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Arčhangolsko mieste mirė 
iš bado ir šalčio vienas knta- 

’ likų kunigas, gyvenęs Rusi
joje. Jį lw)i.šcvikiškoji Sovie
tų valdžia buvo į tą miestą 
ištrėmus!. Visą laiką tekda
vo jam badauti, nes per sa
vaitę laiko tik kartą gauda
vo mažą šmotelį duonos ir 
vandens atsigerti. Be to, dar 
yra ištremti 72 aukšti katali
kų dvasininkai prie Baikalo 
ežero. Jie taip pat negauda
mi maisto badauja ir jų tas 
pats bado mirties likimas 
laukia. Dar apie 300 katali
kų dvakininkų skaudžiai 
kenčia ištremti Jaroslavly. 
Toks pat skaičius jų yra 
kankinamą badu ir šalčiu 
Solovko salose.

MILIJONINIS BANKROTAS
Kainu4 subankrutavo stam

bi Kamberio firma, kuri jau 
40 motų gyvavo. Kalbama, 
kad tai yra nesąžiningas 
bankrotas.

APVOGS KVĖDARNOS IR 
- KROSNOS BAŽNYČIAS

Birželio 12 d. nakties nie-

/Kvėdarnoje iš R. Kai. baž
nyčios šventoriaus nuo Šir
dies Jėzaus koplytėles iš 
karbonkos. atplėšęs užraktą, 
pavogė pinigu.

Birželio 15 d. nakties me
tu nežinomi piktadariai, iš
mušę Krosnos bažnyčios lan
go stiklą. įlindo į vidų ir,1 
atplėšę cimboriją, pavogė: 
1) monstranciją, paauksuo
tu vainiku ir pastamentu iš 
balto metalo: 2) pušką per 
vidurį paauksuotu vaniku ir 
3) pušką sidabrinę, paauk
suotą. graviruotą gėlėmis su 
užrašu “Dovana V. Zdobs- 
kio iš Naujienos 1910 m.” 
Policijos daromi žygiai su
rasi i piktadarius.

BOLŠEVIKAI PREKIAUJA 
SU EGYPTU

('niro. Fgiptas, liepos 12.—- 
Birželio l d. Sovietų Rusija 
pirko iš Egipto 25,600 rišu- 
lius medvilnės (bovelnos). 
Bolševikams Egyptp medvil
nė patiko ir dabar šią savai
tę jie nupirks apie 50,000 ri- 
šulių.

|F|įtfX

*

Pairtucket, R. L, liepos 13 
— Praėjusią savaitę Central 
Fnlls ir Paivtuckct miestuo
se prasidėjo audėjų darbi
ninkų streikas, kuriam viulo 
vauja komunistinė unija 
Stroikieriai reikalauja al
gas padidinti. Stroikiiojan- 
čių darbininkų priešaky sto-

'(Ženeva. — Cenevoj pasi
baigė 15-ta tarptautinė dar
bo konferencija. Ji priėmė 
jos komisijos parengtą dar
bo laiko anglių kasyklose su
tartį. Ši sutartis buvo priim
ta 81 balsu prieš 2, 42 susi
laikius nuo balsavimo. UŽ ją 
nebalsavo darbdavių atsto
vai Portugalijos vyriausy- vi lenkė tnoigina Anh Biri 
bes delegatas Įtaisuvo prieš. 
Ne Europos valstybių atsto
vai balsavime nedalyvavo. 
Taip pat nedalyvavo italų 
delegatai, kurie bendrai pas
kutinėmis dienomis į konfe
rencijos posėdžius nesilankė, 
šita sutartimi j kaip jau bu
vo minėta, anglių kasyklose 
įvedama 7% vai. darbo diena 
ir 8 vai. daro diena žemės pa
viršiuj esančių rūdų anglių 
kasyklose, ši sutartis įsiga
lios 6 mėnesiams nuo jos pa
tvirtinimo.

POPIERIŲ DIRBS It ŽOLBS
New York, liepos 13.—In

žinierių laikraščio liendra- 
daibis Skandinavijoje pra
neša, kad Sovietą Rusija 
greitai pradės gamintį po
pierių iš savotiškos žoles, au
gančios Kasakstano.

lak. Streikuojančių skaicim 
jo yra laimi daug lenkų.
• Liepos 13 d. policija su 
areštavo 9 “raudonuodiis/ 
iš kurių 4 moterys.
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Liepos 22 d. Pieno fondo 
naudai Brooklyn\v 
Ehbi'ts Field’o įvyks bokso 
nmgtyncs <1ėl Amerikos 
liokso čęmpionato. Kum- 
ščiuosis Amerikos čempionas 
Jack Sharkcy sii Mickey 
AValker.

Hharkey yra viešai pareiš
kęs noris išmušti šiemet 
knockoutu Walker, Lough- 
rap ir Carnera, o vėliau su
sitikti su ^elimeling*u.

Liepos 22 d. tikimasi susi
laukti tūkstantines minias 
žiūrovų, Tikietai nuo 2 dole
rių iki 15 doi.
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Mr{isM)igN)U, Į1 C, — Di- 
dŽiosiom valstylivm srisita* 
rus sustabdyti karo skolų 
mokėjimą vieniem metam ir 
mažosios valstybės tąja su
tartimi pasinaudos.

fttai šiemet ir Lietuva tu
rėjo ^mokėti Jimg. Valst. 
.$224,550, 1h4 dalMir neturės 
nieko mokėti.

HOOVER’IO MORATORIUMAS 
PALENGVINS LENKIJOS 

BIŲD1RT4 40 Mtt. 
ZLOTŲ

Varšuva.-^IŠ patikimų šal
tinių praneša, kad Hooverio

Lenkijo sbiudžetą 40 milijo
nų zlotų. Ta stirna tai būti 
įmokėta už 6 menesių.

ISPANUOS. ATSTOVAI JAU 
SUSIRINKS

Madridas, liepos 13. — Is
panijos tautos atstovi) stei
giamasis seimas pradeda po
sėdžiauti liepos 14 d. Stip
riausia* partija bus respubli
konai, antroje vietoje — so
cialistai.

BUV^S &NIPAS PALIKO 
VUNUOLIU

Peiping, Kinija, liepos 11. 
—Didžiojo karo metu žynius 
Vokietijos šnipas Ignatius 
Tribich Linoln, buvęs Ang
lijos parlamento narys, per
sikėlė į Kiniją ir priėmė Bu
dos tikybą. Dabar jis budis
tas vienuolis.

10 UtMUtTŲ

Praėjusią savaitę Massa- 
chusetts valstijoje automobi
liai užmušė 10 žmonių. Per
nai šią savaitę užmušta 21.

FILIPINIEČIAI AKMENIMIS APMĖTĖ (MEČIUS
Manila, Filipinų salos, lie

pos 12. — Cin buvo manyta 
surengti senatoriaus llarry 
B. Haivcs garbei didelis pa- 
įvadas, bet Filipinų salų gy^ 
ventojąi surengė milžinišką 
demonstraciją prieš ameri
kiečius. 2 amerikiečiai sun
kiai, o apie 12 lengviau su
žeisti .

PROF. A. VOLDEMARO BYLA 
BUS NAGRINĖJAMA

RUGPIŪČIO 17 D.

. Kauna*. — Prof, Volde- 
maro ir kitų, kaltinamų pa
sikėsinime ant pulk. Rustei
kos gyvybfs, byla busna^ri- 
nėjnma
rugpiūčio 17 d. š. nu Visoy- 
ra kaltinama 10 žmonių.

HITLERISTAI TURI SAVO 
MOKYKLĄ

Berlynas, liepos 12.—Vo
kietijos fašistų vadas Adolf 
Hitler rūpinasi savo parti
jos stiprinimu. Jo įsakymais 
rengiami partijoje geriau
sieji kalbėtojai. Miienclien’o 
mieste jie turi savo gražią 
vietą, kur Hitleris niokoda
vo pasekėjus kovoti su kito
mis partijomis.

Dabar Hitler’io mokyklo
je tėra tik 30 mokinių, bet 
vėliau manoma priimti iki 
150. Tai Vokietijos fašizmo 
būsiimeji vadai.

RŪPINASI 1982 MITAIS
TYaskiugfon, liepos 11. — 

Prezidentas Hoover ir vice
prezidentas Curtis Virgini
joj turėjo pasikalbėjimą 
1932 metų rinkimų reikalu. 
Dar nėra žinios, ar Curtis 
bus republikonų kandidatu į 
vice-prozidentus. Manoma, 
kad jis vie-prezidentu nebe
norįs būti, bet būsiąs kandi? 
datų į senatorius.

Neir Fon 
Presbyterioi 
tu, tūlas Jol 
amžiaus, i&

ims. nnų 
gydytoji

į liepos 12. — 
B įamaldų n>e- 
i$ftbeek,41 m. 
b$ukė ii kiŠe- 
rnlų ir išgėrė 
Se kilo tnikŠ- 
fevo pašaukti

Nusižudėlio drabužiuose 
rastas raštelis, kuriame iš
dėstytos žudymosi priežas
tys: nedarbas, žmonos liga, 
teismo bylos, ir kiti nemalo
numai.

FILIPINŲ SALOS NORI 
■ LAISVAS

Manila, liepos 11. — Fili
pinų saloje, prie Azijos, ku
rias valdo Amerika, vyksta 
didelis tautinis judėjimas. 
Filipiniečiai reikalauja lais
vės ir pareiškia noro turėti 
nepriklausomą valstybę.

KLAIPĖDA (Elta). — galuti
nai suvesti Klaipėdos Krašto aps
kričių seimelių rinkimą daviniai. 
Klaipėdos apskrity vidutinių ir 
magnių ją laukininkų (lietuvių 
grupė) sąrašas gavo 1,684 balsus 
ir praveda 5 atstovus. Lietuvių 
visuomenės sąjungos ir darbinin
ką grupes gavo 528 balsus ir pra
veda 2 atstovus. 1928 metą rinki- 
mwe žios grupė* visai nedalyva
vo. . jkmkkdHhįte

BUV^S SEKRETORIUS 
Į KALĖJIMU

EI Paso, liepos 12.—Ame
rikos buvęs vidaus reikalų 
sekretorius Albert B, Fall, 
paėmęs kyšį iš aliejaus kom
panijos, nuteistas viene- 
riems metams kalėjimo. J is 
jau senas ir nesveikuojantis 
žmogus, todėl manė išsisukti 
nuo bausmės, bet teismo įsa
kymu ji etinės bausmę tuo* 
jau atlikti.

A. B. Fall buvo vidaus rei
kalų sekretorium prie prezi
dento Harding.

POPIERIUI ATSIUNTĖ 
3 STRAUSUS

Vatikano Miestas, liepos
— Soalios gubernatorius1

tthtMiitė Popiežiui &ĮVwm| 3

Berlynas, liepom 12. 
kietijos vyriausylie su 
torių pirmininku Brue^fl 
priešaky jmsčdžiavo i įi 
naktį. Atskridęs orisfm 
Vokietijos banko pre^&B 
tas Dr, Lutlier pr>DM 
Praueūzijos vyriauJ^M 
nuomonę. Vokietija n® 
gauti didelę paskolą geibia 
bet Prniieūuijn stato 
reikalavimus, kokių VokM 
ja negali priimti. j

J Vokietijos Itankus .ji 
vontoįjai liesa vokiškas nSj 
kės ir reikalauja jas išMįl 
užsienio valstybių piingaKj

Vokietijos banko pn^iditf 
tas Dr. Lutlier pranešė sąd 
gas kurių Prancūzija reiki 
Lilija iš Vokietijos, jei M bh 
ri gauti užsienių paskolą. 1

Štai šios sąlygos: ' ' 1
Sustabdyti numatytą kari 

laivų statymo programą, j
Atsisakyti nuo manyta 

Vokietijos-Austrijos 
nėjcsjijungos. 1

Atsisakyti visiem* laikoj 
nuo Dancigo koridoriasal 
Dancigo miesto, kuris dąfiĮ 

1 yra I/enkij<^s Žinioje.
I’rcsidentas MsdBflKl

Demonstracijoje dalyvavo 
apie 200,000 filipiniečių.

Filipiniečių jaunbuas ne
šė plakatus, kuriuose buvo 
tokio parašai: Puokite mums 
laistą ar suteikite mirtį.

Demonstrantai buvo ap
supti policijos ir kariuoine- 

Įnės.

MIRl DR. BO1D1RBLOM

StockEdlm, Švedija, liepos 
12. — Del įĮijdi<*8 i’fins mite 
Švedijos protestonų arkivys
kupas Dr. Nathan Šoriler- 
blom, pernai laimėjęs Bobe
lio taikos dovaną.

Tai buvo žymus pasaulinis 
vyras, pasižvmčję^savo dar
bais Įmsanlio‘taikos reika
lams,

LATVIJOS ŽYDAI YRA NEPA
TENKINTI PREKYBA SU

LIETUVA

Byga. — Latvių žydų pre
kybininkų ir pramomuiukų 
organas r<Zgitsclirift fur 
Handel und Industrie.” ko- 
mentnodamas iki šiol pasi
reiškusius Lietuvos Latvijos 
prekybos sutarties rezulta
tus. reiškia nepasitenkinimo. 
Laikraštis nutodo, kad kai 
iki sutarties sudarymo pre
kyba tarp abiejų valstybių 
balansavusi, dabar staiga 
pradėjo reikštis vienpusiški 
rezultatai Lietuvos ekspor
tas į Latvi ją smarkiai nugąs, 
o latvių eksportas į Lietuvą 
nesiplečiąs* Jei taip dalykai 
eis tolintu laikraštis reika
lauja iŠ vyriausybės sutar
ties rerizi jos.

Laikraščio daviniais, per 
pirmus tris mėnesius Liefu- 
va į Latvija eksportavo pre
kių už : 5R4.000 iatiu Tuo 
tamtYtaUn j Lietuvą įve
žė už "

Mrtlrfi»H®wUprrmbk'i i»fxtovitM. 
Pirmiau neturėjo nė vieno. Land- 
3virt»jchaft«p«rtci gavo 2,581 
(3,433). Ji praveda 7 atstovus, o 
anksčiau turėjo 12. Vblkspftrtci ir 
vokiečių valdininką grupės pra
veda 2 atstovus# Už šias grupes 
paduoti 802 balsai. Socialdemo
kratai gavo 721 balsų (959). Pra
veda 2, o turėjo 3 atstovus.

Šilutės apskrity vidutinių ir 
mažesniųjų laukininką (lietuvių 
grupės) surašai gavo iš viso 1,679 
(919) balsų ir praveda 4 atstovus. 
Pereitam seimely turėjo 2. Lietu
vių visuomenę sąjunga gavo 417 
(362) halsą ir praveda vienų ats
tovų. Landttirtsebaftspnrtei gavo 
4,397 (4,350) balsus. Ji praveda 
10 atstovų. Tiek pat turėjo ir pe
reitam seimely. Volkspartei gavo | 
595 (856) balsus ir praveda vieną 
atstovą vietoj ligšiolinių trijų. 
Vokiečių valdininkų sąrašas gavo 
575 (987) ir praveda vienų atsto
vų. Pirmam seimely jie taip pat 
vienų turėjo. Socialdemokratai 
gavo 1,567 (1,573). Į seimelį pra
vedą 3 atstovus (3). Vienų atsto
vų praveda ir nestisijungęs sąra
šas Nr. 37.

Pagėgių apskrity susijungę vi. 
dutinių ir mažesniųjų ūkininką ir 
lietuvių visuomenės sąjungos gru
pės gavo 1,679 (1,611) ir praveda 
3 atstovus. Penki nosąsijungusių 
laukininką surašai (1, 15, 17, 19 
ir 27) praveda po vienų atstovų. 
Volkspartei gavo 194 balsus. Po- ' 
teituose rinkimuose ji buvo susi-’ 
jungusi su Landvvirtsohafsparloi. 
Landtrirtscbaftjmrtei gavo 5,192 
(5,997) ir praveda 10 atstovą vie
toj iki šiol t urėtu 12. Socialdemo
kratai praVoda atstovus.

didelis paukšti^ gyvomis Af
rikoje).

P0B11ŽIUS KOVOJA UI 
PASAULIO LABBV?

New York, birž. 28.—Tho- 
mas F. Woodl(X’k, kalbėda
mas iier radio, pareiškė, kad 
Popiežiaus ir Bažnyčios ko
va dėl kataliką teisių yra 
kova už pasaulio laisvę.

UiMUŠB NEKALTI VAIKĄ

Birmingliam, Ala,, lie]U)s 
11. — Sprogusi Itainba vie
noje pieninėje užmušė IT 
metų lierniuką negrą ir su
žeidė keletą asmenų. Bomba 
buvo įmesta, kaip spėjama, 
iš keršto dėl pienui kaimj 
numažinimo.

2,827,000 BEDARBIŲ 
ANGLIJOJ

Londonas, — Darbo minis- 
teris praūeša, kad visoj An
glijoj birželio mėnesy bedar
bių skaįčius sieke 2,627,000. 
Praeitais motais šiuo metu 
1x^larbių buvo 1,815,000.

. MITUI GYDYTOJU

Paryiiu^ liepos 12, Čia 
pasimirė Dr, Rene Clemen- 
ceau, 35 metą nnižinus. Jis 
užsikrėtė nuo ligonio pavo- 
jingtk jĮigife *Dnr prieš mir- 
ąmat^Mm^atOH ministeris jį 
a|x|ovnnoo garbės ordenu.

i * z ... r -j

VALDŽIAS IšlAKYMIS
DAUGUMA

f

* Washingtont liepos‘12. — 
Valstybės surašinėjimo biu
ras pimiėše,ka(M92$ metais 
Amerikos gyventojams išlai
kyti 48 valstijų vyrinūsylics 
kainavo daugiau kaip 2 bili- 
jonai dolerių. Apskaičiavus 
ttimkritni įmsirpdo, kad kiek* 
vienam gymdojui valdžių 
išlaikyti kainuoja 17 ‘dolerių 
irOeontaJ.

kas Bruening pareiškė m 
stafydiiisią, jei Pranėj 
tuo savo reikalavimus palN 
kys.

BERLYNO BANKU ’
-UŽSIDARO /

Berlynas, lie|Mks 13 d.< 
Per visą naktį posėdžiai 
Vokietijos ministerių ka® 
netas, svaidydamas Vok® 
tijos sunkų finansinį krifl 
2:35 vai. rytą Vokietijos dį 
džiausieji bankai Darmį® 
edtvr ir National Bank prij 
nešė, kad jie neatidarys sra 
durų šį pirmadienį. Jj

Prūsijos prekybos taryS 
anksti rytą įsake uždaĘB| 
visas biržas pirmadienį fl 
antradienį. Tas pats bū® 
padaią'ta ir kitose Vokkfl 
jos dalyse. 3

Tarptautinio Imnko dię® 
toriai Kcįsis 12 d. svanįįfl 
nutarė susitikti su Vok« 
jos atstovais derybom* fl 
kiinasi, kad imsikalhėjttjB 
bei derylms duos gerų vatu 

Amerikos užsienio rd™ 
^kh‘tai:nis pktėigiui ofl 
Cnstle pranešė, kad Amą 
kos bnukuiinkat yra pK 
luošiu gelbėti Vokieti^ 
jie laukia pirmų žygių M ■ 
nųios valstybių imač* S

drtroit skolini
Bankininkų ir inctadj 

lįstų sindikiitas rengtas 
teikti Dėtai

miestai. j
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HtAMlADORių VYSKUPUOS ij tai atsiiicįK“ gausiu duly- 
| £0#. pavimo.
į ’ | Firmit: dieną buvo pontl-
LGAMAS- jfikidmcj Šv. Mišios ir jm) jų 
r jįtaišiaitotys tai vrą ųait-pja'dokstajmsiikė ktm. BrtL 

td. j Kai’pikus Si J, Popiet po miš- 
Egįtorių vyrkupijos Milfe latių vėl tom. Rfiižikds f»t- 
■įįyehtipb huveliiū. pakė iliittą pmftoMij< 
pHdio■20 ir 21 d. d. Kai- Pmnofcim dienos vakare
■tetarys įvyko nepaprastas [buvo konfęreiid jos ( dvasiš- 
rataišiudortams niekad m- ko turinio paskaiios): treti- 
Badytos iškilmės, tai šios pinkams katedroje sakė 
jtef^Upijos Eucharistinis p rankiškomis vhunmlis kum 
įošįltesas. i jį suplauk c iŠ Bizauskas,
id«ų vyskupijos kraštų labai i koplyčioje knn, Dr. Ht. Cso- 
IldMg tikinčiųjų. Iš viso 
jtodkrese dalyvavusių galc- 
į»*lbuti apie 25--
Kongreso biure įsiregistra- 
W 18,724 asmens. Žinoma. 
JhfbUvo didelis skaičius ka- 
įtalftų, Temdo nesuskubo už* 
KKjgistfuoti. Reikia čia pa- 
^ytnetl ypatingas ir retas 
gįtadšventilnas, Ištvei’mrngu • 
jpmn ir kantrybe kai kurių 
^Katalikų, kurio į kongresą 
(popa iš toli atėjo pešti labai 
Atodtjiugai. Pavyzdžiui, iš 
Nėdzinges parapijos (Aly- 
tnUš hpskr.) atvyko pėsti 71. 
iš Musninkų 382 ir t. t.

Mbrint gausumo, tai skuit-
Hugal'dalyvavo Šios pampi
još: Žiežmariai 3.4(i5. Žąs
lai 2,650, Paparčiai 3.291. 
KAišiadorys 3.030, Cžuguos- 
Jte 700, Beižohyg 450, Mns- 
bdlikai. 382. Kernavė 360, 
feinils 326. Palomenė 300, 
®vgužyiie 300, Vieta viskis 

Butrimonys 250, f’io- 
■itei 169, ir iš kithr po

inteligentams.

ris. jaunimui (mergaitėms) 
Imt, K. Rankelė ir ta*rmū- 
<’tarus kun, M. Gilyn. Pani-

i Tikintieji dalyvavo iš 43 
terapijų su savo organizn- 
pjomis ir 125 vėliavomis.
t Kongresą atidarė J. E. 
fcdšįadorių vyskupas M. 
Rukla, apibudindamas šio 
fagparistihlo kongreso tiks

bėi reikšmę.. Ganytojas 
tesveikino tikinčiuosius ir 
tereiškė džiaugsme, kad j<» 
pdans liko išklausytas: šnu- 
te |is į kongresą, tikintieji

Kttcharistijii ir tikrąjį vy- 
i iškurną skaitė prof. P. Do- 
a vdaitis.

Kuo 51 vai. vakaro prasi- 
iiėj4» b* tęsėsi ligi (i vai. ryto 

v. Sakranicbto garbinimas.
Antroji, sykiu ir paskuti

nė kongreso diena buvo pa- 
i gražiausia Ir įspridingiim- 
•ti. Oras kongresui pasitai- 
ė labai patogus: nelijo ir nū 
'Ulė labai bekepino.

■ Iš ryto buvo atskirai šv. 
Iišios. pamokslus ir Komu-

i ija t ictiiiinkains, valkams, 
htunimiii, vyrams ir motv- 
ims.

Pont i f i kalines šv. Mišias 
nt šveiltoHaiis pHe tam 

tikslui paHiošto įiriy didžių- 
*ų Katedros durų altoriaus 
14laiko J. E, Vyskupas M. 
•Reinys, Per šv. Mišias lu
ini g£nžM giedojo# kariš- 
,:atu dūdų orkestrui prita
riant, jungtinis choras, jau-
■ o ir galams (belnugiančio 
ofiserr:d<d*ijąl diidgėnto p.

Kiškit) diriguojamas. Jung- 
• hiį chorą sudarė Kaišiado- 
. ių. Žiežmarių. Žąslių. Jėz- 
h). Kruonio, Darsūniškio. 
\ietaviškio ir Gelvonių |>a- 

i apijų bažnytiniai chorai.
Palauksią “Kristus yrit 

karalių karalius/* pasakė

Visos kataliku Organizacijos 
sustojo tvarkingai išsi rikia
vę prieš altorių. šventorius 
ir didelė aikštė prieš šilditii* 
rių atrodė esą pavirtę tik j 
didelę žmonių jūra, kurioj 
kyšojo tik galvos it galvos.,.

Mišpliihs :d laikė Jezno 
klebonus peri. Vaičiulis ir 
labui gražų ir Įspūdinga pa* 
muksią pasakė J, E. Vysku
pas Reinys. Bic^elencŲa pa
brėžė, kad žmogus nėra vien 
iš kimo. tad ir iš sielos. Sie
los išganymu katalikams rei
kia rinitai rūpintis; be kitų 
pavoju sielai pavojum gali 
būti blogos žmonių draugi
jos. Katalikiškos draugijas, 
I orios esančios vyskupų ži
nioje yni šios: moksleiviams
- ateitininkai, jaunimui — 

pavasarininkai, hioterims— 
kataliku moterų draugija, 
vaikams—Angelo Sargo vai- 
I ų sąjunga ir jas visas jun
gia Katalikų Veikimo Cen
tras. Į jas gali tikintieji dė- 
t is be jokios baimės. Khos 
draligljus. išskirhiiit giyilui 
ūkiškas, yra įtartinos, kata
likams pavojingos ir jų ge- 
• imi saugotis.

Po pamokslo prasidėjo pro- 
< esi ja, kurioje dalyvavo pa
vasariu it j kai, moksleiviai, 
\ ai kai, katali kių moterų 
draugijos skyriai, tretinin
kai ir visos kitos taižttytihės 
organizacijos 1x4 brolijos ii* 
taip organizuoti parapijų 

katalikai. švenčiausiąjį Sa> 
lifUtiieiitą ntše vysk. Kilkta

fettam4joje* IM to sekė mi
nia tikinriijjų,' kurie nepri
klausė jokioms organizaci
joms. Ptemija sieke arti 
4 klloitibteų lb Miitarė laimi 
gražų įspūdį Ji užtruko net 
pustrcčiijH vatandiM Rroce« 
sijoj tvarkų palaike htiiden- 
tai ateitiiibikui.,

Ktmgresų Užbarant įkišu- 
kė kalki pats J. E. Kaišia- 
dorių Vy^kuim M- Kukta. 
Jis dėkojo iiŽ kongreso ge
rą simiošihtą vyskupijoj 
dvasiški ja j ii* veikliajam ko-, 
mitrtui, kurį sudarė: pr<4. 
tadmkas, kun, Htt Kiškis, 
prel, Sužiedėlis, katu A. Var
nas ir kam lt. Cijūnaifis,

BaigdmiW tavo kalbą J.

jįntaniApTKfeitaUklį Vėl* 
kimo Ceteta Vy^tausia Val
dyba į igv. Tėvui užuojautos 
telegtanją, gavo šitokių pa
dėkos telegraiiią; MUž labai 
jtitiiritai pagarba ir užuo
jautos K. V< C. tyiv Vai- 
dybda parciškimua dąbarti* 
tiese statkim nįiliiikjrb^ite 
fer. Tūvite Uūkdjh, taip |>ut 
įverfindaiuds 'ftyvai pareiš
kimą liūdesio dėl išvykimo 
Jo diplomatnito atstovo. 
Kard. PaeelL,r

Studentų ateitininkų są- 
junga taip put buvo pasiun
tusi &v. Tėvui užuojautos 
telegramą. &v. Tėvas ir jiems 
prisiuntė telegramą, kurio
je dėkojama už pareikštą 
pagarbą ir užuojautą ir

Okupuotoje Lietuvoje
MMO fMODA

Vilniau. BiriMiu iii. 23 <L 
JUktlbo JittiiWo gilt. Mh 
l< buvo, atidalyta dailiniiiko 
Vyt. MtdHtOfo ir kiitUHt]

kcviėimis] itočitiite ir Butku- 
no paveikslų parodu,

. E; Vyskupits/sUtote* visiems kiekvienam mniui specialiai 
į į kongresą atvykUsiėms ga* siunčia apaštališką palaimi- 

niina. ✓

f

ATVAŽIAVO M AMERIKOS 
KUM. J. AIDAMAVIOIUS

Birželio mėtų 21 d. iš Am
sterdamo atvažiavo Į Kauną 
rašytojas kum Juozas Žida* 
mtvieiųs — Beifijų Jiiozas. 
/įplaukęs Liehivoje giinines 
žad;i.*xT<ižiuoti į Romą, į P&-

kon.

Subačius. Birželio 14 d. 
Subačiaus Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius suruošė 
susirinkimą, kuriame buvo 
paskaita, ftuvo priimtas 
protestas dėl Valkininkų į- 
tykių ir lietuviams užuojau
ta dėl jųjų gimtosios kalbos 
suvaržymo.

.... .................................................................................................................................................  |||UI»IM6|<IHI |
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AR Tdkl tAhAt ORlAlA KNYGA

LIETUVOS ALBUMAS
43^ ptaldpią didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštus. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šių 
kitvgn. Jos kaina bitvo $4.00. Dabdi gliifel tik už 
$1M

lleikahuikiH
•fiAftiiNiMKO”

t į 366 West Broa^vuy

PASkYRt DOVANŲ lORADU- 
ŠIAM PAVOGTA KAkVl

Naumiestis, Panevėžio ap. 
Nešimai Berčiūnų kaimo u- 
ktiiinktti Juozui Kačeraus
kui naktį iš tvarto pavogta 
karvė. Norėdamas susekti 
piktadarį, jis paskyrė 50 li
tų tam, kas nurodys, kur 
randasi pavogtoji karvė.

irttę aitai
Mokslo metai vi

sose mokyklose baigėsi bir
želio 27 d. ir tą dieną moks
leiviai buvo paleisti vasaros 
atostogų. Vytauto tHdžiojo 
ghnimzija, kaip kasmet, bir
želio 20 d, suruošė “dainos 

‘y,r cm pamėgino vie
šai savd jegds orkestras, so
listai ir choras; ilgai lauk
tas ir ne maža žadėjęs stu
dentų ehoras*.. nepasirmte; 
be to, gimnazijoje suruošta 
ir taidįu darbelių paroda.
Rvenčloiiių gimnazijoje bir

želio iii) d. ižfcilmiitgai išda
linti braiidos atestatai pir
mauji laidai.

1U0IUSI Mini omMTOJf 
. imuHtMo*

Vibthu. Biehiėf gruodžio 
9 dieiuj bus padarytas vi- 
mintinis gyventojų. silhišy- 
įtins. to siirąšynto jau 
dabar ruošiamasi. Tąip pav, 
Vilniuje ĮlHusto statistikos 
skyrius skubiai ruošia blan
kus, kuriuose, bus surašoma 
gyventojai.

arti

Pajjst rijs. Šiemet labai ne
pastovūs (irai. Gegužės gule 
buvo kaiščiui, pradžioj bir
želio prasidėjo lietūs ir atša
lo. Birželio 7 d, buvo didele 
Šalna. BuoVo ledas ant van
denio. Nušalde sudygusius 
agurkus, pupeles, papildo* 
m ir kai kurtas darželių 
gėles ir sudygusias bulves.

U VILNIAUS KATEDROS PA 
fcROttA DtJ BRANDŪS 

PAVEIKSLAI

Šiomis dienomis iš Vil
niaus bazilikos zakristijos 
nežinomi piktaariai pavogė 
du brangius paveikslus. Iki 
šiol jie dar nesusekti.

SILPHIEMS IR NISIUI-
mMems

.ft'lgu Jtts Biąiniis ir yMka*
iruv^s ar JfLsij organai stipru
mu U gaivuuM imkite Nugtl-Tott, jut-' 
šivljėtiiiiis vaistus, kurte iNulafys jus 
stlprij Ir sveik;]. Nii|pl-TtNH» sustlpriri» 
visus organus ir futikrUas. .Jh išvalo 
kiliui nuo lig’) i»ern, stisiipFIun silpnus 
nervus, nuveikia KunstlpžirUfi galVf* 
skiiihiėjlnu]. uitrnnui ir panagiu? ligas. 
Bntiiitli Imkite Xugu-Toiie. .Ils yra juar- 
<lavinvjam:ia nptiekininkų. Jeigu airtie- 
ktninkasf neturi jo. t»«priiRykhp JI užsa
kyti <lėl JOs iš savo urmininko.

q -jT„, :*■■■....

VigoHjja, Bodimės valse., 
Lydos apsk. Bevažiuojant 
iš Bodimės į Pęlesą vysku
pui Michalkevičiui, Vigonių 
sodžiaus lietuviąi gyvento
jai pastate vartus papuošę 
žaliais vainikais ir susirin
kęs visas sodžius laukė su 
duona ir druska vyskupo. 
Bet vyskupas visai nesusto
jo, taksiku pravažiavo labai 
greit; žmonės vos spėjo pa
sitraukti iŠ kelio. Tuo tepu 
fibdunėje vyskupas buvo su
stojęs ties žydų buriu prie 
vartų ir išklausė prakalbų.

, ■ , 1h-,,—ą,-,, ,,,

EisiskPst Lydos apu. Bir
želio 2 ir J dienomis vizita
vo šią parapiją vyskupas 
MielmlkeviČitis. DekimUs 
ktin. Mačulskis liasitikda- 
iniis vyskupą paminėjo, kad 
Eišiškių parapija skirstosi 
tautybės atžvilgiu į lenkus, 
gūdus ir “mtiiejszošci litcxv- 
sldej.” TikruUioje
pusę parapijos sliduto lietu- 
tini, kurio gyvena, šiltose so
džiuose: Naujadvaty, Gilvi- 
niškėj, Vežiuonyjė, Dzina- 
voj, Pnrvėnposi*, UŽitklonej 
ir Mediškėje. Tai-yra gry-. 
nai lietuviški sodžiui, o lx»t- 
gl pitmaldų Eišiškėje netu
rima. Laike vyskupo vizita
cijos buvo kunigų lietuvių, 
bot pamokslo iiestilaukta. 
Tiesa ir vyskupas nemalo
nėjo prabilti lietuviškai, iš
skyrus tik “Garbe Jėzui 
Kristui” po ko susilaukęs 
atsakymo lietuviškai, prabi
lo lenkiškai : “pevvnie niero- 
zitmieeie po litewsku ?” To 
nuo vyskupo liesltikūjo. Iki 
Šiol turėjo vikarą lietuvį, 
liet išvažiavus jum į Pelesą, 
susilaukė kun. Si Kivins- 
kio, kuris lietuviškai nemo
ka. Prieš tai turėjo kelis 
pamokslus lietuviškai, bet 
dabar nėra kam pasakyti ne 
Evangelijos. Be to dabar ir 
prie katalikiškų apeigų lie
tuviai verčianti kalbėti len
kiškai, pav., per krikštą.

Mūri? kardieninės par»iėo»> 
kaip ir maldo*, yra r«U<ijinio

f Kaip Indija Kovoja už 
L - Laisvą
k . (iš“M. ii.-)

a Kai beginklei pa vergtai tautai tenka kovoti sU 
■pikiuota pavergėja, pirmoji dažniausiai griebiasi 
Kviklių priemonių, kaipo labiausia jai priei-

t Indija šiandien koVoja Už nepriklausomybę 
■Up jktt nesmurto priemonėmis. Tik čia tas ••ne- 
mmrtas”’ labiau it griežčiau išlaikytas. Ir duti- 
Katkidnv dėl to, kitd Indijos t imtos hutų visiškai 
Dgtaklės ir kad neturėtų galimumo kovoti smurtu. 
Be, tokia jau Indijos tautų 1‘ilosufija, ypač tiky- 
Ki^Lvtdm tylimu Indijos arijui, > ra svetimas vi- 
■pcetfopas kraujo praliejimu būdas, Yra indusų 
Bybinč grupė, kurie sudaro 2o0 iiiilljunų Įjyvvn- 
nįų, (iš 350 milijonų visų šalies gyventojų) vddi- 
Bmi “dzainai.” kurių tikybą ir papročiai di-ati- 
Bla jiems atimti bet kokią, nors ir įnėukimisią. 
Bvybę. tižrąbai nežudo tmt gyvačių lt plėšriųjų 
Brulių: jie tohhddgiai iihtium Į šalį, pagavę savo 
Bbr viibnld: naktį jie vengh' t itikšvįgti, kad pa- 
BtauČj liclniiidžiuių jokių gyvių; ’ *■’*''
|f Visi hidUsitl y ta vagotai ai: nevalgo mestis; jų 
įĮdui yra pj-iešinga atimti gyvybę ar maistui, ar 

lųmigHino. Tų savo vegetarizmą jie perkv- 
■pr į kovą dėl savo neprildiiusomj-bčs. kaipo tin- 
■tatausią ir žumniškumsin. Atsirado, liesa, atski- 
Bknršhitilių.. kurie gneliesi smurto, pnlicišfų ir 
Bvkių valdininkų žudymo. Bet tai tik vii’hėtat

su Indijos kovotojų dėl laisvės masėmis nieko ben
dro netul-iiiiieji.

Kiek kurių lėtųjų iiiditsų kiidijiis, ypač jaunų
jų. galėjo užvilti, kai jų draugai buvo daUžmtli, 
spardomi, trempiami gatvėse, kankinami kalėji
muose I Bet jų vadas Mahatma Gandlii niekuomet 
nepasidavė ūpui: jis visuomet tokiais atvejais sil
ke: “Ne, tifės ttt’gaihtte peteitį į kitokius kdvos bū
dus,— mtiitis tėra vieiias: nesllriibto liūdfts!”

šrtas būdas yra vienintelis istorijoj. Visas pa* 
saldis, nepaprastu atsidėjimu seka, khip 350-ies mi
lijonų tauta bekrauju būdu kovoja už savo nepri
klausomybę. Ypač Amerika yra sužavėta tu kova* 
į čia kasdieh atvyksta šimtai dnibtikouų susipa
žinti I ietuj su inditsų jttdėjiiiltt, pamatyti jų va
dus, ypač Mahatmą llatidų pakilti iiesliitilto kovės 
aplinkumoj.

Kaip rįjh'doma uesmurto buvaf 
jsi\aizdUhkime sali itiiltjoidlilus miestus, <fan- 

dmu'ius savo gyvėuitati. Staiga to miesto kHititit- 
ves, namų dūlys užsidaro, tramvajai sustoja, visas 
jddejimhs ir dundėjimas.apmirštu t tariiiii iiotdK 
imu jin kepyklos nekėpu darnios, elektros stotys iii*- 
šviečia,/sodiečiai neveŽiv p|pdnktų į ihlbstą, Msl 
pusių katija. — visai ’ <ijĮiicfeuųpii, lie dėl to, kad 
nėra produktų ir tiekmiSs sustoju — tai vartltitlsi 
“sirtiyagialnt” ii' “luiibdus’1 r- pushykas ir štrėt- 
kasyti topiniu žodžiais Ulriant, Tlarlalo metu gat
vėmis čia ir ten pražitigsidųopi valkų būrelis su 
tautine indusų vėliava; jieJaukin kartas nuo kar
to: “zindahadI’1 —maiŠtMt “svatddž.ki džei***-* 
tegyvuoja savnz valdžia! prieina prie krautu
vės, jei kurt atdara, it gąMuiis balseliais, sudėję

rankas, kaip mes melsdamiesi, hiuldatiju savininko 
li&taryti ašva krautuvę ir būti savo šalies sūnutn.

Arba štai liūliuoja jptve šilnto tūkstančhi mi
nia. Visi baltam drobulėm, iŠ miline verpto '4kru- 
daro” (medinės skudiiro), baltom drubihėm ke
puraitėm (vadinamos Gandi kbpttraitės); raudonų 
dažų dėmele ant kaktos. Dalis ttiititos gieda tauti
nį Iiimftųt “Indija, tu esi mūsų geriausioji; nws 
(•shrne lakštingalos tdvd soddbfce. kitu šhlis šūkau
ja “nendiiuie govethemento,” — taip jie Vadina 
dalmttaę miglų valdžią, —- “tegyvuoja sava lėda.” 
DHr kiti šaukia apie savo skriaudas. Minia suka 
į valdžios rūmų gatvę, čia ją sutinka pėsčioji ir 
jautoji Įjolicija, ginkluota ir bambaus lazdomis; ji 
glūdžia minią atgal; daužo per šokus ir blauzdas, o 
kartais ir per galvas. Kai kai* pasirodo ir kraiijo, 
ai nuo lazdos smūgio ar hito arklio kojos apalpęs 
kovotojas. Kdvos tlpiis aiiga. Iš niitdbs kai kas 
pdfys giilasi ant žėinčs prieš i'Hitteijta. arklį, prieš 
vit-šĮnitiko uiithniobilį, prieš vdldŽios įstaigos 
slenkstį...

Ant Valdžios .trobesio plevMoja anglų veliaviu 
Btaigd ji dingsta it jūs tkdolfeltyid ihdijos trl- 
spdlvb, labai pdliaši į (iulb HtŠtttis balta, ža- 
lIuirfąUdoiia);/‘ ’

Itale didelio eutoįįihto nlataitaktūhis magazino 
stoti prie dilių ar tupi ant šaltgattių geltonom ar 
iaUdomrtn timikdni ajMlifaiftitfeūos gražios Mijos 
mergaites, sti gelių vuinikvliam plauktume* Jei kas 
<‘imvuŽ«tehtnhj audinių pirktis, jos atkalbinėja iwk 
ii, bet pūčiam “rarka*1 (ratelių) verpth ir austis 
^khmturąJ’ artai pirktis savo kraiituvesc ‘tavąde^ 
Ši’’ (Hiivo pramones) daiktą. y*

[• Kaip arijauizuotus judėjimas2

J iidėjimui vadovauja Tattiiiiis liuli jos Kongre
sus. Jis susirenka kasmet vieką kdrtą it nutaria, 
kas daryti. Šiemet jis susirinko Kardei uostamies
ty. Jis tini kiekvienoje provincijoje, distrikte, 
miestiiky ir kaime skyrius. Kongresas susidaro iš 
distrikių atstovų. 709—900 žmonių.

Kovos reikalui pereitų metų kongresas shkli- 
10 “Kovos Tarybas,” kurios priešaky stovi Dikta
torius. Jis nusprendžia, kas reikia daryti Ir pa
skelbia viešai.

Skelbėjai vaikučiai, nvpilntmiėčiui, kad nebūtų 
su imami. Tvarkos žiuri eisenų inetti, fizinį darbą 
atlieka*ir sntgybas eina Indijos šauliai “voloiite- 
ral?’ Jie tdri |>ahašią į skautų itniformą ir tanką 
rikiiibtčk Ginklų tilo tarpti tiefmi, tad gali turėti. 
Jie sudarys pradžią būsimai tautinei ncpriklattso- 
mąi kariuomenei. Jų y ra apie 1 milijonas žmonių. 
Kditgreso skylių komitetų mirtai ir diktatoriai vi
sur RilftaibėjUtni pieintansia, M į jų vietą tuoj sto
ja kiti, ir toliau tęsia dUrlKi. ‘ Nukentėti šioj kovoj 
visi sau laiko g:irln\

UihittttBia bruzdu miestai, bet ir kaimai neate 
siliekm Juose taip-imt yra *• kovos tarylms.Jie, 
mttoiatista* ilėlunka mokesčių* beito jų turtą Ine* 
gitiiit pardtfoti iš vatžytniių. Bet pirkėjų nmisi* 
tiife Sodiečiui datigtunuj dar pasingi, liet uktin* 
gųjų veikliijjų eiles jų larja* taip jau nuolat migiu

Imtai yra įsitikinę, kad Šitokiomis kmiis prie-, 
nmnemis, anksčiau ar vėlinu hite IndijaMŠkmMa 
nepriklmisomybci / X, Stalėta*
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Profesionalai, blzriferia!, prnmowta- 
kai, kurie skelbiasi “DarblnIuke,M til»* 
ral verti skaitytoj# paramos.

Visi gadinkite* “Darbininke,"

Kelios žinios apie jo 
atsiradimu

InformarUos ir taivukortOs gauna* 
mos- ixcj savo a^ati) arba.: 

SAVEDISH AMEBK’AN LINE 
«1 Stale St. X»wr York City

Kaip gi gražus.

IMI

^aoSrvt aupience

Herotoe—re#, and there, by tbe 
gata* ef tb* manalon I bęgan to wb, 
♦‘H hora t rtand b-barefooted In Hb# 
^^fen/yy

Comedltn—How reąllrtlcl How w«s 
lt rtertved?

Heroino—Why, the gallery begaa to 
tknmr 01d boota.

HAPPINES3

*Į thlnk we couhl.be very htppy to* 
gether.”

“Būt do you thlnk \ve could be as 
bappy ą« we could apart?” •

iDEALS

WUta (tėądluą MnąaftM I 
taftr »• ąre lolng oar hlcata In the 
nmd ntah Įfes weolth.

Hubby—Ob, I don’t know. Hąve 
you noliced the inml nish for the bąli 
pnrk when there fe ą gąrae onl

LET HIM WAIT

Bobby—-Mr, Jonės ta tfnitlng oatside.
BIg Stater—-Well» tcll hlm to keep 

rrnitlng. He tolti me lošt night 
Kould Kalt a llfetlme for me.

WHAT MISSILE?

Mm. Jo«x—Hcre’g nn ncconnt of 
myitcrious dl^ųipcnrance. A womnn 

. mlMCi lier husband.
Mr. Joos—What dld iho throir at 

hlmt

NOBRAINŠ

Kaip gi gražus—gražus rūtelių darželis. 
Pilnas jau prisėtas gražių žolynų. 
Dailiai aptvėrė jį mano brolelis, 
Užtat jam vainikų nu pint ketinu.

Mano žolynėliai žydėti pradėjo.
Kokia man linksmybė, kūs gal apsakyt; 
Tartum svieto turtus kas man pažadėjo 
Vien tik Širdį traukia, kad juos pamatyt

Žydi man lelijos, žydi pinavijos, 
Žydi jurginai, žydi jokūlseliai, 
Žydi inan gvazdikai, žydi ir žirnikai, 
Žydi šalavijus ir rebateliai*

ŽjMi man razetos, žydi mano mėtos, 
Žydi man ročės ir tuliponeliai, 
Žydi gi mųn rūtos, žydi ir nasturtos; 
Žodžiu, jau pražydo visi kvietkeliai.

• - ** *.,*a

O aš mergaitė, visų kvietkų ponia, 
O aš karalaitė tarp visų žiedų, 
(riedu sau daržely aš jaunystės stone, 
Dar aš nesuprantu vargų ir bėdų.

Čia lakštingalėle, meilinga paukštele, 
(rieda po darželį kasdien rytelį; 
Anksti rytelį kaip teka saulute^ : 
Basa po žolynus rieda, kaip perlai,

llan ramus vėjelis nuo žolynų pučia, 
Kaip gi gardžiai kvepia mano darželiu! 
Norint aš nuvargus ar nuliūdus būrin, 
Čia mane prakalbin kožnas kvietkelis.

Žydėkit, kvepokit. jus mano kvietkeliai 
Tegul skaisčiai žiba jūsų grožybe! 
Tegul ko/nas žino, tegul ir išmano, 
Kam jumis sutvėrė Dievo galybe.

LIETUVIŲ DIDYSIS 
DAINIUS

Čia patalpinta daina “Kaip 
gi gražus gražus rūtelių dar
želis’* yra labiausiai mėgia
ma lietuvių daina. Ypathi- 
gai jų mėgsta ir visu širdin
gumu dainuoja Lietuvos 
merginos. Ši daina gražiau
siai atvaizduoja tikros lietu
vaites siela, jos troškinius^ 
jos skaistųjį gyvenimų.

Amerikos miestuose gyve
nančios lietuvųites merginos 
neturi savo darželių, neturi 
gražiųjų žolynų. Jų broleliai 
neturi progos padėti savo se
sutėms įrengti darželį. Jie 
niekumet nepadirba gražios

Rher-Diyl Mlil you had tnorc monoy 
Ūmą hmln*.

Hė—UoolI joke. l’m broke, ha, ha, 
Šte—Oh. jea ht mkfed Ihat. too.

WHAT
I AftBTHESE

DARBIKfKKAS

dainomis kel* lietuvių dva
sių, ir raginu nepasiduoti ru- 
■kų priesj įaudai. *

Jis laimi gerai suprato liu’ 
tuvio sodiečio dvasių ir mo 
kūjo kiviptis j jo'žlMp

Savo parašytomis daino
mis jis užsitarnavo būti p 
trauktu į IJetuvos didžiųjų 
rašytojų skaičių. Jo vardas 
lietuvių tautoje bus gyvas 
tol, kol lietuviai lietuviais 
bus. a

Jo žymiausios dainos: 
° Kaipgi gražus gražus rūte
lių darželis,” ^Žirgeliai pa
kinkyti, prie gojikii pastai y- 
ti,” “Kas ten rėkia, kas tt»ir 
šaukia” ir -*0i gi gražus 
gražus tolimasis dangus. * *

Luikūtina įliefnvių Jauni
mui išmoldi šių dainų ir daž
nai jų cTninū<>ti~

»

JAU LIETUVIAI DAILININ 
KM VEIKIA

♦‘arte’* galėtų pritikti ir šie daly
kai (jie ir pritiiikal: liaudie*! pa
prastoji daile, kaip, tai išdirbti 
pardavimui bjĮrkŠtiitak karoliai, 
> pilkutės, uumegstm jumtosr, ka
klaryšiai, rankšlnosciai, išnyktos 
arba numegztos įvairioms spal
voms drobes, kuskus, žiurkštol, i* 
vairūs drožimai, rakandai ir-taip 
toliaus. Vienu lodžin iro ♦♦arta” 
(Hitų kaip tai angiai sako-^poa- 
unt arts and erafta’1 Todėl mes 
ir pasivadiname ne — Ameriean 
Litiniąnhn Arto Hoeiety, liet B®»

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tvorelės savo sesučių darže
liams.

šių gražiųjų dainų yra pa
rašęs knn. Antanas Vieno
žinskis. Jis gimė 1841 m. 
rugsėjo (SeptcmbcT) 14 d. 
Lankė Panevėžio gimnazijų, 
o kunigo mokslus išėjo Var
nių kunigų seminarijoje.

Jau besimokydamas jis 
daug viršydavo* Būdamas 
kunigu, labai artimai sugy
veno su lietuviais, kurie 
anais laikais buvo žiauriai 
skriaudžiami rusų. Kovai su 
rusais jis paėmė savotiška 
ginklų — dainas. Jis savo

Licpus 7 d. 8 vai. vakare Aušras 
Vartij parapijos i&lūjo, N'qw YoK 
k”, įvyko LHmrių Dailės 3lono 
Ratelio Nusirinkimąs.

1. Buvo nutarta būsimajai lie
tuviu dailininkų parodai, išrinkti 
tinkami) dailės žinovų ir aprašyto- 
jų. šių vieta užimti buvo vienbal
siai išrinktas dailės iųokytojas ir 
žinovas J. F. Tamošaitis B. S.. M. 
A. ((’olumbia Univcrsity).

2. Nutarta sužinoti Šiai parodai 
vietų apie liepos 15 d. ir jų jau 
gauti polnrignjp šio pat mėnesio. 
Numatytos, maždaug, parmini vie
tos yrft — Abrakam and .Strauss 
galerijų, Brooklyn, N. »T.; Art Al- 
linnoe of America, 05 Kast 5G St«, 
Neiv Yorke ir dar kitur. Šiuo da
lyku pasižadėjo apsirūpinti daili* 
ninkas J, P. SnTmliątrskaK, B, A., 
H. A, P., F. A (Bapcriat Arademy 
of St. Petortlnirg, Ruaną, Arą* 
demy of Pennsylvania ete.).

3. Buvo pasiūlyta išrinkti Dai
lūs sprendėjų Jaryh< (Art dury) 
iš 3 narių ar dauįtiaus. Bet Šis 
klausimas atrodė dar ankstyvas ir 
todėl buvoadidėtaa. Bot kaipo suz 
manymas būvi) priimtas ir užre- 
kordiiotas.

4. Nutarta pakviesti šiuos dųili- 
ninkus-kes ir amatorins prisidėti 
prie parodos, būtent, dali. J. P. 
Sabaliauskų, H. Blnck, Juozų 
Sacks. L. Roscnthąl, Elena Vižin- 
tę. dail. Levcck< (Leva), Jonų Su
bačių, dailūs mokyaojų ir žinovų 
J. F. Tamošaitį ir kitus.

5. Nutarta,’ kad šio ratelio tik
ras vardas būtų šioks (lietuviu 
kalboje) Lietuvių Dailūs-Meno 
Ratelis — (anglų kalboje) Soeiety 
of Ameriean Lithuanian Artists. 
Mes negalim save vadintis "Amer
ican L>ithnanian Arts Society, nes* 
tada žodis arti duotų mums kito
kia reikšmę, lyg kad po žodžio

tat** Mūs thd tiksl«« ym pirmojo 
vietoje vienyti, remti, ir kriti roivo 
tiktiiosiita <Tąi1lniukiis-kef{ ir dai- 
lėjr talentuotus aStnenfe ir tik ant
roj t* rilūjo padėti ir remti lietu
vių liaudies dailę ir menų.

Mūsų dailPs-mono ratelis kvie- 
, via prieklėti prie parodos ir tuoą, 

kurių vardui nėra paminėti auk* 
Švinu šiame stuaipsnyje — visus iš 

• šios apylinkės ir iš tplinun, jei ga
lima. Paroda įvyks apie rugsėjo 
mėnesio pradžių. įvairūs lietuviai 
dailininkai-ūs, dailės mylėtojai ir 

E rėmėjai ir kiti ausklomoję šia bū* 
( simųja paroda ir mfis rateliu, mel* 
tdžiami dėl stnnlkesnių Informaci
jų kreiptis šiuo antrašu : J F, Ta* 
mošdtis,5(n W, 57 St, Xw York 
City,

Dar žodį ir — viskas. Gerbia
mieji daijininkai-kėš, meldžiame 
temyli laikraščiuose visus mūau 
pranošim'us, ypatingai tuos, ku* 
rbiose bus pažymėta, kur ir kuo
met Tamstų kūriniai bus galima 
pristatyti.

Kviečiame visus narius ratelio 
ir visus dailininkus-kes susirinkti 
skaitiingiau ateinančiame susirin
kime, kuris jvyks liepos 14 d. R 
vai. vakaro, Aušros Vartų para
pijos salėj, Bronio St., arti Virok 
St„ New Yorko.

Iš kalno ačiū sakome tiems, ku
rio ateis ir priskirs prie šio iškil
mingo darbo — mūs dailę skelb
ti, rodyti ir kriti svetimtaučių tar
pe, no tik vien mūs tarpe.

■ j. r. rungti,

OTHJV0B DOTTBMŲ DBJ04 
MGLOUlKmiūim

Pinaintab* ** Tafcl* Itejinflrtani
d* G stMrt, 8a Borto*, Mm*.

Trt. < Borto* 3MHL 
Vleo-PimfotaM — W«Mt MkvtfktaHt

402 18. Sth 8®. Borto*. Mim.
Prrt. Balt, ~ MUMrta AukMlkalnlnU 

07 G BU 8a Bartom Mum.
ToL Sa Barto* 47iaW. 

na. JUM. *- Marjoją Marfamtat*
M G SL, 8a Morton, M#** 

IMlnlnN — Oaa Itaaluitut* 
; 100 Wart«th Bt, «*. Borto*, Mm 
Trarkdar* *•* Om MtatfrtUrtM

1518 ColtmiM*R4.,Bo.Bortoo, Maot 
Kmm Globoj* -* H Jamtaonfon* _

1428 Colttrtbta HA, 8a Borto*. Marti 
Drauąij* **o mrtrlnklmiM laike kaa 

antra rtaralrtų kjakvfeno ntanmla 
71S0 vab vakarą p«teinytttt*J rre- 
falnlj.

trieala draigli* rrtkalalu kreipkite 
pu protokolu ra*tl*taka

DRJ0« VALDYBA
Pirmininku—* M* ifeb<

Sd Mt. Idą IW„ Dorcheeter, Mm*
.. TefeplMjM ColamM« HR

ViaeFlminiakrti J.i’rtrMuekM ;
24 Tfaomim Birk, So>Forton, Mm»k 

l’rot RaMlnlnkiM Glląrtkfc ..
G TbomM Birk, 8a Bertoj, Mb 

JTln. UrtHiątok#l M, telkta ...
254 R 8L 8a Borte*, MtR 

įlaipinki* -r A. NrtudiitHtaą -
MG M. BroMjeąy, 8a Korton, MnR 

rlUritalk* -* X 2Wkta ,
7 WlaHeld 8L Bo. B*»tottr M**a_ j 

Draugiją laiko roalrlnklmua lqw;
»«<UH<!len| kiekvieno mUnerta J v 
po ptetij, Barapljmi Jrttej, 422 K. Tw 
8t, 8a Borto*, Mirt

m KAinmmo b. M tnuot 
VALDYBOM AD1M AI 

Blnrtnlnkaii ■»-* J» Grablurtcaą,
24 Prwrtt 8b, Raądvllle. Man. 

Vlce-I’irmlnląkai -* X Mąrkrtlonlą,, 
- 140 Bkmm* *tr 8a Bortoo, Mim. 
ProL Haitlnlnkna — V- Bąptauikaa 

n« JMirąn 8t, 8a Bsrtoa Mai* 
Fln. Baltininkai — M. telkta,

258 K. Ntnth 8t, 8o. Borton, Man. 
tfcllnlnkaa *- V. Bąlutta.

86% MtW BU 8a Boatoa Mw* 
TeL 8o, Boston 0M7-W.

Veritalkn — J,Įtaikia
7 WtnftaM 8t„ 8a Boston. Mm*. 

Draurija talko ouHrlnMmni kai antri 
twWM kiekvieno mFnenlo Itaratf- 
kw *allj, 402 M terehto 8t. Sowto 
Boston. MĮm,

iVKirro otro m foto# ;
DKJOS VALDYBA p

Hrirtnlntam — Jonai K r«riw*ąą,
24 Thomn* P*rk. Ho, Bortnn, MrtM 

Vlce*PirtnIntnkM—JuntM JacktviatR,
»2 Sąwyer Av«., Dorcfaąrter, Mm* 

-Prnt HnUlnlnfcM — A. Kėvfem,
SM8 K. Bro*dw«y, 8a Bo«t«Ų Mm 

FJn. lUMfolnkM — .Ttfem GnmMIrtl,
27 Timpą st.. Uftttnpin, M»m.

HM įninka* — Vlncn* Knllkhm, %
«7 G Kfrcrt, ftouth- Mrt*.

T*«rk<lnrii — I’ctrnn GdelInU,
14 Vlnton 84., Snuth Borton, MmB .

Drnimlfes ąuMlrinklmnl būną kti plrrtt
neūftMfenJ kiekvieno mRmrto # "
po plebj, Pa ruplio* imWL 402 Jtalt'
8er«nth 8t, lo. Bcrtrtt Mwa

iOAlLOPS! A FiSM 
OBLlCACy! HRR1 
HOLO ’«U (JOHILE

D<ME STOR&E

■ UNIJA
te

Lietuvoje rasime dar daug 
tokių miestelių, bažnytkai* 
mių, kurių istorijas puošia 
gražūs pavadinimai, fantas
tiški mitai. Bet* ar visi jie 
mums žinomi? .

čia paduosiu keletu tokių 
žinių apie mažai kam žino
ma Žųslių miestelį.

Kas yra lankęsis prie de
markacijos linijos Vievio 
rajone, tas pravažiuodamas 
geležinkeliu,^ netoli Žųslių 
stoties, be aliojo, turėjo pa
stebėti didelį ežerų, vingiuo
jantį tani žalių pievų, o už 
jo ankštai iškilusių Žųslių 
bažnyčia. Tai gražus gotika 
pastatas. Tai bokštas sargy? 
lx)j į Vilnių! Prie bažnyčios 
.yra ir nemažas miestelis, 
kurio gyventojų daugumų 
sudaro žydai. Prieš Lenki- 
jos-^Lietuvos valstybės pa-

balinimų Žųsliai priklausė virinus rūpesčiu išaugo nau- 
Trakų vaivadijai.

Pagal Stryjkovskio užra
šytų pavadinimų, Žųsliai y- 
ra labai seniai žmonių gyve
nama vieta. Čia prie Žųslos 
4‘žero XIII šimt. pradžioj 
Lietuvos kunigaikštis Kul- 
kovaitis, Živibundo sūnus, 
s,avo motinai Pajautai ir 
dukteriai Komei atminti 
pagonių papročiu pastate 
stalui, kurį paprasti žmonos 
garliino lyg dievybę*

Kai stabas supuvo, jo vie
toj išaugusios liepos* Lietu
viai it žemaičiai garbino jas 
net ligi Jogailos laikų, gie
dodami žinomas giesmes a- 
pie Pajautų.

XV šimt. pabaigoj ir XVI 
pradžioj Žųsliai buvo priva
ti Načų nuosavybe. Vienas 
jų, greičiausiai Jonas pasta
te čia parapijos bažnyčių 
Kv. Paneles, šv. Jono“KrifcŠ- 
tytojo ir kankines Barboros 
titulais. Jų konsekravo Vil 
niaus vysk. Mykolas Dfcierž* 
gavičius (1453—1462 m.).

Načo sūnūs Mykolas ir Jo
nas 1533 m. vėl aprūpina 
Žųslių bažnyčių lėšomis, Do- 
nacijos akte jie*aiškiai save 
vadina šios vietos paveldė
tojais.

ši Načų statytoji bažny
čia sugriuvo XVII šimtme
tyje. 1700 metais pamaldos 
buvo laikomos padangėje* 
Ir tik po keliolikos metų 
dviejų Uolių klebonų: Petro 
Kaziimero, JodževiČiaus ir 
Mykolo Kazimiero Sienke-

ja šventove. Tuomet ifi 
miestelis priklausė kaniluteį 
kai nuosavybei, nes pagal I-’ 
statymus, išmirus NačamR, 
jis turėjo atitekti LcukijoB^ 
—Lietuvos karaliui.

1860 m. Žųslių miesteli 
turėjo 104 namus ir 1047 
gyventojus.

Dabar Žųsliai yra vi 
veiklesnių Kaišiadoriij vy»* 
kūpi jos parapijų* Joje W 
bonauja nuoširdus* vaiši 
ir Žmonių mylimas knn. 
M*. Cįjūnaitis.

Ne kiekvienas gali padu* 
% 

ryti kų nors nepaprasto, 
kiekvienas gali nudirbti pa*
prastų darbų nepaprasta 
dvasia. — Booker Wasliixw 
ton.

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Meiliau VeffH 5 Dieno* Art 
Vandens t h'r Cherbonrej-—

S dienos per Bn*f*
TIK 7 DIENOS l LIETUVA 

Specialu trukia IS BrerrK’rtiav** 
Arba keliaukit okspreslrln Jalrtl *
COLUMBUS

Taipgi nuolatiniai k:i« sąraltg 
plaukimai gerai SlnomaU I 
knbinlntatslulvafe. In

formacijų klmmklt P*s 
bile vietini agentu ar* 
im
252 BOtLSTON ST.

BOSTON

LLOYD
An’Fe&c Mmm *Heb!”

tVl sėt vuH*MTeR 
RANNV— UHERKMČO,

• YAftEl.'

couhl.be


I ’

KOVA UŽ JAUNIMĄ

«t (Motor A tottortohi JW M 1*W*
*trrion *atm; • .. pb»ojiowuto« |oijux

BStoStt ynOtr •»«»■»,#■*»»„,** JU(W AjMriteoj* SMOMM • »$4L0Q
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•“ DABBINĮNKA8”
|B Wtoit Broadway South Boston, Mm

Taiftphon* South Boatott M0

- vals-
galvos, despotizmo

DA*BIJ(IJ0ęA8
YTHMKOMEBy 

rtJlrfOAT i»amDAX

L Mm

(M*

» AntrMfcafa, M*H* U t, 
m .wpw i-'j* ww imii.iii:

Visi kovoja už vaikus ir 
_ Jamitaią, ir k isingui, nes juk 

>1110 jaunimu priklauso tautos 
' ateitis. Taigi visokio plauko 
‘ žmones nori jaunimą paverž- 

t i, tik, deja, ne visi tą daro 
teisėtai. Yra tokių ucteisin- 
)gų pranašų, kurių pranašau
ti nieks nekvietė, tik jie i»i- 
tys save pranašais pastate. 
Tokie nepašaukti jaunimo 

s auklėtojai ' pridirba daug 
skriaudų visai tautai, auklė
dami jaunimą išvirkščiai, 
vadinasi, mokydami daryt 
blogai ir drausdami daryt 

r £ėtai. Bet — čia gabpasaky- 
Mlte —r nėra tokio žmogaus, 
ypač tarp auklėtojų, kuris

* tyčia mokytų jaunimą daryt
* blogai. Deja, yra tokių. Ki- 
lti mokina blogai gal ir nety- T*/

• čia, lies jie patys taip buvo
• išauklėti ir ką išmoko, tą ir 

kitiems stengiasi įskiepytu
l W yLa ir tokių, kurie turi 
^tikslą tvirkinti jaunimą ir 

randa knž-kokio malo- 
f nunKi. Pavyzdis — talševi- 

kai Jų tikslas — padaryt 
jaunimą grynai bedievišku 
it nedoru, nes,jų komunisti
ne dora yra visai išvirkščia, 
diametraliai priešinga visų 

.priimtai dorovei.
Yra ir tokių, kurie gal titri 

it gerą tikslą—išauklėti jau-

riauaiai žino, kokio* auklėji* 
mo priemones jaunimui ge
rinusiai tinka ir tai priemo
ne* jia patiekta per kataliku 
akciją tai veikimą. »v* 
Tėvui nori užkirsti kelią ko- 
intiriistai, fašistai ir šiaip 
taisvmnmiini. Jie tižginryju 
jo teisę j vaiku auklejinup 
Jie sako, kad žmogus — ge
ntis, ar jaunas — tai valuty- 
tas mtosuvyta ir jai turi tar
nauti. 8v. Tęvos stato giles
nį principą. Jis sako, knd 
žmogus Dievo nuosavybe, o 
valstybė — žmogaus nuosa
vybe. Ne žmogus valstybei, 
tari valstybe žmonėms, o 
žmonės Dievui. Tuo princi
pu Popiežius kaip tik apgi
nu žmogaus teises it logingai

S '.M

Katalikai ir Tarptautinis 
Darbo Biuras

1 nimą pafrijotingai, tat jie ne
turi gilesnio pamato, ir jų

i pafrijotfemns gtfaft itaogmis atginė-
griežtas, šovinistinis, nepa
kenčiąs kitokio nusistatymo. 
Tai fašistai, aklojo fanatiz
mo auklėtojui. Yra dar jau
nimo auklėtojų agnostikų— 
indiferentų, apie viską abe
jojančių iržifirmcių į gyve
nimą cinišku thigiąmi. To
kie, žinoma, ir nepripažįsta 
tikėjimo' įtakos į jaunimo 
auklėjimą. Iš jų rankų išei
na ištvirkę, nusidėvėję 
.skeptikai—ubojotojai, į nie
ką netikinti ir jokios doras 
nepripažįstanti. Jaunimas iŠ 
po jų rankų išeina pusėn™, 
sudriuiijes, lxt jokio idealo ir 
be energijos rišti gyvenimo 
klausimus.

Kaip matome, tie minėtie
ji jaunimo auklėtojai atlieka 
savo darbą žalingai ir nevy
kusiai. Kas gi tikras jauni
mo auklėtojas f Mekas kitas 
tik pats Sutvėrėjas—Dievas, 
kurs tą darbą atlieka per 
Bažnyčią ir tėvus. Tą Baž
nyčios teisę—auklėti vaikus 
ir jaunimą dabartinis šv. 
Tėvas ypatingai griežtai pa
brėžia. Jis, kaipo Bažnyčios 
galva, turi teisę į visus kata
likų vaikus. Jis visų tėvas,! 
jam visi priklauso. Jis ge

šinta į valstybę. Bet 
lybės 
dvasios pripūstos, stato save 
virš žmogaus ir nei virš Die
vo teisių.

Sveikas protas tuojau pa
stebi, kad kovoj už vaikų au
klėj imu šv. Tėvo teisės yni 
kur kas aukštesnes už vals
tybės teises, ypač kad jos ne
kliudo piliečio pareigi) ir 
dar padeda jas geriau ir są
žiningiau eiti.

“VISU0MEHHK08
SUNKENYBES”

Klausima*: Atvažiavau j Juug. 
Valstijas apie metai atgal ir per
riša tiį laiką ieškojau darbo, bet 
nepasisekė rasti. Pinigai išsibaigė, 
aergu ir turiu vykti į liftonbutĮ. 
Žmogus man pasakė, kad Jung. 
Valstiją valdžia gražina i savo ža
li* tokiu* ateiviu*, kurie negali sa
ve užsilaikyti šioje šalyje. Ar tei
sybė?- Noriu atgal gręžti.

Atsakymas: Teįsybė, kad Jung. 
Valstijų valdirt nekuriuose atsiti 
kiniuose užmoka tokių ateivių ke
lionės išlaidas atgal. Bet toki at
eiviai turi išgyventi Jung. Vals
tijose mažiausia tris metus, ir turi 
darodyti, knd neturi pinigų ir pri
vemti yra kreiptis prie pašalpinių 
prganizacijų prašydami pagalbos.

■ *

niosios taiybos mtaų kryp
ties atstovus. Kadangi Tarp* 
tautinio įtarta Biuro argu- 
n izarij os statutas nenumato 
jokios apsaugos mažumai ir 
kadangi faktai parodo, kad 
S4Kriaiistiiic ilidžiuma neturi 
pakankamai deniokratiškojo 
jausmo, kad saugotų krikš- 
čioniškosios mažumos teises, 
tai aš reiškiu konferencijai 
energiškinusią protestą prieš 
darbininkų grupes sočiaiist i- 
ne didžiumą, kuri leidžia sau 
varyt i tokią priespaudos po
litiką, Bet krikščionys sin- 
dikabstai vis dėlto skiria

tiflitar merdi, ir suteikti 
jiems išsipirkimą iš proleta- 
tiziho. ’ r

Aini, šht prasme krikščio- 
nių shidikaliMtinis Judvjimd^ 
tiekia savo liendradatbiavi- 
mą (leiievus vlsumnenininm 
vykimui.

Štai, šių prasme jis dirbo 
ir dabar dirba, kad utgumn* 
tų, pataisytų moderniškąją 
visuomeftę.

Štai, šia prasme 11)32 me
tais buvo išdirbta programa 
ir išreikšti reikalavimai. Ir 
tai tos pačios krikščioniško
jo stadikalizmo idėjos nese
ntai gavo patvirtinimą En
ciklikoje (fr*(Juadragesimo 
mmo), kurią 1 ’opiežius ką 
tik Įiarlzclbė. šis nepalygina-

liais metais įvyko tarptau- 
iines darbo otgauizaijos po- 
sėdįs, kuriamo dalyvavo iŠ 
46 valstybių atstovui. Buvo 
l<t atstovasir 199 jmtarejai.

Darbų tvarkoje buvo šio 
svarbiausi klausimai: L ku
rio amžiaus vaikus galima 
kristi dirbti į neindiistrines 
įstaigas; 2. darbo laikas ang
lių kasykloj ir 3. moterų 
nakties darbas.

Bet svarbimisias klausimas 
buvoj tai ekimoiniiiis krizis, 
nedarbas. Tarptautinio Dur
ta) Biuro direktorius Albeft 
Tliom’as sayi)jnetinvjc apy
skaitoje plačiai išnagrinėjo Tarptautinę Įkirta Drgani-,^‘ertės dokumentas, ky- 
kasdien blogėjančią darbi
ninkų padėtį. Jo pranešimas 
buvo platus ir įtikinantis.

Krikšičoniškiijų sindikatų 
sąjungos generalinis sekre
torius, Olandijos senatorius, 
katalikas, P, J. Serrarcns 
savo praneštoje tvii tai laikė
si tos nuomonės, kad darbi
ninkai tik tada gali priimti 
sumažintas algas, kai ir pra
gyvenimo brangumas turėtų 
žymiai sumažėti. Jis savo 
kalboje pareiškė ir protestą 
prieš Tarptautinį Darbo 
Biurą, kurio didžiumą suda
rą socialistai nenori skaity
tis su krikščionimis darbi* 
tankais..

P. J. S. Serrarens. savo 
kaltai pabaigė šiais pareiški- 
maLs: *

“Nežiurtajįsymtaius ben- 
dradarbiavimo, kurį yra pa
rodę krikščionys stadikalis* 
tai darbininkit grupes orga- 
nzavimiii ir dafbui, socialis
tinė didžiuliui sumanė vėl 
laikytis tokio nusistatymo, 
kad nebūtų įleisti krikščio
nys nei į biurą nei į bendrą
sias komisijas; jie norėtų 
taip pat pašalinti jš valdo- 
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sotdos tvarkos, taikęs, ir ra
mybes. .

Btai, kodėl šių rimtų va
landų aš noriu baigti savo t 
pastabas, kvimbtaias visus 
pastudijuoti šių Enciklikų, 
kuri iriau ir visiems katali
kams darbinuikams, kurie 
sudaro didžiulę grupę įvai
rių Šalių (valstybių) krikš
čioniškų simlikafų organizu- 
vijoje, sudaro tųšų, mmler- 
Aškų pritaikymų Enciklikos 
ReniM N’dvarM^, šių katali
kų visuomeninio veikimo ‘ 

• konstitucijų ir pagrlmilnį 
Įstatymų/' **

žarijų mm socialistinį dar- & taip autoritetingo šal- 
bininkii, turinčių joje di-Hhd(», kurį mes visi katalikai 
džiumiy Ir 'iw jų teises i r Raikome krimtaus Vikaru, 
nebūtų pakankamai Konfe-b irt intaku, bet kuris ir visų 
Felicijoje apsaugotos, jie vis^kitų laikomas aukštu morali- 
dėlto prisideda, kaip ir pra
eity, prie jos visuomeiiinio 
veikimo.

Ir jie yra Įrodę Tarptau
tines Darbo Organizacijos 
principams ir tikslams savo 
pasitikėjimą. Šiuo tikslu 
krikščioniškų sindikatų ir 
profesinių sąjungų Konfe
rencija yra paaukojusi 
Tarptautiniam Darbo Biu
rui sieninį paveikslą, kuria
me prancūzų dailininkas 
Afaurice Detiis’tls yra iškėlęs 
taip aukštų darbo vertę> ^iš
reikštą kilnių j)avyzdžių ir 
Kristaus mokslu.

' Težyini šis paveikslas vi
siems' laikams nesutrauko
mus santykius tarp Tarp
tautinės Darbo Organizaci
jos ir tarptautinio krikščio
nių sindikalizmo, Tegu šis 
darbo vertes sujiratimas per
ima mus visus tam bendram 
veikime, norint išvaduoti pa
saulio darbininkus iš jų ne
turto ir skurdo, kuriuose jie

niu autoritetu ; šis dokumen
tas, kuriame nėra ne pvdsn-
k<> Snliskmno dvasios, kuris 
rūpinasi visų bendrąja gero
ve ir kuris, dėl šios priežas-

LEGALtZtiOTi IltMYNOS 
BUVIMU

Klauiima*: Atvykau jg Kana- 
dos su savo žmona Ir trimis mažais 
\ nikais 1920 m., be jokią imigra
cijos peržiūrėjimo, Dabar pada* 
visut form O legalizuoti savo bu
vimą. Kuomet aplikacija bus pri
imtu ar tas legalizuos ir reziden
ciją visu šeimynos narių ? W» 
ėmiau pirmas, popioras 1926 m. 
Ar jos geros?

• Atsakymo: Tu ręst pr duoti form 
659 dėl kiekvieno šeimynos nario

Ir&ttlizuotas. įteikia inokMi net 
$20 už kiekvienii nolikaciją.

Jeigu neįiorr tą daryti, tai p*- 
ties, aštriai kritikuoja dabar- turtina laukti pakolifeiimsi pilnas 

popioras. Tada j»a1esi juos parsi- 
traukti j šią šalį kailio nekvoti- 
nius iminigrantus, b<t t< padaryti, 
tavo žmona ir vaikai tttrl apleisti 
Jungi. Valstijas laikinai.

Pirmos popieros, kurias tu i&i- 
vmei 1926 m. bus geros, kuomet 
įvažiavimas bus legalizuotas, ir 
Kalė j paduoti prašymų antrą po- 
pici'Ų kada tik norėsi.

nurodyda-’p°PiiH ne visuomenę, 
mas metodus pagrindiniam 
jos reformavimui, siekian
čiam išvaduoti darbininkus 
iš prolefarizmo; šis doku
mentas, sakyčiau, sudaro 
dirvą, kur gali susieiti visi 
tie, kurie linki žmonijai vie-
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JONO KM1TO EILES
Labai graži knyga audeklo,apdarais, 192 phs- 

lapių, tik už 75 centus. “Diirbininkui” prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kniito gražias eiles.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis įm
etąs. Jo eilės pilnos patrijotiškų jausmų.

Siųsk užsakymų į
■ • d a b b i m i ir k 4

3^6 Wcst Broadvvay Motrth Boston, Mttt.

NAUJA DARBO ENCIKLIKA
? į*Kitu. J. Balk Cino kalba LB S. XVI SeiHtf Birželio

fe ’ " tk$ 1931 m.f Brooklyn, N. Y.) 
f (Tęsinys) •

F Bucikllkoa ffyninittti ir i.šrystyinas
į" **Quadrngisimo Anuo” autra didis yra gana 
f- plati. Užtektų jai vienai pašvęsti visti paskaitų, 
[ Mano manymu, trečia jos dalis, Jums gerbiamieji 
į bus įdomiausia ir svarbiausia, todėl labai trumpais 
į bruožais paliečiu gynimų ir išvystymų “Įtarum 
t Novmlim.’'
k Pirm aiškinimo šių problemų Pop. Pins XI 
f aiškini pabrėžia Leono XIII principų, kad yra Jo 
L- taisė Ir prievole autoritetingai svarstyti sociales ir 
t ekonomines problemas, Bažnyčiai nedera kištis į 
|r Berniškus dalykus iš tvkmkos puses, l>ct kaine lie- 
K Siamas doroves elgesys, yra Jos, kaipo moralių įsta- 
f tymų platbitojak atškiidojm ir gynėjai, vienintele 
V privilegija reikalauti, kad socialuu ir ekonominiai 
f. klausimai Jos iuiloritetul pasiduotų tiek, kiek jie 
E liečia dorovę. Dorovės įstatymas verčia mus savo 

paideigitnuosė siekti aukščiausio ir )>askutiido gė
rio. Ekonominiai siekiui, todėl, arini būtų draugi- 

^ j<*į ar pavienių asmenų, veda imisjnie Dievo. To
dėl juos apibudinti priklaiiso Bažnyčios kompeteh* 
nijai,

į Eitam! prie snuillpms aiškinimo fAnmitiių teori* 
‘ j ,šv. Tėvus daugiausiai imšvitačiit. laiko ginant 
privatinę nuosavybę, teisinga užinokesnį—algas, 
dnrtai,;būvio gerinimu. Privatines nuosavybes klau*' 

į' ttUKuditi kraštutinumai tmTbrdi išvengianti7: pnt- 
’daųg nimsnyvliės privalę ir individę savybę brėžti 
arfai perdaug sudalę ir vieša savybę bteŽtt Poj>‘, 
Musgriežtai skįria mmmvylię kaipo taisę ir kaipo

vartotą (right and ūse). “Mes pakartojame funda
mentali principij, Leono NIll pateiktą, kad nuo
savybes teise privalo būti atskirta nuo jos vartotos. 
Commutativa justitia reikalauja pagerbti kito nuo
savybes.. . Paverčiant savo nuosavybes į tam tik
rus vartojimus, visgi, nepatenka po šios teises for
mos, tat po kitų dorybių ir, dėlto, yra “pareiga 
neužmetama tiesos teismų.” IŠ to seka, kad ne
teisingai manoma, kad nuosavytas teisė ir jos var
tote yra apribotos takiomis pat ribomis, ir dar 
mažiaus tiesos yla tame, kad pats negeras vartoji
mas arba nevartojimas nuosavybes, panaikina ar 
prapuldo pačią teisę.”

Vaistyta, todėl, negali iltimti žmogatts prigim* 
lies teisę ar dėl nemokėtų mokesčių, ar kitų prie* 
žasčių. Bet valstybe turi teisę “kontroliuoti jos 
vąrtotę,” kaip Pop. Leonas paskelbė, dėlei visuo
menės gero.” Kada civilis autoritetas išlyginu nuo
savybes (adjusts mvnersliip) dėlei viešo geto, jis 
dgiasi ne kaipo priešas, tat kaipo'draugas priva
čių savininkų? ’ Tokiu būdu galima išvebgti indi* 
vidualiziuo ar kolektyvizmo, kurie iKisirodo moder^ 
nizine, ką Pius XI pasmerkė jau 1922 metais savo 
enciklikoje “Urbi Arcano” (gruodžio 23 d.).

Itapiežiaus imnyibu. kad pastebimas “miola- 
tirtis slmkimris” pria suėjimo didelio turto kelcrių 
rankose, su imseka, — darhininkii subiednėjimų, 
“Klaidingas yra doroves principas*’ tvirtinti, kad 
“visi pttMluktai ir pdtais išskyrus tą reikalingą į- 
detą kapitalą padengti, taikhuisn visokia teisi’ dar
bininkui.” Bet sutaikyti daĮbininkų subiednvjimą, 
kuris dabar špurčiai iileciasi praldarhde, yra bū
tina siatalyti pelui) nkumidinei ją irkluoti jižtakftaąi 
atlyginimą da^rininkni. Todėl -klaidingas yhi ir 
anų |>rinritats, tauĮ darbininkas tiek vertas užmo
ki 4110, tau! vos galėtų iššilįrikyti. Klaidingas ir 
siKrializmo dėsnis, kad visas pelnas eitų vaistyta1!.

gi svarsb'tini algų skyrime. Hmmoliija privalo 
viešpatauti tarp darbdaviu ir darbininko. Algų 
kapojimas, ar reikalavimas algas kelti gali patek
ti viešo autoriteto raukosi’. Bendras geras visų 
žmonių privalo daug nusverti algų nustatyme. Dar
bininkai gali dirbti privalo turėti darbo. Popie
žius apgailestauju, kad dėl darbininkų skaičiaus, 
aukštų ar žemų algų įvyksta nedarbas. Todėl ka
pojimas ar kėlimas yra žalingas. Bet suderinti 
visa, keliai ieškotini duoti darbo didžiausiam dar
bininkų skaičiui, bet kartu su atlyginimu galima 
išgyventi. Visada privalo būti tarp įvairių atlygi
nimų protingas suderinimas” ir “tarp kainų gau
tų už produktus Įvairių ekonominių giltpių*. Žem
dirbystes, industrijos ir k... ”

Kalbėdamas toliau tiesioginiai apie sMriatęivnr- 
ką Pop. Pius XI pabrėžia prikalą atitaisyti socialę 
tvartai ir dorovę. Individualizmas, sako Jis, suar
do sOciidį genimą, draugijas, pasiliko tik pavie* 
i liai asmenys ir vaistyta.' ’ Y ra tai neteisinga, di
delis blogas ir sumišimas geroje tvarkoje, didesnei 
ir aukštesnei organizacijai. įiasisavintl šalt funkci
jas, kiurius gali naudingai atlikti mažesni ir žemes
ni kūnui. Kis yra tandnmentalis principas sociales 
filosofijos, nepajudintas ir nepamainomas ir užlai-

“Kiekviena Idase, tad, privalo gauti sau pri- 
klaūšomą dalį, ir padalinimas sutvertų daiktų titai 
lygintis su bendro gero ir sociales tiesos reikalavi
mais.” Ta didelė nelygybė, jei taip pavadintume, 
“sudaro dideli blogą moderninėje draugijoje.” 
Nors Leonas XIII aiškiai nurodė reikalą daibinin- 
iko būvį gerinti, bet, nežiūrint kartotinų Bažny
čios vadų pasargų, jis buvo užmirštas. Taip laukų, 
taip dirbtuvių rankpelniai turi teises prie’ pelno 
darbo produktų, jei nėra galimas lygus nuosavy
bes dalinimas. Sustalxlyti šią pražūtingą viughd- 
bią—jį procesų proletariate įtrikalinga duoti rank- 
petatams Užtektiną atlyginimą,, kad “taupinimu, 
jie galėtų padauginti savo turtus ir... šeimos naš
tą nešti su didesne lengvata ir tikrumu, atsipdai- 
doję nuo to rankos į burną net ikrumo, koks esamas 
proletaro likimas.” Tolinus būvio gerinimui reko- 
menduojmna daliuhdų'stč (parfnership). Bet 
smerkiama yra t<‘orija tvirtinti, kad darbininkui 
atlyginimas turi lygintis su darbo naša,jies tada 
viskas tektų darbininkui,, tat nieko savininkui. 
Kaip nuosavybėje* taip ir smnilyme turi būti so
ciales ir personalvs normos.” Todėl žmogaus dar
bas neneš, ganėtiną vaisių, jei žm mity(draugija 
nvsutvers tikrą;socuilį ir orgahinj kūną, jei darbas 
nebus apsaugotas samieji* ir teisinėje tvarkoje, jei ko šiandien pilim savo tiesą. Iš savo patiesprigim* 
visokis žmonių pusfaugų būdas, pasimniuntis vie
ni kitiems, mbus suvienyti į tarjiusavę harmoniją 
ir tarpiisąvę pagalbą, ir jei vjtš visko visų protas, 
kapitalas ir (Imtas itasusijungs kartu dėl lauidro 
gero,” Iš šių dėsnių žengiam prie užiubkesčio už 
darlią nustatymo.

Piįiimi, darbininko alga privalo užlaikyti Šeimą 
tH’mdi Uomuibii” Encik. gn 31d, lOlmA. 
Smerktina yrn padėt ta knd moteris dėl vyro mažos 
algos tari dirbti ir neguli šeinius tinkamai prižiū
rėti tai auklėt i. Kita, biznis ir jo savininkas taip*
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ties tikras siekis visokio socialiu veikimo turėtų 
hftfi—pageltati pavioniems nariams socialiu ktyto, 
bet niekad jnųs uenmkinti aitai užgnUuhl Dmu- 
gija todėl privalo būti “organine^’ tikroje (iras*, 
mojo privalo būti ^Inipsninv hierarchinė eilė egzis
tuoti tarp įvairių subsidhirių orgtorizacfjtp” 
rudes leg|4in<d,fos sioki> turi Itflti įkaitams amatų 
gr&piųj' įmonės neprivalo rištis “sulyg užiman* 
ėios vielos dinbo linkėjo, tari sulygo įvairių funkci* . 
jų jie atiteku draugijoje.” Šios grupes'reifailftigR " 
dėl uttaliirahms ir nuolafiuhi išsivystymu1' dm*
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palminį kaip šiame rtraipa-Įpu, kai pw ItetavJm voa kdioll-

(Pagal tauedtic—J; B, 1J

Amerikiečiui keista tauta. 
Jie niekuomet negali įmilse- 
tt Jie turi Jaugiau laiko, 
daugiau laisvų valandų, 
trmiųiesiiel darbo valandas, 
daugiau šimtadienių ir Jau* 
giau atostogų, negu kiu l kte 
U tauta patartyje* Bet jie 
negali pailsti. Jie važiuo
ja skersai ir išilgai įer savo 
Šalį kaip turistai; jie susi
renka dideliais būriais; jie 
klajoja po dykumas, laipioja 
po kalnus, užpildo viešbu
čius. Bet jie negali pailsėti. 
Jie važinėja autobusais, kad 
galūtii dailytis ir žiūrėti, kų 
Kiti 4ai?0r Jie niekuomet ne
sustoja nesijudinę. Bet jie 
negali pailsėti.

Ir taip jie bėga, kol gra
belius surenka juos pasku
tiniam susirinkimui. Ir ta
da būna jų poilsis.

Hitus žjĮMUdus leidiniai^ bet 
jie daugiausiai einu į “gut- 
bą?’ — ’

Amerikiečiai negali gerti. 
Jie yht iltimi vaiiŠttga tauta. 
Jie yra labili vaišinga tauta, 
blaivais; bet jie negali. Jie 
priima įstntymtiš, prieš sa
vo nukreiptus, Bet galų ga
le jie neguli būti nei blaivi
ninkais, nei negali gerti. Jie 
turi gražių mintį—jei jie 
kada nors taps blaivinin
kais, jie didžius darbtls nu
veiks. Bet jie negali 
pasiryžimo išlaikyti.

savo

Amerikiečiai nieko nepai
so. Visas paasulis juos kri
tikuoja, liet jie nepaiso. Vi
sas pasaulis apie jtios rašo

UžaienieČiai lankytojai sa
ko, kad amerikiečiai neturi 
nei meno^nei litei-atūro*, nei 
dvasioj. Bet jie (amerikk1- 

niekados dčl to ftėėi- 
jaudiiia. Dorove# Šalininkai 
apverka juos, kriminologai 
juw inišinetki^ rašytojai 
visaip užĮittola, prmiklai 
jiems galų pranašauja, liet 
isa jų nejaudina. Mokia 
17-kn puikių knygų fiekvie- 
iių inein*! apie tai khlbri, bet 
amerikiečiai ių knWl 
skaito. Anglai juos kaltina 
skriaudimu britų; škotai 
juos vadinu prisiniošusiais 
kumščluotis: italai vadina 
melagiais; prancūzai tiki, 
kad amerikiniai jau prara
dę dorovę, o holšmkai kal
tina juos dėl komunizmo.

'frts viskas yra tiesu, fiet 
amerikiečiai nekreipia de
lnelio į tai. Jie nekreipia ir 
— iiiekiiomet tiekreipe. Tas 
ir yra jų išgelbėjimas.

Amerikiečiai negali skai
tyti. Jie turi daugiau mo
kyklų, ir geresnių mokyklų, 
kurioms jie išleidžia daug 
daugiau pinigų, negu visa 
Europa. Bet jie negali skai
tyti. Jie per vieneris metus 
išleidžia daugiau naujų kny
gų, negu Prancūzija per 10 
metų. Bet jie negali skaity
ti. Kiekviena savaitę jie nu
kloja savo šalį sekmadieni
niais laikraščiais, kuriuos, 
vienon krūvon sudėjus gau- 
tuih 100,000 tonų. Bet jie tų 
laikraščių neskaito. Jie yra 
perdaug užimti. Jie naudo
ja tuos didžiulius laikraš
čiusugniakurams. Jie tūks
tančiais išperka novelių, ku
rių knygute kaštuoja 2 do; 
leriū. Bet jie teskaito kokį

LIETUVIŠKA VARGONŲ IŠDIRBYJE

vės nukrautos skelbimai^ 
bet į juos nenorima Ir žM 
rėli. Paštai užversti naitjai-

Tur būt nėra kitos tokios kuk 
lios tautos, kurios nariai taip ma
žai apie savo veikimą viešai skelb
tųsi, kaip lietuviai. Pasitaiko vi
sa eile Įvairių rūšių specialistų, 
net svetimųjų tarpe Įžymią, kai 
tuo tarpu, mes patys apie juos vi
sai nežinome, arba visiškai mažai 
žinome. Kiek randasi įžymių var
dų veikiančių scenos pasauly, apie, 
kuriuos tik maža daleis mums ži
nom*. Pasižiūr?jUK į juo* arčiau, 
yra Ir gana susipratusių lietuvių, 
kurie kalba gerai lietuviškai, save 
lietuviais vadina, nors turį lietu
vių, gyvenimo aplinkybių vertimo 
visai nematyt, o jei ir pasirodo, 
tai visai retai, pripuolamai. Pav. 
paminėsiu viena tokių asmenų me
nininką tapytojų J. P. Sabaliaus
kų (taip jis save visur vadina), a- 
pie kurį visiškai mažas lietuvių 

Ikrelis šiek j^ek'- žino. Jis tūri stu
dijų Broadway, Ncw York City. 
Jo daugelis paveikslų yra svetim
taučių turtuolių rūmuose iškabta-

įsai m. vftbtehjm, Mnuįii v, 
LMW>. N‘«r» Ja IHm b*YO 
diniako te ttteU brtriru’jai'mūri- 
k* nttitrtjo, bet Antanas U pat 

turtjo dHM batrankimi 
murilud. t< tiria Auta- 
ną atidavė, rhai dar jaitną. paa 
vartorinM k. itttauakt mofou* 
mHko*. fcrin&i > makytojaa 
buvo varpotai t»Wįdoj««, tai Anta
nai teko dhmge mi Hakytoju kai 
JtUr te vaHrofetp įadČtrttalftytL 
taa datta jam dtutteu patiko, te 
Jau 1901 m. atalMirt nauju* vargo
nų* (larfiavrie Žlfemam ahah Inte 
kute VaHnvoa vargonų dirbėjui 
šimanskiiil, Antaa# tnatoitto jau 
bedirbantį prie tų vargonų staty- 
boa.

Antanaa pamatę*, kad kalifų lė 
niij muzikoM srity iš pimurtinto. 
mokytojo Burakauško minėtam 
vargonų stalybo* darbui nepakan
ka, vyksta Kalinau pag J, Nauja- 
lį. Ten gerokai pakimokęa muzi
kos, 1^05 m, atvyksta Arnerikon. 
Atvykęs 2 metu muzIkoH mokoal 
pas M. Prtratwk|, ir vėliau 3 mėli, 
Dainmako Murikoa Akademijoje 
(1007 m.). Pradžioje' Amerikoje 
jis vnrgoninkavo, ir žalia to stu
dijavo vargonų fidirhyjrtę; pirma 
pneumatinę ir akalinę afetema* pos 
“ WilL ilnrrison Organ Co,Bl 
field, N?’ vėliau, elcktrikinę siste
mą paa “AmrtięMff ifaAre Orgau 
Co. tuikcvien*, N. J,” Kadangi jis 
buvo gerai prasilavinęs, tat. tirtuos 
jį siųsdavo vienur-kilnr paujils 
vargonus statant tvarkyti arba 
kur pastatytus taisyti. Turėda
mas didelę praktįką, hilo 1910 jn. 
pradeda savistoviai vargonus tai* 
syti, o 1911 m. j’atemno lietuvių 
parapijoje šv. MaHmtero bažny
čioje pastato pirmutinius skalų 
sistemos vargonų*. Po to pastatė 
dar keletu vargonų.

1921 m, geriems Jo draugam* 
Į 

staVfai kompaniją, **Rad<l Or- 
gun <’°rp-” vietoje iki tam buvu
sios “Anthony Radzovicz Orgaii 
Co. Nevirk, N. J?’ Kadangi tai* 
metai*, taip Alleriko* Įtetuvirmae 
taip ir pačioje Tjetnvoje buvo vi
sus apėmęs ūpas tverti įvairias 
kompanijas, tat te Ai"naujai suor
ganizuota ^RadJ Organ borp.** 
liūgo kaip *'*111 mieliij.’* būdamas 
gabus Vargoninkas sugebėjo gauti' 
simpatijos savo, vargoninkų, tuo
met draugų tarpe. Naujai susitve
rusią kompaniją jie uoliai rėme ir ( 
nesigailėjo pinigų. .

Deją, neilgai fcuvp skirta tai 
tese ir teatruose pastatęs, tuo tat- kompanijai gyvuoti, nes bizny 110-

Raio Lahv. Men. J. Ulevičiui.
tų ne vien tik New Ybrke, bet 
Philadelphijoje ir kitur. Jo ran
komis daug bažnyčių ir altorių 
(tik nelietuviškų) išpuoštų, ne 
vien tik Amerikos J. V., bet ir Ka
nadoje. Tuo tarpu mos patys, ar 
t«i dėl nežinojimo, ar per nesusi
pratimą, neieškome savųjų, bet 
«v«timahdaiš džiaugiamės, l’ana-į pat aras, sudarė naują vargonų 
Šių lietuvių ^y>n>U profesionalų ‘ ’
randirii Amerikoje dideli* ak«- 
čiu*, apie kuriuos mra privalome 
jįnotų M jot užmegril santykius 
ir įvesti gyvenimą,
kad tokiu bildu juo* pritrauktiunė 
prie savęs ištraukdami iŠ svetimų
jų žiočių. ’ -

Štai, kitas asmuo, apie kurį no
riu, turėdamas daugiau žinių, plė
čiau su visuomenė pasidalinti, y* 
ra vargonų stafytojss Antanas 
Radzevičius, kurio išdirbysteį šiais 

melabt sukanka 20 metų, t’cr tą 
laikotarpį jis yra daug vargonų 
svetimtaučių bažnyčiose, mokyk-

gijos.. Valstybe ptivalo panaikinti klasių kova ir 
rūpintis ta harmonija, t. y. tarp darbdavio ir dar
bininko. Jiems pridera darbuotis dėl bendro gero, 
sąžiningai. Kaip visuomene bendrai skirstosi i 
draugijas, taip profesijos, ainatninkai, rankpelniai 
tokių pat turi naturalę teisę organizuotis ne tik dėl 
savo privataus, draugijos, bet ir viešo gėlo. Ekono
miniai dalykai negali pasilikti vien kompeticijai. 
Tame ir klaida individualistų niokj’klos. Nors kom- 

* peticija kai kuriuose atvejuose gali būti naudinga, 
bet turi, pasiduoti vedamam principui, turi atsi
žvelgti į socialį teisingumų ir labdiuybę.

Tautos gali sveikai kooperuoti ekonomikoj su 
išmintingomis sutarthnis, institucijomis. Pasku
tiniais laikais sindikattj ir kooperatyvit ir organi- 
žacijd išdygo, kas padeda rišti painų ekonominį 
klausinių. Jos yra po valstybės priežiūra ir apsau
ga. Kai kurie tad bijosi, kad šios organizacijos 
dažnai virsta politikos žaislu, šito išvengti reika
linga Dievo palaima ir gera žmonių valia. Įgudu
sių ir prityrusių teknikų komercijos ir soeialės 
koniĮietencijų žmohttt, turėjimus kartu su katalikų 
principais, išvengimas klaidų yla galimas. Tpa* 
čiai pųsitikinia, kad Katalikų Akcija išaukleš as- 
mbnis, kurie pasiaukos viešai gėrovei, Bažnyčios 
Vadovyliei vadovaujant ekonominiai ir socialiai 
klausiniai bus sprendžiami ir rišami krikščioniško 
jė dvasioje* Žmonija, vėliausiais laikais paviliota 
imh’juikiimčiais olMiisiaiš, mete įįtj'Vejitisląs idčjttš, 
Imndė nusikratyti autoriteto, 
šių dienų padėtis.

Tad tieciojė ‘‘(įĮitadfagesiino Atmon dūlyje Jo 
^veideiiybe barnio t>armlyti šių laikų vaizdų, 

^tmlrrninh Hikiltni: įmvšitttyii ir 
atjiiifejįmai

Nuo Ix‘ono Kilt laikų įvyko daug atuiilihų e*

1 VW—

*

prityrimą*, nepaprastas visų kai
nų MOtaaa Uiį «l*rt>ininky ir pra
irtų ijmgnifcaK o II* atidaryto* 
kelta* dfctetaį vargonų fmriatymų 
sutartys, mmumatant kainų kili
mo sutarty, vos tik gimimą jau
ni firmą, mt maču dar kapitalu, 
gekančiih 1922 m. priverčia balt* 
krutiioti. Visas sutaupytas Hadx,e- 
vUftiuK Iki tam laikui kapitulas 
žuvo, Ir draugo įo namus, ftiiiM- 
n<M ir dirbtuvė. Jidn teko su žmo
na mažu* vaikučiu* paėmus atri* 
durti gatvėje, bu pinikų, kuo ne 
viriškaį nuogam. Jo gyvenimo is
torijoje, tai skaudtm mnogis.

Bet Žmogaus paairpimaį iltver- 
mč ir energija vtekt pergali. Ki
tai* metais (1922) MulomlriJU 
pigia kaina daržinę, Jsitniso su 
galim atjaučiančių nelaimę gerų 
jo draugų, šiokius tokius įrankilis 
ir vėl pradėtą savo darbų tęsia, 
štamlteii Jie bajikhitų nebebijo, 
nes jų naują kompaiiijų sudaro 
vien tik tėvas ir trys sūnui šian
dien “ Rndzcviez Plpo (tegan (*«./’ 

Miliburm N. J. puikini veikia ir

aklini* ingtyti, kaip keliolika žmo
nių nedidelėje dirbtuvėj*’ pągdto- 
tint įvairoffl* mašinoms, gaminu 
vargonus, kuriais, džiaugiasi «ye. 
timtaųčjų bažnyčių, mokyklų ir 
teatrų lankytojai. Tai liudiju Ra 
daovičfaus sugebėjimą padalyti 
nemažos Vertės paskutinės tcclini- 
knš vargonus, ne^u svetimtaučiui.

jvcrtino įžymūs mimikos ame
rikiečių ir lenkų sįmeinlistai, ir ne
tenka stebėtis, jei tetikai jam siū
lė nemažas sumas pinigų jfnisyti 
didelę vargonų dirbtuvę lenku 
vaisiu Amerikoje, pažadėdami net 
nemažas koncesijas Lenkijoje. Bet 
jis jausdamasis lietuviu, jiems už 
pasiūlymų padėkojo ir man atvy
kus susipažinti su jo iždirbyste, 
ašarotomis akimis pareiškė:

*‘Xors mane lietuviai nepalaiko, 
tai lietuvių bendra liga savus že
minti, o svetimtaučiu* gerblLnors 
jie ir blegiau darbų atliktų, bet 
visur lietuviam* atiieiu daug pi
giau negu kiti, nes Žinau, kad lie- 
luviai neturtingi ir iž prtežnsftes, 
20 metų m*n** ^irbystčs veikli 
Aptertkąje ‘Uorčrian padaryti at
mintį tiietuvoje*» if’amiitn',rasi 
geriau pastatyti dovanai vargo
nus.** ■

Žinodamas, kad Kaune tokiem* 
vargonams yra tr.vs vietos, pasių- 
liau p. ftadaevičiui pačiam pasi
rinkti, būtent: Prisikėlimo Bažny
čia.* Konservatorijų (kuomet susi- 
lauks< iiaitpi rūmų) ir Valstybės 
Opera. Kildamas kuo mažiausiai 
Įvertintas pačių lietuvių ir ma
žiausiai iš lietuvių turėdamas bi/-

UIS* !1110|W|*3^ j
J

jo* *tllj. kvtaiMttl viri nariai 
šliaukyti ir iMnokiti mloariĮ 
htoketlte. Taipgi rightofcftl ivyks mkriuritenk liepos 19 d. š, —... ■— - —

m„ tuoj pa aumOa, Iv. Karimtero dtltgua ir drantą* pritaisyti >cto 
parapijai Mfcjt. Kviečiami viri kibk kilnios otgiri*a|lhri.y . «• *
itiirili rielit taiptl atMviakitl 
aatd dranga* prirašyti prte 
kiliifoa oritafiM^lkri.

jjM *2 kp. mlrlnrinm įvyks 
scknMtenj, jteįrns lū d,t tu<J po 
patattMi iv. Jtfrilo partipijcM m&* 
kykloje. Viri ftudpp* nariil yra 
kvteRami aUHahfcytf f iį ėtttlHn 
Ichnį

W& 4 kp. mėnesinis susirinki- 
mus įvyks liepos 19 J. tuoj po 
mlėpnrų, Šv. Prancitkau* pavapi*

KvMiaTaMųtei
«-*■!>**tF*?. ulĮ^jį^H* j

PMtmniMGfc k i 1
LDS. 11 kp. minednki audriai J 

teiw Įvyks sekmadiė«l, liepai 11, 1 
tuoj po MUtnou, bidnytirilj J 
Hčj. Svarbu, kad tfd Wmm» atfU 1 
riiikitrte ŪalyvIutĮ te 1
dueklrtf. Patidyklihb tMlų fHhT* -J 
<H kltteiM |

iMiOdr, CtMttl. ' j 
tos. :« kft. fryifc 1

su ktiunlirhj. lit'įms 19 d. Š. W«
Rviirtm, kad i Ii mirihkirttą *t«M 4 
vfa! iltHfll ir bent po vieną tiiriją J 
Titų ateivių brftoyti įtrie 1
brangio* orgMitlraeljta. I

’lilo, sali piularyli tokią dovaną, 
>1114 tūkstančius dolerių.tatianojii, 
t’k didelis lietuvis patriotas. Te 
kj jo žyg| reikia KVcikiuti ir galop, 
mesti svetbniesieins miUonns krail 
f i, o sąmonhigni sekti kultuMuKU 
tautą olmlsj; savi pas savus, tuo 
labtiui. kad Jjt tuviško irųasteižo 

dūdos nvidugiau dūduoju negu 
svetimijją.

Negalima apleisti ir štai kokio 
svarbaus fakto: p. Badzevirius, 
būdamas 20 meti; vargonų Išilir- 
bystėje, yra daug dalyką patobu
linęs ir paruošęs patentavimui pla 
čiajai rinkai.

Taip pat svarbu mums, kad p. 
llydzvvirius rengiasi ižstutyti Clu- 
cnjmft pasaulinėje parodoje savo 
i&dirbysičs vargonus ir pjitobuliii- 
tąains dalis, (laliimm daiktas, kad 
p. Radzevičius tuos vagonus ir p.n- 
sitjM ftietuvon. kaip kad pasiryžę* 
padaryti.

Patvirt inti, ką aš esu friam radi
ny pareiškęs apie lietuviškosios 

’rrtnkos vargonų išdirbystę. patie- 
imoikitl dalj sąrpšu pastatytųjų vargo

nų pas svetimtaučius. ;
Lenkų: M Casiinirs Chnrcfc 

Nen-nrk, N. -T.; $t, Rfnnistans — 
Nmvnrk, N. .t; St. Adalbert —- 
fk’hencetady, N. Y.; Rt. Stanislaus 
— Čhteopcc. Mass.; Si. Minty *s— 
IVoraestcr, Mass.: St. Adalhcrt-- 
BotidsVihe, Mas*.; HL Rthnislnus 
— Central Falls. R. L; St. MTieba- 
els — Bridgeport, Cf.; Rt. Francis 
— Detroit, Mirte; Rt. Autony - 
Fairfteld, Ct.: Rf. Miclmels -- 
Derby. Ct,; St. Rtanishius - B.

as
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kovas ar jiuosavybės panaikinimo. Rodos, kad pri
sibijo savo principų. £lv. Tėvo manyfntt, šis sorin- 
iiMttms sti laibu gali grįžti prie mūsų krikščioniškų 
įiiiiieipų. Kurst tie vi^i luistą nito siK-ifibstinių idė- 
■jų. Komproniisits tarp sotdtilistti ir krikščionių 
Visgi yra tuščias. “Ai* sochdiznias bus <|muidžitt- 

t, ar 
kaipo judėjimas, jei ištikto pasilieka sofializlnas, 
jis negali būti suderintas su Katalikų Bažnyčios 
dogmomis, netgi pasidavęs tiesomis ir teisingumui 
Alūsų minėtuose punktuose 1 priežastis to, kad jis 
žiimnių draugiją supranta visai svetimu būdu nei 
krikšČitmili fibsa.“ “Niekūs negali būti ftio pat 
Iliifcit lititįšiMus katalikas ir Ištikimas siteialistas.“ 
rikirtuiiris glūdi nmirittahfse idėjose driHlgijussiiu- 
rttti’kojp. ihddh satlgotis inttijo šnelalfstiško ansl- 
iTiškitnū, t. yM “foėliRivintojd, iiiintijiuio Ir elge- 
sk>J’ Pradedaiit šit vgikiičiats siekiania smųalįstfš- 
kų ItiiHeių įskiepijiiiii). Sis kultlifinis sncfollziiuis 
gltiiė iš libmdteifiri, keliu pasekmės bits bulševimias. 
Todėl Jo išveirtebybč aįigailestąuja [adejustiis fcit*. 
tallklts į s(R*idlistų eilės ir slėblsi Iš jtį pasiaiskl 
mo, būk, Bažnyčia invt>l;nojii turtiiigds irtilmi., 
datbihiiikus, jtj nepaiso, Pi-fehumia, kad yra as- 
idenų, kurie savo golišuma pridengta religija. Jie 
yra to užiąetiino priežiištis. Bet BažityČios istoti- 
jių tirt “Bernui Novimim** shkakhtves piirodu tu 
iižinetitiio klnidiūgiiilia, Nuklydę sūnūs yra kvie
čiami todėl sugrįžti Bažnyčios piįeglobstiių į H'ėvo 
hįimtls, iŠ kilt bahdohm soelalę tvavkų uiitnisytt so- 
claliii kiaiūgiiihit, socialų hMarytm. Tiktai krikš* 
Čiotiiska ttyasiii giųŽhJa tiesoje tvarkoje girti*ut-

'kouoniiuese stjlygo.se ir socializme. Kapitalistinis 
ekonominių valdymas visur įsiskverbė, palietė net 
žcnidu’bystę ne tik dirbtuves. *Ne tik turtai keltį 
rankose nusavinti, bet ir valdonu žmonių ne tat* 
tuolių, bet Dusti stų ar diraktoriii, kurie savo įmo- 
žiūia visa tvarko, ši ekonominė gale patekusi ke
lių rankose priklauso nuo jų noro ar nenoro. To* has kaipp doktrina, ar kaipo istorinis faktas, 
kia galės koncentracija veda prie trejopo blogo: 
pirma, kova verda dėl ekonomines diktatmystės# 
antra, siekiama prie Valstybes kontroles, jų tartį-* 
ti savo tikslams, ir, trečia, turpttsavio valstybių ko
va. Paskutinis kyla dėl valstybių varžymosi savo 
piliečiams patarnauti ir kad savo ekonominiu vieš
patavimu įtekmes turėti tarptautiniuose giučilosci 
To viso išdava: “laisva kompetieija mirė; ekono
mine diktatoryste užėmė jos vietų/ *

Valstybė ekonomikoj užima tarpininkes, gloM- 
jos, užtarytojos vietų. Bet diktatotyste įvelia jų į 
skandalus, afehls. Gyvuoja ekoiiotiniiis nacioiiftllz- 
nias ir bet ekonominis imperinlizinas, kartu stt 
tiuptautiiiiu iiuperializmu fintbisų aferose. Kaip 
attkščiltti pastebėta, atitaisyti šitios hlogumuK, rei
kia r<jcrik§eiobiŠkos sudalęs filosofijos pritiei|ms 
liečiančius knįiitnlų, darbų ir jų abieju koopenten 
jų*’ne tik teorijoje priimti, bet it praktikoje įgy- 
vriidbttiJ* Kntntdlo it duita saiitykiui privalo bite 
ti nustatyti sttlyg griežčiausios teisylies įgtątyinų... 
paremti Visgi krikščioniškąja lalxlnryb(»J* Kapi
talo abhzai, ne sistema kaipo tokia, privedė prie 
šių dienų blogenybių.

Su ekonomika mainėsi ir soemlizmas* Jis jmi- 
dalbio j dvi priešingas pitws? Jnt abi atkakliai kir 
vojtmčios ktikščionių tikėjimų. Viena puse ii|etv- 
m į kiaštulinuinų-^koinuniznių^ji mokd kl:iWų ko
vų ir nuosavybe# pmmikmimų. Ji siekia tu visomis 
piiėmobemls. Kaipo tbfcių Popiežius pasnieikč* 

fKitn lnwė nurilau ibdikalčs biaMtml riekia Marių

ji U- 
liete

sftikdi visttmiuuies gerovę. “Itertim Kovarutn*’

(irlcngu, tnd.; Rt. John tautus— 
IdiTiana jtnrbor, Itid. tr daugel 3 
litų vietą lenku kolonijose. i

Rvcoml Itetubilvrian Ciuircte J 
Rsilaviiy, N. J.; Si ftohiface (va- J 
kWhl)- Patvison, N. J.; 1‘ater- 
Mun lilgti Sehool, Pati’kon, N. J; a 
i'orpus (‘hristi f.’hnrch, (4w«r- J 
lenu)- tlnishi’oųck .Ttelglds, N. J.*; 
Manvilte Tlieųtro, fttranvtlli’, N. Jį 1 
Ciilyaiy Bpišcopal (įnirčių Rttm* įj 
roi.t, N. J.; Woodhiii’s Iteridener. J 
Sununit. N. J.: (hikes Mcfflątkil J 
Cliurcli. Smninh. N. J.: .tirtoji 
ilmrch, American. Sbbrt thUs, N. i 
J.; Frahclscan Sisfers . Collcgv, a 
Hamhurg, N. J.; St. 1loxv of Lima 3 
I ’iinrch, Shotd Itllls, N. J. ir dftng i 
kitą vietų. 9

šalia rfvctiinlmtelą. lietKviČką 1 
\os keliolika parapijų tik tirt,Ir* W 
(*i negėda multls svetinlaašif aky- JI 
m* ?! Taip pat tėri iiajt vriaada- ji 
je Ir naujų siitareiiį, o juk vargt- 
pus pastatyti, tai tie virinė bftae- j 
siU darbas — mažų mallauai* rri*. 
iriu pusės metų. Šio, tat. gatbbMri 
jUhiilejaiiS bW» titrime avrikhte?JS 
Ii Savo fiittttetį )H?r varfm te rilte 
ras svetimame kraitedžktaj av*’ '4 
tihitmičių tariri ir mums, IteU- .9 
vfaiiis gerbės teikiau!į Ir drattge wa iŠ 
šiuo palitiReti sėkmingai veikti **•< j 
vo darbe, ji*i Šiandien nėr* p. O 
Radzevičiaus darbas lietuvių tfaa- 
karnai įvertintas, tų Įvertina iht- 9 
karnai lietuviu išeivijos Amerika- ,9 
je istorija. <9

Juo labiau tu myk save, ja* w
dėsnis esi savęs pTieHafnk*a. jS

jei drattgijn turčių būti daku* išgy* 
dytių iie kitokiu keliu galt Indi išg^tyta, Mp grį
žimu prie krikščioniško gyyemino ir kr ikščioniškų 
įtaigų?’ .

-1 ^1
i

Dabartinių 1 tiku soeintes ir ekonominės #ųly* ,4j 
gos gyvenime v i*a tokios, kad žmogui lieka maža 1 
laiko rūpintis sdvo amžimio, u išganymu, ttipiti* » j 
nes nuodėmes pasėkos y ra ša ttiiis viso blogo, Žino- 
gus trokšta turtų, žemes gerybių, fckonomlues sų- 'i 
lygos .pasauly jį gimdo vartoti visus įrankius pta- 1 
lobti; daugiau pelno su mažiau darbu įgyti; tilte J 
bos spcktduirijos, pirkimas, mainvmas savo baudai 4 
jį lenkia užmiršt i sųžimnguinti. korporacijų prie- i 
danga taipgi nuolatinių abuzų esama. Ski’itpulai ! 

i spekuliacijoje išnyksta. Vis vienam sieknii—pbte - į 
lobti, l'ik griežtas doroves įstatymu įirisllaikyinaa J 
gulėjo šias blogybes suturėti. Bet racionalizmo į- 
tėkmė viešame gyvenime iškėlė haują ekonominį 
mokslų svetimą doroves įstatymams. Daugelis į* 
gijo turtus neskiupuliatiškiH elgiantis. Šiuos iš
sekė kiti ir varžytines konipeticijoje nubraukei ša*
lį moralų kotleks:i. krikščioniška dvasių, papročiti*. . 
I r kaip gi nesfras vargstančių mintos, kai nesveika 
dvasia v iešpaianja darbdavių tarpe. Jie yra lai
komi tikini kaipo įrankiui įsigyti turtų. Kol 1C- 
\ angelijos moksias negrįš gyvenimam tol učtu vit* * 
ties atstatyt t sofiutę tvarkę. Dievas privalo 
paskutilns tikslas visokio veikimo* iv visos.šutvei1 
tos gerybes yra tik įrankiai to tikslo siekti. Dar** 
basyrti garbingas užsiėmimas ir nežeminus Žmajtfc 
Duflidaviai gi turi teise teisingi»se ribose savo 
tų talpintu. Kapitalas nėgati būti !m* dnrbo i 
alyirkšvmi. Abu regtilhmti Dievo įstatymais ir 
-tingai trumpu laiku giįžių Ipgįvličs ir teisingo 
dalinimo plotmėn, 1 Trina reikmieškoti 1 livro K 
ralystės ir Jo teisyliės, o visa kita ims dliotiL

Reformose kv aibių vietų Užinri hitsinrylič* 
neužinm teishigimio vietos, kuris negali supi 
Širdis ir protus,-kua laimi iviknlingu atstatant gaj 
tvarkig &mnnijn yra viena didele šeima, viena* ( 
dėtis Kristaus kūnus, vienas kito naiųi X

.1

j

stjlygo.se


t M

nSOMS F. MČYS 
uiium

r Vitai niekam nežinant, pereitą 
k ą^vaką Jo Rkaeeleneija Vyskupas 
Į >Wya, Marijonų Kon<rc**djo* 
f Vyriausias Vadas ir Rytinių Apei- 
r fą TltultarintaOlimpo* Vyskupas, 
[' vtaftjo iria dienas Baltimorėje. 
į Jį* buvo Washingtone keliat die- 
K na* kitai* reikalais, ir pirmadieni, 
į rimt netikimai užvažiavo pas mū- 
t tą, kleboną. Pirmą vakarą jk 

nakvojo ižvažiavęa pas kunigą 
Ctarita Bajr kleboną. Pirmą vaka
rą jis nakvojo Uvažiavąa pa* kun. 
Slftdologą, Curti* Bay kleboną, gi 
rytojaus dieną praleido Baltinio- 

. riję ir trečiadieni, atlaikęs Ryti- 
rtfų Apeigų Milte *u pagalba 
klieriko, įvažiavo j Philadelphią.

Kadangi beveik niekas nepažino 
J. K su tokia didele banda, *pč- 

r. jwsa kad ir dabar voa keletas 
žmonių apie jo apsilankymą žino. 
Bet' nors iš nežinių užvažiavo, kuo
met pradėjo laikyti savas Mišias 
mtbrų koplyčioje, greitu laiku pri- 
rikimšo pilnutėlis kambarys, Vi
su* labai nustebino toks didi* 
skirtumas tarpArakarų Bažnyčios 
į* Rytinių Apeigų. Kalba visiš
kai kitokia, laiminimas atvirki- 
čtaa, nepaprastas šventintos duo
na* dalinimas visiems apsilankiu- 
riems, smilkalo nuolatinis naudo-

8*vo kambariuose parapija* 
ehora* mePgt jannavrdiUm* 
Jirikam* priEnimo pastalę. Tuoj 
pa auna* Įtapo* 5 d, jraririako vj*l 
kunigai, apie 25 choro ntrię pa
gerbti mito vargonininką ir jo 
imoną. Pirm, Alfon#** Bobelis pa
deri pirmą treiklnimo kalbą. Po 
jo km, Lietnvninkaa, kun. Men- 
delia, kun, DuMnaka* — viri ii- 
reUki tavo džiaugsmą matant 
naują porą. Po ją sveikino L 
Web*en*ofajs A, Poviiauskaa, V. 
Vaškevičių* ir V, Matrik Susi- 
daH labai malonus ūpas. Šiltame 
ore buvo pritaikinti žalti užkąri* 
ūžtai ir gžrimai. Visų gerais lin
kėjimais lydimi, tikimi* susilaukti 
ateinančiame darbymetyje daug

SVARBUS pranešimas
HARTFORD, Conn. — L. D. S. 

Conneeticut apskritis praneša vi
siems lietuviams, kad rugpiflčio 23 
d. rengia savo metini išvažiavimą, 
gegužinę Lietuvių Draugijų Šąry- 
šioparke, 24 St., Glatonbury, Ct, 

Kiti apskričiai bei draugijos 
prašomos tą dieną nerengti jokių 
pramogų, bet visi kviečiami atsi
lankyti i šj šaunų parengimą ir 
pamatyti Conneeticut upė* gra-

jima* — visa tai tik mažame maž- žinosiu* krantus.
tabe atvaizdina didžiulius skirtu- Išvažiavimo surengimo darbas
mus nuo mūsų Įpročių.

dėlto, labai iapgailėtinas 
45aų pačių apsileidmaa, nesuruo- 

p Ina Jo Ekscelencijai iškilmingesni 
priėmimą. Sužinojus jam esant 
IfTaaliingtone, buvo galima net 

r greitomis surengti Vyskupui ata- 
tinkamą viešą sutikimą. Kur tik 

[ j. X. važiavo Amerikoje, ten jį 
K pritAsą pagerbė. Me« juk viepi 
P jĮMfapooj©me. Kadangi J. E dar 
| |m* Amerikoje du mėnesiu, esama 
įtaiko tą klaidą atitaisyti.
’ ■* Piknikai

pavestas LDS. G kuopsi Hartford, 
Conn. Šios kuopos visi nariai pa
siryžę dėti visas pastangas, kad 
kuo daugiausia lietuvių suvažiuo
tų.

Lietuviai, kurių kolonijas nepa* 
sieks laiškai, kviečiami sekti spau
dą. Šis yra pirmas pranešimas.

Viri kviečiami ii anksto parižy- 
IfcStl savu kahttdoriaje Šią čHeaą 
ir jau pradėti rengtis.

Bus puiki muzika ir iškilminga 
programa.

Komlrijoa uarys

;; Liepos 4 d. parapijos piknikas, 
pažiūrint laibi prasto oro ir net 

r lietaus, pasisekė gerai. Žmonės 
I pradėjo vėlai rinktis, bijodami 
| lietaus, bet pavakaryje susidarė 
t budri didelis būrys. Pelnas dar

m canada
Klabeno varduvės

Birželio 24 d. įvyko Montrealės 
*šv. Kazimiero parapijos klebono

b kibai didelis būrys. Pelnas darkun. J. J. Bobino varduvių dienos
• *

vakarėli*. Progrąąuą paruošė ne- 
nuilstą lietuvių mokyklos mokyto
jai, prigelbint iv. TerVris draugi
jai.

Nepaisant karšto* dienos, žmo
nių prisirinko gana gražus bėre- 
Ha, kurie, linksmai šuekpČluoda- 
mierii lanka paskirto programai 
laiko. Išmušus aštuoniom*, štai 
pasirodo ir mūsų garib. klebonas 
kun. J, J. Robinas. Pąb|ika links
mai jį priima sveikindami garniu 
delnų plojimu ir ilgiausių metų o- 
vaeljomis Aprimus itam pasvei
kinimui, tuojau* atsidaro seena, 
kurioje pasirodo graži grupė, dar 
visai jaunučių, lietuvių mokyklo* 
vaikučių. Viri'jie sutartinai, švel
niai* sąvo baYriliaH pasveikina 
savo gerb. dvasios vadą* B jų jų 
tarpo pasirodo dvi gražiai pasi
puošusi mergaiti, perskaito širdin
gą gerų lipkėjimų pareiškimą, P 
teikia dovanėlę ir didelį gyvų gė
lių bukietą. Prasišalinus „vaiku
čiams, pasirodo programų vedėjas 
V, BaČys, pasveikina kun. J. J. 
Bobiną ir iš- eilės šaukia katalikų 
draugijas, čia pirmiausia P. Taut
kus, mokytojų vardu, įteikia do
vaną ir antrą gyvų gėlių bukietą. 
Yoliau seka sveikinimai parapi
jos komiteto ir sekančių draugijų 
pirmininkų: Šv. Kazimiero, šv. 
Jono, Šv. Onos, šv. Elzbietos, Šv. 
Pranciškaus, Gyvojo Ražančiaus, 
Nekalto * Prasidėjimo merginų 
dr-jos Parapijos choro ir Šv. Te
resės jaunimo draugijos, čia bai
giasi sveikinimai ir prasideda 
dviejų aktų komedija, “Numirk, 
o viską sužinosi,'<’iš kurios publi
ka gavo progą gardžiai pasijuok
ti, nes, kaip ir visuomet, mūsų mė
gėjai išpildė savo pareigą pagal 
reikalavimą. Minėtos komedijos 
vaidintojais buvo šios ypatos: V. 
Bačys — advokatas, J. Dereškevi- 
ėiūte — jo žmona, V. Retndeikn— 
žydas, M. Bliūdžiu* -4 gydytojas, 
J. Navickas — advokato giminai
tis ir K. Pelakauskas — advokato 
tarnas. Taip gi buvo vienas dialo
gas “ Jackus ir Daračiukė, ” kurį 
vaidino V. Bačys ir O. Bobinaitė. 
Čia irgi juokų buvo be gal*> be 
krritA. Taipgi šv, Kariądera pa
rapija* ehorps, vadovaujant var
gonininkui p. Žižūnui, tudainavo 
keletą gražių dainelių, kurias 
klausytojai priėmė gausiu delnų 
plojimu. Galų gale buvo pakvies
tas ir pat* kleboną* kun. J. J. Ro
binas, kuris gražia ir turininga 
kalba dėkojo savo parapijonims 
už linkėjimu* ir už prijautimą jo 
sunkiose pareigose, čia laikau sau 
garlie pareikšti, kad mūsų klebo
nas nors ir yra ,gimę* už ribų

Omaha, M*b», Anuriko* legiono

NįKai

BHDKPOflT, M.
6

poria* išrinko Omaha’ios pirmu pi- 
Briku. Į šią firirfngą vistą hm 
87 kandidatai.

brangio* tėvynės Lietuvos, liet sa
vo kalbą vartoja labai gražiai ir 
yra giliai pasiaukojęs mūsų išei
vijai. Pa* jį puikybės nerasi, ir 
jaunam tr kcjW, beturčiui ir tur
tuoliui, mokytam ir tamsuoliui, — 
jo širdis visiems lygiai atdara.

Programas užsibaigė Lietuvos 
himnu ir publika linksmai išsi
skirstė prie namučių.

Garbė jums, brangūs Montrca- 
liečiat, kad nepamirštate, žinote ir 
sugebate pagerbti savo vadus.

Vriknflų pikniką*
Birželio 29 d, lietuvių mokyklos 

vaikučiai turėjo savo metinį išva
žiavimą. Penki dideli trokši, pil
ni vaikučių, nuvažiavo apie 20 
mylių nuo Montrealės, ant pato
gaus upės krantelio linksmai žai
dė, maudėsi ir gėrėjosi gamta ir 
tyru oru. Be vaikučių buvo gra
ži grupė atvykusių mamyčių, ku
rio* irgi gavo progą pasimaudyti 
tyrame vandenyje/ Taipgi buvo 
mokytoja, mokytojos ir kiti lais
vesni asmenys. Bet be tų visų 
linksma ir malonu mums buvo tu
rėti svečią iš. Suv. Valstijų. Tai 
buvo kun, Valantieji^ iš Water- 
burjy Ct. Kun. Valantiejus tuo lai
ku buvo atvykęs j savo pussese- 
ri* jnMtam tratas g»v**se pro
gą jį turėti Kame vaikučių pikni
ke.

Saulutei ruošfanti* f vakarų 
raudoną patalinę, mūsų vaikučiai 
susėdo į trokua ir, linksmai dai
nuodami lietuviškas daineles, trau
kė sau namolei. Ačiū, tūkstantį 
kartų ačiū geriu klebonui ir mo
kytojams, už jųjų nenuilstantį 
triūsa ir rūpihjmąri mūsų mont- 
realiečių gentkarte.

Tremtinis

H4epo*\rj d. Brulgeport’ui Žymi. 
Vietos klebonas kun. Matas Pan
kus apvaikščiojo savo. Somėtų ku
nigystės sukaktuves. Jau jšanktfo 
pradėjo suvažiuoti svečiai kaip 
pfal. J- Miliauskas, kun. N. Pakal
nią ir k. Sumą atlaikė kun. N, 
Pakalnis ir pamokslą pasakė pešt 
J, Miliauskas. Po pietų 4 vai. at
važiavo pavysk-.ipas McAuliffe ir 
suteikė Sutvirtinimo -Sakramentą 
IRO vaikam*. Kartu buvo atida
rymas naujai išpuošto* išdažytos 
bažnyčios, Vyskupas tą viską pa
stebėjo ir sveikino kun. klelmno 
darbštumą bei sumanomą. Kun, 
M, Pankus 20 metų pašventė šiai 
parapijai, jo* Įstaigas statyti, ge
rinti, išpuošti, Garbė yrn vietos 
lietuviams turėti tok j darbininką. 
Parapija parodė savo pagarbą ir 
padėkų, iškeliant puotą birželio 
28 d, Kiek kleboną gerbia *kiti 
matytis iŠ dovanų, telegramų, laiš
kų ir atsilankiusiųjų j| asmeniškai 
pagerbti, ftv. Tėvas Pop. Pins XI 
prisiuntė telegrama pasveikinimą 
ir apaštališką palaiminimą. Davė 
taipgi kun. M. Pankui tejgę duoti 
savo parapjjonams apašt. palaimi
nimą, ką suteiks liepos 12 d. Svei
kino telegrama toliau gyvenantie
ji kunigą^ draugai. Lietuvos Ats
tovas J. E. Bronius K.”Balutis iš 
Lietuvos prisiuntė širdingų linkė
jimų telegramą. Atstovybės AVash- 
ingtone sekretorius, dabartinis 
charge d’affairo, Dr. M. Bagdo
nas asmeniškai atvažiavo Bridge- 
port’an pasveikinti ir dalyvauti 
puotoje,.

Po visų apeigų bažnyčioje su
rengta pagerbimo, puota kleboni
joje. Dalyvavo svečiai: vysk. Me- 
Auliffe, Čharge d’affairs Dr. M. 
Bagdonas, pral. J. Miliauskas, Dr. 
Smykou'sky ir kunigai: Panik, 
Downey, Mittchėliy Bouthier, JJč- 
vas Charles, Pakalnis,. Simonaitis, 
Remeika, Vanagas, Šeštokas, Ban
ionis, Lekešis, Aleksiūn**, Balkū- 
naa, Dr. Bružas, Dr. Cibulskis, 
Karkauskis, Jankauskas, Valafi- 
tiejunj Krip*s, Kazlauskas, Ambo- 
taą, Vasys, Petraitis, Tėvas Au> 
giltinas, Vembrė, Karalius, Vaš
kelis, Tėvas Gabrielius, Kdntriią, 
ar k.

Toastmarieriu buvo prel, J. Mi
liauskas. Kalbas pasakė pats pre

latas, kun. Mitehdl, Dr- Bagdo
nas, Dr, Smykowsky, kunigai: Pa
kalnis, Vaays, j)r. Bružas, vysk 
MeAniiffe ir jubiliatas. ‘Kalbėto
jai iškėlė jubiliato žymylie* tau
to* ir bažnyčios darbam*. Tris 
karius sudainuota jam lietuviškai 
“Ilgiadrių metų,M

z

Vm. F. B0ČYS VBĖJO 
TARPPHtLAūaPHIEClį
P1HLADELPJIU, Pa.-Liepo* 

m. 2,3 ir 4 d. d. tarp philadeTphfo- 
člų Viešėjo Jo Ekscelencija vysku
pas Petras BfiČys. Jo čia vaišės 
ir priėmimas—pasitikimas jo, bu
vo, taip sakant angliškai: simple 
— nė kokių parodų, nė kokių y- 
patingų dalykų, sujungtų su atva
žiavimu čia, nebuvo, Tačiau, kaip 
teko man nugirsti, jis pats to no
rėjo, būdamas neišdidžių. Vienok 
prisiminti jo čia viešėjimą, jo ger
bėjai mano išspanzdinti atvirutes 
su jo paveikslu ir šio turinio eilu
tėmis:

“Mūs’ širdys troško, o didvyri!
Regėt Tave, Tu garbė mūsų 
(Nes mūs' kilni jausmai neb’« 

mirę),
Būči, vyskupe, brolių rusų.

Ir, ačiū Dievui 1 Tave matėm 
Ir kalbėjom kaip su mūs* tėvu; 
Mūs* širdyse aukurą statėm 
Tau, kaip mūsų tautos vadu.

• pusdievu.

Dėl Tavęs smilkinom smilkytą 
Ir Tau giedojom ditirambą.*) 
Dūmai nmilkylo aukštyn kyla, 
O Tavo vardas., garsiai skamba!

Meldžiam Tave, Krivių-Krivaiti 
•Kristaus—-Katalikų Bažnyčios, 
Apoteozė mūs’—kunigaikšti 
Laimink visad mus ir mūs* 

gričias!”

Beje, manau n« yrošalj yra p*, 
minėti, kad tūlą* čia veikėjas, ku
ris mėgsta lietuvybę skleisti tarp 
kitataučių — nelktuviy, pasirūpi- 
ito patalpinti didžiai gerbiamo 
svečio, vyskupo Būčio, paveikslą 
vietiniame triskart savaitėje išei
nančiame ukrainiečių laikrašty: 
“AMERIKA“ ir mėnrašty “ML 
8I0NĄR” ir, turi jis viltį, kad tas 
paveiksi** tilps ir ukrainiečių čia 
leidžiamam didžiuliame kalendo
riuje. Prie to, apie vyskupą Pet- 
tą Būej pasiuntė pranešimą — ži. 
nntę į vietinį prikarpatskų rusų 
laikraštį “PRAVDA“ ir į Buib 
jo* rusų dienrašti (Chkagojo) 
“RASSVIET.“

acaponons

•) Ditramba—liaupsės, pagar
bos giesmė.

Maža žmonių teturi progos ne
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. Pečkauskaitė.

PAGRAŽINKITE NAMį 
IR KAMBARIUS

Gerinusiu pentu. Mes panluodsme 
gerą penta Jr poplerą piginti negu 
kitur. Be to, raen pentįnnme namu* 
IS vidaus tr lauko. Grindis atnauji
name.

CH18NAS A 8CHUKA 
178 MIHborry Rt, Worccster, M«.

Dlal 4—7218
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CHtmON’S

Į. PIANAI—RADIOB
ŠALDYTUVAI
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WORCiMTBR,MASM.

T*L4M0
Lm<vm IHygoa—B* MuošbnČta

Greitai Laiva Patamriius

IŠMOKITE JUOKTIS!
40 nrnėinėle rnSytn punlnkfcčhj judbi 

15 viso- pnsmilo til vieno dolerj ItolŲ*: 
Rašytoja* Arėjas Vitkauskai Kaunas, 
Lfthunnln.

HAMBUICL DlUnCHLAMD
ALNKRT1ALLHT N1WYORK
įvažiuoja reguliariai kas Savaitė. Taipgi reguliariai

I?p1nuklmni mūs populiariai* kambariniais laivais:
AT. LOBIA, MILVAUKKI IR OLBVKLAMD

Prieinamos gaiso*
Tiesioginiai gelIkeUals Mslaieklmal su Lietuva. Del 

Inforinarih kreipkitės | lokalius agentus mošą

NammmoAmmicmi lim 
80 Boyląton Ak—Uttta luildbg.Borton

* • ,

5). Vieni kitų meile leis matyti vargus, nedatėk- 
Įius, spaudimus; kaipo krikščionys jaus pareigų 
pagarbos, meilės, pagalbos, dovanojimo. Kristhus 
sekimas įgyvendintas žmonėse atneš tų atmainų. 
Įęurios jie laukia nuo seno. Pax Christi in Regno 
Christi—Kristaus ramybe, Kristaus Karalijoje— 
tai Pop. Pijaus XJ šūkis. Jis ragina todėl vyny* 
no darbuotojus—vyskupus, kunigus, misi jonierius, 
katalikų Akcijos veikėjus savo uolumų sustiprin
ti Kristaus Karaliaus tarnystei, atstatyti Kristaus 
dvasioje pasaulio netvarkų. Nepaisant jokių kliū- 
$ų, sunkenybių, šv. Tėvas ragina sekti Kristaus 
Jūreiviams Mokytojo pėdomis. Pirma, grąžinti 
tikėjimai!, jį pametusius; antra, padėti darbinin
kams organizuotis, spiestis po Kristaus vėliava, y- 
ptč jauniems darbininktj vadams, jų sunkiose są
lygose. Pasaulionių vadų išrinkimas, auklėjimas, 
pagalba apaštalavime taip tarp darbininkų, taip 

* tįrp darbdavių yra hierarchijos ir kunigu pareiga. 
\ lįmi tikslui seminarijos klierikai privalo pnsiruoš- 
įji socialiniam veikimui. Kunigams gi privalu jau- 
B aą auklėti krikščioniškoje dvasioje, juos mokin- 

tverti jiems asosiacijas arpą studijų ratelius; 
tipdžiu, dvasiški ja privalo pati save priruošti šiam 
||paštalavimui it* eiti gyvenimah su tuo siekiu at- 
raiujinti soeialę tvarką. Vieną įrankį, Šv. Tėvas 
rakomenduoja, tai rekolekcijas darbininkams ir jų 
Badams, kuriose jie sustiprėję dvasioje pasiskleis- 
&| žmonėse kaip Kristaus kareiviai kovoti Kristaus 
HEsralystei ant Žeiftės. Kristaus Bažnyčia pastaty- 

ant Petro uolos nepajudinama. Bet pasauliui 
rtokU Jos drąsių kareivių sulaikyti jį nuo balses- 
JMų nelaimių, ginti Dievo įstatymus, darbininkii 
mėes, kartu skleisti susipratimą, pareigų pažini- 
■Hą, meilę. Mūsų tad visų pastangos tebūnie ten 
■^kreiptos. Pasaulis yra gudrus, jo mokiniai dirba 
Mmzybei. Jie kovoja Kristaus Bažnyčią vieningai.

To vieningo darbo ir kovos linijos mums būtinai 
reikalinga. Gražūs yra katalikų darbai socialeje, 
ekonominėje, religijinėje ir apšvietos dirvoje. Bet 
pastangos padalintos. Jos turi turi būti suvieny
tos po Bažnyčios tarnų priežiūra, kiek talentai, jė
gos ir padėtis leidžia atstatyti soeialę tvarką, ku
rią Leonas XIII savo nemirtingoje enciklikoje 
**Rerum Novarum’ ’nurode.

Žodis į Seimo dalyvius

Tokios yra bendrais bruožais “Quadragesimo 
Anuo” mintys, kurias Šv. Tėvas suglaudžia į 3 žo
džius : malda, veikimas, pasiaukojimas. Savo kal
boje į darbininkus-maldininkus atvykusius į Romą 
sukaktuves paminėti Jis paiškino šių žodžių reikš
mę. Malda, pirmoje vietoje ir reikalingiausia mū
sų katalikų veikime. “Be manęs jūs nieko negalite 
nuveikti.M Malda yra mūsų tikėjimo pareiški
mas, kas palengvina mūsų apaštalavimą. Jėzus 
Kristus pavadina/inaldą reikalingiausiu dalyku, 
neslDievo Karalija mumyse yra.

Veikimas yra antras dalykas taip naminiuose, 
taip socialiuose reikaluose ; — veikimo reikia pri
vataus ir viešo, veikimo labdarybėje, teisėse,'teisin
gume dėl Kristaus taikos klasėse, žmonėse, .veikimo 
apaštalavime, maldoje, laikraštijoje, prakalbose.

šie laikai šaukiasi apaštalavimo veikimo socia
liuose reikaluose. Kristaus Bažnyčia per Dieviš
ką paliepimą visada gerą darydama, duoda pavyz
dį visur ir per visus amžins. Visiir mokino šven
tumo ir dorovės VisagaliiičiofcDievo įstatymų ir vi
sada ieškojo bendradarbiavimo visų savo sūnų.

Labiau reikalingos iBt veikimą yra pasiaukoji
mas, ^tesėjimas, metodai, ir disciplina jūsų darbe; 
k*s reikalauja pasidavimo, bfydmdarbinvūno ir 

paklusnumo jūsų kovoje. Malda, veikimas ir pa
siaukojimas yra šy. Tėvo , rekomenduojamas ir 
Jjeono Xm raginamas. Maldos, veikimo ir pasi
aukojimo reikalauja iš kiekvieno darbuotojo Evan
gelijos vinyne Šv. Motina Bažnyčia. Geras apaš
talas Katalikų Akcijoje negali būti bė šių ypaty
bių. Ir jūs darbininkai be maldos, veikimo ir pusi; 
aukojimo negalite apsieiti.

Baigiant dar kartą noriu Jums, .gerbiamieji 
šio seimo dalyviai pabrėžti, kad socialiame, vei
kime privalote veikti artimai su Bažnyčia. Jūs 
esate Katalikų Akcijos darbuotojai. Jūs dirbate 
po Bažnyčios direkcija. Jūsų veikimas sutampa 
su Bažnyčios veikimu. Štai ką sako apie tą veiki-, 
mą Pins XI rašydaanis laišką balandžio 19 dM š. m.
Milano kardinolui: “Aišku, kad Bažnyčios veiki-
rnasj dėl savo esminio reikalingumo ir Dievo įsaky- ikrikščioniškieji papročiai, be kurių visos praktikos 
Ino, liečia ir turi liesti visa tai, kas priklauso stelų priemones, kad ir labai tikusios, maža padės. Baž- 
gerovei ar skriaudai, Dievo garbei ar įžeidimui* lai- 
kymiiisi, ar nesilaikymui Dievo ar Bažnyčios įsta
tymų, ne visiškai materialinių, mechaninių ekono
minių problemų ir reikalų/ bot taip pat moralinių
ir tu, kurie būtinai dvasiškai veikia invidą, šeimą, 
visuomenę.

ĮjŠ čja kyla Bažnyčios/herarchijos ir (propor
cingai) Katalikų Akcijos pareiga ir teise eiti taip 
pat į darbininkų, darbo ir socialinę sritį. Eiti ne 
tam, kad neteisingai būtų uzurpuotas ar trukdo
mas sindikališkaft ar k. veikimas, liet tam, kad būtų 
apsaugota ir plečiama Dievo garbe, sielų gerovė ir 
antgamtinis gyvenimas su visomis jo gūiybėmis.^

Kbrporatyviskas ir katalikiškus veikinma nega
us, beabejOi nesuseiti su vienas antru, nes jmtvie- 
jų subjektai yra tie patys. Bet ir įmoŠirdiioa, ge

ros valios bei nuoširdžiai gerovei abu veikimai ne
gales sėkmingai dirbti savo darbo, jeigu savo vei
kimo nekoordinuos su aukštesne gerove, su kiek 
galima-tobula individų, luomų, visuomenes gero
ve.” (“Rytas” geg. 23 d., 1931 m.).

Dar pridūriau Leono XIII žodžius- (Rerum 
Novarum): “Kiekvienas privalo savo dalį tame 
darbe padirbti ir tai kuo veikiausia, kad, pasivėla
vus su pagalba, jau taip didele blogybe netaptų dar 
didesne ir sunkesne gydyti. Valstybių vadai tegul 
griebiasi įstatymų ir savo parėdymų pagallios; tur
tuoliai ir darbdaviai lai prisimena savo pareigas; 
darbininkai, kurių čia yra reikalas, lai daro išmin
tingi) pastaugi). Bet kadangi viena religija tegali 
tą blogybę su Šiiknimis išrauti, tai lai visi neuž
miršta, kad visų pirma reikia grąžinti į gyveninių 

priemonės, kad ir labai tikusios, maža padės. Baž-
nyčia iš savo pusės niekuomet ir jokiu būdu nentsi- 
liks jsu savo paaglba. Ji juo daugiau jos suteiks, 
juo platesnės laisves turės veikti; ypač tegu tai su
pranta tie, kuriems pavesta rūpintis visuomenes 
gerove.” *

Pastabaii ‘(įuadragesimo Anno” mintys Čia pa
duotos laisvai verčiant iš anglų kalbos, kokią pa- 
duoda Thė Catholic MM, birželio S d., 1931 m. 
Trijų dalių aiškinimas yra tik bendrais bruožais. 
Mano tikshta buvo paduoti enciklikos gvarljespes 
inintie, yĮMič smiderinančias su “Rerum Neva
ru m.” Jei atsirastų iškraipymai ar netikslunmi, 
W padalyta ne bloga valia. Ligi šiol dar neturim 
bhęialaita lietuvių kalbon vertimo. / ■ '

' ' AB.



Mmm 14 II liU TfamtatoSi 2ĮS h yWi lįiiifflrii ■ o—■■ 
Berili!.............. ... Iiim ■■ i£i.iiiih«im ■■»!■ 7|«Š niį siiii.iUtai 7

VIETINĖS ŽINIOS
ta-■ * i*f **
NIMtamMMM

tiiifrar OTtftt4

iį pimadictų bradCjo savo dir
bt it, PHro patapyta Rtiuvių va- 
taroa Mokykla. H vii rytų Įvyko 
ptataiidtat o į viii prtuddfjį jpo- 
kiniu AttailMįtart* ir akvriata irti- 
akimtymai. »

^Idklfilo HMi 19% bet tikim A- 
HV kld atdmi* difenbttita Irt akai- 
iiu» ptdaujrta, '. ;

Mokyklos perdėtiniu kom 
U. JehkUu, d jo p«kf‘iblrtbk<‘ — p. 
MVeHemite Mokytojais yn; 
■p. p, t*r. Gailute, Katolifltt, Duo
baite, ttafeikMhiytil klier# A, ftal- 
tibšldrias, fcatbktakaa, tyOataitL

IMUit’tf tHBrtAY
y - nnMMt MALOMBY
IJejios jd<l. vakare iteaton Gar* 

den arenoje Įtenie BitaFta ta* 
mušė knockautu trečiaiuv roumle

tarinių tatatak ĮwH F«Wjrpių pnu 
džioje .aniMdcU svelktai Malonry. 
Bet kai įtetaaf *ta temfobtečių my
lim* Maloney paguldė^ tai visi su
prato, kad Malonvy’io, kaip boksi
ninko, darbas paailMigS-

KtaOMtlninkM
etikų patirti yni: sugrįžta ji K<« 

Hfoitiįrt >r vft gyveiui* ikmib 
htaon’c, bet tik niekur dar vfe* 

tai nedrodųs, C’*l»fomta j»m bu* 
ml grtti. Vinta ten poguMta be
ita krtHtMbfihkita ne*
hiatai dolerių,.

Juokeliai MUM KNIS ••
MttNDŪ l

Na pttRrttaa kvktir gimine b»Yi 
ti liudiiiiukgk Kai kuriamu’ na?' 
tilraiitafeiįri'tt įrihttita’ gUtilites - * 
kMp vyro*, bfeoik žirnina 
arba «6«io — nrienlžiabd irfUi IhtJ 
diainkaiM, kiti dMriktai !ri<lšin. 
JctRu žmngns negali gauti luitai- 
uių tantalų, tetiul kreipiasi prie 
vietinio trihiiŪVtepnkkrttrikf ąr 
liina pakvicstBgimiiii’s būti liūdi* 
.ųiiikak r . ,. ’

t

iAflMtvitto
AhmoMBK rktammbtM Karatai 

BucMefe'tet riaulyitemta lekcijų 
moteHi inatltitte, tarp kitko pa
reiškė, kad VokWlteį moterų y- 
ra gymiai daugiau nagu vyrų. Jum 
taudamas jte pHdtifĮk
—* Jlteko «ttgtan itabe-itekųjtti 

^tigrini Ii 
AigriitiHtJ

nuts. r
VtefA W iĮMekl« to

kiu profesorių* JBtai te staiga 
išėjo iš imies,

— Taip greit migruoti, mnm» 
pąnele, tamstai gal dar nėra jokio 
reikalai —• Šūktrirju ^uėherfcriš- 
rintočtai KtadenteL

na biCoiilt MtitOKO
Mokytasi Kaip ilgai AdoMiga 

su IcvM gyveno rojuje!
VtatiM Mokinių: iki rudcUM-
ItalytajMt Iš kur tu tai Žiital! 
.Mfoteta^t: Tol kol obuoliui prf* 

nbkū. ,

— VivninfMte Imagu* įMsauly, 
kuria gali moVėriitl lakyti už- 
rtanpti ariui afi<l«r|dfthirii< yru 
ditutij gydytojaH^rtišo vlenHs «& 
rtcuio jumorhtiins žnrnglta,

VADAS (į viriilų). — Pranešk 
kiiopgi, kad rytoj lutu tattlJs ūžte- 
mimas. Kuopa renkasi alkštčje. 
Kgrelvblms bus paaiškintos iišiy- 
htimo priežastys. Jei būtų ddm* 
^uotat*klK>j1ft rebknsi į pulko sale.

VI RkILA (Ryto motų įsako kuo
pai), — Rytoj rytų vado įsakymu 
užtems sau!?, Kareiviai tori ausi- 
rinkti iiikštvje, Jri litis dvbesimta

M
' »■ ■ ' i; !

(itirtiiiutrr 9 kumbaihaiis. Pat 
duosiu vbms karl.U giba didldfl^, 
Iteiežaslb pnrdųvimių greit-;yji 
uuoju Lteiūvmi, Ibiknndnš galite ■, 
ųmtyli nuo 4 i ai,,po pietų ligi 7 
yni. y rtkurrr tačjy paa V, MriHtaaL 
ib zavhiinkąf 20 WinfTeld gtj 8o. 
Boston, Mam. - t7-2D

SUGRĮŽO REKTORIUS ;
bviibtatf B* nkte, priųis- 

rins, sugrįžo į jmvo biznį, dliuiv* t 
dažu ir taiso luimiisj grąžtai pop? 
riuojn kiUnbai iiis^ senus šilingu** J 
aiimnjhm ir padarą kaip miujuc ' 
Darbų padaro gerai Ir pigiai. Dar-* 
Lų paima visur - Bostone ir apy
linkėje. itetknle kreipMlcs: Stata” 
end Taute Bureau, 315 E Mt, AA ’ i 
Boston, Ja gyvcjiiiuo ndresas^ 
bVIiksTis Bvnkh, 8931’1 b'tnirth St;/ 
Mo. Boston. (K-rilV 1

ittgteU itetee-
poniotM fe.

aifijg lir
į imkit-

- 1 . ■ ’f
,, Ona MtekcučiOt?, 1K jii,t m Hq. 
Boston ’o, sekaimlktil btivtt Med- 
ford’e. Ji Čjo Main gatve ir stai
ga susirgus ir pradėjus savo lie
žuvį kramtyti. Tų pastebėjęs pra 
einantis valkinauj ir jis įkišęs jai 
tarp dantų durų raktų, Kurį mtr 
gina greit nurijo.

Ji biiVd nuvtžta į ilijymrket 
Reliėf ligoninę ir leh butu sutelk* 
fti grritu .JmjtaMkt, 15 ten nuvrŽ- 
M į Boston’o miesto ligoninę Ir 
X-ray pagalba rasta J<* viduriuo
se raktas, .

b.nhdo MickevičMū gyv, 199

Itltrit ŠltDBADAitElAI

Bcporteriuj teku sužinoti, kad 
netrukus “barbiniūkė” pradės 
beiiditidarl)jauti klier, A. lialtru- 
šiithas ir paneles nioby  tujos: Vrr* 
ve?kaiir, Guobsiti?, l’ašakarnyte 
ir KovotifdC*. .

įGicr. A? iinttruliSniis šiuo me^Si? So ikisfc.t.
3fc&"Mta VSil stalių »pk. «m

- tjeįibk 12 d. seknlMdiimū ® Vkl. 
įt p. Kainuvos^ parke, Montrilo,

tarp Ltatbiib tyčių te Muilteilo^ 
Iv. Roko paraįiijta iyihlL

Moiitrilteėtai gtgiižfs 36 d, Ū- 
Jiiii škiildifal pralok (iNd), tm 
dėl buvo p’driiyžf aiitafeyti mb 
taH<„ Bbsibnteeiab perdadk 1M- 
riitečdrtrfii, važiavo įniktai! te tL 

/i^josi laiihčtl. I3ri montritečiki 
buvo smarkiai pristetiolę ir bosto
niečius imgalėjo 7i2.

Maiditnak btivo gyvas te įdomus. 
įuvo sūsiriiikę ir žittfcteij, kitrlė 
akylai sekė Žnididių. Ypač iiimi- 
įrilcčili parisridmai buvo palydi
mi didžiaakiu džiatigstritl.

btatoniečiajs biivo ųuvaŽin- 
vų kričiau ir nežaidlku. taip ku- 
rlį biįvo ir i’ranas Galinis, Įtes- 
lofiiceiiy keilohri vadovavo itėiid- 
ilriąs iyinb vadovds $. iteterifai.

B.

augių filosofo John Htuart Mifl lo
gikų. Straipsni jis turės įteikti Fkr- 
minarijos vadovybei.

— Kąt Vadini, nmtte mehigtani? 
I’et vist. tat*) gyvenimų šmiidib 
vau iš viso vos iriu kartus L

Aplankysiu kriins salbl/ Ar 
ihaii gante pranešt^kainautpaų A- 
inerikite pilierams, (pekeriovalfyoj, 
Ktamrijoj ir

Atsakymas: Dvidešimts * Sesios 
talya INMiaikbui vbų kainų ir 9 ša 
lys. sųmažhm. Hekaučios tatvs ne- 
mtnirtttju rizų - - Belgija, Ihinzi- 
gas, Danija, Italija, Lieriiifiistein. 
Aorvegija, Švedija ir Šveicarija. 
i\‘kos1<*vųkija rtfelmija $1.W bvt; 
veltui dumta inrvažiavimo vizas. 
Hnlundijąj visa Šešiem nivncsiam 
duodama veltui, be t ilgesniam Jai-

vai jam ketvirtu kart. ftjc.

JUOZAS B. SAUKS
' V •PVOypvaJM l>w*v j

Oi 1. M (ItatapM lrwtW5:

T.l.fonu: Sw Boutoil StTttS 
|Į . Nuniįį ttlbAi M74

MtioiAi ii WADiiJia*M, iri.

. šeštadieni, apie 6 vai vajjate,' 
‘poniu Ktįirijotia Itukniiskiviie sn 
sflhmiH Cyidliu, studehtu šv. Be- 
nt’Uikto Iligh School’vs, Waukc* 
gdn, atvyko aulomuidliu Į SoUlh 
Bostonų Kartu važiuoja ir pir
kele feronislava lUolčliGie* studen
te Lake Forrest College, Wauke- 
gaii. Jie buvo siistoję CbtengO, 
Uarry, Ind., Urntid llapids, Cana- 
da ir k. Iš Boston’o, itž poros die
nų, grįš namon per Keiv York% 
B:dtimor<», Ghio ir k

Ponia iiakaiiskietie yra iimuiylf* 
ktm. vieuiiotio Beucdikti.no Tėvo 
Bimono, seesrs Onos Kaizmierie- 
tes, ir Lietuvos Operos didžios 
fiutnhiiiikes pakelt* Marijonos tla- 
Itttakaitta.

"ir.! J- II»I ■■ĮĮipįtaH-i.Jl-j.JkJ I. ■■urna Jjta ■■■■»■

m MYKU
tėfcdjoe daodutoi pHiaNii tai# 

.jmUmm taip ir mtauiMhMUĮ Mli<

Tat ColtmMa 0171

FMDta&AUyctel Afrdktef*h1ta 
FIKWlirA>

D, R. K Federacijos A. Aps
krities išvažiavimas įvyko sekma
dienį “juodiiko farnioj.” Žmonių 
buvo keli šimtai. Anksti po pie
tų fieius sulaikė žmones, taipgi ne- 
žinojimas pikniok vietos. Araciati 
žmonių iš t’ambridge, JSo. Boston, 
llontello, Nonvood ir kitų miestų. 
Be to, mačiau ir Šiuta kunigus: 
Urbanavičių, švagždį, Virmauskį, 
Juškaitį, Kneižį, Jenkų, 8kaiandį.

Visuomeniniai parengimai, man 
rodos, privalėtų būti rengiami pa
rankesnėse vietose ir platesniu 
maštabu.

KORČIUKES 
_ OM0BILIŲ 

ANT ISTEANDWAY 
Kilo grieitef prcftactiM

Heknmdienį, liepos 12 d, š. m< 
(rily Foturtb itavo didžiausia die
na. Privažiavo lubai daug auto- 
mobilmis. Bet- mrt Stromhvay 
(Iraudžiama automobilius pastaty
ti. Yra prikalbi ir užrašai **No 
parkihg <iii tliisside?’ Žiilonūs su- 
priifo, kad draUd^teiitk pdstdtyti 
tik vienoje pusėje. Tad atilutaobi- 
liits jgistatG kitoje pusTje, kur be
ta užrašų. Autoiriobilistai sugrį
žę tado policijos pririštas korčiu
kes už piišiatymų (Iraudžiitųibje 
vietoje. Kilo protestai. Paaiškė
jo, kad draudžiama pastatyti nu* 
tomolnlius ant Strąmhvay abieju- 
;x’ pusėse, p tik policija prikalė 
klaidinančius užrašus. Vietoj pri
dėti uilražas “No Parking Either 
Bidc,” pridėjo “N1T l’arking cm 
TJiis Skle,” kas ir aukiaidino.

Be to, draudimą* Mtatyti auto- v i . t <, i, 
mobili™ ant 8tmMw Tukais

' liet batayįia |&icių ir pažįstamų.

GYHBIV «JtWdiM
L Ste maudynėje dirbu šie lietu* 

viai: A. Kiburte, T* KnllšiiiH, J- 
Grigaliūnas ir V, rikllauskas. Visi 
jie tvirti vyrai; jtew pavesta da- 
lipt i besilnaudutirita žmones ir gel
bėti skęstaneitM. >

livjbaiifo a£$StW
Advokahis A. tt Šalna ir Dr. A. 

Kapočius šių tavaittf išvyko ato
stogų į Mteiiigah valstiją. Abu jie 
atosfogankią iki rugpjūčio m. pra
džios. Linkima jiem* smagių ato
stogų. ‘ ’ *

ktetas Įjungt. Valstijos tik laiki- 
ti.alf tdi šioje dalyje m Jielrgahš- 
jlnt 1F jdkiit htidtt begali jgjtl pi 
Jtatj’alę. Bet žnibgaus, kurte atvy
ko eibltai prieš liepos 1, 1(124 in., 
iie&hiĮ ^lejmHuotl Mes žinoine, 
kad tie, kttrie rttvykb prieš birže
lio 3 d., 1921 iiL gali legnlizuoti 
tavo bui’iihų čionai, M tikima, 
kibi ItfcuŽilĮftf Kongresus duos tų 
privilegijų ii« tiems, Kttrife atvyko* 
prieš liejms 1 d„ 1924 m. ir kurie 
ticgnli darodyti savo legališkoj: 
rezidencijos.

NAfŲAAiižitiiJb^ iffrtjt

yijiUH kaina yra $2, bot 20 centų 
Hgit buvimas .mažinus 30 dienų 
Vokietija duoda vizų veltui. Di- 
jžhrnns" Rritiinijta reguliarišfai 41- 
za yra $10, M permtųvimtr  ̂iza 
tik $1.00. Vengrijoj vieno perva
žiavimo kaina yru $1.W ir regulia- 
tiška viza $10.00. Fmtvija ir Lie 
tnvn dumia pervažiaviimr vizas 
v<4tid, kuomet ryguktrišlms vizos 
yra $10.00, Imikijta vizos kaina 
yra $4.(XK Gėnt dviem metam. 
PervttžUvimo ir atgal sugrįžimo 
vizos kaina yra $.40. Jugoslavijoj 
pervažiavimo ir sugrįžimo vizos 
kaina yra $1.00 kuomet tik prrvn- 
žhiviųin viza kainuoja 50 centą, 
regula tiška viza $1.00.

F.L.I.S.

DAiny krautuvei 
1<» WW BR0ADWAY j 

fcP. BOStUS, MA&5. Į
t*, • " . I

ši(>je linmhivejv 'giiKnnr gmitl vl» ] 
•akių mnmnlntmmš h’mikly/ pins- I 
teriavtma mi'ilžlagipį >tlnlo, allad 

Jų, vinių ir visokio. rarnlša. kfo- 
tioJiiH poplerh fino 5c. ||J uta, ui i 
rolj. HtlklŲ visokio tllduina, Alei- 
kilt- perai t i laimi.

ir\ aiiiUs, - J 
HianudSerii]

»mwwmw»mininiiiiiwww»M«mH>ww«wwiiiMiiiiij į
B

DOEOHEBTER CLOTBIMG 
S2IO> t-

ftooklės t!raWftia statii, vtlan ir 
pertataim. Paarta jm&] alstky- 
mo. Putra* (Mėtateoar ir llvalom. 
K« mW* r* Ha SolfcMI $25.00, «a

Miifti fjLtuim

HW«»»iį>wniimi>»>iHiiWKiimiiHWiiiiii |

i • Sekmadienį 1 Vai po pietų p. 
Vincentas Zabanmakas, 29 Roae- 
mont StM borchertcr, Mass. vedu 
pję Adelę Marimoniūtę, 23 Rom- 
aty St., Dorchttrter, Maaa. Liudi
jo Juozapas Zabąmuskas ir Ma
rijona Martinoniūtg. Buvo daug

gyventoji}: protestą, lies Atvažiavę 
pastatė automobiliu* kitocė gat
vėse ir gyventojam daro nemalo
numus.

i . •

SUtMt 8 VAGILIUKUS

Liepos 1). d., šetšadienį, Bostono 
policija suėmė 3 jaunus vagilius, 
kurie kraustydavo kišenes ir va- 
Skirdavosi pavogtais automobi
liais.

100 METŲ . . .
MercltanisNdlionatlkiiik liepos 

11 d., scŠtadienj, minėjo savo gy
vavimu 100 motų sukaktuves.

90 RUiEIST A KUOMET TROK AŠ
Wdt|dl t AtjtGĮtOBtlJ

Severe,-itass.—Sekmndiohi grįž
tant iš Revcro Beacii apie 20 vai
kų ir stuitigtisią trliku ištiko ne
laime*, Trakas trt-nke j autūiiiobi- 

jj apverti? it pats ąi^iyerte. 
Troku važiavusieji visi išmesti ir 
stlžeisti. Trys vaikai mirtinai su
žeisti, 1

iVAlta i)*ABUiltf 
tMUTUV*

PAUL’S CLOTHIMG
«S4 W. rtontadt

(farfe F Ir Dorriwter Ste j
$onth Sočios, Mirt,.

i Užlaikome vcUaUMioa mmioc vy* 
riekus drabnilus. Gtailaustes va- 
rtrloea akrybfelta Pa* niua vlritą 
ptelmi Itefoilte i

| Į |WIIHIII<IMIHimTlHWI»MWIH*»>llllll«lllin>ll>limi<HI>g|

Iri, ttahrtadiy 9466

Dfi. »N GL0D1ENE!
(CURRY)

LiPViivč Dantiste 
? Valandos: 9—6 ir 7-*-9 

ffTSMAmomJSlTTSAVl 
(CkniratŠkvJre)

I ^iiiĮi»lįl>jįl{l>Hiiįyt0llwnilĮHIįlllįĮĮljw.IIIIIHHIIIIIIHilį Į

I iii

J

K. ŠlDLAUSrAS 

iridi& taMtatm 
91* UIT BBOADWAY

Tel.&B.ĮjĮ92
j« itEniittirAje .ii ItiM Įtitlii 
‘‘fee-iErtfa,*’ tbhikU it Idln. 
kili TliRoHitt dHitcty. Atelkllb 
ir tk.hliikHiikltc.

pMuna* ja ▼•nf, kw*r w 
HttMt 

|SįfJ*£į o..,.

Kiautinio: Ar žmona, ar bro
lis gali pilti liudininkais natūrali- 
Libijos atsitikime.

Atitikyhtež: Litidinilikht Haiti* 
ralizacijos klausimuose tUH būti 
AhierikospilteriMi, tyrai it inole- 
rys geto būdo. Turi pašilti! itpli- 
iędntit hota penkta urėtus toje vie
toje, bttr ikT tą laikote Įtyvetio. 
te Mtt jtfo HBrif sykį j titlhesį asmė- 
nHkfci pamttMtydavo.

tie ♦ <» - w'' j i4a (r —

VYČIŲ BŪIIKJIiIaB
įvyksta ketrirtadiefti, Itepoa 16 d., 
7 :30 vai/ tak. parapijos svetainė- 
ie/492 E. Scventit St, Visi nariai 
(vieciaml gausihgatateilankyti.

į,.»f..    į'.t ..įmUji'l' ........... i—'

EMANt|Į rttBLEMOS

VASARINE MOKYKLA

Pirmadieni, liepos 13 d., prasi
dėjo lietuviu vaikams, kambariuo
se Samuel C. llovvv mokyklos, W. 
Fiftli gt. vasariniai lietuvių kal
bos kursai. Yra apie 10 mokytojų 
ir užsin*gistrftvo daug -vaiku, 
l’irinų dienų vaikui pradėjo moks
lų, šiai savaitei pasibaigus, nauji 
vaikai nebus priimami. Vasarini 
mokyklų prasidėjo pamaldomis šv. 
Petro bažnyčioje.

Gera proga išmokti lietuvių kal
bų ir istorijij,.

tvledys

ŪtMUti 1, BVAKDA10
Beklhiicllinl inifafl ryt? šiltumo- 

bilių siisidClrbtib nelalin^je 
ta 4 tnelų Itėrillitkas ir 10 asmentį 
stiMdų, ^ebihnO įvyko prie Atari- 
boro-Hudbttry .kebo, - f

VAIKAI
Klausimas: K< tik ižsitniiau pit 

nas pilietystčs i>oi^nrt. Turiu tris 
vaikus, mergaitę 15 metų ir du 
sūnų 17 ir 20 metų. Mano vy
riausias sūnus kį tik apsivedę. 

‘Katne, iš tų vaikų, įgijo pilietys- 
tę mano naturalteM«lįa.

Ateakymu; Vid trys vaikui ta
vo uaturalixi(eij« įgijo pilletystę. 
Svetur gitnį vuikių įgija pilietys- 
tt kuontet jų tėvai įanųm piliečiu, 
jei j <ung. VatstŲta buvo įleisti 
miotatiniam aptiigy^ėtiliiiui ir jei 
vaikai dar neturi 21 kietų, nepai- 
Mit Mr vaikai vfedf .ar ne.

STKili feiuit tirti

IKbittebnta: Atvykau <923 m. i5 
Kanados, ir 1925 m. ižaiėiniau. pir* 
mnfe popiem be jokių keblumų, 
lk*t dHbar nirnm pUk'tystčs prašy
mas buvo ultakjHtar nes svečio 
viza, kuri man buvo išduota, buvo 
gera tik šeškma rttaemnms. Ar 
galiu tatl piliečiu te kokiu būdu? 
; At*akymu; Katangi buvai į-

~T»t

HlUtOGiuMlAS c. i sims 
atMbiHi muM iWM KoavoaD bttoio jsA&fifu 

Korferobį M ai a 
M*4ca

barnu vl«ol:krt rtttita pffrtdfcstttt 
ntbrflnslkl . .

- MTUmrtjk':' 
453 lJnwhvay, ko.T* I. K Ikrt. 2%9-tv’

H g(*«W****»***«*»*^»*«****»«***«i»*»***m*»**W**b»*«mM»WW»«**« |

Ofhta TeJri*<*u» tUKmitr 1067 
. tt«a iri. i’Rltatimy laciT 

lUMlMMtbaN 
tf liftMtet * iMfebtar ' 
ukmta ir

BAI^AMUOnUAK .
Parminta atlieka tatai ir piriak 
Kaita ykstate vfe«. Vltaka<a> 
tmnbblhfflt viris lutam ttlmu pr 
imkit V<mim?laM* nriaUcpma rita* 
tia ritataftal..

' W A įbįi ti iMi' UJU*! vAMJHBBMHBi 
itaBHtartMHHtftaMtMaNta«taii

PRIE GEM GYDYTOJU 
REimms 
it delri Iptmrdymo Tlfeoklt 
J tolti jo, nervu te chrptat- ’ 

kų Ilgų. Kurie tabIHart 
kuo reumatizmo, riurirt- 
llų, ToCife, rutlttlnii artrt 

TFV’šInltf kekių krito Ibta, 
»riri*W ■ kreipti! tirtlMMk 

>♦ Atminkit, yaėlttimfetartft-

jfotrarllMiiiihi Itrivhtifc 
ęienjHh Ir ^Aūfemri* ry» 
ta 2-riį. 7rt8-»taara j Mkaotak 
t>W» 10—12 tlkteL

* KURTUMAS 
NUGALIMAS 
kimiai. !>nri gachm nuo 

^«ihI||S .ij c f: ui u hi n x 
galvoti rižiiito. fikiuięimo?,

kinWi yk>pliozO(w3, mity
te ajtgmnnnri.

Tftksiunyial Mi įuRi“*terin alta- 
‘1‘lCrtdn*fHž|mndjpmt
Upiiui su tlr.itlvim/ kati jie vai - 
mjii H7UPS rtOH/PV-^rAv^ t: u: 
tūli IZ>', kuriais i»or JIS raclim, Slmtyl 
lūKshmčbjL vi£tw pasini,v i)iiihToj<»sL 
J|o yin painglL^ primildiiH j siusi, tė 
vidų, Imterljij arb* sint gtshns pritnl- 
kunmj tlallų. jie jrn tr plgtts 
VELTUI KNYGA kurtumą be 
liitnri JalSKus t A kurie jtan win»D 
ir Bnąlėja* imri4§Wtri|j.’ kprfo ja>r f.*o 
mėhj ln(v<» latri’IaĄ Ih’I ' rfdįdr glnlk 
WL80N EAR DPUM UO., Ine. 
832 Todd Bldg., Louuvdle, Ky.

MAlilUB tę 1

FIlNItiŠI
Mtifta S dž*-jos; & L, K. Kitimo, 

tottiiv. Ltetkvit tv. KŠJdiiiitro 
te Gediminu Klutate

UEFD8-MT 19,1931
MUNCHBACK’S PARKE ; 

Roclindale, Mus.

Pradžia ,2 vai. po pietų,
Grot geras orktrtnuų lietuviškus 

te staerteeriiittta šakius

Gerbiamieji Bostonte te apylin
kės lietuviai, matus rodos, kad 
Boston’c neturime biednų žuionių, 
bet tik pužvrigkhe ir patteinysite, 
ktid daug jų yra. Turime mes sa
vo globoje keletu iiašiaičių, fairių 
tevelia! yra mirę ir neturi jokios 
pagalbos tik vargų piriesiiky, tad 
viršutinvtoa draugijos sumanė tam 
tikslui surengti išvažiavimų ir i»el- 
hiį tiems našlaičiams paskirti, Tatl 
gerbiama visuomene, ai jauskite 
labdaringų darbų. Prašome atvyk
ti ir jmremU šį kilnų tikslų. At- 
vaziuodnini į ši piktokų te patys 
galėsite gražiai pasilhiksinlnU te 
tų kilnų darbų parenkite. Varg- 
tems našlaičiams paritina kibai 
reikalinga.

Kviečia
, Trijų iJmugijų Komitete

KEtirobiH” WBiftai iklForod 
llill, iš; ten pntail i »)kTashiiųrron Ht 
kurą te Įkj

PmCcsiojinhit, bteirivriat pnunonirt- 
tirti, kurie “tairbtuinbV’ tik
rai: verti skaitytojo partunos.

vist garsi nkitvs •UMrbUrt»fce.'M

tartiMArttataiĄMyta

r * Trt, 8. B. 230S.R. j
tiiriiviS

OPTOMETRISTAS

D. Ji Z A L ETS KAS

Visy DĖMESIUI
4)abar kaili tik laikus pirk- 

■i tl dovanas mokyklas baigu
siems s|lident«ms(vms) mano 
krautnVvje, kur galite gauti

ir paaliksuotų hukrodrlių te 
kitokių .daiktų. Taipgi ir fon-

; tauiniųi plunksnų.'-
Ateikite nusipirldi arba pa-

sižailretk
Midus D>i8

3^6 tfcro*dway, So. Boston |
(‘^Iteirbiirinko*7 name)

abi trečių lubų *

i

i

Imsirinkimui visokių.auksinių, j
i,___ .„jA___ ... 1
kitokių daiktų. Taipgi ir Tote

: . i.iėftuvte iMuttetite*

e’lt Mirti u™.fe<1I«WI1T
t / (GJkUNAUSKAH)
414 BHUwiy> Boston

$4 **. »»
Oflrt V*9 J0 ,w ,5t ryte. iim| f :>*4kl VAU ta» tiri te 
•*> • iw:» **(

•įjbHfc

Ttl.lte.3 j Mutei;

i 
ž
i

DR. M. V. CASPEN 
w .'®as;Xta- 
itta • IklTjFrrt* ir ta 1J8 Al M te tam B art 8 tat mari, (tartą tadadf tat atartirtt vtafetelk Ir rt^HtariJa  rtjfelrri^rttataa w hta 

iJHrt Otai Mtargte A ffitpta aHitetiir

^*3ta*r * * Mina te «mWlitata 
toee (aklose) nkyw zMimllnu *vl»- , 
aį tinkamu laiku. * r -

Xi.BABiKABtm9, d.9/-< ’<. 
U7 tivrttat Botttl1 ”•**■ į-’ 

>*n r ė ~.c~ —TTyv,, m ■TK .

»

TeL So. lW<m 2CG0
Lietuvis Dantittaa

t. L, KAPeeiUS
25i W. Br««tway* du. ibtettat 
(iftso vatandm: mm 9 iki, js* nw

G Ir nuo tl:ŠNP-tl vakMte,, 
Svrtaftmh nito U—12 vai. Hiena, 
ftubatouils mm t> Iki U vai vakarK*
Ntavltomis nuo 0 Iki 12 tat dieta *

*

(pagal šuhtrip

M,,—, — <Xl

D R. 1 LAHOŽIUl
(Stynumr)

Liirin is ini»viWAK lir 
GHHlt’telAK .

Vidurių Ligonis Įtarti Varmte
X«ltey« Vin-jA'toHive Mitai uy- 

<t«T i’hmvh.i ir tMbrtJJta* .
f»O^nak:;J Ip.
’h l. X n 2712 .

iri’ j 1 • !tH j. *

Ii->i.. i nu. m<rt

»^MįwywB»ni.nwimi»>iiii,<w«|Wiiii iiiu i

j

JOHN a k

■ V«lawtoti<»4 lt W 
Ui Mota. AwK «A Olrftad I 

tta M, '

r

Beucdikti.no


f

IfapO* u i, im

EUZMETH. H. A

s

MAUJAS ORKESTRASNEMIRK, N J.

se, “Lietuvių Dienoje,”1 vakarti,o*

Parapija* Majai vikaraakun.
X J. Kinta Urfaita 27 A‘ pasakė

žodžiai aRktk, pamokataą trum
pa*, bet tjstehf**, Vertap«i£ 
klausyti vtoiąm* tikint lėtiems.

(kampu Uitai Arą.) 1B00KLYM, V, X
i 

r v> /ITomo H T VeTIdM 9 w.

Kat AoimaJy M<w Torto*, 
Įtapo* A 1981)

nujĮSĮsin- r'.a'ut!

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

TALANDOlj

Mao A—lt M ryta i*k

RnoOKLYN, N, Y. — Naujita 
D; L, K. Vytauto orkestras nors 
nesenai sūsltvėręs, bet po? tą 
trumpą laiką siejęs pagarsėti 
Brooklyno ir apylinkės lietuvių

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
KATA1IKŲ AKCIJA H 

JAUSMAS •

MIRKĄS

•ąžfeilkai patarnauti lietuviam* 
nuliūdimo valandoje. Remkime sa
vita Atsiradus lietuviui grabo- 
Huk būtų reikalingas taipgi ir lie
tuvis gydytojas, kurio dar pas 
mus nėra. (įiy proga geram gy
dytojui, kuri* 
dintis ifaidirl

Kovtatuoae, girdi, darbininkams 
Grojus? ’ Jie, en, dirba tik § die
nas savaitėje ir 6 vaL dienoje. Tas 
burbulas, jų pūstas jau sprogo, 
šiandie bolševikai pavergt milijo
nus darbininkų ir juos prie dsr< 
1m> laiko ne 8yat dienoje, bet nuo 
saulės tekėjimo ild nusileidimui 
Jie-darbininkus turi apstatę dur
tuvais, kad šie negalėtų atsikvėp
ti atsitiesti sunkfaoaitMi darbus1 luMaaikM
dirbant. Nors tas buvo Ir akltau-( # 'T** 1
siti pildoma, bet jų planams įvy-l _22 d. nutarta už *4,254,- 
kinti pasirodė pavojas. Jie 2^ atpirkti vai^enio statėm* ®li’ 
skelbė, kad be kapitalistų state-|«betbtawn Watar<!o. ir 276,000 
'moš negalį gyventi turi juosl<M- atlygiatako Plainfijld Union

yra tauto* Viltja, tvirtas Bažny
čios pagrhutas, jėlgn tik tas jau- 
mimas bus tinkamai prirengiąs į 
realų gyvenimą. * Todėl jąnnuo- 
lią išauklėjimas turi labai daug 
svarbos ateities gyvenimui. Jau
nimo auklėjimu ne vien tik dva
riškiai ir mokytojai pareigoj* m i 
susirūpinti; jaunuolnj tinkamas 
ifa*kMjimaą yra švenčiausi* pa
reiga kiekvieno tėvo ir metinę* ir 
šiaip jau sąmoningo asmens prie
volė. / .

Amerikos lietuvių jaunimo liau
sima* turčtij būti opiausiu kiauri- 
mu Štame Rytinių -Vairi. Brime. „„------ ----- -
Atėjo taikai tikrai daug surirū-lsekti, kad pataikytų Šoviau^vata- <?«• Wria kmmrimanų speeialia- 
pinti mūsų jaunimu, kaip tikybos, tijoje badaujančius žmones prie] me posėdyje.. Nutaria 

etaip tautos šviesoje, šiandien mes gyvybės. < ** ,
sveiką, pasišventusį darbininkų turime imtis galimų priemonių 
bėri- Katalikiškos Akcijos arba jaunimą apsaugoti nūn ištautėji- 
Katolikų Veikimo fronte stovi pm ir bvdievfjmm. Yra taktai ir 
patsai jos įsteigėjas, kuris nnnist nereikalauja Įrodymų, kad mūsų 
laikais davė savo apaštalams t jaunimo įžymi dalta gėdinasi savo 
griežtą įsakymą; “Eikite ir mo tautos •*- lietuvybės; yrą faktai, 
kj’kite visus tautas,” Tą Kgany-įkad nemažas mūsų jaunuolių skai
tojaus įsakymą žmones savo ausi-pma, ne ja mulam as Dievo bausmės, 
mis ginfvja, supratb, jį priėmė, ir Į daro jungtuves teismo butuose ar- 
žv. Malas, kaipo to didelio Įvykio I ba protestantų kirkužėse. I*ir- 
legalus sekretorius^ užrašė savoĮmtamia. eta mos pasakysime, kad 
knygoje paskutiniame perskyrimo [jaunimas už tokį elgesį yra kaltas 
evangelijos. * [ ir atsakomingas. Tas tiesa. Bet

Katalikiška Akcija yra taip se-|Dievo ir artimo meilė mus įparoi- 
nn. kaip krikščioniškas pasaulis y-1 goja daryti įtakos tos nelaimės iš

vengti. Todėl, šiandien, vienbal
siai priimkime, užgirkime ir įgy
vendinkime šias jaunimą auklėti 

į taisykles :
L Jaunimą leisti tik į katalikiš

kas mokyklas.
2. Jaunuolio-es būtiniausia pa

reigą priklausyti innt Į vieną ka- 
Įtalikišką organi aciją savo para
pijoj. .

3. Iš pačių jaunuolių tarpo nu
žiūrėti, skirti ir ugdyti tinkamus

O [vadus.
, Į 4. Tėvu, globėjų ir vyresniųjų 

mas ir dorinis puvimas tiesiog yra yra švenčiausia pareiga pilnai zn- 
>' baugus ir šiurpulingas. Tačiau Įpažindinti jaunimą su Katalikiš- 

būkime drąsūs, neužletakime vie-Įkos Akcijos uždariniata.
į- tw nnshninimamz ta grąudieiną| Tegyvuoja Katalikiškoji akėlRk 
|p *dej*rimams. žūstančią visuomenę Į tebūna mūzų jauninu* jo« Medai*, 

galima atgaivinti kilnių žmonių tebūna mūzų jaunimo* tikrai* ką- 
į organizuotomis ‘pajėgomis. Dievo talikata. tegul džiaugiasi juo «vy- 
i- ta artimo meilė nUo mūs griežtai nė Lietuva.

rrikalaujto imtis visu dorų-priemo-Į ... . ,.. '■■■'■ -
I nių tuos nelaiminguosius atgaivin- nAuirT lI V A RITU IMS IA 
| ih kad Kristus, pilnoje reikšmėje, bUVIt I Al rA| I I AUSiEM 
ė gyventų pavieniuose, šeimose, mo-1 _
Į kyklose, organizacijose ir vėnio-Į . t
& meniniame tautos gyvenime. Štai J t PrieS porą metų ar gal dauginu, 
t dėlko mums reikalinga gerai pa-|ie^1 Sovietuose kas nors būtų 
T Žinti Katalikiškąją Akciją. Kata- įminęs, kad reikia toje šalyje 
f likti Bažnyčios galva, Popiežius lvesti darbininkams mokesti pa- 
L Piju* XI. dažnai ragina savo En-| *al įu sugebėjimą, arba kad jiems
k riklikose tikinčiuosius jungtis į[ m°kėti taip vadinamą “pieceB katalikiškąją akciją, čionai jo['vot^*** kad jų darbo valau-, 
r paties Žodžius jums atkartosiu t J dos bus pailgintos, būtų tuojaus
| “Visi tikintieji, ypatingai jaunio- Į pristatytas prie sionos ir, ^aipo

ji, yra pašaukti veikliai bendra-[komunizmo priešas, sušaudyta*.
f darbiauti katalikų akcijoj, idant Komunistai paskelbę penkių
r Kristaus' viešpatavimas prasiples- m°tU planą “pintilietką” irta-B tų ir sustiprėtu pavieniuose žmo- [ n^» geriausias būdas tokiom t nėae, Šeimose, visuomenėje.” Plattui vykdyti, tai “ nagaikos,” į čionai pastebėjome jog Bv. Tė- durtuvai, ir garsi komunistų ver- 
E va* kreipia ypatingo dčmėsio praėjo metai, jie pa-B jaunimą. Ypatingai jaunieji kvie-jraa^» k*d tokia darbininkų liuo- K čiami i katalikišką akciją. Tas syH kokia ji buvo Sovietuose R taftai aišku. Kokį turėsime jauni- J praktikuojama^ negalima; pa- R mą, Jokia* turėsime šeimas, orgn [matė, kad Rūsiojje, suvalstybinus R nizaoijas ta purią tautą. Jaunimas] 6kius. sulyginus visiems algas,

stagg

n. mus C Vencius 
“tas

Airi* laikai* skaitydami viso 
katalikiško. pasaulio laikraščiu*, 
brošiūras ta šiaip jau krikščioni& 
ko turinio spauMinius, viri mes 
gerai pastebinta juose ilgus bri į- 
domius stmipaitaj burių antraš
tė* atspausdintos juodomis raidė- 
mis:Katalikiikoji Akcija. .Apačio
je tokios antraštes mes randamo

ŽINUTES
* ^ 4 ;? '•■’Ą - T

Hkersgatvy, Grand jr Lorimer 
miridūrė du gatvrieariai. 

Grand gatvekari# labai, nukentėjo, 
ne* buvo nuo bėgių tolokai nu
mesta# ir sužeista apie 5 žmonės. 
Iš lietuvių nenukentėjo niekas.

Liepos 6 d, mūsų tautietis kurna* 
rimukas Barkis, ^pasirašė sutarti 
Jcumščmofta stuMickey Walker’iii, 
liepos 22 d. Rbbetts darže. Linki
me Šarkiui geriausių yėkmių ir lai
mėjimo, nes laimėtojas, yra ma- 
Uoma> rudenį suporuoti Itott 
Sehmelingu. *„

f Nota York’o butlegeriai mušasi,

ra senus. Katalikiškos Akcijos 
pagrindai yra Katalikų Veikimui 
tvirtas frontas. Katalikiškoji Ak-1 
etjn yra tai apaštalavimas visiems! 
Žmonių sluogsniamš. šeimoms, 
draugijoms ir tautoms. Tikrasis 
Katalikiškos Akcijos obalsis yra! 
**Viskų atnaujinti Kristuje.”

Skaudžiausios šiandien viso pa
saulio žmonių žaizdos yra tai nu
tolimas nuo Dievo, nukrypimas 
nuo Jo ir Bažnyčios įsakymų, ne
paklusnumas teisėtai valdžiai. O 
tikėjimo nesilaikymas, bedievėji-

taikiai boari atomai *4,740,000 i
Vtagi pažiūrėkim, koks dabar-pn»»«wtaiW vandenio pravedimo 

tinėje į Rusijoje darbininkų «rod darbui. Vanduo bus imamas iš 
jus.” Bfai jta: Rusijos (tarbininkad^<?w®rk,<>, ^*^>*^ pripažinta su- 
priklauso valdžiai, vadinasi, jie Į®111 *1^000,00 dėl sujungimo su 
turi valdžiai vergauti. Vaidin tu- Newarieo vmsdenH Eltashethtas 
ri pilną teisę su tokiais elgtis kaip! vandenį perėmė nuo liepos 1 d. 
jai patinka, Rusijos darbininkas P« spėriai* komisiją, kurią srnta- 
nicko sau neturi: neturi nuosavy-ĮJ. Medoud, J. J. Stamler, 
bfs, neturi teisės skaityti kitokių Newarico bankkris, bet gyvena 
laikraščių—tik sovietų taleiriua, E^eth, W Come W, Bemler, 
neturi teisės lankyti susirinkunns| Chamber of Commeree preziden-^ ___ _ _____ ...__________ ,
(tik tokius gali lankyti, kuriuosP0* eonsilmm B- German. Puvo .gaudom. Nėra, rodosi, tos dienos, 
rengta pati valdžia), netiri teisėsi pareikšta, kad miestas pasitaikys’ kurioje nebūtų kną nušauta. O vis 
priklausyti kokiai kitai partijai l dviejų kompanijų inžinierius ir[ta «^ohibirija“ tai daro.
Iie-komuntatų, neturi teta^ nctldarbipinkus. Inkorporuotipopie- ■ -------—
valgyti, kada jam norisi.-žojžiu, Hai dėl 3-jų kompanijų. Sorge New York’e vienas vokietukas,

Ine; 924 Eltaabeth Avė. pavadin- išėjęs su mergina pasivaikščioti, 
J ta Elfeabeth Marhle and Tilo fpamatė, kad toji rūko cfgaretą.

Jis nieko nelaukęs, kaip dės jai 
per “murzę/* net eigaretas “už
geso.” Mergina užsigavus tokiu

, “apibrozijimu,” patrankė anvo 
“mveetic” teisman. Žiūrėsim, kas 
aito!

■................. I............. <

Zubrickienė, kuri buvo kaltina
ma, kad pagelbėjus kitam jos vy
rą užmušti, sėdi kalėjime. Jgi pri
metamas naujas prasikaltimas, 
būtent; kad ji parašius jos .velio
nio vyro pavardę Čekyje ir gavus 
pinigus. Gi jas draugas Obrietles 
(AbeuRta) Laukta triamo.

Blogai! Nevr York’e jau net ra
binai pradėjo “divo«KtotW’

Iškaičius tinginių, bejėgių, išbadė
jusių auga ir taip auga, kad net’ UVTAIITft ODAIIOTHUr |Į|4'®lV ir ta,P KaaI I lAU lU vi AUuiUVE [Įpatiems komunizmo vadam* pasj-

Atliek* Vizų* Spaudo* Darbu* Į

Viėnintrič katalikų spaustuvė j 
ta.krautuvė apylinkėje 

r Pkr&Kria maldaknyge* rašančiu*,
t *kaplĮcrin«t meilaUkeUus, kryihiu,
c atoryla* ir k. Cin galimu giluti |-
> vairaus turinio naudingą knygų ir
t gralių atviručių — mi lletuvilkal*
r w*fata
[ “Darbtaiako” Agentūra 
' “Vytaiito0 apauxtuvc priima “Dar-
i, Mnlnkul” akelblmus, prenumerata*
L Ir panirimta atkirus “Darbininko’*
L wumerlu*. -
į- I AtUfar* aatrodtcHflj, kririrtadkalo

rsK**fttt iki 9 tai.
Antinullenlo vakarai* dežunioj* J.

GI ketvirtadienio Ir 
faMadhmio vakarais—’f. JtariM* 
«♦. SlftiT tamtarafciid* vakarai* ra- 
tima atlikti ir. “lirai Katate“ rri- 
ka1»H M notarinius lliKlyratis.
XejMja/riA’///', kati mlnrinls talka- 
hilą~/W
“VYTAUTO“ APAUSTUVA 

ŠČ4 Gmud 8t, Brooklyn, N. Y 
Tidofonuokim: STAgg 2-21.13

valgyti, kada jam norisi.—i 
jie yra. amžinais vergais.

Stalinas ir jo pagelbiiiinkai, ma-i a - 1
tydami, kad jų sumanymai kultū-1 Wbrks Ine. su *100,000 įnešė po 
rinti Rusiją eina niekais, kad j|j|*l»000 P. Berge, C. S. Berge ir 
planai, padaryti darbininkų žalį Į ^*ar ®n’J& ,
laiminga, nesiseka, bet šaly girdi-Į American Upnolstering and lu
pi vien dejavimai ir Šaukimai—peri°r DeeorMion Co„ A. Porter 
duonos! Pasirodo, kad kiekvieną Įan^ <^tr Limit Cab Ine. 207
dieną Rusijos gyventojams 8iin.|Broad St. darys bimiį su Tasicab 
kitu ir sunkiau atsispirti nuo ba-pne- *125,000; po *1000 įnešė W. 
do, Pinigil, išplėšąs buvusio ca- Silvcster, G. Uorrigan, R. W. Ke
ro turtus, išplėšus cerkvių, vįe- |pinskiį F. J. Phaif, Statutų agen- 
nuolynų ir bažnyčių brangenybes p*«- '
ir suvalstybinus visus “kulakus”! 
ir atėmus nuo jų viską,’ jau neli-| 
ko, tuo tarpu “piatMtaUą,” dar! 
tik prasideda. Taigi, net gėda pa-Į 
sakyti, jie sumano Įvesti, Jungti
nėse Amerikos Valstijose vartoja
mą kapitalistinę rintėm* jųl• •- x j,
* ‘prakeiktą* * sistemą. Rusijoje Į ^Čtj tiktai pOorikas. od , *ip 
darbininkai vergai, bus vergaisį T?81. pOerikus, tai uėpa* ie-
netik bolševikų, bet ir kapitalta-Į^,1’^T‘ 
tų. Kokia gyvenimo ironija! P,^n,_
menkos komunistai — tamsuoliai!^ Žmonių huvo p na
pasius tai išgirdę ir. tuojau* siųsi jr Klebonas ir
“ncatmainomą protestą Rusijos [komitetas, matydami to pi ni o 
“carams” ta jų vergams. Bet ar dideles nuėjau nutarė
tai “galimas” daiktas, kad'kapi-|8Uren^1 P^k^įką, kuris ir j- 
tnlistinė sistema Rusijoje įvyktų!H*a ^uvo netaip di-
Amerikos komunistai tą viską už-p^1®* ^aip bet Vytuyv’8
ginčvs! Bet tai jau įvykęs fak-kftd Į^mą parmin
tas. gas. -

' Yla] t Ifinicriri

Praėjus tam triukšmui, laųkia- 
irne kito, kuria irgi bus piknikas, 
ir kurį rengia lietuviai biznieriai 
arba LietftriBaa Chamber of

, JCommerce Iv. Jurgio parapijos
—Didžiausiu pasauly miestu y-1 naudai. Tas piknikas bus labai 

ra Londonas, nes turi 8,202,816 gy- parankioje dienoje, liepos-July 26 
ventojų, gi antnioju yra New|d. ir dar parankesniojo vietoje 
Yorkas su 6,98.1,917 gyventojų. |“Schuetzen** Patk, Ridge Rd.,

— Rytinių Valstijų liet katali- paH> Ciinton Avė, ir Joseph Avė. 
kų seimelis nutarė remti Vytauto j kuriems kiek toliau, tai Ciinton 
spaustuvę visata atžvilgiais. įAve., North gatvekaris priveža

— “Vytauto” spaustuvėje gali-įprie P*t vartų. Klebonas Ir bis-
ma gauti knygų, ir kitų religiškų Įnieriai kviečia visus širdingai kuo 
daiktų, skaitlingiauriri atsilankyti, Per-

—‘•Jlryt«uto”»Į»iuitnV8vi«teins, kurie.tcin. j »p«u,tuvt ir ką noraisWtin >me * 
perka, duoda Lietuvos didelį Šem-Įrekord,l «ta» Meta*.
tapį dykai. šv. Petro ir Povilo draugijoe

Vytauto spaustuvėje atlieka-! • _* šveatl
mi viwH NoUiy Pablfe piuirtl- $ 4 gt,
n,m- , Petro ir Povilo dr-jos metinė Švcn-

—BrookIynomiMrt.naug.kwk. Į tJir ,ntiwi„ Jr. m»i„ dr«u.
Tirną dieną ir yr.didti.u.Ud.li. ^ buw <.ln j
miDidltojo NeirTorka. IbOnyMą. Bm »r rkm drąugij. »•

» dUNta-tar draartoe !»• 
.kelkiui ‘•D*rb^inkev-B»wk.įįr(iaj a,w1b, n,rilĮ)
lyno skyriuje, yr»
** inM kwl’* "“Irie net badui narhiA Mdniyvn-

vb. KddM taip yra! Argi gėdtjl- 
mari dalgvaari savo šventųjų šven
tėse!

Birželio mėn. 23 d, Kralikaus- 
kų šeimoje Įvyko nepaprastos iš
kilmės. Tą dieną jų duktė Regina 
šventė gavimą diplomo iš Now 
York University B. B. Physioat, 
Edncatton. Prie to dar bnvo ir vistomenFJ Jr yru žinomas kaipo 
joa Hleirtuvta Europon. Ji vyka-.v^Ms H geresnio orkestru. Vi. 
ta su turistą grupe Europon opai- IHuviij parengimuose, k, a. 
lankyti. Ta proga aplankys, Ba- vakarieufse, vestuv&e, gegužis!', 
giną, tavo tCvn gimtinę Melsvoje. "Mctuvin Bieuoje,” vakarop. 
Keikia pasiebaf, kad Beghii ne- »P™“! ybkina 
ra buvusi dnr Lietuvoje, nes ji y- 
ra čia gimusi. Šia proga dalyviu 
vusbji svočiai pasakė atatinkamas 
kalbas: viec-konsulas p. Danžvar- 
dis, komp. Ulevičius, <lr, Krali- 
kauskas,, laikraštininkas Vasilins 
ir kiti.

Kralikmiskų šeima yra pavyz
dinga visoje apylinkėje. Pora mo
tų atgal, vyriausia sOnus Juozas, 
baigė daktarystes mokslus (prak- 
tikuoja Elizaboth, N, J. Šv. Ęlzbic- 
tos ligoninėje ir turi savo ofisų), o 
šiais ^metais taip pat baigė aukštą
jį mokslą duktė. Nowarko yra 
daug turtingų lietuvių turinčių 
tuip pat vaikų, bet, kad britų sū
nus ir duktė pasiekę lygiai aukš
tus mokslus, o prie to dar lietuvių 
kalbą gerai vartotų, rodos, kad ki
tos šeimos nosims tuo tarpu. Tę
vai Kralikauskai nuo senai turė
dami didelį biznį — mineralinių 
vandenų išdirbystę Newarke, pla
ktai apylinkėje yra žinomi. Nėra 
nei vieno* lietuvių organiaaeijos 
prie kurio* nebūtų jie priklausę ir

lankiusiųjų reikalavimus, grieda
mi tikrus lietuvių ir anglų šokius.

Galima tikrai tikėtis, kini pra
slinkus trumpam laikui šis D, D> 
K. Vytauto.orkestras taps Brook- 
lyno lietuvių visuomenėj muzikos 
žvaigždė, nes jun vadovauja jau
nas, pilnas energijos, patriotizmo 
lietuvi*. gerai muzikų- žinąs, mnzi- 
kas J. M. Avižonis.

Kadangi šį orkestrą sudaro vi
si lietu via ų todėl jie ir pasirinko 
sau D. L. K. Vytauto vaidą, kad 
turėdami prieš akis to didvyrio 

’ parodytų kelia, nepamirštų, jog 
jie esą lietuviai ir kad galėtų, nors 
dalinai, toje užjūrio saly pasidar- 
buot lietuvybei ir lietuviams. Tad 
garbe jaunuoliams dėl jų pasiry-

■ Šimo, už gerus norus. Lai būnnC 
lengvas jiems darbo rytojus.

Pražčiūnieti*

AR ŽINOTE, KAD

MCMRE^ Nę T»
y—

Kur tiktai pariaukri, ttoarf gta-

“Schuetzen” Park, Ridge Rd.

įdarė “striokas”—baimė, kad -jų 
[ šalies pramonė smunka bedugnėn. 
I Jie netekę vyrų paaitikėjimo, pra- 
1 dėjo varyti prie darbo moteris, 
j bot ir tos jan baigia sava jėgas, 
kurias iŠ jų čiulpia vergija. Čia 

Į jų vadai, kuriems buvo labai svar- 
įbu parodyti pasaulini jų planų 
Įpnstackimų, labai susirūpino. Jie 
tuojau pamatė, kad tuo keliu ei
dami prilipo liepto galų. Taigi jie 
sumano, vietoj Žengti pirmyn, . 
grįžti fttgab »bK«l kapltalta- 

Į tinės įhtomos. Stalinita t«i maty- 
Į damas, gražini Rusijoj darbinin
kams 6 dienų darbo savaitę ir 8 
vai. (o gal dar daugiau) darbę 
dienoje. Grąžina algą pagal dar 

Įbininko sugebčjim*, grąžina dar
bininkui teisę uždirbti ttekf kiek 
jis gali Ir kiek leidiia jo darbo . w .
aplinkybės.—Tai Jungtinių^ Ame^ dar Ir BaldataĮų Kr^fF 
rikes Valstijų kspitaltatų statom*. -

| Amerikos komunistai savo Ita* dantis ir dieną ir naktį fr vta 
^tuvtakuose šlamštuose girtasi, kadrbttay?*

turiško* ta bolševikiško*. Remta 
para^jo* visu* relkriu* ta yra 
rimti katalikai. Jauna Regina bu
vo ilgu* metu* parapijos choro 
narė ta’ pianu pritarėja, prie to uo
liai skatino tėvai. Netik tėvai, bet 
ir vaikai nuo seniai priklauso į L. 
R; K, Su*i4ienymą.

Tėvai visuomet rėmė Lietuvos 
reikalu* kuomet tik buvo Į juos 
kieno nors kreiptasi. Pavyzdys 

_ _ _, _ _ turėtų būti kitom* Šeimom* kaip
Schoolc* St., Brooklyne. Patartina. , reikia bažnyčiai, tautai ir tėvynei 
lietuviam* remti naują biznierių. * 
Lietuviai turėtų vien savuosius 
remti, taigi ir p. P. Veniui, kaipo 
naujam biznieriui, parama lietu
vių reikalinga. Taigi visi lietuviai 
laikykimės obalsio: “Savas pa* 
savą!”

NAUJAS NZMEIUIIS
’ —Jįfc------- - .

BROOKLYN, N. Y. — Pranas 
Vęnysj gerai žinomas Brooklyn’o 
lietuviams, ilgą laiką priklausęs 
Karalienės Angelų par. chore, nu
pirko valgimų daiktų, krautuvę 44

PRAMOGOS
•f- — .1.-. >

Jtaąpineto 2S d. KisiMzo* Ciinton 
jmrfa. MMpeth, L. L Vardo dr-iM 
Htąlkas AprriMdmo p«ra>l>* maAsf,

NncfaM Ig d. Kamlknfa Asąrtą ęa- 
npOrai Rofaąčlzn* Dmn*i> tnr&i šu
to pikniką ■FM'Mt Parke.

Spalių ją—U) d. <1. Apreiškimo para
pijos dhBInHK biizarte,

Spallą 25 d. Apreiškimo l>nr. mergnl- 
ėlų mažojo choro koncertas.

M „„.i-*— ■, ■. -M. ..

Lietuvi* Vy?lŲ visuotinas seimas 1- 
vyksta rūKpIflvio 18. 10 Ir 20 d. Vyčių 
kambarlnoee, No. 5th ir Tinvejnoyor 
Kis., Brooklyn. N. V.

tarnauti.
Nemriro Gams

Bap.

BROOKLYN, H. Y.
Teko patirti, kad šiomis dieno

mis buvo pirmas iniciatorių sūri- 
Rinkimą* aptarti kaip minėti 10 
metų sukaktuves nuo atvadavimo 
Klaipėdos uosto iš vokiečių, ku
rio* įvyks sekančiais metais. Ini
ciatoriai yra nutarę tam reikalui 
laukti platesnį visuomenės susi
rinkimu kad ta proga organizuotų 
Klaipėdos Uosto Mylėtojų Drau
gijų ir kad tos draugijoa pirmas 
darbas botų suruošti tų iškilmių 
atatinkamų paminėjimą Ameriko
je. Pulki mintis, senai laukiama ir 
sąvaimi aišku turės daug rėmėjų.

Irooklyaktl*

NUEŠSEIMINIS
SUVAŽIAVIMAS

TT.AlftTATTB

CIINTON PARKAS
Piknikam*, baliam*, fconctrtaaaa, 

faktam ir vlaokiMa* putttakMihil- 
ntaam* mnaglamU vitta Brook- 
lyna-Maapatba. Jau laika* «Mm- 
kytl salę AtanoS amarai.

kaap. Maaptfii ir Mta Ava. 
MMpttk, »• X

Protectonslat. bixnfprtai. pramonin
kai, knrie akclbia^l “Darbininke,” tik
rai verti skaitytoją,panirm*.

yisl CTrsĮnkitft! “įHirlUnlnko?*

. -..ji įJUHcgNąageBasBiSMV
THeptooM: 3TAGG 2-0106

DU A. PETRIKĄ
(mnes) 

LIETUVIS DANTISTAS
221 S. 4ta 8t, Brookiyn, M. X

X-SntoUhiHą DtefSOMi 
G«m AMdettai

VALANDOS:
Nuo 9 rytu iki S vai. vakar*, 
Puakttdlenlala Ir InntadtaUafa 

tik umitaraa

Tol. Grecnpoint 9—2320 j ’

JOSEPH BARSZVA
į. • • w 1

G R A B O n IU S ’
! ’ .■ -ir- ■ ;
į balsamuotojAs

Į 281 HDP0MD AVIMU! į 

1B00KLYM, N. X 
<mtoėMM»mtototo«totototototototovw.

" ■/ j ""'"r 1 1111'1*- 
Tal. 8tm 2-WM» Nota? Ihrbttc 

M. P. BUUS MG.
BtlILIAUMKAS 

Oratoriui ir Balmunuošojut 

m Oraud m, Irooklya, K, X

Tol. Xwtown 4401

ANT. J. VAIANTOJS
taljmlsolas (irnSorlss ir 

llAtamusSojas
Apdramta Vho# SaWe

Notnry FUHlc 4

«fc, < 4 l#xWfon Aloj 
AHlGrsMėk.

MAmmrl u in y. r»

iir uiraniR ->l.l.l.i.m..i.h.

Tai. |Ma«r 2-OTM Mstay Pafafa

JOSEPI LEVANDA
t

!’l ; d*-, . ... •
Moterų Są jungos N. Y. Ir N.-J. 

apskrities priefariminl* imvažiavi- 
maa įvyks liepos 18 d., Apreiškimo 
Ar. Panelė* Avė. parapijos svetai
nėje, No. 5th ir ITavemeyer Ris,. 
Brooklyne. PraridfaŽ vai. po ple-«*.w ir"-

•RA1ORIUA 
W1^Aw,»rM«yiWX

George J, A^raim (Ardaaričiaa) 
ata’riarf aavmKkAaą Beęnard 
8t Tekfon^Maln M». tai plr> 
mutinį* ItaMa M profratoftalty,

VhB kuojlfa malonėkit prisius- 
tl aiff dėlegatita *** Ita. 
•varbių reikalų avaratymuL

—Dk VeneluiH-dRtĮto* taiso

visais reikalai*.
—'Graborius LeVanda yra nuo

širdžiausia* tos rūšie* vertelga.
Boksininkų promoteria Xj 

(linkus nuolatos turi darbo su sa
vo Ii bokainhddH| Ijjto(4i* turi
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