

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

demarkacijos liniją, kad bū
tų galima naudoti^ IJepo- 
jos-Ronmų geležinkeliu. Bet, 
dabar, kuomet Lietuva bai- 
gia statyti geležinkelį tarp

joH-Romnų geležinkelis ne* 
tenka svarboe, neu Klaipėda 
bus nuo Vievio tik 3^ kilo- 
metrai atstinuo', o Liepoj# 
yra ,388 kilom, nuo Vievio- 
Kuomet nebuvo naujo gele
žinkelio tarp Klaipėdos ir 
kiaulių, Klaipėda buvo 444 
kilometrų atstu nuo Vievio. 
Kadangi Klaipėda bus ar
čiau Vievio ir arčiau Vaka
rų Europos uostų, Liepoja 
visiškai negalės konkuruoti, 
su Klaipėda ir Liepojbs-

DERYBOS SO įUUKOOS KONVENCIJA 
PASKAž*l]lNHS VAISI YKMIS '

tuvos vyriausybe susii^inė- 
ja. su KlapMos konvAicija 
pasirašiusiomis valsty-feinis 
dėl teisinių Klaipčdoi vo
kiečių skundo kląui' dėl 
kuriu Tautų s-gos refren

KC.

jei Lietuva su tomis Valsty
bėmis nesusitars, taiybyla 
bus perduota tarptautiniam

rP®

Eranc^uja, įAnglija, Japo
nija it ItaBjavyraatsiuntu- 
sios Lietuvai jų vitų^gsii’a* 
lytą raštą, kuriame ai&iria* 
inį keturi klausimai: ^ ka
ro stovio* 2) tribunolo*, pir
mininko skyrimo, 3) tąismų

Sf*' 

mo.
Pirmuoju klausiniu|kon- 

venciją pasirašiu&oe raišty- 
bes randaiičio^kad Lpuva 

Romnų -geležinkelio klausi- Klaipėdo| krašte karcJstovį 
askelbti turi teises, j < yra 

 

pagrindas, bei ’reĮk^ ta

 

čiau dabar jos tokio reikalo 
nematančios, J

mas galutinai išnyks. Lat
viai šį faktiį pastebėjo ir nu
tilo.

UTIMSRM9US 
F. A. (AIVAITIS 

sumom >

Birželio 27 d. išvažiavo į. Lietu
vą atostogų. Hii Ekimųminio Cen
tro rengiama pirmu Jaunuolių 
•Bkukliralja, Švedų Amerikon Lini
ja, Motorlaiviu “(Jripąbolm,” dot- —- - ---- -------r -----

.7 . v » X . - benburgą pąsieks lieiniB, 5 d. IŽlamuose ypač karatui gynė*1- _
sąjungos pirmininkoa prela 
tas Jasinskis.

’ Ęvferotas LOS. XVI Šeiniui’ **
P Gyvename labai krituigus laikus. Visur kovus. 
‘ sujudimai, suirutes ir kaž-kokio besiartinančio 
r krizio baime. Pasaulis nerimastauja. Žmonijos va- 
i dal dar nepaleidžiu vadelių iš savo rankų, bet vis 
r sunkioji ir sunkiau jus laikyti, nes kontrolė įsisiu- 
į bawsių ir nepatenkintų minių kasdieną mažėja. 
I Besaulio istorijoj yru buvę visokių krizių, bet nė 
| vienas nebuvo toks bendras ir visuotinas kaip da- 
į bar, Jis paliečia visa žmoniją kartu. Pasaulin val- 
į , Stybes panašios į laivus,‘kuriuos visus sykiu užkhi- 
Įf J’° viena ir ta pati audra. O toji audra, tai ekono- 
į? minis krizis. .lis kelia revoliucijas? bruzdėjimus, 
į valstybių perversmus. Nedarbas ir alkis silkeliu 
k negirdėtą Ilgšio! minių įniršimą, nes jos mato, kad 
L nevisi badauja; kad prie šiek-tiek goresnio susi- 
L tyurkyjųo visiems užtektų duonos. Taigi žmonės 
r nuito, kad reikia įvesti kitoniškų tvarkų ir tam už- 
r ilnvbtiui vykdyti jau ima micijatyvų į savo rankas. 
| * ’Bid čia pas juos nėra vieningo plano, ir siisih’ar* 
P kymo. Tikslai ir priemonės yra labai įvairus ir 
b skirtingi. Kiekvieno sumetimas ir tikslas atatinka 
g jo pasaulėžiūrą.
K» - '**z*■ -- *

Netikintieji visame kame mato tik materializ
mą. Sulig jais, vįsa pasaulio istorija tai tik kovą 
už materijalistinį būvį. Nėra, girdi, pas žipogų ki
to tikslo, kaip tik išsimąitihti. Čia susispiečia, visi 
žmogaus gabumai visa proto ir valios pajėga, Taip 
žiūiintieji į dalykus nemato kilnių žmonijos darbų 
— nė mokslo, nė meno srityje. Visi žmonijos per
versmai, karui ir revoliucijos esą buvusios tik 4eį 
ekonominių priežasčių. Žiūrėdami į viską per ma
terializmo akinius, žmones atmetantieji Dievą ir ti
kėjimą nori risti pasaulio uždavinius bei problė* 
mas kumščio ir prievartos būdu: Vadinasi, atimtį 
turtą nuo turinčiųjų įr išdalinti beturčiams. ^Ba- 
vii-šutiniškai tas ątr^oIen|va*hetmQ aųmanypio 
vykdyme jie sutinka daug neįveikiamų kliūčių.

Visų pirma, turčiai nenori taip jau lengvai sa
vo turtus atidmjtuPas juos yra pinigai, o pinigai 
juk pajėga; su kuria visi skaftošt jUnigąh remia* 
si ir militarizmas* o turint kariuomenęWo pusėj, 
jie gali šaudyti beginkles beturčių minib ir iš jų 
reikalavimų tyčiotis. Tiesa, «vhmir*kitpr per agi
taciją pavyksta patraukti ir kariuomene beturčių 
pusėn, bet tągjąivy^ta tik trumpųjų 
liefurčiai ncdurėįjįmiįiinigų, negali BrftįnmehęB 
laikyti ir vėl lieka be ąpsi^nim Pagalios, kurie 
paima turtus ir kariuoineniąayo p#Wp»*
niui patys imlieka diktatoriais* kaip dabar boBevi-

■i

*

*

Švedijos plauks tkajog į Klaipė
dą, virš minėtos linijos laivu 
“Borghohn” sykiu su ekskuram-

ti Lietuvoj apie tris įnėnėąius lai
ko, paskui grįšiąs vėl j Chįeagą 
konsulo pareigas eiti,

šis paveikslas nutrauktas ant 
laivo tik prieš laivo išplaukimų iš 
uosfoz Paveiksle matyt maža val
tis su numeriu ir laivo vardas 

Y*DripiW|n?’

Vėliau giivo 'Mt gu<IiiaW *»'"• **•»» ind^ Sin-
• • . ' ♦V' J* T.iiiL.i.f'ni nnii( 4miu imlu Au.tiv lnll

fovas, DaiigavpiĮio gudų 
ginuiazijos direktorius Sa
charovas. Jis sveikino susi
rinkusius savo grupės vardu 
su džiaugsmu nurodydamas, 
kad Latvijos lietuviai ir gu
dai grįžta prie to bendra
darbiavimo, kuris buvo isto
riniais laikais. Saeliarovas 
pareiškė, kad jo grupės cen
tro komitetas, nutarė tam 
tikromis sąlygomis paremti 
savo balsais lietuvius Žem- 
galijpj, nes nesama vilties, 
kad ten gudai gulėtų pra
vesti sųvo atstovą atskiru 
sąrašu. Gudai siūlo į lietu
vių sąrašą % >VO kandida-

Antruoju klausimu priįra- 
žįstama, kad LYietuvos vy* 
riaUsylie Vyriausiojo tribu- 
i$io Kkipedos skyriaus pir
mininką turi teisės skirti* 
kas atatinka Lietuvos nusi
statymą. 4

Trečiuoju klausimu kon- 
vemįi ją pasirašiusios * vals
tybes esančios tos nuanro- 
nes, kad Klaįpčdos krašto 
teismai turi teises teisti D; 
^letuvcHj valdmmkus* bet sąrašus turi būti pugeidąująmį matyti lietu?
turį taikyti Įnd* Lietuvos ’
įstatymus. .Tai nesutinka aii 
Lietuvos vyriausybes ’ nuo
mone.

Ketvirtuoju klausimu—fi
nansinio atsiskaitymo—val
stybės niirodaĮičios trūku
mus, kuriuos-reikėtų paša- 
lįiM

dinti lietuviu gudų frakcija 
ir ginti lygiai gudų intere
sus, kaip lietuvių.

biismnkiirns gudų pasiū
lymą priėmė ir išrinko spe
cialių rinkimų* komisiją, ku
ri ves tuo klausimu tolimęs- 
nitis pasitarimus. Be to, su* 
sirinkimas jau mintate visų 
eilę* kandidatų, kurie bŪtlj

pavadintas lietuvių gudų su- 
rivieiiijirnu ir, jei lietuvių 
atstovas praeitij į .seimą, tai 
savo įrakcijį jis tuip pava-

vių sąraše. •
— v. ■ i n’' .......... >;<!'

dorfe—lrn«rtHeile.

JONO KMITO EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik 75 centus, “Darbininkui” prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- • 
etas. Jo eiles pilnos patrijotlškų jausnęj.

Siųsk užsakymą į

*30|J fpest Broadvay Btoto«b Mato-
rųpesČiiiAbirželio 19 d. Ry-1 jį|į||įTir|Į-—-f—f—*‘"**‘*—*““******* »*‘*l4**‘'t*“lll*l**ll,IH>Wt>lH*™

UETVVUI DALYVAUS 
LAIVUOS SEIKO

RUdMRSE
■ * • -U..,.. ' Įj. ■ ,Į^. ■

Latvijos lietuvių sąjungos
iruitiaŽiii lii'rto/nlin 1(1 fl

.■•WBR^toąĮlĮW!M III' ........ I ir*

kai, ir užkrau,ja ant darbiukų dar sunkesnę naštą 
negu kapitalistai. Tuo būdų darbininkų pastangos 
paimti ^akų prievaria nueina niekais, kaip parode 
pastaroji Rusijos revoliucija.

Antra veiius, žmonės neturintieji tikėjimo ne
turi nė teisingo jausmo. Jie sukursto minias, kad 
padėtų jĮemą paimti valdžią, o kai ją paima, tai el
giasi dar blogiau ifegu tie, nuo kurių jie valdžią 
^Wri^Wdalyti turtus darbininkams jie žada, bet 
uęiteąjpes daugiausiai pasilieka sau* o kas liko, 
tai duoA tik savo pakalikams, Jotos palikdami hi- 
dauti. Geriausias to pavyzdis bolševistinėj Rusi
joj. Dūli politiškom propagandos komisarai užver
čiu kviečiais ir Intais produktam pasaulio rinkas, 
o jų žmonės rusai pemųto kvietines dūminą per ke- 
lįs mėnesius. Lygyti ir brolybe praktikuojamu tik

tik lygybes h brolybes* bet netenku duo- 
)iuačiauidųžmogpųx teisių* ' \

mažam gimunistų InųtJy, o 99 nuošimčiai liaudies 
liemato 
nok ir

iĮios, ar visi darbiųintai pori lygaus turtu 
j>adaljninw ? Vargiai, To nori tik mažuma rėks
nių ir tai tik laikinai, kąd aiįkčlus revoliuciją. Raš
kai jie ištiesia ranką prfe rietadų kąsnelių ir gro> 
bia 9^; ūittiig viiia mujk To negtuMiiuimh 1x4 bu- 
vwuejiNiuijoj gerai lųm, kad:viens, kits komisą- 

prisiplėšęs turtu nųų liaujančių dariiininkib 
i,.... v.-.. Išnyksta it jau, Žiūrėk, statosi 

sau pulorius* .

UtoatMhi i TTittiimutfĮŽi

!!■! -. ___ -'—d'    r—r~

Turtų padalinimas dar gi labai nepastovus da
lykas ir nė kiek neišriša skurdo klausimo. Šiam 
dien padalyk tintus visiems lygiai, o už kiek laiko 
kits tm*es dvigubai, o kits viską pragers, ar šiaip . 
išaikvos per savo nesumamimų. Įr skUfdas bus 
kaip buvęs* kol žmogus bdš žmogum. Tuo būdu 
matome, kad bedieviškoji materializmo pasaiilėiiiV 
ra nesugeba fšrišfi darbo klausimo. Socialistai tu
rėjo progos užtektinai. Iš geriausių jų bandymų 
išsi vystė bolševizmas, kurio jie patys dtdmr šarma* 
t i jusi. .

Dabar pažiūrėkime, kaip į tų dalyką žiūri ka
talikai. Jų pasaulėžiūra visai kitonįškm MateHib 
lizinas žmonijos istorijoj mo įmatomas reiškinys, 
bet jis ne vienatinis žmonių veikimo tiksįas. Ka
talikų’nuomojie, į žmonijos istoriją įcųm ir kitus 
veiksnys, nesulyginamai aukštesnis u? materiją* 
medžmgtn — Dievas, o su Juonį tikėjimus ir iš tb 
kojinio plaukianti dorovė. \Kristtw ir kata
likai gerai tų žino, kati ne vien tiktai duona gyve
na žmogus* Įr no dėl vienos tiktai duonos imoni- 
jos isforijoj y m buvę visokių-vimkiausių iyykuL 
Ir kutuose ir pervemmiose yra laivę daug kitoniš
kų negu duon<»š klausimų. Ten didžiausia vaiibpe* 
iiį vaidino ir tikėjimo dalykai ir fantų ąpHisprtnsJi- 
tnni* No dč| duonos ieškojimo ir |hIvo jmMnimo 
yra mirę milijonai.kri^ioidųJmnklniųt- Kolito* 
nes k’ldusimą skriliv Ajmšfalai visam pasauliui ir

it



AUOUO FONDAS

AUDUS IR SMEGENYS

Centro Valdyba: 
'CTL J. BAKĄMAS, Pirm. 
A. ZAVICKAJS,E»itin.

garą įkyrią
MteliM ir jų yH-

", Taip pat ji tąisynianti kfiim 
kirtturai kelti aikšte*, Mefg»Unti 
valgyklas, arbatines, nmbulatori-

K«. 3. J. JokaUia--dv««, vadaa; Kva. Jmmv Bvl 
M. OMdtttn* i-ji Tkv-pin*,; Cmovif* IH* v* 
^OTMkMh-UlMf lis WąM< OuvbridM M*m

brtdg^ Mum.

mrauyssMs
Pihtųją lUhriMiakų temvieni- 

jim& tetaos Mds motais įvykite 
ruipiičto » C iv. PrtjiaUkaui 
parapijos X<wrfw». M**f 

pieoe kuopo* prašomo# jąv nuo 
dabar rengtie. Visos kviečiamo# 
atsiųsti didžhusį skilčių atstovų 
ir pagaminti naudingų IWW-

(1 WJ.

Kovu mfiu 15 dieu*K*u*ę įsi
kūrė Lictuvo* SvėlUtp* Dr«u«fi- 
ja, Kaip inieiatonai aMgiemajV 
me MUairinkimc parakė, nanip- 
sio* įr-jp* tikslą* yri skleisti vi* 
Muomėjtf jo sveikatai mokslo žinias, 
kelti jaunuomenėje sveiko, blai
vaus ivąrap# ir kultūringu gyve
nimo supratime ktrtfU' K «Wte» 
uflmtfco Ir tatų wWą wto 
jiut®, *11 nehigieniškai# paprpčjai* 
ir visokiai* prietarai*. avrikafo* 
srity, ’

kovodama su narkotikais,
Žinonė*, kurie alkoliniu* gėra

lus be susivaldymo geria, vadina
me girtuokliais. Jeigu mc« nesu- 
luužytumčm prižado, kurį padarė
me priimant pirmąją šv. Komuni
ją, negerti svaigalų, kol mum* su
kaks dvidežiiuts-vieui metai ir po** 
kui suėju* dvidešimts vieniem* 
metams vėl padarjliLmem kitą pri- jrf*7.«ąmteorija^ ir vietas,

Daugelyje kraštų vyriausybes 
norėdamos,, kad žmonės mažiau 
vartotų alkolinius gėrimus, juos 
apde<& dideliais mokesčiais, ši 
sistema nevįsųomet >ir nevlsiem* 
vienodai patink*. Ypačiai ji ne
patinka toms valstybėms, kurių 
pajamų žymią dalį (kai kur net 
iki 25 proe.) sudaro pajamos iš 
alkolio prekybos. Šiose valstybė
se vyriausybė ir seimas pageidau 
ja tik tokios alkolio prekybos, ku
ri patenkintų krašto biudžeto rei* 
kalavimus. Apie prieŠalkolinius 
įstatymus, kurie suvaržytų arba 
ęct visai uždraustų alkolio gamy
bą ir prekybų, čia nenorima nė 
kalbėti,

Švedijos seimas nuo šio pavo
jaus savo kraštą apsaugojo. 1’913 

- metai* jis įsmeigė vadinamą alko- 
ihf fondą; kuriam ypatybė kasmet 
skiria tam tiktą .alkolio pajamų 
*uin|. Tokju būdu, jei kada nors 
bus priimti griežti įstatymai, ku
rie suvaržys arba visai uždraus al
kolio gamybą ir vartojimą, vals
tybė turės pinigų biudžeto trūku
mams padengti. O svarbiausia, al
kolio fondas vyriausybei paleng
vins pija vest i naudingas priešal- 
kolines reformas.

Iki šiol švedų alkolio fondas, 
palyginti, labai išaugo. Jame jau 
yra 99,950,878 kronos (švedų kro
na lygi 26 ent.).

Iš alĖblio fondo Švedijos vy
riausybė kasmet skiria tam tikrą 
stirnų alkolikų globai, kovai su ni
kolio šmugeliu ir priešalkoliniani 
tautos švietimui. 1929—1930 m. 
paskyrė tiems reikalams 1,061,000 
kronų, t. y„ per $300,0000.

žadu niekados jų negrti,—tai nie
kas niekados mus nematytų gir
tuokliaujant.

Žmoguj kuris negali atprasti 
nuo degtinas, jo sveikata labai 
bloga, ir toksai miršta pagreitin
ta mirtimi su išdegintais viduriais. 
Jei pamatome girtuoklį, ateinantį 
gatvį, mes tuojauM pasitraukiame 
į kitę gatvės šoną. Kur matome 
girtuoklį, taiposgi matome ir daug 
jį sekančių vaikų, nes jie žino, kad 
tas žmogus be proto ir jie iš jo ty
čiojas ir prašo pinigų.

Nei vienas doras žmogus nenori 
draugauti su girtuokliu. Ir gir
tuoklis neiško dorų žmonių, bet 
eina pas tokius pat girtuokliui* — 
gauti “dar vienų.** Kada svetim
tautis pamato girutoklį lietuvį, jis 
pamano, kad lietuviai yra gir
tuoklių tauta. Girtuoklis, tat,.ne 
lik save niekina, bet ir savo tau- 
tų-

Jeigu girtuokliai susjtvgrkytų 
ir mestą gėrę, tai matytumėm 
daugiau žmonių bažnyčiose ir pra
kilniose draugijose. Svaiginantie
ji gėrimai yra labai brangūs ir jvL 
gu žmogus sustotų girtuokliavę*, 
galėtų gerai išauklėti valkti* ir 
juos tinkamai aprėdyti.

Todėl, jeigu esi pradėjęs svai
ginančius gėralus gerti —nustoki 
gi jeigu dar esi nuo jų laisvas, tai 
nė nepradėk I Možemiįk savą s, sa
vųjų ir tauto*.

Vincentas P. Norkus, L. Kol.

Vadųpjaųtis paskutinio (NN-tv) 
tarptautinio pricšalkolinio kon
greso nutarimu, šiemet rugsėjo 
mėn. pabaigoje Varšuvoje' turėjo 
įvykti XX-tas tarptautinis prieš- 
alkolinis kongresas. . Kongresui 
ruošti komitetas praneša, kad dėl 
blogų ūkiškų sulygti šiemet kon
gresas neįvyks. Greičiausiai jis į- 
vykti galės tik 1932 arba 1933 me
tais.

sukėlė didžiausių, jei taip pasakysiu, tikėjimo re
voliucijų, nes nuvertė ^tabmeldijų, materializmo 
įkūnytoja, ir į kūrė krikščionybę, kilnių darbu ir 
dvasios auklėtojų. Ne duonos ieškoti ėjo krucija- 
tos — kryžiaus karai į Palestinų, bet atvaduoti 
Šventiijų žemę iš turkų viešpatavimo. Tiesa, barba
mi užplūdimas ant Romos buvo daugiausiai dėl 
duonos ir turtų, bet jie buvo barbarai, užtai ir jų 
tikslas buvo grynai materialistinis. Tiesa, mate
rializmas buvo įmaišytas ir į pirmųjų krijiščioiij’- 
bes istorija. Ir šv. Pauliaus laikais būta betlievių- 
mateHalistų. nes jis nusiskundžia, kad yru žmonių, 
kuriems pilvas pa dievas. Bet tai buvo tik išim- 
tys. Senoji krikščionybės istorija nebuvo materia
listine,. Ji buvo pagrįsta kilnesniais idealais-rklai- 
dingais kartais ir blogai suprastais — bet ten vieš
patavo daug daugiau dvasios negu medžiagos*

Taigi negalima sakyti kad žmonijos istorija y- 
ya vien tik materialistinio siekimo padaras. Sulis 
lųikais materializnias daugiau pasiwiškia, M vien 
tik dėlto, kad žmonija žygiuoja atgal pym migony- 

, liea. Hetnevisų* Katalikų Bažnyčios balsas nuo
latos skamba ueatmuinomai rimtu pastovumų įr rb 
Ša. gyvenimo klausimus Kristaus mokslo dėsniais* 
Grįžkime, prie krikščionybėj o pąsaųlis pasveiks 
ir sugrįš ramybe žmonių tnrpun, — tai Katalikų 
BažnyrinS šūkis. Tiesu, betjicviui tų obalsį jąinei* 

- gė ir jąiniekiuo, lx*t, patys sųvo pųstangmnis rišda- 
mi durim kTnusimų, priėjo prie neišbrendatnos su-

ofebtaMi 4»r ir Wtw>-

■ ,r • T "

ŪVedųtoa ĄMnmtų Automobi
lių Sąjųną* HV« veikias* nuolat’ 
plrčią. Narių dqi|Čiu» kasmet la
imi žymM dšlija. W metais są
jungą turėjo <,įtki wiu*. Perei
tų WtU iTimdiio dieną 
nąrių ateičių* *kkf TtM 
uM ¥yrkwi^ nufąrč 
dpotl 15,(te? kronų (afek 14,000) 
patalpą.

Švrdįo* spauda pažymi, ted 

abstinentai amtnmubltatal yra žy
miai geresni UŽ ncg)>atinentus.

pūdų statistika rudoj* 
Sockholmo mieste užregistruotu 
3(i5 netghyklhiių vužiavimų, 261 
lenk* jiefeMvems *jifamobilist§ms.

EmNIUA I LIETUVA 
t* MM* Mm M*M*

■ - r , !***.«• *•) 

(Tęsiny*)
Miržrlki 9 d, apsinbukę. Bitui 

kima į į|{(ip(‘ijhagą. J* glurju pusių 
mapw friiič# fikial w ImltuI* mt* 
donąis namai. va|, ryto išlipom 
iš laivo ir sėdome’ į mažą naują 
laivą “ VLtu!a,*, Valgomam kfthi- 
fajrjr nuihmi mažii* Liettivos, Dą- 
pijo* ir Lenkijos vėliavos. Feokias 
mtamlirn hiiih^m, kol perūrmisK* 
bagažą. Bbmkiam-

Birželio 10 d, 11 yni. rytu pri- 
pjąukrm Gdyuią. Lenkija* prie- 
plauką. Brastų. visokių 
Valdininkų su lągjr|vm, .kiti atro
do pftžf’hotmn kepurėm. Būrys «n- 
vargusių laukia darbo. Koks ten 
valdininkas riktelėjo, tai visi mi 
bėgiojo. Pidclnis bagiHU* iš hiivo 
iskinvo alit ktąmto. įhirhiuinkbi 
turėjo nešti į muitinę. Neužilgo 
prijlįaukėm pąneįgą, tarpiau!iško 
mieatą. VąMiulutei kalba vukiš-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI 

_____ • 
li^|ąiv.w,ejui 

DB-JOT VMDVU 
<*lru> Inlnltiiil M. *M*«

mm ir patarsianti, kaip reikia 
sveikus namus statyti, Be to, Svoi- 
kątos Dr-ju organizuosianti higie
nos kursus.

ržsįbrčžti darbai yrą labui svar 
hfis. Dėl to naujajai draugijaTga7 
Įima tik palinkėti gero pasiseki
mo.

Į pirmąją Sveikatos Draugijos 
valdybą steigiamasis susirinkimas 
išrinko šiuos asmenis: doc. Blažį 
— pirmininku, dr. Matulionį—yL 
ce-pirmininku, dr. M(iti|ką — sek
retorium, dr. Ralį — iždininku ir 
dr, Nasvytį — nariu.

aomuMi virnuuBt
VAMTOTfgVAIGALVB

La«V{dntn^!<HM|K*igosenatnK Ląj, šešias valandas tiučjmp įmik- 
pereitą Birtų pabaigoje Šoferiam* 
uždraudė vartoti mhdmisins gė
rimus tol, kol jie šimr pan-igas eis, 
$5* uždraudimą* taip pat liečia ii: 
^su* uidolmsą tarnautojus.

Kaip nikolis veikia smegenis?— 
šį klausimą atskiri mokslininkai 
jau daugelį kartij tyrinėjo. Tarp 
kitų pripuolaami juo susidomėjo 
ir žymu* Hannoyero gydytojas 
nied. dr. Dohrn’a*. Fąstayasi* vie
name savo rašte rašo*:
__“Alkolis nctttip gre|t pereina į 
kraują. Jis Jabjau yrą linkę* 
ma patekti į jsvaflditaaiua mttef 
ki$n& audiniu*.' Tai patvirtina ma
no pastebėjimas vjeno skrodimo 
metu:

Ryto metą ant plento/šalia tram
vajaus bėgių buvo rastas negyvas 
maždaug 40 metų vyras. Jo' abi 
kojos buvo pervažiuotos. Aš tuoj 
klausiau savęs: Kaip ji* po fraųi* 
vajum pateko? Ar buvo girtas?

Skrosdamas kūnų iš krūtinėj įr 
kvėpavimo organu vos pastebėjau 
alkolio kvapų. Kai ėmiau skrosti 
galvą, mane nustebino netikėta* 
reiškinys: atidarant kiaušą išėjo 
tofcs stiprus glkolio kvapas, k*J 
ąš net atgal atšokau.

Pastarasis pastebėjimas mane į- 
tikimo, jog alkolis su eeųtrųjine 
nervų sistema turi artimus tiesio

ginius ryšius. Ji* smegenyse pa

MQWW£Q
Daugelio Europos valstybių ko- 

Imųjnse (Afrikoje ir kt.) labili y- 
ė* iMpUtipe* girtavimus. č’i» al
kolio gamyba ir pramone dažnai 
visai nevaržoma tik tam tikrais 
politiniais suimttimais.

Viena blaiviausių Manijų yra 
pųrtųgalų Mmmlnkt’ kolonijų 
Afrikoje. J<>» vyriausybė visomis 
priemonėmis aftmgiflm. kovoti su 
nlkolismių. l*)3v m. mgpiįlčio mvn. 
23 d. krašto .general-gnberpnto- 
rius Išleido įstatymą, kuriuo už, 
draudė pirtlayinėti durtinę ir ki
tus stipresnių* *vaįgjjp*iW Keri
mus, Minėt** įstatymą* laidžia 
pardavinėti tik vietinė* iwmyh«*- 
vintų iki 13 bdjftnių stiprumo.

acanmi •- ■
maumus

Pilnųjų Blaivininkų N. Anglijos 
apskritie* prie&eimiljb milžiniš
ka* išvažiavimas į>ųs rugpjūčio 23 
dienų MaironipyParke, AVnrpęMvr, 
Mas*. Todėl visos BMMmfcų kuo
pos malonėsite iš kulno simmrga- 
niauoti ir išvažiavime skaitlingai 
dalyvauti.

Kelrodis: Važiuojant nuo Bos- 
fon’o ir privažiavus Whit<‘ City? 
reikia važiuoti po kairei; iš W<»r- 
eester važiuojant—po dėžiniai.

Širdingai visus kviėčia
Komisija

U. Laivas perdėjo plaukti į Kini 
pėdų, lauke imtnge*nu> briko pH-, 
buvimui Kląipėdmr. Turėjome 
jęrniimfom^ muzikų sn šokiais 
Laika* buvo smagus,

Ekskursantų lietuvių 60.
Birželio H d. rytas debesuotas. 

Pbiųkmm, jau matosi ir Klaipėda. 
Matosi minio visokių žmonių. Gr- 
kesinis sutinka su maršu. .Lietus 
lyja, Klaipėdos miesto valdininkai 
ii lietuvaitė įeina j laivų. Eksknr 
šautai išsirenka vadu M. Kazlnus 
kų. lietuvaitė K. Butkaitv užde 
da juostu ir įteikia gėlių bukietų j 
rankų. Einam visi iš laivo į nnti 
tinę; išrėktuoju bagažus. GelrŽin- 
keljo pa t u rtm v imas ir muitinėje 
vietoj. Parduoda bilietus ir ranki
nius tegužus pristato slotin. At
važiavo Inisas, susėdom ir važiui* 
jam j “Viktorijos?’ vješbutirteif 
turėjome veltui užkandį. Susėdu* 
pj'if stalų, benas priima su maršu, 
itąlba Klaipėdos valdininkai ir 
sverjgi J. Britvelaitis, J. Vanagai- 
tis, kliu. Bartjišk*.. Iš ekskursan
tų puse* kalba vedėjas M. Kaz- 
IsUskas i* Brooklyn, K* JL Jį* pH- 
s4ato.iš,jUakvieiio ateito ekskĮlt- 
saųtūs: V. Cibulskį.
A. Aleksaitį ir K. Daukionv iŠ 
WatcrbUry’, Conn.; K. Zujienę iš 
'\Vilkos-Barre, Fa.; P. Martišauv 
kų iš (’levelahd, Whio; L. Matulį 
iš Athol, Mnss. Sveikina Amerikos 
Lietuvių KjTreįvių l-mo posto var 
du.

Po vįsį kalbų, M. Kazlauskas 
iškelia jnintį parinkti aukų už 
Lietuvos laisvę žuvusių statomam 
paminklui. Bimkanh^llaukit-Hv, A. 
Mačiulytė ir M. Valys. Surinkta 
$40.51). Savanoriai ekskursantai 
padavė ekstra rinkliavą, dėl muzi 
kantų, ženklelių ir gėlių. Surinko 
$14.50.

Aukas priėmė J. Vanagaitis. 
Klaipėdos šaulių pirmininkas.

LOTUVOB W0B
>0 OLOBA MOHNOft iVO.

1‘irmlalnH T«fcHb A1hmu«Um4 
gi (| Stm£ «0. Bevtoft,

, T»L g. BonIuh gOUG-M
002 k te. *<»« Mw.

l’rvt. U*4t — Klibėta AwkiUk«!uiuU 
|7 Q M-, te* Pa*lou, Mm 

T*!, te. ItetaĮ
Fm, — Mąrjona ĮMurkmitut* 

ia g te. teatam mm*.
iidfymH P«a gmmmiątt 

tos <te «(., no. uornąte
Tork<lar« MMirdUm*

1M3 Ponija M* te Um 
Kmq« OloMte — K Janutaite*

142* ColųmMii m, te. Įtartos, M** 
praggfja tava tariate*}** laite 

antrą maralteą itatel*™
vai. vakare, >ėi*iloytin*J are- 

talnib • ,
vmta itenfUM raiteli1! kreWlt& 

pąa promtem rettlnfote'

gAZJMW0 W. W. DR-JOI

pinaiulnte* — X flHlblnsm 
2f Vre#reit si» Ihaih’ilk, 

yitiM’lrRlninlm* — J. Matkeltaita, 
140 IW«n 8L, te, I>i*ton, iTnre. 

l'rut. RaKtiiiinka* — V. PapmuskM, 
i J t6 Itoven te, Su. Boston, Mas*. 
Fln. Itoiimlntev M- tekis.

250 E. Nimll 8t.. te- Wta».
- V. Batuta.

36'A Mercer St, Sn. Itaftnn, M*w.
Tvt. te. Boston 0G4T-W

Uarfitlte. — I« teUda.
7 iglottold te. go. JMou. Mm 

nrauglK IMte suMrlnltom* te* »ntre 
noJffidtohTkU*vl«m mėnrefo Botoj*- 
tai valgi- B- tewdh st. tentb 
BoMan. Mate

Vlee-PIretlHloks* *e
24 Tiiornu l’ark, 

l’rot. I4ia|ip|u|uw -
ft Tteunus l'nrk,

Mklmlrtk** — A. NtttidtlBMa
Ote B. Br<*rtw*y, te. IMU*, 

Hstokite — J. teikis
t winfW4 te, te, testai* W 

pnmsiJs laite tumįnnMmm m* g
Hędtfdlspl k|ekviwo mSareįj, 1 
|k> PsraaijiMi S«Mj, B

. HL teim Mm

W WW j
dhoivalpoa

Krąimmigs -* Jomis L. mtąąifalr ‘
2-1 i’lHJinss Pfjrk, te, 

Vk^Pina|nititete4|u«was teeterUM.
U2 8:rew Ay«., terch^M-, 

’MI’M
HS t, Bm4w«y, te, testo*, 1h 

jiin, uasunihtei! — Jur«a|
27 TMtą»a te, MMtopiro* MoM- 

ftdlnlnkas ” Vinto* Ks||iūta,
67 (J Slreflk teHtk testau * 

1'varktUrJa — Petras Ū^MInl^
14 Vlnton Kt., Houth Bortai, 3 

rfsąjrtes gvMiri'OĮm*l teaMte M* 
nėd&idtimj kiekvienu mOnostą 2 Y 
po pistą, Parapijų* Mltj, ąeft Jm 
tevinth 8t.. te. testen, Mota ų ,.

r

> Prototemtek bJzrdrvial, pramonhr ** 
kai. kurie sfa’lbtasl '‘Parliinlnke,”' Ulh 
rili verti skaltylojy parninoM.

Vhi aarslnkitės “narliinlnke«M

('rten)o«H.i«» užbaigia Lietuvos šnarięiiP, 
Uimiiii, dūdų urliestrui vndovau 
junt.

Minėtas aukas ir afieialį prunni 
iną tižrekonltn oi» 1 istorišką kny 
g.j, pagamintą Klaipėdoj.

Po h> \ iviii ėjo ląnkyli kapus, o 
kiti raminti ”vaisivbinf-” ir gar- 
daus^ahHLs.

9 vai. \aknru 'švažjiio.janl K 
Klaipėdos statos i»ly<lėju brnas su 
muzika.
~ KiląAtaiią pribuvome i Kauną. 
Pa*i*iipi’ipę įąnlią valgykloj ap 
lankėme Karo muziejų, P. Ado
maitis aiškino istorinius <1*tykus.

M. K.

Tiii.irH'm*, A. Bieliauskus, L 
laitiskicne. P. Deirieų^, A. Ka*ėt*» I 
|). Mcškntmjias. J. Glavieka^- F. į 
Martišauskas. I*. Kisorauskps, IA-J| 
Matulis. A. Rupbs. S. Rųplis, P/l 
Siitmiiat iriūtė, G. Likai!ė, K, 
jiem", M. ZiijiK-*, J r, R. (lohotą AJĮR 
i.Hbirnė. M. Nalhka. A. Nalivk£ 
i’. Nalivka ir W. Nnlivkg.

*

f

metinis smoun 
rims

Ben^i, Ą. I,. JL. K. TKUraci*,' 
X»nj-

I0VS-JULY12D.1 pnriainurr
< JĮDFOJtD, MM*.

Fannoa

Parką* bus atdara* 9 valandą,, 
rytą

K v ireiame dalyvauti visus M vi 
$ur. Vieta gera, galėsite patdlirtM 
luini i ir gražiai laiką praleki 
Bus skanią valgių h* gardžią 
rimų.

Kviečią REN01U 
KELRODI: Važiuokite 

L< xiiighm į BvŪfprd No- 4 k 
Važiuokite vjsą laiką Alįissac 
setts Avenue. Privažiavę k> 

r: P. P<‘tryln. V. K veda- ppshiikit«* po kairei ir tuake|ių

L. R, (, S, EOTW$
DALYVIAI 1

WnterlAiry, (’onu.: .Simonas t*i- 
bulskiis Antanas Alvksnitjs, W. 
Olšauskas, S. liaukas, D. puhilie- 
ne. JI. Stanevieia. M. Ilogiiuipiiė, 
K. Kurni v iria.

Brooklyi}. N. Y : M. Jiązlaus- 
kas, Jurgis Tamošinnns.

PhihnMphm, Pa.: S. Laurutis.
žninua ir duktė, J. Staniulis, A.

Mačiulytė, 4. Urbonas, P. \Valis, 
j<> žmmm ir dvi dukteiys, A Ja- 
bl<»n4<is, J. Staniulis, K. /,h»gaitė, 
P. l’tiškaite, M Stnniulaitč. A. O 
"rlaitė. K. Kisielius. P. Rakaits- 
Imn. L Abromaitis.

Iš k kur:
r.ts, A. lYgnatiria, P. Šnaras, K virtę nuvažiuosite.

irutės irtlitepainiejimo. žmonija pamatė, k«d 8O- 
cializmas riša darbo klausimų tik popieiyje. Prak
tikoje, kai socialistai priėjo prie savo išsvajoto i- 
dealoT-bolsevizmo, tai patys jo nusigando, nes IMI* 
matė, kad komunizmas tai griežtas despotizmas 
slogutis, kurio ir patys nori nusįįratyti.

Žnumijo^ vadai, matydami, kad einu į pražilti, 
pradėjo švaistyti, ar ištiešų nubus giniau pakiatB 
sius Kataliku Bažnyčios balso ir įnešus tikins kri
kščioniškos dorovės į darbo klausimų. Tas balsas, 
plaukius daugiausiai iš nemirštamos Leono XHI 
enciklikos "Rmiin Novanini/’ paskatino ir lietu
vių išeivija suorganizuoti Lietuviu PaiBiniiiku Hū* 
jupgrį. įtrlm tninipai tariiiut L- IK H., kuri pimio- 
ji praskynė kelių lietuvių kidulikiį darbininkains. 
PfieŠ 16 metų jpi įąikunMf krikščioniškosios dar- 
įmotes dirva buvo laimi sunki* tfiimnet buvo įsigy* 
vėlinsi miomone, kad darlm klausima gi|li ^ekmiite 
gai rišti tik vieni soči jalistai. Taigi £$& }myo lai* 
komu pmifc»kojX Iš jos nariij juo^tasi i^tyČiotagi 
Bet jįę laugyvene smikiausĮt^ laikus* sųrilaukė to 
momento, kad mtys gali giml/jai |xisijaukti iš M- 
ševiku rojaus Busi joj. įr juoktųsi, jei Jtuaijos 
dtubininkų padėtis nebūtu taip trogij^n* Kaip d#- 
bar yra, LPK mirimus tenka tik akaudžpu apgali* 
leshnffi IJimijos daHnninkn likim# ir |wįd*ti tam- 
sesnius lietuviiį dįrhimMlte Bm> Msioą bolševiku 
ycigijos. '

LDS. išlaike savo kvotimus. Tk o rgapiMKU* IBI*

rodė savo subrendimų nepaisydama bedievių pašai
pos. LDS. žino, kad tik tamsesnieji darbininkui 
dedasi prie bolševizmo bei socijaliziho, nes jie m - 
SjUpranta tų ponų tikrojo tikslo. LDS. stm j aut 
tikro katalikiško pagrimhą nes jie žino, kad Ka- 
hdjkij Bažnyčia darbininkų užtarėja. LDK. gerui 
snvqkim kad riksmu, netvarka, udmlturingmo11 ir 
m<tynėwis nelaimėsi darbininkų kkiiMmn; kad 
tik vieninga, stipri organizuota akcija turi reikš-. 
mes prieš darbininkų išnaud<»lojųs; kad ginkluota 
TiA’oliurija vvdii prie sliiriitės, )š kurios naudojasi 
vien tik bolševizmo Ypidai, o darbininkus įstumia į 
didesnį skundą* LDH. tiki į darhmhdui apšiietų. 
plaukiančia iŠ gerų katalikiškų knygų ir jaikrnš 
Čių. Jie žino, kad taip vadinamoji bedievių ap- 
šviėfa neša gyvenimim šeimų suirimų ir visatinį iš
tvirkimų. LDS. remiu katalikų spaudį. išleidžia 
JpitaHįpMjarhinjnką/* kum per 16 mmų gabiai h 
su .pasįšrentimn .atstovauja katalikų darbininkų 
įsikalus, mokina žmones atskirti tiesų mto melo, 
giildns mm prlm mTSpvjn Metnvįų išvivijų prieš 
svetimtaiitiško plauko ųgitatmin^ ir ragina išliesėti 
lietuvylieje. (lalima d rųsitifpasakyti, kad “1 iarfa- 
njukųs*’ toliai tarnaus lietuviams, kol tik ein jįr 
iHitejr dėą dįdžimisių jmsfaųgų duoti savo sknįtr- 
kdamą gpriHusms r0šivs4 polhhiių. dorovinių irji- 
kybinių 'struiimtių ir’ inLmmivijų/ Malonų pi jo 
Šios phigos imstebeft kad lQ>arbinmkas’\ištiesia 
hM$cw Bmhb dkliinlčmą, gerai mga

.................... . Į I Į.1,1 Į III JU.^l IHJ W WĮ. l|Į. . M'j--" lya 

hiznofopis ir pilnai tautiniai susipratusioms llrflt* 
nų kolonijoms Nrw ¥m-k<> ir Brooklyno apylin 
kesr. lik jū*s dirbsite, broliai, mes visame j 
nuoširdžiai parrinsinu* ir skaitysim sau malonįjllH 
šia pareiga junis visame patnnmnti.

IJLS. yra ir pųtrijotinė oiganizarįja. 1* 
••|)arbminka” ji pakilia tamprius santykiui 
Liehna ir turi tenai savo hrmlnularbių ir kurt 
pmub*ntų- Visi Lietuvos reikalai arti mums pi 
širdies. Lietinių katalikų padėtis tėvynėje 
pas mns kaišios užuojanios. Siaura fašistų įmlr 
La ir jų negudrūs žygiai prk’š šv. Tėvų laląd B 
gailestaujami ir urnųi pasmerkiami. Žmlžilh.14 
dirba katalikiško kųltnrinįmo misijų mūsų išeii 
J»»j. \

LDS. taip |mt kreipia dėmesio j mūsų jnumn 
Jau biT^ta sumanymas atnaujinti lietuvių muk> 
vių apsistojusį judėjimų liepivylies mšvilgim 
>ų išeivijos moksleivija skaitlinga. Suburti mO 
moksleivius į vienų oiganįzmdų hilpų-~luį pat 
LDS. uždavinys.

YĮat«>|o, gerbiamieji, kad mūsų darbuotr avi 
ųzsmmjjmai pkihls. Kmi jie pilimi pavyktų įy 
tų dar daugiau mnuįis mūsų išeivijai, kvi^inme 
jų«y gerbiamieji Ne^Tnrko. hna>k|yim ir upyl 
kįų lietuviai t ųpipmu mmnm susįlmrtį ir
du į mūsų hbmgių LDS. organizacijų j stipriai 
tulikų pajėgų.



kviečiame daugiausiai tikinčiųjų 
atsilankyti tą dieni 6 vai. prie jie-

B Didžtojo Hew Yorko I 
‘ir Mew Jersey

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ]
KOLONUOSE I

u, HIUKLTN, N. Y.
fr-->-i-

BvaŽiąrimą rengia Moterų 
ilgo* 35kp.ir V. J. dr-joa 3 
u. Tai bus pirma# Šios koto* 
c^jų išvažiavimą* j atvirą 

Ht, geriau sakant, Į mišką, 
ir programa, kurią išpildys 
aiolių ehorąs, varg. J. Brun- 

< vadovaujant. Kur jauni liuks* 
i žaidžia, dainuoja, ten ri»- 

gražu jais gėrėtis, o ypstfrt- 
l atvirame ore, p6 lapotais me* 

s, kur nė saulė labai nenude- 
nl Tad ateinanti sekmadienį, 

m 12 d. visi traukim į Forest 
ką ^o. 2, Pradžia 1 val jio 

Įįitt Programa nuo 5 vai vaks
ys.- Bus skanių užkandžių, gėrimų 
brŠaltoskošės.

t Visus kviečiame atsilankyti į šį 
BhraŽiavimą.

nl, O, Samnol jenė, 0< Rugieniu nė, | 
M. ČeamdetiČtenČ, * U» Kalikam-Į 
kloni ir A- Kariamikitnė. Į stelą Į 
tvarkingai nrite Što* jaunos, gr*-Į 
ži<b vienodai apsitaisę, mergaitė*; i 
A. Brangalt^tė, 8. Jakubčionytė, Į 
(K Plogytė, A. NefaumjrtF, E. Mi-į

WESfflEU, MSS. • 

J. lv Vyskupo P. Mėto.

P*»»lWi*KA8
; Aš paaukoja vieną dieną per m-| H 1 MMMK 
vaitę, nešiodamas “Darbininką”J “» JI* WlJwwllv 
po butu*, bet manę* dažnai paj |||| 1 tCTlIVflIE* 
ktettetoi kodėl nėra naujienų i^Į UKUIivJm
PhiladelphijM. ~ ___ ___

O vi* dėlto reikėt ų mfi*ų rašy-| •
tojams susirūpinti ir daugiau žl-| į4?*

nučių riunthtiti “Darbininkui.“
Manas ir mantos vrifci'sa Darbininkui’* prisiuntė tokj Irti- 

M. ągBVMUAiMM' J
yu.M.taM...- tašei.. ■■ .i.. i| . Į ' .

GiliUtlE tfiflUlI I “Kaunas, “Pavamto” Centrą*, 
UMIIK4 UUMi birželio 22,1931

|Hveikas“D|rbininke:”—-
į Pas mane tur būt pėkščiite atėjo

nu Ha parapijos naudai — didžio
jo altoriau* pemsltetojlmui, ku
rį draugija prieš 15 metų savo lė-

Vbs prieš kelte* dienas Wtat- 
Itield'an plačiai* apamate atskri- 

Tvarlra wa'Wl ifalutė, kad ir mūsų ko- IIUmčaitėteP.SpaMytA Tvarką.
Į Jo Ekscelencija Vyskupas Petras 

. j Bftčys, Marijonų Kongregacijos 
^{Generolas, Klebonas kun. & J, 

[Vembrė ir visos vietinės draugi
jos; Šv, Karitnkro, šv, Onos, Ma* 
rijos Vaikelių, Kūdikėlio Jėzaus, 
Altoriaus tarnautojų, Didyste ir 
maŽaste chorai — visomis galėmte 
darbuojasi, kad trečiadienį liopos 
15 sutiktų iškilmingiausiai J. E.

dabojo ir svečiu* pasitiko A. Spai-1 
čy*. Žmonių buvo apie 150. j

Vakaro vedėja buvo vietos kt|( 
kun. N. Pakalni*, kuria sumaniai 
vedė šį vakarą. Žmonių utailaiky*| 
ma* buvo pavyzdingas. Neprisiėjo 
vakaro vedėjuiraminti žmonių, ar 
kūjuku mušt *t*lan, kad nuiira- 
mintų, kai kartais kad.erti kitur,

Manau, kad ir Seimo dalyviai 
tokių pat įspūdžių parsivežė. t x ; xf ,

- v-^ĮVyskupą, slavų tautų rytinių rp- 
____ ______ ^[eigij patriarchą, mokslo ir Bažny-

Bocijai

£, V. * Seimo wkarim* . 
atbalsiai

C. brooklyniečiai ilgai atsimins 
f metų LDS. Seimą, kuris įvyko] 

OUtanĮ kolonijoj birželio 29 ir 30 d. 
Nekalbėsiu čia "apie patį seimą ir 

I7' ja atliktus birbus, nes tas ne ma- 
; *»o kompetencijoj. Taipgi nutyli- 

j štai Ir apie seimui surengtą kon- 
! aortą, lai menininkai apie tai ^a- 
Į riW savo nuomonę. Bet leiskite 

Man išsireikšti dėl Seimui sureng
ia to pokylio — vakarienės, kurių aš 

asu mėgėjas ir atskiriu, kas skn- 
im, kas ne. Šį kartą gražiai pari- 
.r^dė Moterų Sąjungos 35 kp., ku- 

gamino šią vakarienę. Kiek 
Jgs turėjo susirūpinimo, kad už 
|O0 pagamintų skanią, taip 

J brangiems svečiams — Seimo de- 
'Jąj^itams, vakarienę. Tai pasi- 
>mntimo bei garbės darbas, ši

Sąjunga dažnai gražiai pasi- 
» kaip parapijos parėmime, ar, 
kMur. Neapdriksm paiiakąą, 
Baug gyvumo šiai M. S? jį.

tįąrbšti jos pirm. p. M, 
mitįenė. Ir Šiam pokyliui ji 

ife supirkimais daugiausiai rū- 
• •

' - U karto net buvo manyta, kad 
^ąąkarienės nerengi, nes atrodė, 

bus neįmanoma tai padaryt, 
i«t, Itada Mot. S. apsiėmė, viskas 

puikiai, apie ką paliudytų 
krienas atsilankęs.

iKsadngi “D-ko” koresponden- 
pažadėjo plačiau apie tai pa

tari, reiškia, apie visas čia pra- 
ir Šią vakarienę, tai aš vėl1 

u. nors labai norėtųsi savo 
pridėti, ypač apie Dėdę A- 
Jniris daug gražių juokų 
. Aš maniau, jo straipsnius 

tydamas, kad žmogus jau turi
i su geru “mėnuliu.” bet kada 

» kšlbėt. nustebau, kad gra-
; garbiniuotais plaukais, tik 
irti jau “apšarmoję.” Bet nie- 
sau negalėjau įsivaizduot, 

ld tai asmuo, čia gimęs ir augęs 
įuvos nematęs. Tai kun. Fr. 

akauskaa. čia augusiam jauni- 
li gražus pavyzdys. Ftot Vėl jau 
alau nuo paties dalyko.

Negalima nepaminėti tų darbš- 
į jmoterėlių pavardžių, kurios. 
< bitutės, taip sutartinai, gra- 

savb darbą atliko. Prirengi- 
Ilgi Šiai vakarienei pasidarbavo 

os moterys: O. Kulbokio-
M. Brangaitiėnė. B. Barasnevl- 

T. Jakubčionienė. E. Klum- 
, O, Aarkaitė, M. Kučinskie-

piknikas parapžjM nasriai. Pagir
tina Ir rita** ginanti žinia. « a v w * ■ r
Vato ! Tat jmfome kuo rt«Itiin-|i‘1<'»M 8 4 Baee Brook Golf Nn-įw£^Jįt

ŽINUTĖS
— Liepa,*8 d. kun. J. Balkono Sv- b,žny«<».

ir kun. J. Alekriūnas, Ten Eyck | Vfcstfield’a lietuvių kolonijoje 
viešbutyje, Albany, N. Y. svečia-1 birželio 14 diena pasiiliks ilgai at
voži pas garsų laikraštininką Į minčiai, nes tokių iškilmėmis vai* 
Mark Sullivan. su N. Y. senatorių- Inikuotų įvykių rotai kada paritai- 
mi William Hiekėy, Buffalo Uni-1 ko. Pirmiausia—nedėljieny ank- 
veraity prof. George Clintonjsti rytą 6 vai. vaikučiai pradeda 
repreš. Arthur Schwarta, repres.l rinktis bažnyčion. Kas juos čia 
Sred. Šlator ir k. Pasikalbėjimuo-1 kviečia taip anksti? O-gt tą dieną 
se lietė ir lietuvius. Mark Sulli-lpirmą syk gyvenime 24 vaikučiai 
van tvirtina, kad mūsų Sharkey Į artinasi prie Dievo stalo — pirmo- 
dar ir dabar esąs geriausias bok- Į ji fiv. Komunija. Gražiai šulitvar- 
sininkas. Įkę bažnytinėje salėjo, vienoje ran-

— J. E. Vysk. P. Būčys buvo Į koje turėdami šv. rožančių ir
Elizabeth’e liepos 8 d. Sakė pa-[maldaknygę, antroje *— gyvomis 
mokslą. [gėlėmis puoštą žvakutę iškilmin-

— Šioje savaitėje išteka Ona|goj tvarkoj—eisenoj eina bažny-
Mašįotaitė už Benme A. Toatrude, [čios vidun. Prasideda iškilmin. 
Jersey City. |goė šv. mišios, kurias laiko pats

— Kun. N, Pakalnis atostogau-J klebonas, kun. S. J. Vembrė, asia- 
ja Connecticut valstijoje. [tuojant kun. J. J. Kripui, kaipo

— Liepos 4 d. iš New York *o| diakonui ir klerikui J. Naudžiui, 
palaidotas Rapolas Janulis. *“ [kaipo subdiakonui* V|si trys alto-

Klier. B. Gaurauskaa ir Iriai buvo papuošti gražiombt gėlė- 
moksl. E, Balahda svečiavosi apy-Įmu,, įvairiaspalvėmislemputėmw ir 
linkėję. * [žvakėmis. <įspūdis buvo begaliniai

— Mot.Bąjungo# X kp- W|gražus, &savo mėnesinį susirinkimą liepos Lfatį prie AukšČMuafojo.’j^smi- 

6 d. vakare par. salėje. kių klebonas pasakė jaudinantį pa-
— Liepos 4 d. vienybininkai tu- Į mokslą “Kristus ir vaikelio nekal- 

rėjo savo pikniką Klasčiau* salėje. Į ta siela“
• Buvo graži programa. Dalyvavo 

sportininkai.
— Liepos 4 d. apylinkėje praėjo 

ramiai. Buvo karšta diena. Daug 
i išvažinėjo pas gimines.

— Liepos 5 d. S. L. R. K. A.
105 kp. Forest Parke laikė pikni- 

. ką.

giausiai v«w» WestfWd’o, Spring- 
fleJd'o, Hdroke, Easthampton’o, 
lNorthampton> *, Woree*ter*to, 
JPittsfįrid’Ofi Granby Beturiu* 
skaitlingai dalyvauti jame, ypač 
kad yra kilnus tikslas-*■*- Bažny
čios naudai

Pora savaičių ątgal grįžo iš Lie
tuvos žymų* ^estfield’o veikėjas, 
laikraščių bendradarbis Antanas 
Macaitis, kurs parvežė daug lietu
viškų dovanų giminėms — pažįs
tamiems, o klebonui kumpi, bu* 
rankų ir milžinišką- sūrj. Matyt 
mūsų Antanui Lietuva labai tiko 
— džiaugiamės!

pri«* piet įvyko Rytų prov. K. Ipmą piet jvyico ityių prov. gegužės 26 ir birže*
. susirinkimas. Po susirinkimo ljo a- perskaičiau dar

G*"‘-j0R ,<Dwl,Wn-
Migerbtl jubiliatą kun. M, Pankų. I^yi tajp pa.,eno jP nęgąii gręį.

5?, *»'”«'» J’1{v«’roki*iiAing»itaoti. O gal fcur kelia- 
charge d’atfaife Dr. M, Bagdonas,
pp. Dangčiai, pp. Lynch, Morg.l ie|koshi “Darbininkui” maišą 
Stačiokas, ponia Miliauskienė, pd-Įy^ pranešti atgal South Boston, 
nai Veličkai, p-lč Miliauskaitė,
jBtivo ir kalbų. Toastmnstoriu bu* «paVasaryje” tai mano centras, 
va Dr. Kun. Bružas. | Atlankiau ateitininkus, labai man

patinka jų šalti barščiai. Valgyk
la pilnutėlė, Mes turimo didžiuo
tis ateitininkų ir pavatarininkų 
inteligentiškumu ir krikščiontika 

I dvasia. Jie nesibijo valgykloj prie

uEtunsmiu
Mea priimamLIETUVOS 

BONŲ kuponus už pilnus 
pinigui. . -

Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagal dienos 
kursų* ■

Mflaų kraufuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortei ir 
Eiliniam pinigus—doleriais 
-—į Lietuvą Lenkija ir Lat- 
vija.

Nuo dabar ant čeveryky, 
skrybėlių, marškiniu ir baltu 
skrybėlių numušam 10%.

Baltu šiaudinių skrybėlių 
turėsim iš Italijos vėliausios 
mados,

Malonėkit mus nepamirš* 
ti.

AM1R1CAM DRV GOODB 
STORI

P. BARTKEVIČIUS, Sav., 
m No. Mrin Si, MonteUo, Mum

LINKSMI ŠŪKIAI IR
MUMS PUNIOS

Bengia Brighton’o Palaipinė* 
Draugijos

UEPOS-JULY11-12D. D.
LIET. TAUTttKAMB PARKE

LAWRE«CE, MASS.
Apie darbus

tamO paskutiniu laiku
bai visai pagerėjo, Keli fabrikui Lornvėa Kzdas
dirba pilu, laiką, bet yra fr tokuj, Pranu Manl(um 
kuritf dirba po 3 dietiB j aavait®. w slankyti J. Karoų. ' Muma 
Bet žmonės jau džiaugiasi. [vadovavo “Pavasario” centro raž-

NeteimS Į ti įlinka s. Reikėjo išgauti leidimas
tv x »• «** j iv, .lnuo Naro Teismo prokuratūros ir 
Bufeto 27 d. natoj nežinom. v ^,.o k# 

piktadariai įsiveržė j Tamošiaus1 H
Valiacko namus, sumušė jo žmo
ną, nulauždami jailcoją. Valine-|vJ 
kienė dabar guli Ligoninėje ir ne
žinia, ar pasveiks.'Tie plėšikai su
mušė ir T. Valiaeką ir jo gyven- 
toM stosi Jonaiti; jie ubu gydom M Norfj’au verkti ir vargini 
namie. Tie plėšikai pinigų neieš
kojo.

Laivrence dar nebuvo girdėti, 
kad kada nors toks įvykis būtų į- 
vykęs.

WDRCESTBI, MASS.
Laukiama. GarbingoSvečio

Iš tikrų šaltinių sužinota, kad 
liepos 19 d. šv. Kasimiem parapi
ją turės garbingą svečią; atvyks 
J. E. Vyskupas Petras Būčys. Iš 
ryto bus iškilmingas priėmimas 
bažnyčioje.. Po pietų J. E. atvyks 
į Mai^nio parką, kur bus milži
niška gegužinė. Kalbės Tėvas Ma
rijonas Jakaitis ir J. E. Vyskupas. 
Pelnas naujai nupirktai kolegijai. 
Thompson, Conn.

Gražios yasąfanAi
šv. Kasimiem Seserų Rėmėjų 

26 skyriauą gegužinė buvo biržey 
lio 21 d, “Maironio” parke. Die- 
fia buvo laabi graži. Todėl ir žmo
nių buvo labai daug, Čia jau ga
na gerai žinomi Seserų darbai. To* 
dėl ir Woreeėter*io lietuviai, įvei>* 
tMami jų dariai visuomet skait
lingai atsilanko į Sąosrų parengi* 
mus, O prie tų yra daug gerSšir- 
dšių žmonių, kurie minėtai gegu
žinei gausiai aukojo įvairius val
gius. Todėl minėta gegužinė sky
riui davė pelno $46.50. Visiems 
aukotojams ir prieteliams Seserys 
ir rėmėjų skyrių taria nuošir
džiausią ačiū,

Darbininkai, kūne darbavosi 
gegužinėjez M. Ščiųkienė, M. Da- 
lionienė, Bendoraitč, E. Miliėnėj 
Bendorienė, F. Kandratavičienė, 
O. Landžiuvienė, Danilijpnč, M. 
šeškevičienė, K Senkus, P. Leng
vini*.

ninkai labai skubiai ir palankiai 
mūšy prašymą pildė ir nors susi- 
včlirmmo ir diena nebuvo lanky- 

I mui, bet mums leidimą davė. Val
dininkų mandagumas pavyzdin
gas. Karosas atrodo pasenęs, su-

imu DIENI

susilaikiau. Jis gi, nors akyse ro
dėsi ašaros, bet'nudavė šypseną ir 
linksmumą. Per mane sveikino 
rytus — Bostoną, per Zdankų va* 
karus — Chieagą. Daug kalbėtis 
negalėjome, nes sargas stovėjo. 
Parašysiu daugiau.

i M. A. Morittaaa.”.

Šokiai šeštadienį, liepos 11 d. 7:30 
vai. vakare. Piknikas sekmadienį, 

liepos 12 d., 11 vai. rytą.

Pelnas eis Lietuvių Liaudies Namo 
palaikymui '

Gerbiamieji: šis piknikas <rra ren* 
Šilimus (IhHIaualoml* pnatansomls, to- 
nei bus ir {vairus, todėl nepraleiskite 
Moą progos pamatyti Aitą mllilnllka 
pikniką. Bus vhokią Šalsią Ir prakal
bų. Montelloj turi pasirengti traukti 
virvę su Brighton’o (IrOčiaualsfe vy
tais : kurk* laimės tie raus cigarų. Bus 
merginų ir moterų iaislni. Piknike 
bus laldžlaml laimėjimai: kuria turite* _ 
tlklefus, tai tėmykitg, kas laimės, Pik* 
nike Iras ir citata.
| lekmsdhmlo ągtą butai Melu 11 vai. 
rytą. nSo Urtavių Uaadita namo JMS 
Uncolh 8tų BrhthUitv Mas*.

| ' Kviečia KOMITETAS

aaldytvvai

VaMytaiiimiiminniiHiiM

worchtir,mam

į | , I t lifclĮli Ii i r rf. 1.1 f. \\ .n ~ :*■**■*

GHARBON’S

leporterte

■ t

daugelis Žmonių net 
apsiverkė. Paskui buvo nutrauk
ite atvaizdas — fotografijos.

Primicijos

Atvykęs pas mūši) kleboną sve
čiuotis naujai išsišventęs kun. J. 
J. Kripes, gyvenęs East Granby, 
Iconn., laikė primicijas, laike ku-

Liepos 3 d. Miaspethe buvo Irių bažnyčia buvo pilnutėlė žmo- 
atlaikytos metinės mišios už a. a.jnių. Jisai pasakė gražų Dievo šo
kim. M. Cybelį.

IŠMOKITEJUOKYISI
40 msMnėle rašytą poiU«WčIų juoką 

11 rl«i peRmulo ui vien* tlolerj lėsiąN t 
Iltfytojas Arejsi Vitkum***, Kaunu*, 
LHhuiuiĮ*.

LOS. Kuopų-Susirinkimai

PAGRAŽINKITE NAMį 
IR KAMBARIUS

GerlRKMlu penttt. M«r parduodsiM 
gerą pmtą Ir pepterą ptgUm Mgs 
kitur. Be to, mes pentinam* įmuksi 
W vldate Ir lauko. GrliMlta atnaujt-

... <■- 
CHBSNAB A SCKUKA.

m Millfrnrry Bė, Wor«*tert Msa 
Dlal 4—T21S *US SKILVIS VMM 

’ tMUSSYlPDUS
figa JA* turiU mažą apetitą tr ką 
valgote yra tankiai nnvirakinaRia, 

ro jum* tesmatttną, imkite 
m Ūk per keitei dienas ir pa* 
kepaprastą pagetėjtaią: Nu- 

mtteika jam* geresni apetitą 4r> 
valgysite bus lengvai suvirškina* 

Ntįse-Tone teršto kftną nuo Ilgų 
tafeltn* tekstų ar pašilto pakrl- 
l nuveikia konHipaclJą Ir pH- 
Mają spėką Ir J$tą nervams, 

ir KyYsatlKMdsalsm* erta* 
Itegs-Tone yra partiavInČfcsMH 

ą Jrijrn spiftklninkas ne- 
paprašykite 31 tatakyti dėl Jta 
mtelato

ROCHESTER, N. Y.
Atostogos

Klebonas kun. Jonas M. Bakšys 
išvažiavo atostogų liepos 5 d. va
kare ir išbus iki liepos 11-tos d. 
Pirmiausiai sakėsi aplankysiąs sa
vo buvusį ir didžiai mylimą klebo-| 
rią kun. Ambotą Hartford, Conn. J 
Taipgi savo draugus klebonus! 
kun. A. Petraitį ir kun. K. Vasį.l 
AVbrcester, Mass. Taipgi kun. Ka- Į 
yaliauską, Providence, R. I. OI 
svarbiausias tikslas atostogų iri 
kelionės po Naująją Angliją, ku-Į 
rios jau mūsų klebonas yra ižsiil- Į 
gęs: apžiūrėti ir aplankyti naujai Į 
nupirktą Tėvų Marijonų didį plo-Į 
tą Žemės dėl bernaičių kolegijos, | 
apie kurią prisižadėjo mums pa-1 
aiškinti parvažiavęs. Garbė mums Į 
Rodieater’io lietuviams turėti to-Į 
kį darbštų kleboną, kuris rūpina- Į 
si ne tiktai savo parapijos veika-į 
teis, bet taipgi ir kitais tautiškais Į 
ir dvasiškais reikalais. * I

dį ir suteikė palaiminimą po Sa
moa. Žmonės labai džiaugėsi, turė
dami savo tarpe tokį brangų sve
čią; laike pamaldų ne vienam rie
dėjo džiaugsmo ir'meilės aašra.

| Tą pačią dieną 2 vai. įvyko pir
mas parapijos piknikas, kuriame 
dalyvavo gan daug žmonių. Gry
no pelno parapijos naudai pada
lyta $110.75. Valio Weatfieldje* 
čiai!

tv. Kasimtero draugijos

ATSUAHKĖ VYSKUPAS
P. BOSYS

Šį sekmadienį liepos 12 antrą 
valandą "po pietų šv. Kazimiero 
dr-ja rengia savo pirmąjį .pikniką 
Liga’s Parke. Visa draugija, y- 
patingai pikniko rengimo komisi
ja: A. Dvareckas, J. Lingaitte, A. 
Masaitis, K. Masaitte ir pirm. A. 
Šabonte, sykiu su klebonu, spar
čiai ir sutartinai darbuojasi, kad 
Šis piknikas puikiausiai pavyktų. 
Kodėl? Mat visas što pikniko pel- pie veikimą*

PHILADELPHIA, Pa.—Liepos 
pirmomis dienomis Miladelphijo
je lankėsi J. E. Vysk. P. Bflčys. 
Jis aplankė visas tris lietuvių pa
rapijas. Vienos dienos vakare bu
vo lietuvių susirinkimas, kuriame 
Vyskupas Būčys pasakė kalbą 
Įspūdžiai buvtr labai gražūs.

MkihU rąžomą '
• čia yra 3 lietuvių parapijos ir 
veikiama, berods, daug, bet lai- 
kraičiuose ytetekat mažai žinių a-

Greitu Ulei PaUrnvluu | 
’ | IEmH

JFtr AMUK*a% MMU MMinuMMlI laUVĮM 
basiumi DBunn&MB
JUUKKT . HWtOtt ■
Ibralteoja irtulkrlul kas taraltA Taipgi «toM*rW

teplaukiate! mas poiHilIurl*!* kamMtinlata tadrate : I
GT. louig, mhwaukii ir clivrlamd
Ttaderfnkl gėlikrttete auiMHmi M item pa

InforaudJO krafotite* į Malte* Mastas misą

Liepos 12 d. visos Naujos Ang* 
lijo* lietuviai vyks į N. A«K. Fe* 
deraeijM pikttUiąkFfemkutat Re* 
servatkm Parke, Bedford Hillą 
Maas. X

Bus vienas iš įdomiausių pikni
kų, nes galės linksmintis svetainė- [ 1 
je prie gražios muzikos ir kitų pa-Į 
marginimų. Yra viltis, kad daly-Į' 
vau* lietuviai iš šių kolonijų; Sb. 
Boston, Lowoll.*Lawrcncc, Athol. 
Čambridge, Nomvood, Montello, 
VČorcester, Naiįhua ir iš kitų ma
žesnių vietų.

Bus uŽrekorduota dalyvavusios 
kolonijos, taipgi ir automobiliai 
bus rekorduojami ir paskelbti Į į”1 
spaudoje au išreiškimu padėkos. Į 
Bus skanių valgių ir mnkštų gėri- Į 
miį. Įžanga veltui.

Važiavimui dėl busų bilietus ga- Į 
Įima gaut pirkt žema kaina pas J 
kai kurių kolonijų eikėjus

Dėl informacijų telefonas Uum-L 
versity0019. • -Š [

Kelrodis: Važiuokite per Lex-[ 
ingtbn į Bedford .No, 4 keliu. Va- Į 
žinokit Massaehusotts Avė. Pri*Į. 
važiavę kapus, pasisukite po kai-Į 
riti ir tuo keliu į vietą huvaŽiuo* [ 
aite. '|

Valio broliai ir sesers!. s
Tamaukim Tautai ir Bažnyčiai. I

Karštas potrįjoiaa |j
* -I

Greičiausi
BAUBLY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Mto* S Dte*<rt Ant
VsMita* i»er CkertaiMta|

TIK 7 DIKNOS I LIKTUV4 | 
speciali* trakte te Bramerhatm J 
AH>* keitettJde riraprtainia teita |

C O L U M B V ST*teid mtotetteial fa* tavaitl te- Į 
(iteakistel gerai šlitostate LkH I 
kabinlntete tekste In- į

iuratetiją ktentelt p<* ėtef į 
bite Ytetlnį Mrante *r |
m BOYrjRTON' RT. HM į 

W5T0M .
ėllMAH

LLOTD

ritfo aukštų klasių, ii tikrųjų nėra 
Hnr jaunas.—Prof. »t ialkais-

HARTFORD, OONJT.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 12, tuoj po sumos, bažny
tinėj ąvetsinlj, 41 OapHolAvanua. 
Malonėkite ris nariai ateiti, dm y- 
rs svarbių reikalų dėl kuopas nlu-

Taipgi malonėkite užsimokėti ku- 
rių yra užriliką mėnesinės duok
lės. LDG.gkp.rstt

' BALTIM0R1, MD.
Liepos 12 d., sekmadieni, titoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyk* LDS. 30 kp. sut
rinkimas. Malonėkite ateiti visi

Kviečia Valdyba

vyks liepos 12 d;, 6 vėl. vakare 
bažnytinėje svetainlje, 41 Prov- 
idenee St Visi nariai būtinai atet 
kitę, MO turime apcvarityti kele
tą svarbių klausimų. Bs tu, gera 
proga nšrimpklti duoklei.

▼aMyta 
ĄaiinKmmįiįlrAM

LDS. 8 kuopoe mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, liepos 12, 
tuoj po sumos, Lietuvių bežnytL 
nčj svetainėj. Viii nariai malonė
kite atsilankyti ir užrimokMi už
vilktus mokesčius. Valdyba '

LDS. 97 kp. sutrinkimas įvytai 
sekmadienį, liepos 12 d., tuoj po 
apmos. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkam* prisirašyti prie ria* 
nintėlfa darbininkų organiaaeijos.

Valdyta

man įvyks sekmadienį, liepos 12, 
tuojau* po sumos, šf. Audriajam 
por. svetainėj, 1123 Lamon SU 
Kviečiams narius ir narsa ateiti te 
kurių užvilktos duoklės užsimoki* 
Ii. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti VaMyto

kimai įvyksta Hekrimą MAataį, * 
itakmadiaūy, po 15 d* Iv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje avotaMj^

NllFARK N. J. J
LD$. 14 kp. anairinkteias įvyks 

penkladtenį, liepos 10 d. <Kur?) 
7:50 vai. vakare. VH nariai taria* 
Čtemi ateiti



K (.umoM 
vakarai

peštadicnl Ir aekmadknį, birft- 
lio 27 ir 28 d. <L š- m. M vtal kolo
nijų suvažiavę delegttkifėa) lau
kė prasidedant seimo, o yM 
minių vakarų—koiurorto ir vata* 
rient^.-

Pirmą dienų tabno ataijfl* buvo 
nuobodžiautai, riro turėjo ktalsy* 
tw pro toki* Jo ir raportų- T< nuo- 
Lodymų įžblažke vakaro koueer- 
ta*. 1

Koncerto programa buvo Ilga: 
nusidėjo iš d«im> ir šoklų. Didysis 
įr mažasis šv. Jurgio parapijos 
choras p, J, Brundrai vadovau
jant gražiai suduinavo apie 40 dai
nelių. Blažos mergaites, p. Brun- 
dtai vadovaujant, pašoko keletu 
tautiškų oškių.

P»nioH B. Brundrienta ir p, Mor
kaus solo ir duetas tikrai visus su

gavėjo. Jiedu gerai sudainavo 
“Skambančios stygos” ir kitas 
diimeles. r-

Sv. Jurgio parapijos abu choru, 
p. Briindzime, p^ Morkus, o ypač 
chorų vedėjas p. J. Brundua iižsi- 
tarnavo LDS. XVI Seimo delega
tų ir visų datyv'hj mmširdžios pa
dėkos. Tas padarytu gaualids. ap* 
lodismentais.

Publikos buvo neperduUgmum.

Trt.Ro.Bo«ton88>5

A.O.mNA-$HMUU
IHTUVUADVOKATAI

Balftp du Untverritetu 
CORNKLL UNIV8R»ITY »U A.H 
G. WA8 JIINGTON UNIV. tu LLB.

“Darbininko” Kame 
(antro* labo*) 

M< Broaduray, South Boatofi 
Rėži dane 11 a

805 Harvanl 8t. Cambrldf** MaM. 
Te!. Unl verrtty Irt®—J.

=F

iraus s. gauk
Veda visokio pro ne. Dirt H-

flouth Bocton, Mato, 
Telefonai: Boa Boaton 2732 

Namų; Talbot 2474
A.

Vakarital
Birželio 30 <L A m., ptata»«*i 

•eįiiuL i^yko detef»tw(ro) ir m* 
čiiM įaftrbti vakatamA kutai «R- 
rengč literų Sujungta X kuopė* ,į 
žetatakč*.'

Vakarienebuvok*r*li»k*. Vie
tos klehonta kum K. Fatajnfe, ku- « 
ta tatai įmoHtaliai pri4mč įteimų 
Įniro t<xudm*M«riu. Ji* tatai nuo 
^mtatai pwroikifta mirinkušius 
svečia* ta parriškč Jinkčjtmu*, 
knd LIM orgtubteeij* augtų ta 
stlprčtų. t>o to, kum Pakalnis pa
kvietė garbčs stm’ta vlee-tansuta 
p, Petrų liaužvardj pakalbėti. 
itauiUr rlnkline publika p. ItatiL 
vardžiut Už jo gražių kalbų sukė
lė ovįacijM,

Taip pat gražius linkėjimus L. 
D; B- ta vtalinjal kolonijai W*1& 
kž šie svečiai: kuo. J. Italkilnmų 
p* K. Krukiitykas, tom. F, Juškai* 
lis, tom. F. Strokatiskaa, kliiit'Ig. 
Kelmelis, kup| J., AlekaiCums, J, 
Sm ilgis, tom. J^ BvagŽdys, A. F. 
KneiŽys, p. Broguilteiity p. Spata 
čys. Prie garbės stalo taip pat 
huvo tom. K. Pmilonis ir Tėvas 
Aug. Dtavolč.

Dainavo solo ta duetų p- Brun- 
(taienč ir p. Morkus. (IruŽiai ir 
jausmingai sudainavo. Taip pat 
<hiinnvo ir mergaičių kvartetas. 
■Dainininkams ir kvartetui vado
vavo p. j. Brmptau, Sv. Jurgio pa
rapijos vargonininkas.

Taigi seimimai vakarai pavyko. 
l*-n:is J. Bruudza daug darbo ir 
laiko padėjo sųrposdamas gražų 
koncertų, o Moterų Kųjungos 35 
kp. ii- LDK. 10 kp» daug pasidar
bavo suriioSdamos vakarienę.

* Tad gariu“ §v. Jurgio parapijos 
klebonui tom. N. Pakalniui, tom. 
J. Balkonui, New Vork*o ir Neu* 
Jewcy skyriaus redaktoriui, p. p. 
Brundzai, šv. Jurgio parapijos 
vargonininkui, Keimininkems, L. 
D. S. 10 kp. nariams, choram ir 
solistams už tų didelį darbų ir im- 
ramų LDS. organizacijai.

______ Rap.

Tri-I. B. 0441 HobbariftM 
ADVOKATAI

P. IR K. KMHAIKKAI
(AptūboriaM ftUtaortce mum)

- m ■ Itmt 4 
FMAMARJ. KALIKAUBKAJI

Brof. X tidiaavišUM į

MUZIKOS MOKYKLA
Lrtkdjor duodame# privačiai kate 
mtteum taip k suaugurteMa rttng 
peagratoo Mušiko* KoMeriratorife 

Pamoko* ateklnąmo* lirtavkl 
talbote.

780 Ootambia Rd„ Dorctatttr 
M Columbia 017«

KAZYS J. KALINAUSKAI 
Bortam ofisu: 

\ 89 State Street, Rooat M 
Kro.: 18 tatataat SU Dorekroter 

TeLTaJUtSm 
Oftroi*ttara*:»XM.lld»P.M.

f

FDRNITURE CO

DOKCHSSm CIATHUra

Vtookiu# drabuiiua «luvu, raliu-Ir 
pertaisau. Patariu gagai uiiaky- 
mo. Futra* pertateom Ir Išvalom. 
K# mitat* teikia BteUtl »2A00./i* 
tik vt 112.5a parite* g«nuituoj«- 
mia, ne* tam tikra* *Mta*a turiu*

ĮTARTIM VALŲTrIB
1854 DORCHESTER AVB.

Tai. Ootaabla SMO

ė: 3

SS 
art

5?X S.
* «H 41£* x<

*■*r* e;
35 »tt*

^Ws*!

LDS. uBMTKQ TOMuMS * ]
Įvyta liepa* 7 d* lMlyv»*<* ***- 

ir nau>ta« Ctaitro Valdytai 
nariai: kun. K* UrteMvNta, kun. 
J« ivaa^ys, kum Pr. Virmamdta 
kum E 
A. F. J
Versacta*, J Smiltį A. VaataiM* 
km. V. TamuiMnim, K. Venčiu*, 
J. &dkk J* /ackevičta X B. 
taučka. Buvu#k)jl valdyta perta* 
ve mvo pareiga^ linkėdama, nau
jajai valdybai pasekmingai dirbti 
urganiaaeijoagerovei. ,

►V1

VIETINES ŽINIOSl
MUgaei Un tegali hfcyti dtt per 
4afcte j< kilnojimą.

P, Norkau** ir Zdankee aplan- 
fcf »fr Jonų Karosu.

Belo prasto, tad nu4t*;tata 
ryk panely luMitaotaitl, jr tad 
>• vrotuH* jr/takmtai Pairo
je liepai 5 d/IKU/

lamkk ’
LiejW 7 <1 “Dnrbinihke” apsi- 

anke proktg* MBtatstas iš Bu- 
ryea, Fa. ir kun. M. Pankus B 

rklgeĮMitl, Conn. Jie buvo «p*i- 
laukę ir pta kuu. Vi«n«u*M*

rattnnVpooDA

i Įjucvmna Yiiooiuni moktomo i* i»tuįW.

laive porų itavų, bft 4«tar Ltato- 
vaje gerai jaašM. Jta aveĮktaa 
viaua rovo f<ietdia« ir 
Amerikoje.

žm« M T r

Liepo* 6 d, kltbona* viešai dl- 
tajo parapijos pikniko gaspatlo- 
riuf, jį p^Įėjfja^’iįtapadHitate 
ir' yiatata aukotojam. J*ui Dk- 
ym viidrout iimteriopai užmoka^

Ypatingai dėkn^^Brightoti’o 
Iktuviam* kataiiialfiK, kurie prie 
tavo *Wlo patari A78M 4 >

Garbi brightoniečiams.

■ VBITtffM ■
Liepos 4 £, t v«l. MOdtahųpii 

rt& nrišiomiM, Joni* Psntafcb, M 
Lavronce, Mas*, tai MKb< stt pa
nele StadJilniuhiufe, 82
Btater Bt., So. Bastau M*«. Jie-

t “■■.JI

Antradienyje, -liepos 7 pas Vate* 
bridg* klebonu lankBi gerbiami 
svečiai: Pralotas J. Miliauskas iš 
Ttaryaa, Jezaua Nukryžiiiutn 
ISroerų virUnlritas* kum Paukua, 
»rWiort Ctain. klebonas ir kiliu 
N. Pakalti^ įtatactom* M. Y <v 
Jurgio parapi jų* klebonas.

METINIS PIKNIKAS
—Rengia—

■f

mer Lamh ir jo gabus mokinėk 
Charles tankio (Kasys Vir- 
ataustos)- Kutvnge savo piešinių 
bei paveikslų parodų Medfielde, 
Masw. Jie tų vafedĮj-vaizddių pa- 
rodymu yra užvndinę “The Med- 
field art galiericu?*

Paroda tęsis iki rugsėjo mėne
sio baigos. Kas dienų galime vel
tui įeiti ir pamatyti bei pasipirk
ti gana grašių piešinių. Ypatin
gai gausiai parodų žniAncs lanko 
sekmadieniais. Pereitų sekmadie
nį lankė parodų ir sekanti lietu
viai kunigai: Urbanavičius, ŠvUgž- 
dys.v Virmauskis, Kneižis, Jenkus 
ir Škalandis.

Po parodos, rudeniop, artistai 
mano ten pradėti duoti piešimo 
lekcijas bei atidaryti ppveitaty- 
vaizdų piešinio mokyklų.

Norint nuvažiuoti'i imrodą, rei
kia imti kelių No. 15 ir visiškai ne
pasiekti paties miestelio Medfield, 
Maas., kuris yra ušIValiiole^Mass.

’čfe dieni 3 vai. po pietų panelė 
Etanu Naviekiutė, 268 BUvet Bt., 
&>. Boston, M»*. »u Jo
nu Viuagru. .

naujo gtbttojab '
šiemet BL nnlvemiteta 

gydytojo mokslu* baigė South 
BostoiuetM V, DseevMtaf, 
jau y ra atvykęs į Bostonų ta prak- 
tikuosis ,City llorpĮtalt Dr. 
Du^viėius liepos 4 d. dalyvavo 
Vyčių N. Anglijos apskrities iš
važiavime Falangoje, Lawronee.

Ilgai sirgęs Andriu* KrtanHus- 
icas pasimirė Bustai Sanatoriume, 
Mattapan, Mass,, liepos 3, 1231. 
Jm paliko 4 sūnus, Buvo p*šarvo- 
ta» pas graborių Akuneivičių. Lie
poj d d, buvo bažnytiškai palaido
tas. - '

PEUKRAUSTtlMH l, ARTIMAM 
IK TOLIMAS VIETAS

Už ktekviėmj daiktų ganuituojam
3S8 WBST BR0ADWAY

So.JBorton, Mase.
Tviėrdiias: So. Bortoii 4018*W.

[ Gyvenimo: So. lWon

ALTORIAU* TABMAUTOJŲ 
“WTUMMMI,r *

Liepus 8 d. nuo ryto įvyko šv. 
Petro bažnyčios vaikų 'altoriaus 
tarnautojų draugijos po globa «v. 
Jono Berkmano išvažiavimas 
Gtcen Hzirboran. Vaikai turėjo į- 
vairių žaidimų, pagal kun. Jen- 
kaus nurodymus, pietus, daug 
maudymuisi ir vakarienę. Baigiant 
vakarieniauti, vaikai išreiškė pa
dėkų už “outingų** kunigams Ur- 
banavieiiii. Virmnuskui ir Jenkui, 
šeimininkėms poniai Kasparavičie
nei, jos imdėjėjoms ponioms Auk? 
štikalnicnei, Zaletskienci ir pane
lei Sakalauskaitei ir uuvežėjams: 
knn. Urbanavičiui, pp. Konstanta 
pur Šidlauskui, Akunevičiui, Pet
ruškevičiui, Zaletskui, Petrikui ir 
Baltrušiflnui.

Ponas Bziracevičius labai norė
jo vaikučius išvažiavimai^ nuvež
ti, bet negalėjo. , Jis pasižadėjo 
kitj syk jiems pasitarnauti.

Ten buvę*

•r

NEPAPRASTA PRAMOGA

SEKMADIEMY, LIEPOS-JULY 12, W31

wbw mxdwa% kam.
HENGhl LIETUVIŲ PB0EEUI0EALV. IR.

‘ I>lį.iSI()ElElĘKŲ S^JUĘlIA
Tai -iš dhliiiuisiiį ir HnliSinialiMij Uvažiaviiiiiį

*u nepupronU pingrmn^ Wc5 niiujau dūlėta Lktuvių PI* 
liečiu Khdrn Ųomift vadovaujiu^ K Krmučiftrtui. ,

Chirurgijos protesoHiH Dr. A. J. Wcst-VyMmuitatditQi 
įdomių ir svarbių proJekdjų apie sveikatų, j?u krntųnmis pa
veikslais, kurių niekur kitur negalinm matyti. Bus įvairiitu- J y 
šių žaislų jauniems ir suaugusiems. Tgiimetojut gaus pub 
kiša dovanas-^pmim, ’

Huvažiuos uvėrių ift dųiig miestų, tad bns proga atnau
jinti požihtį ir naudiugai laikų praleisti. Programas prasi- . 
dčs i>:30 po pietų. Jeigu lytų, piknikas įvyta sekantį nedel* 
dieni. * ‘

KELRODYS.—PaimkiU Ko. 137 kelkį Jier Dedham fr 
važiuokit iki Pond Et, Nuo čia, rwit mtaų ženklu*.

pa gtob* M. iv* Draugija 

LHETOS-JULY18,1931 
WILL1TT POMD

Mffiamt Kraet, Mormood, Maaa. 
a

Kviečiamo dalyvauti visus So. 
Boatoniečiua ir apylinkių lietuvius 
irjlietuvsitea, Vieta grašį ir ga
lėkite puikiai pasilinksminti. Yra 
didelis ežeras pasimaudyti ir lai
veliais pasivažinėti. Bus skanių 
valgių ir. gėrimų. Be to bus gera 
mimika ir visi linksmai laikų pra- 
JeMite. Vieta ta pati, kuri seniaus* 
vadinosi Aliuko forma.

Bus’ai išvažiuos nuo lietuvių 
bažnyčios, Fifth St.» 11 valandų 
ryte.

1 Kviečia RBNGBJOS
Kelrodis: Važiuokite per Nor- 

vvoodų Frovidenec Ronte 1 keliu 
iki VVilron St. ir pasukę WtaąR 
Street’u privažiuosite vietų.

VISŲ BeMĖSIUI
Dabar kaip tik laikas pirk

ti dovanas mokyklas Imipu- 
siciiis stndmtams(čma) mano 
krautuvėje, kur galite gMil» 
pasirinkimui visokių auksinių 
ir paauksuotų laikrodėlių ir 
kitokių daiktų. Taipgi ir fou- 
taninhf plunksnų.

Ateikite nusipirkti arba pa-
i sižiūreti.

* JUOZAS DILIS
366 W. Bro»dway, So. Boston 

(“Darbininko” name) 
s ant trečių lubų _

•I'

I |
I
l

NAUJA GEtEŽIMĮT “ 
DAIKJy KMinilK

ISO WMT BROADWAY

80. BOSTOK, MA88.’ •»>»!
fikta krmiturėje g»*Unm gJtutbvį* 
aoklų mnatnlnkftniš įrankių, pi**, 
teriavlnm medžlugos, pahito, 
jų> vinių ir vfookto varnlta. Ita-' 
njimš iKjpleni nuo tk?. Iki 20e. ut 
rdlj. Silkių visokio diduma Atrt- 
Irite peraitilirJuli. c.

M,
■ Mamidžeri^

ck

Sį sekmadtaij; Ikpro 12 &, Ita 
tuvių profesionalu• ir pramoninkų 
sąjunga rengi* ^didelį piknikų, 
kurs įvyta WeetMedway, Mm 
kemeklio farmojėj Numatoma di
dele programa, •

PMĖIOSUIttOEDį! 
unnstMUi

Profesionalui, biznit-riiii, prttinoiilit- 
kni, kurie skelbiasi “I>ari>luinkv," tik- 
riti verti skaitytojų p<trH»«os.

Visi gairtnkitvs •‘ihirbinltike.”

PRIE (SERO GYDYTOJO | 
REIKIAKREIPTIS ..

talel pjųrydymo vltakte- 
krauju nervtj Ir daro*® ' 
ku 11)08. Karte taolhtf 1

.nuo reumatizmo, rton*d«tM 
■Lity, voėty, zrtlnlmų krtek-< 
'TTl’ilalp kokly kurto tart“ 

fftumėi ktaptte ttakntaL 
f Atminkit, MritrtrarlMta.* JF.II M W * z M * j

t
t

I

I
l

LAIŠKAI “DARinOMKO” 
ADJOMimaUOJ

Top. Vaidelytei Ik Lietuve* 
Society SL K R, JL iš Boston 
Jooėph Laehinaki iŠ Hartford 
P. V.Petrikichei Albertinai

iš Lietuvos
L* Gedminaitei iš Chkago
Julia Stanulis iš Boston
Levuos Augenskiene iš Lietuvos 

'AVilliam Tautvam iš Lietuvos

MARIJOS VAIKELIŲ ousirin-- 
kimas Įvyta bažnytinėje svetai
nėje Šeštadienį2:00 val.p. p.

MUM KM LAIKAS
Pirkite -iiamite ar famta Icmte Jie 1 

j-m i>|glausl. Mes turime-Ketety jprity
kuriuo* i»jAIuiV>2 itailik-

" riJjzile, kiuF tul yni geriausi irirRIniui 
k* Jdš ku<£* matėte. I'avjzdilul:
, SOUTH B0SWN*H, geroj vieloj ar
ti IJroatIway, l-rna iuiuliis U
kambarini »u maudyne, skalliynvins, 
žiltų vuuilehlti, gasu Ir elektros Švie
som, vieta dėl ganidžto. Kalų* $2,(XX).

SU KKAUTUVE naujas 2-jų šelmy- 1 
•nų po 5-kls kamlHirius Ir 2 kumbudal 
yrio krautuvės, elektra* šviesos, geroj 
birolo vieloj, South lioslou'e. Kaina 
12,000. y~ :

3-J U ŠEIMYNŲ miimts nuujatistys 
inmW |tal8>mai, garo Šiluma, iirl<^ ir 
ui pakai y plaztti, lalati rorahkioj ir 
gražioj vietoj Dorchesterty: huduvoti 
kainavo $17.000 pėnkl metai utgul; da
bar Jei garų priežasėly purridŲoda tik 
Ui 411jT>00. laibai lengvom!* Zfllygomis. 
(Jėrtyusia proga lit'Vttlnti plidgtm.

00 AKKŲ FAItMA prie gero kelty 
tik 17 myliu nuo JJostunty, 15 akr.il 
dirbamos, 100 fruktavų medity Mslnas, 
rcštns ganykla Ir niUkas, nanmlikum- 
biiriai mi elektroj švIroonŲ*, JkHe 
iMirne, vištinlnkai Ir letlaunė, 1-1 kar
vių, arklys, 150 vištų, parsiduoti tik už 
$S.5OO,-$2,500 Įmokėti. Galima mainyti 
ant 2-ty ar 3-jų šehnyuų namo apie 
liugtynų. t

Mes mainome namus į faruitis ir for
mas l iiaimis, kmn kas putloku. IKI 
pintinių informnclJu kreipkitės laiš
ku. telefonu arba ustneniuh

J. BALŲAAITI8
. BOSTON RHALTY TRlTST
317 R Stroel ir W. Bro*dway 

Aouth Boston, Mass.
Telefonas 2732

(7—mų

H
K
t

D. Klmga ir J. Šiaučiūnas rašo: 
“Malonėkite priimti mūsų nuo

širdų padėkos žodį, už tokių ma
lonę ir labai patogių kelionę į 
Klaipedų, suteikta per Tanistų li
nijų, Taipgi dėkojam už manda
gų ir taip aky vų patarnavimų su
teiktų per panelę Paterson’iutę. 
(Ši punėlč kalta lietuvių kalba, 
tarnauja laive “Borgholm” —• 
stewardcss—-slauge. Šis laivas pa
laiko nuolatinį susisiekimų tarp 
Lietuvos ir Švedijos). - ■

Taipgi reiškiame nuoširdų pa
garbos žodį laivo “Borgįliolm” 
kapitonui, laivo viršininkams ir 
visai laivo įgulai, taipgi Tamstų 
skyriaus raštinei Klaipėdoj.

Mūsų kelione iš New Yųrk’o Į 
Klaipėdą motorlaiviu ‘ ‘ Grip- 
sholm,” Švedijos gęlžkeliu, Tams
tų viešbučio suderinimas ir laive 
“Borgholm,” buvo vienas iš ge
riausių pasilinksminimų ir pato
gumų. Tamstų patarnavimas tarp 
New Yorko ir Klaipėdos negali 
būt užmirštas, pagerintas ar pra
lenkiamas?’

te, 3—«, 1%-t rotai*; rok 
n lala 10—Ū UkUL

Tri. 8. B. 290H|«< 
LIRTUVIN * J 

OPTOMETRISTU 
liegaamlnuojuaki# 1 

t. prlrttiria *klflk|’ 
kreiva* akla atata# 
ginu ir amMIjattak 

ko*e (akiote) aky#* aUfrųMauMh* 
•« tinkamu laiku.

J. i. PJUUKABinS, O. D. - 
M7 Broadmyr, Bmrth iMta1

k

i
i

IKI

EmS!SHiS!j2!S!!?!SSSnSĖESaMSmtata**MJ

Tel. SjO. Ikraton 2G00 . J

Lietuvis Dantistas j 
A. L. KAPOUlUS j;

251 W. Broadway, So. BortMH
Ofiso vnlmidos nuo U Iki .12, 
1:30—6 ir nuo 6:30—U vakar*.*-

- Kemlomls mn> ,9—42, Vai. tatrtų. 
thtbatemls m«> 0 IM d vat yąk*<*v 
jietK'ltoJiiia nuo U iki t2,Vrtl. dkųta.

(l>Hgnl sutarti)
rTiffrrte

į
t

*•

mmmsM. MORKŪNAS KAUNI
_ Ponas Skolas Norkūnas, senas 

mūsų darbuotojas ir Vyčių tvėrė
jas šiomis dienomis vieši Kaune. 
Jis giria ten viešbučius ir ateiti
ninkus. Sako ‘‘ateitininkai yra 
taip gėri katalikai, kaip jie yra 
inteligentai. • Jin nei viešbuty ne
sigėdi maldos, nei kryžiaus Ženk
lo?’

P, Norkūnas sako apsistojęs pas 
zitietes. Ten jis kilojęs p. Zdankų, 
panelę Stašaity ir savo gimines.

P, Norkūnas sako, tad Kaune 
žmonės rengiasi neprasčiau, kaip

“BLUE COAL”*

to

SMftfl'

MHNUnial*, uiptt MHdMrteMa

HKHH# ir x*rof

;IA. ^KfCAUFM 
(WA«FA1UYM>W«

Ml B. Bmfrmy, M lartaa

TSSUTSj1 "T. ■, , F.' w. ’ ~ j
Lietuvis Dantistai

DR. S. A. GALVARtSKI
(GALINAUliKAS)

414 Brondway, 80. Boston
SrtMŽ '■KM®*. ■.M’tRI'

OfiMMi atdara* n*o 14 Iki lt rok
• tytoį niro 1:30 Iki»drt po *ta k 

aro • iki» rotai* Stata tata hPfgri, rortlvteMi I
, iir ~iit, *—rr"':*irr.'t

f*iiiii*riĮ-—1 'i*rort*itapBi»

(Central Skvčro) 
ČAMBIUDGK, MAM

I ĮlilMlllliyWI»«ml»>lll>Wlt1l>HlHHiHlil|HlllAwiW>AlilWMh

I [|l|l<tlWIIHIIMHHIH.<IHHIMIIIIII>IHIIIII<»»WW<l|ll»>l|IIWl|

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĄ

PAUCS CLOTHfNG
«M W. BB0ADWAT

(turpe F Ir lXnrbc«tcr StsJ
South Botum, Haas.

1 Užlaikome vėliausios mados vy
riokus driihužtas. GndUausias va- 
garine* skrybėle*. Pas mug vista 
Hidmi ntrksltė.

««rWMfc<ir livrus LIKAS

K. ŠIDLAUSKAS 
" mav ji* auonKKiūs 
01S U*r >10ADWAT 

Bontt Malto*, Maaa.
Td. S. B. 1398

Jo krautuvėje galima gauti 
“iro-croam,° tonlko ir kita 
kta valgomų daiktų. Attikite 
ir persitikrhikitė*

Tai Vmverrtty >466

DR. SUSAN EL0D1ENE! 
(CURRY)

; Lietuve Dantistė.
Valandot: 0—6 ir 7—9 ’

Maine, N. R. 1? Mase. Moterų 
Sąjungos .apskrities suvažiavimas 
įvyta Liepos (Jųty) 26, 1031 §v. 
Petro parapijos svetainėje, Fifth 
St.pSputh Boston, Mata. Sesijos 
prasidės Kmą v«L po pietų. Svar
bu, kati kuopos prisiųstų skaitlin
gai atstovų, ne* «uvažtevi|i«s 
pridfeeiminū Taipgi bus svarbių 
reikalų svarstymas, liečiant dides
nę dalį apakrhiro kuopų ir naujos 
apskrities valdyta* rinkimas. ' 
’ Ąptai Pim, X MąMtata

M<ky*f KuuMml Tiktai

t
BATCKLMI WIffTW**E

OMU. CMHHC
4M WroadwiT- StNrik BttiM

- ri|(HDGWHA»

G. G. STORAS 
atitars &uJr rtmllhl ■* 

WW00D ^Ota KTUDIO

Santara BM<.t Roma 64 
lferwea4, M»ha

t Trt-«M2 ■
Iterou visokie** rtlHro pireikrirtt 

tiebrrmjtal
AWTRA STUDIJA

45,3 Broaihroy, So. Uostė), IfoMr 
Tri. K Ik*, m*, - .

<IR.~J| 1- ■ įĮfc*fAiiįy —it į -įi Ii t ĮI .įr jį, ,1 ■ lt, įr.. >■ I IHI...M.M

MUSU KIRPYKU
Pttraš tvedtair juosta Kuiu- 

tanh (Pcter and joc) perkėlė sa
vu kirpyklų—^kutyklų į naujų 
vietv-*2 W. lr<Mdway, So. Bos
ton* ; •. • v

Kiįyklos abu savininkai pra
neša savo maloniems seniems ir 
naujiems koattutarlams, kad nau- 
jojr vietoje veikia ir naujos kai- 
nost-nuo šiol skutama ir kcrpųrta 
{d$ak* antaėiau. *

■w*m

DR. J. LANDŽIUS 
(8«ywmr)

i lu:tcvi$ «mroiAs m 
į PilItlVItGAN .

Vlrturly Ligoms Mthtt Vartė
N-itay. Cttra«V,totrtine SyMm <T 

<k) Vliuu'lŲ Ir IMns Llm*
i ofiso vai,: s—'

■IMUPM ia-1 -Įmrr>iąmjįnyr>i'i*i

rAtARNAltniiut miNA 
IRMiMh

D.*. ZALETSKU
■'- GBAtOKItmiB

> .BAX4UKVOTWAM
«TT ir M OmikrMn 

tarti’ vBMDrMfVi MUN« ■
Va|Y»r»ltr MM-IV.

| įwii|<ii>tiiii«>ilii»wiiiiiiiiiiWW<.»iim 

♦tHtorterBta 

MEKUS, N.K

Ofiro YiMta: W fer X
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
KATALIKŲ SEIMELIS
Li<‘IUis 4 d. Aušros Vhrtii

- jMtiupIjos svetmnvjo, Ncw 
York e, įvyko šių žipylinkin

* lietuvių katidikn seimelis 
= . kuriama dalyvavo gražus 

būrelis orgąnizaeŲą darbuo
toją, kurių tarpe buvo ir 
šie dvasiškiai: kun. ftešto- 
kuK, kim. Pakalnis, kun. 

f Kelmelis, kun. Balkonas,
?• kun, Lckčšis ir kun.. Kara

lius,
Seimeliui pinikai vivlova- 

L vo kun. N. Pakalnis, ku- 
? yiam gelbėjo Netvark’o klc- 
t, holms kim. Kelmelis. Hvk- 

retoriavo brooklynietis p. 
Dumčius ir patersmiietis p. 
Kįiranaitis.

. Šelmei i.s pasižymėjo ne 
skaillingnmn, bet rimtumu 
ir gaižia nuotaika. Kiek- 
Yienas klausimas buvo svars- t 
tomas gyvai, nuoširdžiai ir 
rimtai. Jaunimą pavyzdin-

- gai atstovavo p. Balt varna i- 
. tis, kuri., gražiais savo išsi

reiškimais miš\*ifdc L. Vy
rių organizacijos, siekius ir

£ norus dirbti "Katalikų Baž-
; nyčios ir lietuvybės naudai.
? Apie Katalikų Akciją ir

jaunimą — trumpą, bet gra
žų — reft'rata patiekė kun. 
P. Lokešis. Spaudos reika- 

L lūs gyvai apibudino kun. 
r Dalkūnas. kun. Pakalnis ir 
r įh Mačiulis. Lietuvos būklę 
f ir tenykščių lietuvių kataĮi- 
k. jai mmkią, padėti iškalbingai■ 
J*fraŠviotė p. K. Knišinskas.
į ^Lietuviu Dienos” rengi- 
F mos komisija patiekė savo 
t. raportą, iš kurio paaiškėjo 

kai kurie trūkumai ir įvykę
i nl'Snsipyatimai, kurių drliai 
į nulieta diena nepavyko su

rengti taip, kaip pereito sei
melio buvo numatyta — dėl 
to ir nedaug polnvta. Ta- 
cinus seinudis išreiškė padė
kos komisijos nariams, ku- 

[ Tie veikė su gerais noraijt.
Kiek teko mstclieti. tai ’dau- 

t ginusia dirbta p. Dumčiaus.
Plačiau apsvarsčius Lie

tuviu Dienas rengimo reikš
mę ir nauda, prieita prie 
bendros nuomones, kad ki
tais motais surengti tokių 

; lietąviu diena, kokios šioj a- 
pylinkej dm* nėra buvę. Tr 

ii Tūliai laikas lietuviams ka
talikams paimti parengimų 
v*adowhe. nes didžiausioms 
ir gražinusioms parengi
mams medžiagos yra pas 
mus.

R

PRAMOGOS

Taigi, ateity bus du šios 
apylinkes lietuvių katalikų 
dideli įvykiai: Seimelis ij 
Lietučių Pieną, Seimelis 
Irus žiemos motu su iškil* 
mingomis Įiamnjdomis ir imi* 
žibale pirmūną, gi Lietu
vių diena vasaros metu su 
plačia ir nepaprasta progra- 
nia, kietus parengimams bus 
siikoneimt motos visos šių a- 
py linkių lietiivni kataliku 
pajėgos. Nėra abejones, kad 
planingai ir sistmnatingai 
šiuos užsimojimus vykdant 
— susilauksime gražių vai
sių.

Seimelyje priimtos sekan
čios rezoliucijos:

1)71 katalikų persekiojimo 
Lietuvoje

Rytinių Y'alstijn Lietuvių 
Katalikų Seimelis, įvykęs 
liepos men. I d. Aušros Var
tų pa ra pijus svetainėje. N'ew 
Yorke, plačiai apsvarstęs 
dabartines Lietuvos valdžios
žiaurius Lietuvos kataliką 
persekiojimus, reiškia savo 
griežtą protestą Lietuvos 
Prezidentui p. A. Smetonai 
ir Tautininkų partijai, kuri 
remia neteisėtos i^riausybes 
žalingus ir Lietuvai pražū
tingus darbus. Smerkdami 
visus jų žygius, nukreiptus 
prieš Katalikų Bažnyčių ir 
tautą, reikalaujame, kad tuo- 
jmis būttj nutrauktus Lietu-* 
vos katalikų pemkiojimaš 
ii- grąžintos jiems deramos 
teisės.

Katalikų Bažnyčios herar- 
chijai ir visiems lietuviams 
katalikams reiškiame nuo
širdžius užuojautos ir ištver
mingumo kovoje už savo tei
ses ir laisvę.

Nutarta, šią rezoliuciją 
pasiųsti Lietuvos Preziden
tui ir Lietuvos Hierarchijai.

Kataliku Akcija ir 
Jaunimas

Į Per šį ąuąirinkimą dar prisirašė 
prymaujo mWs; O. DąbrovoJs- 
| kaitė, M. Jteiiktetyft ir H. Poderj-

j Vytautu bigimai
I Bėgime nuo Vytauto apauatiivės 
jBmlįlyn, į Klaščians purką Mas- 
’pęth. 21 d. birželio, bčgo keletas. 
Į41-mos kp. vyčių. Dovanas laime- 
j jo šie nariai: pirmą dovaną, didelę 
ttaurę, A, Jv Mažeika, antrą dova
ną, mažinę taurę. V, Pečkaitls ir 
trečią dovaną, mažiukę taurę, Jo
nas Karaliukas. Tas dovanus šie 
nariai paaukojo 41-mos kp. klu
bui, išpiovę raides.

Visas klubas 41-mos kp, taria 
šiems nariams vytišką padėkos žo 
dį.

A, Al na

ELZBIETA BRUNDZIEN2
(po tavai* VotyliAta)

Po sunkios ligos, pergyvenui SC mt, aprtpfateiv. Sakra
mentais, mirė Marijampolėj, birželio 14 d. 3:80 ryte, 1931 m
Gyveno Piliakalnių kaime, šnmkų parapijoj Paliko dide
liame nuliūdime 4 sūnus: Vincą-^lUrijampolte “iagrte 
ved., Juozą—ūkininką, kun. Miką—Ūdrijos IdebOna Lietu
voje ir Joną—Amerikoj, BrocHyn’e, žv. Jurgio par. varg
3 dukteris: Elzbietą, Antosę Lietuvoj ir Oną—Rusijoj; 3
marčias: Viktoriją, Adelę Lietuvoje ir Bronę Amerikoj; 2
žentu: Juozą Puskunigį ir Kostą Gremsčkžną; 2 seserį: Kot-
riną Vilkaitienę ir Jievą Giraitienę; 10 anūkų ir daug gimi
nių Lietuvoje ir Amerikoj.

MrteMfr 10 d. J
kų parapijos kapuose, falo savo vyro Targio f

Už veliones sielą bus laikomos gedulingos pamaldos Kopos
15 d. 10 vai. ryte, šv. Jurgio par. bažnyčioj, 0. BrooHyn, M
Y. Laike mišių giedos New York’o ir Mmr Jąrsey vargoni
ninku choras. Širdingai kviečiame Šiose pamaldose dalyvau
ti: gimines, draugus ir pažįstamus. .

Nuliūdę sūnus Jonas ir žmona Brundzai

* Liepos U d. nv. Vnrrto dr-jps pikni
kas Fci<lmnn‘s Cįitoons County l’itrk. 
Maspotti, Apnikimo par. namini.

Liepos 10 <1. §v. Uožanfianc Pr-jn 
rengta .IŠvaątavhną J Forest Parką.

rtijgpinčio 2n <t Klasėmis cųntom
• pirko, 3tns|M4K b, L Sv. Vardo dr-k^ 

HtUlkns ApreKtUnui parapijos naudai.

KngSųo 1.T d. Karalienės A wlų pa. 
rupijos Itoftinėlnus Pnuiglja Uirės sa- 
w> pikniką Fm'cst Parke.

Mpatlų 10—10 <i. d. Apreiškimo pora* 
piji#.didžiulis hnznrns.

Himllų 23 d. Apreiškimo pa r. merga b 
'mjdMo < boro fcnnif»rtjw.

Lk lmus Vyri*) įbUnltūr* M’lnmą | 
vyksta rir*pia» b> is, to tr 20 d. Vyčių 
AaaibrtPlMim No. Siti ir ilitvenivycr 
Iti^ Bro<»klyn, N. .

kun. 1*. Lekėšin referato iv 
gerb. kun. J. Balkūno pra
nešimų iš Jaunimui organi
zuoti komisijos darbuotės, 
taipgi imant domėn seimelio 
dalyvių pareikštas mintis ir 
pageidavimus, vienbalsiai už
ginama sekamas planas:

L Remti Lietuvos Vyrių 
organizaciją, ugdant jos kuo
pų augimų ir stiprinnimą 
bei kuriant kuopas ton, kur 
jų dar nėra.

2. Parapijų choras, Soda- 
liti jos draugijas ir Sporto 
ratelius suburti glaudžion 
Koufederacijon šit L. Vyrių 
jaunimo organizacija, ku
rios konfederacijos vyriau
siu tikslu bns vienyti lietu
vių katalikų jaunimų ben
driems idealams: Kataliky- 
beif *TJehtrylreif Menui ir 
Sportui,

3. Remti Jaunimui Orga
nizuoti komisijos pastogns 
pilnam suorganizavimui lie
tuvių katalikjy jaunimo.

Spaudos reikalai
Seimelis entuziastiškai už

giriu laikraštyj “Darbinin
ke” vadamų “Iš Didžiojo j 
Xew Yorko ir Ncw Jeisey” i 
skyrių, ir reiškia nuošir- 
džios padėkos to skyriaus 
redaktoriui kim. J. Balkfi- 
nui,. kuris pasišvenčia to 
skyriaus gražiam tvarky
mui; taipgi ragina lietuvių 
katalikų darbuotojus Iten- 
dradarbiauti ir ši laikraštį 
platinti.

II. Paaiškėjus, iš praneši
mų Spaudos komisijos pirm, 
gerb. kun. N. Pakalnio ir 
buvusio Vytauto spaustuvės 
raanadžerio p. J. P. Mačiu
lio, kad spaudos^ręikalai rū
pestingai yra tvarkomi, kad 
yra planuojama prie spaus
tuvės užvesti didesnę krau
tuvę bažnytinių dalykų, ku
riais butų galima aprūpinti 
ir tolimesnių kolonijų lietu
vių parapijas ir kad pačių 
spaustuvę manoma dimnti 
ir tobulinti, w seimelio daly
viai dėkingai įvertina Spau
dos komisijos dailius ir |utsi- 
žada remti spaustuves reika
lus, kad tuo bridn’pftgyoĮtin* 
tų nuosavo laikraščio išleidi
mą geresniam pasitamuvi- 

iv- mui šių apylinkhj lietuvių 
[katalikų reikalams. .

RENGIASI seimui

t

■ fr

Mėtota: 8TAOQ fa-OTM

DB. BUDAS L VENCIUS 
nay tįstas 

X—JtAT
Manu? Tetotenae: Michtgan 2—4273
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M»-ryt*, flMI v*k>

iŠ W»torb'iry, P. Totoraitis ir 
t\ Jokulnpiskas ir iŠNw Britain. 
Conn. Ant lličKlnas ir V. Vaznis, 
lankydami BrookiynoJ įdomesnes 
vieta* atsilankė ir |.“Vytauto” 
spaustuvę. Gėrėjosi spaustuvės į- 
rengimu ir linkėjo spaustuvei aug
ti ir eiti prie išleidimo nuosavo lai
kraščio.

Liepos 1 d. atlankė -spaustuvę 
kunigai J. švagždys, Juškaitis ir 
8lrakansk«s. Taipgi LDS. buvęs 
sekretorius p. A. Kneižys.

1 Kep.

ATVYKS J. E. VYSKUPAS 
PETRASBŪČYS

BROOKLYN. N. Y. — Šį sek
madieni, liepos 12 <1. Švč. Paneles 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
atsilankys Jo Ekscelencija Vys- 
kūpąs Petras Būrys, m. i. c., 
kurs pasaldys pamokslą ir suteiks 
palaiminimą.

PBIEŠSEMNIS
SUVAŽIAVIMAS

LIŪDNOJE VALANDOJE

499 GftAND STMB1T 
(fclMM* Vato* Av<) 

BB00MLYM, M, Y.
——-t—-——-- -4

Rytinių vnhfiįų seimelis įvyko 
liepos 4 d., Ne\v York City, Da
lyvavo kun. Ig, KclmelB, A. fUau* 
šauskas, J, Kilota, J. Stankus, A« 
Pocius, J. Kazlus, J. IMkus, J* 
Daukšys.

Dabar daugiausia laukiame Var
gonininkų Seimo*

L. Vyčių Vytauto 41-nia kp. 
reiškia gilia Minto jauta P- P- live
riams, mirtis jų mylimam sūnui 
Antanui.

A. a. Antanas Kiverns gyveno 
layonnėj, priklausė prie violos 
Vyčių kp. ir liažnylinio choro.

41-ma Vytauto kp.

Moterų Sąjungos N. Y. ir N. J. 
apskrities priešseiminis suvažiavi
mas įvyks liepos 19 d., Apreiškimo 
Šv. Panelės Švč. parapijos svetai
nėje, No. 5th ir Havemeyer Sts,. 
Brooklyne. Prasidės 2 vai. po pic* 
tų.

Visos kuopos malonėkit prisiųs
ti savo delegatus, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyto*

SVEČIUOJASI
APYLINKĖJE

Matęs

ELIZABETH, N. J. 
ŽINUTĖS

NAUJA VAIDYBA
NEWARK, N. J. — šv. Cecili

jos choras turėjo savo metinį susi
rinkimą birželio 30 d., kur buvo 
renkaam nauja valdyba. Išrinkta 
pirmininku — J. Stankus, viec- 
pirm. — O. Vąhikoniutv, nutari
mų rast.—O. Šeruifitė, narių rast, 
pasiliko ta pati (jau tretiems me
tams) — O. Ludžititė, iždininkė— 
K. Grumulinnskiutė, iždo globė
jais — P. Alseika ir J. Bublis, 
tvarkdariu—A. Vingis. Graži val- 
dylm—getai ir dirbs.

Cteora* turte sava išvažiavimą 
rugpidčio mėnesį. Choro dhrlištus 
narys J. Gavėnas įstojo į vcdiisių- 
jų’loumn. Choras nupirko dova- 

1 ną.
i Choras jau prisirengė prie Var

gonininkų Seimo, kurs įvyks rug
pjūčio 2 ir 3 d. d.

Dalyvavo LDS. Seime

LDS. Seimas buvo Brooklyn, -N. 
’lY. Seimo dalyvavo knn. Tg. Kel

— Pavyzdinga lietuvių parnph 
jos choro narė Stella (taudėŠifttĄ 
šį pavasarį biygė Hacred lloart. 
lllgh Sėhool akademinį kursą 
lizabeth ir už didelį uolumą liko 
apdovanota. ‘ aukso medaliu. Gar
bė šv. Petro ir Povilo parapinei 
lietuvių mokyklai už prirengiiną 
geros mokines tolimesniems moks* 
tams. nes ji 1927 m. ją baigusi sto. 
Jo į minėtą high sehool. Choras, 
išgirdęs Staliną laimėjimą labai 
nudžiugo ir rengiasi padaryti jai 
“supraise.“

— Praeitas birželio mėn. daug 
liūdesio padarė mūsų kolonijai, 
nes mirtis atėmė septvnias gyvy- 
bes. Nemažas skaičius jų tarpo 
nukentėjo dėl nuodingo “mėnesi
nės” veikimo.

Varnas

Kun. Ig. Albavičhis » Chicago, 
Jll. liepos 6 d. atvyko į Wasliing- 
ton, D. C. pas Dr. M. Bagdoną, 
Lietuvos Charge d’affąirs. Svc-’ 
ciavęsis^porą | molis, A. StunŠatiskas, J. Daukšis,

J. Jucius.

Artinantis Vyčių visuotinam sei
mui, kuris įvyks rugpiūčĮo 18, 19 
ir 20 d., Vyčių 41-moo kuopos 
kambariuose, No. 5th ir Uaveme- 
yer S't, Brooklyn, N. Y. Vytauto 
kuopa pradėjo smarkiai rengtis 
prie šių iškilmių.

Liepos 2 d. Vytauto kp. laike 
ekstra snsirinkfcną; kuriame buvo 
išrinkta komisijos: 1. Seimo, 2. 
Programų, garsinimų ir bilietų, 3. 
Spaudos, 4. Atstotai ir sveriu pri
ėmimo ir 5. Teatro komisija.

1. Seimo komisija dirba visus 
darbus prirongimui seimo; kreip
kitės j ją Šiuo adresu: 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

2. Programų komisija sutvarkys 
programą, garsinimus ir biliętus.

3. Spaudo# kimusi ja privalo sau 
pasiskirti atatinkamus laikraščius 
ir^į juos rašyti nuolatos apie atei
nantį visuotiną Vyčių seimą. Į 
“Darbininką“ rašys apie ateinan
tį Vyrių seimą A. Alekna.

4. Atstovų ir svečių priėmimą 
komisija rūpinsiaatstovais ir sve
čiam seime laiku-

5. Teatro komisija bus išrinktai 
kada bus numatyta * parengimo

. vieta*.. *

PocJ tabta, kurio buvo taisomos 
kišente, dabar yra viską* atitaisy
ta ir galim* Itetl.

iom. P. Karalių Pattrson, N. J. A-1 
pylinkeje pabus apie tris sąavites, 
Gerb. kun. I. Albavičius sirgo a- 
pio 3 menesius ir sveikata nusrlp? 
nėjus. Gydytojo patarimu nntrau- 
|lda darbą Chicagojo ir vyksta Lie
tuvon (apie rugp. pradžią) ir 
bent metus laisvas nuo parapijos 
pareigų, gydytojų priežiūroje 
stengsjp atgauti sveikatą (Rivie
roje ir k.). Linkime mūsų katali
kų veikimo vadui greito pasvgiki. 
mo,

Gerb. veiltają lydi jo parapijos 
vikaras kun. Petras Gašlūnas.

BROŪKITH, N, Y,
Išlydėjo kun. A. Šmulkštį ’

Liepos 3 d. išplaukė Lietuvon 
kun. A. Šmulkštys “Fredcrick 
VIII” laivu. Palydėjo kun. ; 
Pakalnis, kun. P. Karalius, klicr.
B. Caukauskns, mokst E. Balan
da ir k. Tuo kirti išplaukė ir dau
giau lietuvių. Kun. A. Šmulkštys 
išsivežė ir forduką...

Atostogauja
Kun. J. Balkonas išvyko atosto

gų į Adirondacks kalnus Ncw 
Yorko valstijoje. Atostogaus per 
porą savaičių. Kun. J..AIeksiGnas 
taipgi išvykęs atostogų porai sa
vaičių.

Tel. Staže a-5O4S Notnry PabUe

. ate.

| KLAttlAUE

CLINTON PARKAS
PUtnlkamą baMama, koncertaiM, 

ioktoms Ir vtooktma pfltlIlnhMnlnl- 
nlBnama amagiausla vieta Brook- ] 
lyne-Mnspethe. Jau laika* afatoa- 
kyti sale ilemoa p&aontii.

J0NAS.KLAščIU8,8av., 
ktmp. Maspeth ir Betta Avė. 

lfaspetteW.Y.

laiepljone: STAGO 2—DKX5

DB. A. PETRIKĄ
(ZKBBICK) 

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4thSt., Brooklyn, K. Y.

Dtota«M 
Gan AMtietiks 

VALANDOS fe
Nao D vai. ryte Iki 8 vaL takara. 
Paoktadleniato ir Krtintadleniato 

tik taeltaros.

Kunigų V. susirinkimas Įvyko 
liepos G d. Pace Brook Golf klu
be, Orange, N. J. Dalyvavo kuni
gai: Alcksiūnas, Jeskelevičius, Dr, 
Bružas, Karalius, Vanagas; Jan
kauskas, Pankus, Remeika, Pa
kalnis, Simonaitis, Karkauskas, 
Bnlkūhns, Vembrė, Vasys ir pral. 
Milianskas. Tarp dienos reikalų 
pakalbėta apie “Motinėles** daly
kus, įnešimus . Seimui, Atlantic 
CUy, rūginčio 4 d. Provmeija 
por Centrų paprašė kun. Vnsj re
feruoti Seimui Maldų Rinkinėlio 
reikalą. Seime taipgi Ims kun. N, 
Pakalnio referuojamas Federael* 
jos nnu jbs konstilucijoa projektas. 
Sekamas K. V, ausirinkimas įvyki 
narrfsonė, rugpiūčio ILęk

[ Tcl. Greenpoint 9—2320

JŪSEPH GARSZVA
! GRAB0RIUS 
į — m—•

BALSAMUOTOJAS
tai mdfokd AWrim

BR00KLYN,M.Y.

►

I

Į

I

M. P. BILUS HiC.
BtfeLIAUSKAS 

Graboriui ir Balaannioiojai

784 Grand 8t., Brooklyn, N. T*

■ IIIIMBI ll II1II liiimfl.....ii.imu.i.mim u-nnnirt

K 8tuc a-om Notyy PtMto

JOSEPN LEVANDA

Tol, Netrtmm 4MJt

ANT. J. VALANTIEMS
L:il$nhn)inn Pratarius ir 

Balsbttmotoju*
Ainhautla Vhtoac Sakine

NotnryVuWc

.’Ū-U»i*72ftdSr.., (rijoslngtonAtc.)
. . Arti Omfttl St

■ NAmyrit. l i„ n. t.
GRABORIU* 

lOTUteo* Ava„ BrooMyn, N.Y,
i;

M SPAUSTUVĘ
Tw> b*m rfiptaoi : A. Gri|*-| JJROOKLYN, N. Y.-LPS. »

Khibo.kamb«rta®rtc greitu 4*iku 
bw įsteigi** bMrM, kur bu* gult* 
M* pirkti teita* baite ir sodte.
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