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Paa/ucA^lLL,lie|il
Ami ffikoa Lietuvių R* K. Federacijos 25 metų
liepos 15,—Vo*
rios demonstracijos.prieš katali
Berlynas, liepos 16.—Vo
(W-i p31) Sidabrinio Jubiliejaus Kongresas įiVkiic Nain«, N. Y., lie — Policija suareštavo 9
cietijos piniginiam bnnkrokybė. Ktcbinmsi, kodėl Ameriko kietijos įvairiuose miestuose
piŪČio
24
—
25
—
26
dienomis,'
šv.
Petro
vyks
Ui gelbėti reikalinga didepos 16, — Liepos 15 d, naktį tilea streikuojančių
je prieš katalikus nesikėsinama.
ninku vadovę Ann Bųfl
l^rapijos Svetainėje, So. Bbetmų Mass,
Tie žmonės pamiršta, kad Ame- komunistiniai gaivalai pra- ė paskola, kurią žadėjo duo
aimn^tavo daugiau kaip 200
m* ir prašome visų Gerb, Fcderacijoe
rikaie yra daugybė įvairių tikybų, dėjo riaušes*
ti tarpvalstybinis hinkas.
streikuojančius kelių* darbi- 22 midų niergiiią įr
Leipzigo mieste jie palei
Nors tokie baptistai bei metodis
skyrių, MĮ į Ft*deraeiją priklausančių Draugijų,
Bet Prancūzija paskolą apįlinkus. Iš suar^tuotųjų II) no ją į Kast Boston,
tai ir labai nusiteikę prieš katali do šūvius j policiją, 2 žmo
a
ą Gerbiamąją Dvasiški ją, ir visų mūsų
raizgiojo įvairiomis politi
visą i
numatyta įsiusti iŠ Ameri migracijos biurą*
kus, bet jie nedrįsta pariyeikšti
Korimą
ją
isdojiorffl
nes sužeisti Drezdene, kai nėmis 'sąlygomis, Vokietijai
^prietelių kuo skaitlingiausia dalyvauti
rėmėj
neapykantos viešais darbais.
kos,
kaip priklausančią td
policija
panaudojo revolve- nepriimtinomis^ Vokietijos
__
Tikyba negali bhti populari ten,
o
s
Sidabrinio
Jubiliej
aus
Šven
tėje,
Fedei
_ Į streiką išėjo apie 750
orgaitacijui, kurt.iauffl|
kur žmonės nori gyventi kaip gy
vyrjamybr, sužinojusi Pran
kelio
darbininkų
po
to,
kai
mc
Federacijos
Sidabrinio
Jiibilievuliai. Katalikų tikyba yra visuo nunide vienas žmogus nu*
cūzijos pinkles; buvo pasiry
jiems nukapojo atlyginimą lies įstatymus ir <laro skU
met nepopulari tarp politinių par
esą
Amerikos
Lietuvių Katalikų Šveiijaus

šautas.
žusi <Vauge su prezidentu
iki 40 centų valandai. Dar- dą piliečiams.
tiją. kurios nori nusavinti visą
te.
Vokietijos
vyriausyln'
per
“Raudonoji” Bnrta&l
Žmogų su siete ir kilnu ir pa
ton Hindenbiirg’u atsista
ftiietimij R.K. Fedcracijm Valdybos
biniukai mkatuvo atlygiirikinu
esanti čiii gimusi d
radio pranešė, kad bankai tydinti.
vesti jį tiktai valstybei.
nio 5 dolerių į dieną, o jiems
vardu
te ir jos niekas negalįtS
bus vėl atidaryti ir kvietė
t ■
Dabar gi pranešama, kad
siūle tik 4 dolerius.
Kazys
J.
KrtttiMiltąs,
Sekretorius
Ispanijos atstovų rainuose so gyventojus ramiai užsilaiky Prancūzija politinių reika
imrtnoti, liet innnigrd
Busirėminio su polieiniiicialistai iš 470 vietų gavo 122. Ta* ti. Finansų ministeris savo
biuro valdininkai sak<w1
lavimų nebesiūlysianti, Ma
kais vienas darbininkas nu
rodo, kad socialistai Ispanijoje tu kalboje kvietė piliečius lai
gulį surasti jos gimimo 3
noma, kad bus susitartą
ri nemažą pajeRij. Prieš rinkimus
šautas ir <laug sužeista,
kordų.
J
kyti
savo
nervus
viešosiom
tarp abiejų valstybių vy
* įvyko Vaisių pasikėsinimų prieš
n dhlmiriifnoąo. .zLink a TT
katalikų bažnyčias, mokslo Įstai gerovės naudai.
Suimtoji mergina ynta
riausybių.
gas. vienuolynus. Bet iš dūksta
Fašistų vado Hitler’io į- Dėl Vokietijos kylančio
bm griežta ir smarkiai
galima sakyti, kad Katalikų Baž- gąliotinis pareiškė, kad Vo
!i. Ją išvežant iš Pavrttd
bankroto, smarkiai nukentė
- nycia respublikoniškoje Ispanijo
susirinkę
streikuojad
kietijos fašistai (hitlerinin jo Latvijos, Austrija, Ju
kvietimo mi- džių, Vaiguvos, Kiėtaviškio,
je geriau laikysis, negu kad buvu
kai) nedarys jokios revoliu goslavijos ir kitri valstybių
darbininkai sukėlė suAį
siojo monnręhiškojo.
23 dieną įsa* Kruoniu, Žiežmarių, Ukmer
nisteris bi
cijos.
luotai savo vadovei
bankai.
110 paskelbė gės, Balninkų, Deltuvos, Gel
hymn A. \
mingus atsisveiknrimua. į
Prancūzijos teismas išsprendė,
Prezidentas von Hindėn- privalomą i ■adžios mokslą vonų, Kurklių, ' Pabaisko,kad laikraščiai'turi teisę pulti nc- FORDAS NUSIPIRKO
.Tą įŠvežus, aprio 000 ffl
burg pertraukė vasaros ato šiuose.
hiiuose mies- Siesiku, Taujėnų, Veprių, ir Kaunas, Lietuviai ateiviai,
. dorovinius veikalus. Sis sprendi
binjukų susirinko į Puri
ANGLIJOJ PILĮ stogas ir sugrįžo į Berlyną, tuose ir vai
ooe:
Želvos valsčiuose nuo lapkri susispietę didesniame skai
mas įvyko byloje, kurioje vienas
Hali
ir svante, kutuliais
Automobilių karaliuj ži
Ukmergė
katalikų laikraštis buvo kaltina
teste ma^rug- čio menesio 1 dienos. Taigi čiuje savo dvasios reikalus
mas dėb kritikavimo prieštikybi- nomas turtuolis, Henry Ford
1 dri^ a birželio 23 diena, Lietuvos aprūpinti, nori turėti lietu ryti. Jie imtai'e streikai
sėjo meneį
v mų veikalų, rodonrij teatre.
mesti, b<‘t pradėtą riarbd
enog^Vlate* švietimo ir kultūros gyveni vių kunigų.
.
arti Chelmsfordo (Anglijoj)
nusipirko senovišką pilį, kurk Put nam, Ct, liepos 16^ —
, Pmteproty me pasiliks istorine dtetka. Kauno Arkivyskupijos 0r7 ryti toliau. Įųalrtk
Tarptautinė kataliku studentų, jis kasmet, atvažiuos Čia ii$ r^r<i.>g^4jKJp«9Į?į
trirtų
*****
MeJcyf is savo vacTo
riy darbininkai, protestuo
Amerikos pasilsėti. ’
Jurbarko, paskutinis Lieuvos vyrftmmet mini savo veikimo 10 metų
Burlak
riurodymų ir d
dami prieš nukapojįraą al Kelmės, Nemakščių, Raudo- sylies žingsnis prieš analfa- šioms lietuvių išeivių kolo
sukaktuves. Ta proga liepos 20-25
nijoms:
gų, išėjo i streiką. Iš dirb lies, Viduklės, Obelių, Gruz- betizinų Lietuvos krašte.
kiloti
triliau.
Friburge, Šveicarijoje/ įvyks kon
ŽAIBAS NUPURK MKBGDIAI
gresas. šiai organizacijai priklau
1.
BMirtlijoje
reikiilmgas
tuves išėjo 500 darbininkų
GOB8BTĄ
so ir Lietuvos studentai ateitinin
vienas kitas kunigas, net
ir dirbtuvė buvo uždaryta.
kai.
Pittstown, Pa., liepos 15.
kliu. Valaitis jau grįžo;
Pritardami šilko dirbtu
^-Žaibuojant ore, tūla mer
2. Kanados Ontnrijos pi>
Parįjžiiifi, liepos M -g
vių streikuojantiems darbi
I Kanados katalikų jaunimo -or
gina
Florence
Leiberman,
19
ganizacija savo posėdy nutarė rei
vincijos Toi-onto mieste lie vai. rytą susirinko į p<į
ninkams, išėjo į streiką ir
kalauti, kad birtų uždrausta rody metų, iškišo galvą pro lan ;New London, Ct šilkdirbiaiJ
» tuviai prašo ir vietos vysku- šių dienų Vokietijos 1.■
Madridas Ispanija, liepos
ti tuos judamuosius paveikslus gą. Tuo motu trenkė į ją
Šią savaitę Bostone posė įmis iiort turėti jų dvasios sprendėjai, 6 įžymite vj
Abiejuose miestuose suor(movies), kuriuose kas nors rodo žaibas.
15.
-r
Katąlonijos
Steigia

Žaibąs buvo toks
džiauja katalikų moterų or niikalanis lietuvį kunigą;
Prancūzijos premK^l
lanizuota piketavimas.
ma apie divoTSą.
masis seimas Barcelonos ganizacijos “Izabelės Duk
smarkus, kad? ne tik drabu
3. Urugvajaus sostinėje vai, užsienių ix4kalų d
AMERIKA NKDARTS
miesto nutarė steigti auto terys^ atstoves. Yra suva
žius,
bet
ir
gorsetą
su
visais
Moutevideo
-yru apie 5000 toris Briaiid, finansų itiį
Manomą, kad Prancūzijos atstonomiškai
besitvarkančią
Kaplieniniais
‘
‘
grobais
’
*
nuplė

liavusių
iš
visos
Amerikos
va$4tiiibąsadorius Amerikai Paul
lietuvių; ten vietas arkivys toris Flmulin, Amerikoj
Clodcl bus perkeltas į Vokietiją. šė.
WaMngtoH, liepos 15. — taloniją šalia Ispanijos res 2000 atstovių.
kupo prašomas ir lietuvių tovas Prancūzijai Bdgąj
Paul Vladei yra ir žymus katali
Užsienin sekretoriaus parei publikos.
Liepos 15 d. jas sveikino lauikanias vienas kitas kuni sienių reikalams šokte kas, ir svarbus pasaulinis rašyto
Liepos 14 d. susirinko į kardinolas O’Connell, o
gas einąs Castle pranešė,
gus lietuvis.
j
Btimson jr Anglijos*®
jas.
pirmą
posėdį Ispanijos1 stei mayor’as James M. Curley
kad Amerikos vyriausybe ne
Visose* šiose vietose nuva irių reikalų ministerte 1
Kanados profesorius ArthUr St.
darys jokių politiniu spau giamasis seimas, susidedąs viešbuty Westnrinster vi žiavimo ir gyvenimo ėiąlygns
domm.
Picrre praneši?, katalikai savo mo
dimu i Vokietiją jos sun iš 470 atstovi). Posėdį pra soms atstovėms surengę iš yra palankios ir užtikrintos.
Prieš šį posėdį visi žųj
kyklomis ir vienuolynais sutaupo
dėjo laikinasis prezidentas kilmingus pietus.
kiuoju
metu.
rai tuiėjo viens su klt^
kasmet Mantroalio miestui $5,JVashintjton, liepos 15.—
i Zamora, perduodamas IspaAtstoves pasiuntė sveiki000,000.
kirus pasitarimus.
Wiekersham’o komisija pa Ut FAŠIZMO RUOUMA KUNI nijos likimo sprendimą tau irimo telegramą Popiežiui
Prancūzijos užsienių’
Detroit’o katalikų virtuve, lais skelbė, kad nuteistojo 1916
GAB ATIDUOTAS
tos atstovams.
Pini XI.
kak}
ministeris prtmtel
va visiems pavargėliams, išlaiko- motais visam amžiui kalėji
ĮTBISMA
Steigiamojo seimo pirmi
merikos vyriausybte |į
ina šv. Vincento n Paulo draugi
mu Thomas J. Mooney byla
Rcrtipm.—Laikraščių ži ninku išrinktas socialistų
jos, dėl piniginės paramos truku
vains, kad Pftffidliij» $
yra neteisinga.
niomis iš Romos, Tarvisio, partijos vadas Juliau Bosmo nuo birželio 21 cl. uždaryta.
kalauja politinių garag
Thomas J. Mooney buvo Italijoj, klebonas Colledoni teito.
'Jjtmdtmas, Anglija, liepos
■
....... -L .
iš Vokietijos, W ji uoli
l(k — Šį pirmadieni, liepos tyti. kad VokietįJa pftrtj
Odesos mieste. Sovietų Itasiją- apkaltintas surengime bom UŽ pamokslą, kuriame aštrini
Tarp seimo atstovi} yra 2
je, pasimirė katalikų kunigas bų metimo Bau Frnncisco puolė fašistų režimą ir da moterys ir 6 katalikų kuni A. L R. K. Federacijoa Naujo* 20 d., į Londoną suvažiuos
’ Anglijos apskritiem suvaiiavlniM
noro išsirūpinti pafi
Alosander Alovieti; jo mirties fnieste 1916 metais. Tiesio
bartinę italų vyriausybę, bu gaiĮvyks liepos 19 d., M. m., i-mą vai. įvairių valstybių vadai tar
priežastis: bolševikų kankinimai.
Vokietijon gy venimą* j
ginių įrodymų nebuvo, bet vo tuoj suimtas ir perduotas
|po pietų, lietuvių parapijos svetai tis Vokietijos sunkumų klau
nėj^ Cambridge, Mase.
Califoruijos teismas pripa teismui. Colledoni savo pa
MM 1UDT W1WW
simu.?
(Jiiebec’o (šiaurinėje Ameriko
Gerbiami Federacijoa skyriai
žino
jį
kalhrir
paskyrė
ka

MOTINA
Atvažiuos vyriausybių va
moksle ypatingai aštriai kri
je) yyriiuisybė paskyrė $100,000
nlalonėkite išrinkti kliu daugiau■ dovanų naujai katalikų katedrai lėjimą iki gyvos galvos.
tikavo katalikų jaunuome
Me*< liepos 15. ris atatovų į šį auvaŽiavinuL nca dovai iš Amerikos, Italijos, .
Verigriji
pastatyti.
Įvairios darbininkų orga- nes sąjungų paleidimą ir, — ši lytą pasimirė ilgai sir yra daug svarbių reikalų aptarti Vokirt Įjotų PųaįH’ibujos, Bel
16* — Del Vokieti
’nizaHjoM veda smarkią ko- kalbėdamas apie valdžią* Iš gusi pagarsėjusio radiu dai organharijos gerovei. Šis auvaŠh- gijos ir JajkmijM Dėt šios nmisimo Igink^oto
Prnncilzijojc pastatyt as pamink,
vlmaa yra metinis ir paskatinto
hs 270 pranoAznms misijontertams vą, khd'Moo’noy būtų paleis vadino ją “plėšriais vilkais nininko ir muzikanto Rudy prieš Fėdmeljo* kongresų. Taip- priežasties Anglijos prem jos vytinusį ušdar1
Vallee motina Clmrles X gi prašoma gerbiamų dvariškių ir jeras MavDmmld nebeva- valstyličs bankus
vienuoliams, kritusiems didžiojo tas* Prisiekusieji teisėjai, avių ganykloj.”
kam laukuose.
^urie jį buvo pripažinę kal
Vallee, 61 metų amžiaus. »vįtiškh| parašyti referatų auva- žiuoH j Berlyną, bet Vokio- nonm ir iwdcelbė, Ii
I KARVĮ VAŽIUOTI
tu* atsisako savo sprendinio.
Prieš mirtį kataliku lami* Šlavimui. Federacijos skyriai ra jfijoH pmnjem Bmening grijni Mtimri n
ginami ųšrintokėti savo duokles j
Trinnkni broliai John, Bilnry ir
Wiekorslmm*o komisija
nvomai
ga^ aprūpino ją Sakramen apskriti* . Plnigtwiųekite apskri vėl atvyks į lamdoną.
gauti 25 milijonų
, Anthony Blake iŠ Anglijos buvo pripažino, kad Mooney byla
BuMn’ia, Fln.* liepos 15. tais.
t šis valstybių vadovų Mi paskolą*
ties
Udinfokut:
L
Vcrrisckai
^4
priimi i Popiežimig
XL
sivažiavimas 4 imultme yra
Mmitt 8t», Nonrood, Mm
neteisinga ir reikią kas nors —Važiuodamas busns patai
Apskrities
valdyba:
>
<lnryH|*,'knd neteisingai f* kė į einančią keliu karvę.
didŽiausis |x4umnmoev bri kai ir suriaMČ išiwi
Lnzcrno ndeslo. fiveicnrijojv,
Pirm. V* X Otekt
’
vykęs
apkaltinimo#
būtų
ati

Btws apvirto ir aužeidė 6. M UteW ytiaHit tartą toMtap*
katedro,^ rodimms tikybinis vei
jtelt. B. MtalrioM kuose; Jam priduodama di
pute nMtika j
taisytai,
*
’ ‘T*
kalas ° Stilius palaidnnaš?*
keleiviui.
dute tarptautinė* rcikšinte. VoiMi^r MvOCt
jjc katalikų valstybrac kyla įvai
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BAŽNYTINE
UNIJA ĮLpeigose
ir formoje, Dėl tųILDS. Knopii-Siisiriiikiiriai
.
visų prietakų it atsirado Į
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rakuoti otgMpyrŲ Mokytojui jmgailo seneles ir
jis, nors buvo švariai npsiw> Teku patirti, kad taisęs Ir galėjo susiteršti rū
na reik* ministerija ne- bus, paėmė. seiielrs malkas
$Bi ketina iškeisti visų ir mniešejas j miestelį apie
3 kilometrus kelta* Valiavu
lįkkričuj viržiui nky.
sieji iš tingaus žmones, su
MOT KOKI PIK tikdami nmkytojų hmešnut| seneles rništu, laimi stebi?*
/ V»A1 W*0M«
josi tokiu iteįmprastu gat
vaTjtmiBf
jpos pradžioje išvyko lesfingumu,

i IjMiUaHU A wr |ui> Jn Ek*<

KnHmM

TrVBKd^ K!

rfisriiktU

pni<

rt«1«»TW j
KuIhIUpj
Jtoiaj <xbj, ItaUI BravartB -iMirI InfHkO*’
M»^1W

Mi >fsv4«lM¥i| OkyhtM

MmumImm. TnakkiMrtiHtMlrdtt'
įtaise

|UfM T4HU-

Mrfc’lta ar *l»

pas* karštas unijos šalinimhmtM būdamas protMnntįs,
kytu*
vym, kurie ril- įkasMaskvos
Ryttmdmpolitas
'1 ir Vsl“rUI-l’gtorgmiiMavo sųjungų prieš
pintijri dvn»h»mi» tikiu?iijjin Zidorius
*'
***’ ir daug kitų stačia*
W<y. 4 k>. Miteikh
rt-ikalai*. Tni Imtu i>iMuii*j! I tikiu
842 vyskupų*
m. Kon«t«uti»opolio|v/k.
MkMtdtai.
liepa.
19
d;
i.
imam įvyks Hepos 19 d., tuoj po
Po ilgų Svar
jritpttU, t*. pHUMGtalMI fMiįU
vyjikuimi. JieMUšmitinda-Įiartrijiitku buvo 8v. lgitucaH.|
stymų beveik viri vyskupai
jot *aUj. Kvktfaad viri nariai it*
rimt imdfjfju. — kunigui!. Vym
m»t.i^
sutikodoru.,.bet
vienytisneturį.
ir fmsimS?
atlankyti Ir uirinoktH htaatfMa
Kaimenei, taigaia. turMavo|b>u«iiMieeie»oriij. Neapken-Į mto
įptlrrfįptt įpri. Mm mduatfe Taipgi Mrira&fta ata*
Mtvii v.VHkuja). 'Botom BaJ-|tė šventojo tf cicimriaua nii-lkitaio. «vmAmAh.
. draagna ir draugM priri^rd pfo
Mot kilnloa nr<ariaaėij4A‘
ny^i,
šv. Prtrajų Milniiiteriių Bardas, kurį šv.|
IrirtSaTaMybt
apsigyveno, ten liko nukan-liudrijurkan baudč už palai*
ruimu.r
D9TS0IT. ITimi
TBOvmmcB, *, x
kilitna, ten ir palaidota*.
W» uyveninę. Miniaterio pri-Į
^Jp ^jnkte fryk»
LDS. 11 kp, Minariria ititirinkL
Nuo prodiMonė-eBaž-i^a.» d. M )»> ma» pyk* sektnadkri, liepos 19,
ttVntotai
[ste Ignacų ir | jo vietų pa-ĮltaiaBi*
p*rtrijo«®*’
ttyi m skaitėsi vylesnė už ki-Į n - m«mlirii žmoati Ko-lfcridri* W kuįrt* ftsriri Y« tuoj po ittihOA, bafoytlnij avalai,
tas, ir Boluos vyskupas tU-Į ;
. [kriežUmi atrilankytl i iį mirta ntj. Svarbu, kad viri ihiia auri*

Dirva* i$piW savo prih
dėjimų, duotų Bojujr, kad
atsiųs Išganytojų. Atrję«
Atpirkėjas, P<> 30 metų slap
to ^veidmo, jM’r &jns metus
viešai mokč žmones, kaip’jie
nobiliu kelionėn wajJprivalo elgtis, kad pasiektų
rinkimą dalyvautų jr nirimoklU|
Ifotrupifr preK K* PakšDARBUOTI
Wo
riWi«
mrt
m
?
1,1
-*
T'H*
'
M...
'
duoklaa.
Parodykim* fra.1^ PtaJ*
savo
galutinį
tikslų,
kuriam
if. > Bikštienū, “Kyto0
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ktaiisimo
dri popiezaus pir- wį^ių
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ekskursijų į Likučių dvarų, mokslų, gulėtų paskui Jį iš pai
nienybes.
Velmu,
atvėsus[gaudmejamas.
^^ VakiW|
Bažnyčių,
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miię pradeda atsirasti > M
jjvasta iš Tėvo ir
, Betgi jų, Okmdijų ir Da
vulių ūkį. Dvaro savininkai siskirstė į visas šalis nešda
kapų, kurie neįiorėdavo pri- |^finans einanti, užlaikydaekskursantus maloniai pri-.' mi Evangelijos šyiesę. Įtike- pazinti pirmenybes ir kai'-Ljj^ pagjjinJmsj šeštadienį, lie
Kiincuvičius. Koks veikimas
ėmė ir gražiai imvaišiiio.
jusiiis krikštijo ir buri? į tais su savo tikinčiaisiais at- Į|eįM(|au1in kunigams vėsti ir t. Į
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buvo unijos priešų, pasako
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Vakarų
1453 m- tarkams užka Kuncevičius f atvyko į VyGAUČIAU,
PAŪIAOIO
jais
palikdavo
pašventę
niokini
atsiskyrimai*
PamatęL
ntes
*
0
gWjui
desoriui>
tebska lankydamas tikiuta' motoiaklu grįžo iš Pin
ŠPARMUS KAD
klaidų, vėl grįždavo į vieny- Ljs bnvo ^mintas ir užda-priavus Koi'jstantinopolį, paf- čiuosius* Sukurstyta tamsi
čių* Antroj sedyne.i serijarkai kentėdami sunkių minia su kirviais užpuolusi
TURAČIAU”
bę* Nors maži atsiskyrimai, |
i jo draugas. /Važiavo
DAR IŽGYVEMAMA
|
nelaisvę
negalėjo tūpintis užmušė šį apaštalų ir užiinti1x»t jau drumstė vienybę. Di-j
ir visada jis buvo pta* ’ Lietuvoje aero klilbas bir
PER100 MITŲ ! vienybe. Rusijoje taip pat uę už kojų virvę kūnų nuvil
dėsni blogumai pasireiškė, Į
& važiuoti — žaibo greltu- želio 21 d. mirtmši? aviacijos
nes Maskvos
didy ko į upę. Didelę pagalini u*
didžiulė Rifuos 'imperija n,le vienyne, net r oeijausĮ•neįvyko,
uždarė kalėjUnan
grasindaBu Pervažiams per Uar- propagandos dienų. Lakūnai Kučiūnų vaisi1., Kairiškių kai
liko padalinta įKi dalis Ry- P1^0^ sėkla yistiek savo sis
maskimigaikštis,
teisinu* Moriiii
jiavy*.
kuris
neno
 uijai teikė T. T. Bazilijonų feVų sprogo užpakaliniu ra- parode visokių skraidymo k. gyvena žmogus, sulaukęs
buvo išleidęs
Izidorių
tų su sostine K4nsf aiitinoĮk>-Atsirado ki- Į romis
ko pasprukti
į Romų
Kad
k-M'
1‘įadanga. Motociklas taip būdų ir mandrybių. Bet drą 115 metų. Tai Annimavi- Irta ir Vskaru K boriine Ro-1taH imnašios dvasios žmogus įr hDhivo įgyvendiuta Nlo* ricnuolija, kurios nariu ir
. įsakydamas nepriimti jokių atnaujintoju buvo minėtas
markiai pašoko, kad vai* siausių numerį atliko viemtk čius, megstųS pasakoti apie moję. T<A8V«taVw*HU»kal-|l
w^Mk“8
K«,roWįrencii<»i
1k-Jdalykuose,
ji padėjo
.
' permainųunija,
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& priojų nubloškė apie 5 mtr. lakūnas. \Jis su parašiutu lenkmetį* baudžiavų ir kito*
kankinys aikivyskupns.
jrytas
atgailoti.
I visu griežtumu
uždraudėuinu*
dvnm atsiliepė ir į bftŽiiyti-|F
s* kuri
’ pmlauginęs apkal-|pamatus
ateinantiems
kias
keistenybes.
(prietaisu
panašiu
į
skčtį)
Nors linija buvo gerokai
UMį. Krisdamas nušilauĮ in
Nors
bnžuynijiy skelbti
ir metroįmlitų
iiį gyvenimų. Tos vybkupLp
”a<mbitvo grųžintn
Vafedrų
Baž-kiauis
Imžnytiiiei
vienybei,
|> kojų ir susitrenkė sma- iŠ padebesių iššoko iš orlai
praplitusi,
bet smunkant
Itiita
PocijausĮ
grasindajos, kurios teko Rytų impe-r
1^^vienybė,
’ln* bet
galutinai
at-Į uždarė kalęjumm
Bažnyčios
* sūnūs
Lietuvos-Lenkijos politinei
hri& Drauge važiavusiam vio ir visu smarkumu pasi NEPAPRASTOS GIRTUOKLIŲ
L draugui sužeista koja, leido kristi žemčn. Bet pa*
galybei, sunkios dienos atėjo
VESTUV1S
rašiutfis
greitai
išsiskleidė
ir
ir unitams*Žlugus minė
bu greitai buvo nugabenti
Antazavę
Tarasų
Apekr
jis laimingai nusileido, nors
toms valriyliėms, unitai atsi
■hmm miesto ligoninę,
Birželio 7 d. vienas Vėdarii;
/ėjas
tolokai
nunešė.
Kada
dūrė po Darijos carij letena.
■p* operacija, b<‘t smagekaimo
gyventojas
suruošė
Tik vienas Dievas težino,
K buvo taip smarkiai su- jis grįžo į aikštę,*buvo pa*
balių,
į
kurį
pasikvietė
daug
kiek teko jiems iškenteti. Is
B&i, kad neatgavęs sųmo- siūlyta kani nors iš publikos
svečių. Suvažiavę svečiai vi
iššokti
su
parašiutu.
Atsira

torikai pasakoja, kad unitai
■rbiirv. Jo draugas sveikssai
netikėtai
rado
smuoštas
iškentėję nemažesnius įiersedo net keletas drųsuolių.
šeimiim&o
.dukters
vestuves
Viena iš jų orlaivis iškėlė
kiojimus kaip senovės krikš
su
vienu
vedusiu
ir
nuo
I
MtrSMrtJDt 70 METŲ
čionys. .Tik viena cariene
padebesius ir paleido kristi.
!
SEMELI8
žmonos
pabėgusiu
vyru.
Katurinn II atplėšė nuo uBet šiuo kartu parašiutas
•
Vestuvėse
buvo
atliktos
nijos 7 milijonus unitų* Po
neišsiskleidę.
Tūkstantinę
visos
šioje
apylinkėje
pri

jos
miriies dar buvo likę aŠaltas prakaitas iš*
ĮtriĮelio. 11 d. buvo rastas publikų šaltas
prastos apeigos. Jaunosios
pie pusantro milijono. At
B klojime pasikoręs Pa-‘mušė. Jau netoli žemes, o
miest. ūkininkas Su-1 parašiuto vis nesimato. Mo- tėvas pats nuvedę jaifliavegavus Lenkijai gi* Lietuvai
hist 70 metų amžiausJ terys nusigrįžo net į kita pu- džius į miegamąjį kambarį
nepriklausomybę atgavo ir
unitai laisve, šiandien Rusi
Į^toma, kad nusižudymo rsę. Jos jokiu būdu 'negalė-- ir sekantį rytų pats juodu
prižadino* dalinusis už tai
jos ir Lenkijos valstybių ri- *
pažastis esanti liga ir am-j siunčios matyti, kai gyvas
atsimokėjo degtine.
Ime
unitai turi kelias vysku
nesantaika Minoje,
jžmo’gus ištikš į šmotelius,
Aide tokias vestuves suži
pijas ir jų skaičius žymiai
žtmietiua, kad nusižu-jKitos net verkti pradėjo.
nojo jaunojo Žmona ir pusi*
didėja. Ir Amerikoje rusi
i« pasikorė po tokiu že-^Bet kiek gardaus,juoko bu*
kvietusi kaimo seniūnų bu
nu
iiiiitų yra dvi vyskupijos,
į balkiu, kad laivo rastas vo, kai kareiviai nuvykę Į
vo atėjusi prašyti vyrų, kad
kurias sudaro išeiviai ieškų
►vįs kojomis ant žemės ųžsimušusio drąsuolio vietų
sugrįžtų ir neapleistų žmo
uždarbio.
t . tik virves prilaikomas ' atnešė
*" šiaudinę
*: — - čiucelų.*
nos ir vaikų. Šis, tačiau, ne*
Paskutiniais laikais ir ki
pargriuvimo.
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o
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tuose stačiatikių apgyven
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pinigus
netrūkiu išsidangino į Lat
lis, bet darbininkų maža.
Beinu apsk. Bir-į Babtų pašto viršininkas
vija uždarbiauti Nors tos*
Lietuva turi garbes ir
p dd Bartolių mokyklos Gatavenas pradejo savuitis
vestuves
įvyko
pakrikusioje'
džiaugsmo davusi šiam kil
jfcas, A* Žilinskas, eida-j[pašto perlaidomis persiimgirtuoklių Minoje bet vis
niam darbui vienų geriausių
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vyskupams į visuotinųj|Į unijos priešininkai spėju gerais durtads paremkim šių
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j sulig įvairių Amerikos lietuvių gu taip, ta, eTg ir bok vienu*) ja
čiauški■ Sakramento ir Panelė* da apsigyventi privačiai arti vio
kolonijų. Laukijįųp ąhyk*Unt iš —* pridūrė pgmoksliąintya, ,
molyno,
Tikrai
idealus
kunigas
I
švenčiausio# veikiai patraukia
Pabraukia nuo užpelnytos virto*
žmonių širdis pas save*.
Vakari) Indijos kitojietuvio domiNe vienas skaitytąja# gal
dvi visuomenes gerovė*. Pasak ju
nikolio ’ misijontortas, taip, kad maim, kad šio atraipfmio a
II. Kata* Ltavoa
“Ne svetimi okupantai įsigriauna,
viem esant būtu lengvesnis rntei- tins, nprašythmas vienuolių i
< Ražo T. taavwt*re K Paateka*, 0. P., J. 0, p.
Gavę* vyriauktojo Generolo pa- bet tikri savininkai sugrįžta,.?*
jų darinis mum* patiem* ir ger* kenytadr vargus, tiktai nuliai
tantlnybę važiuoti Lietuvon 1*1*1 J. E. Kauno Arklvyskupas-Metrejaunuoliu* nuo vienuoliško g
blamlem* vietos kunigams klebo
pohtes Juozapa* Skvireckas mtodžiaugtasi,
n<*
man
kaipo
kate*
.
i
n»mo idealo, yietoje, kad juo#
Prieš keletą *Wtkų metų, lae* dvi vienuolijos turės gem pasise
nams,
laiHeklžia Tėvam* Dominikonam*
likų
kunigui
ir
Lietuvos
sūnui
viimponuoti žavinčiais dvasiške
tnyę>/ gyveno nemažas akaiėhM kimo, ne# jiedvi turi ypatingų ga
.apsigyventi buvusiame jųjų vie
▼.
tattataa
tbota
MUOMict
rūpėdavo
mano
brangio*
veninio
tnalonumate 4Jr įkv
įvairią Ordjęų vienuolių, kurie tu- bumų Mvn srity, Halezkriai panuolyne, Rasriniuosc, užimti vie
tėvynės
krikščioniška
gerove,
ir
jiems
pašaukimą
į vkmuolyną.
Tėdavo, «*va tnokykhs, senelių ir siiymt kaipo geri amatų mokyklų
Lietuviam* vienuoliam* pasirotinę parapiją su M,K7J gyventojais
turėjau
vilties,
kad
mano
misija
sakysiu.
knd
ne
Žmonių
viliojli
našlaičių prjeglauta, vesdavo mi- VfNlėjaijO Dominikonai kaipo gar
diiilM visame paMnlyje garsingo
ki^alikate ir įsikurti novicijatą,
atrieks
savo
tikriąne
Žavingi
pasakojimai
ąpte
rijas, rekolekcijas, aprūpimlavo sūs pamokslininkai ir fgynė
Dominikąhų Ordino elltee, dar gi
taip, kad vienuolių skaičiui padi* **^»
ai
A
u- ■.
_
nuolUkojo
gyvenimo
grožį,
Pirmadienį,
kovo
O
d.,
apleidę*
parapijas; vienu žodžiu, viri dirb jai —* nCastod«t Dogmatum.’’
su viltimi greito įsikūrimo Lietu.
“Amžinąjį' Mitrią** —• Romą,, nu dėjus galima būtų taip pat užim
gandinanti augštų vietų arba
davo liendfą apaštalavimo dariją.
voje, tikimasi, kad atsiras Ameri
ti ir švenčiausio Kakramcnto vieblngtj
titulų prižadėjimai gt
vykau
j
Tortini
miestą,
Balezktių
Viena iš <ymiau*ių artų laikų Lie
kos lietuvių jaunuolių, kurie panuolyną < santį prie Vilniaus Dipašaukimu*
jaunuoliu širdyse,
Kongregacija
aspirantams
reko

tuvos vienuolijų buvo Dominiko
norės stoti į Dominikonų Ordiną.
džkialm gatvės Kauno.
priešingai,
Dievo
malonės tol
lekcijų
vesti.
<?ia
turėjau
gražios
Pora
mėnesių
atgal,
išvykstant
nų Ordino*, kuri* labiausiai pąaL
Baigusioji
vidurinę
mokyklą
■ , Toksai tčviškM Jr K* Aykivy^kuris prašo visiško pastato;
Romo# progog nUfiipaŽinti in “Don BosKta B/Pautata, O. P.
žymėjo mokslingumu ir mkijogm* iš “Amžinojo Miesto'*
(High School) Ir mažiausiai du
kujio prulankuMas ir Lh'tnvoš
Dievo garbei ir pilno atokiai
Devyniolikto Šimtmečiu pradžioj J. B. Dominikonų Genoralmagis- ko” sūnų veikimu, ir atminai su žmoniii prie Tėvų Dominikonų
r kursu kolegijos, 4wuo1iafc kurie
artimo meilės dnrhamib ypač i
Lletuvtete
Saleziečiais.
Tat
milžL
traa
prof.
M.
K,
Gillet,
įteikė
man
minikonų
skaičius,
ačiū
Dievui,
Rusų valdžia, norėdama išnaikinti
norėtų niekti
norėtu
siekti tobulybė*
tobulyTiė* ir pastapasta*
prkirišimas Kspąadč iš mano akių
niij sielų išganymui, G ra Ra k
nižka
organizacija,
kuri
globoja
auga
ir
stiprėja,
taip,
kad,
neuž

tam
tikrus
įgaliojimus
važiuoti
katalikų tikėjimą Lietuvoje, ištrė
koti sielų išganymui, bus priimadžiaugsmo ašaras; nes man kai
balsiais
paviliota* jaunuoli* i*
žimttiš
tūkstančių
beturčių
vaikų.
ilgo
susidarys
graži
kuopelė
“
Bal

Lietuvon,
apžiūrėti^
pasilikusius
mė vienuolius iš Lietuvos ir visą
f mi tiesiog į novieijatą; kurie yra
po katalikų kuitigui-vienuoliui ir
retai
ištveria
vienuolyną. Jfa gi
Jųjų
tarpe
Šiandien
jau
randasi
tu
ji>
Tėvų?
1
Kas
link
reikalingo
Tėvų
Dominikonų
idenuolymi*
ir
jųjų turtą suvalstybino.
baigę tiktai vidurinę mokyklą, ga
Liotuvoa sūnui labai arti prie šir
tai
pasijunta
esąs kieno tai
arti
šimto
Lietuvos
sūnų,
visi
sveL
kapitalo,
tai
miteli
viltis
yra
gerabažnyčias,
ir
ištirti
ar
yra
galimyDidžiojo Europos karo audrai
lėtų būti priimami f mūsų kolegų
dies yra mano brangiosios tėvynės
viltas
ir
netekęs
kantrybės gri
M,
gražūs
kaip
bijūnni;
rindijw
W
gyvūmmtiems
užsieny
lietupraėjus, ir Rusijos imperijai iu>
' yf, kur pasimokinę dar du metu
namon.
Priešingai
gi, tas. “k?.
ja-m^kosi
Italijos
kalnuose
ir
me.
Duosnūn
Amerikos
lietuviai
vianis
Dominikonam#
grįžt
Lietu

griuvu^ kuopei mūsų tėvynė Lkgalėtų įstoti į novkijatą; baigusie
iDomitrikonų sugrįžtas Lietuvon
Dievo
malonūs
pažadintas
įrt
džiaugiasi,
kad
už
metų
kitų
ga

savpjtukomis
prisidėjo
prie
pasta*
von
ir
atsiimti
^?avo
vienuolynus,
luva tapo nepriklausoma respub
ji gi tiktai pradžios mokyklą ber
labai daug prisidės prie Lietuvos
į vienuolyną, pilnai pastrik
lės
stoti"
į
lActuvos
darbininkų
ėitymo
seminarijų
Vilkavišky
ir
kurie
netekėtai
buvo
Rusų
Vailika, tuomet ir vienuolijoms atsi
naičiai, kurie turi ypatingas vieapšvietus, kultūra# ir meno pakė
Telšiuose, jie taip pattpriridčjo tmolMko- pašahkimo žymes' kar viską kantriai pakęsti dėl mo
rado vii ties grįžt Lietuvon, tenai džįos Huvatetybinti. Dar^nesenaL tos. Nepamiritamo Įspūdžio pada limo.
TT, Dominikonai amžinis
apsigyvent ir vėl iš naujo pradė dn ar trys metai atgal, Dominiko rė į mane Saleziečių Kongregaci pasižymėjo mikštu mokslu; jie iš prie pastatymo gimnazijų Kaune tais būna priimami į taip vadina Dievo, nesibijo vienuoliškojo
tiapaštalavimo darbą arba pra nai įsikūrė Švedijoj, kur dabartės ją, ypač Lietuviai Saleziečiai, taip, auklėjo garsius mokslininku.% teo Sciles), Marijampolėj ir Švėkš mą **Apaštališką Mokyklą/* ku veninio kryžiaus* nes jin t H
myli Tą, Kuris iš meilės JM
dėtą tolyn varyti. Keletas tokių labai gražiai darbuojasi, torio* ša kad, gpdoa, tapome draugais vien logus, juristus, filosofus, kaip Pa- noj. Tėvų Dominikonų jsikūrinfb rioje mokosi šešis metu* pirm pra
vienuolijų jau įsikūrė Lietuvoje ir lies gyventojų labui. Dominikonai minčiais ir pasižadėjome bendrai laim, Albertą Didįjį, šv, Tomą Ak- Lietuvoje tikslas yra taip svar dedant novieijatą, KandidatoiJ ant kryžiaus numirė, Todėl
fartirb jauniems kamlidafajiia
gana gražiai darbuojasi tikybos ir misijonieriai randasi mažne visuo. darbuotis mūsų tėvynės Lietuvos vinietį, šy, Rnymundą, kurio netu bus jnfi.su tėvynės gerovei, kaip se- vienuolyną mūsų mokyklose už
vienuolyną gerai pagalvoti ir:
dorovės labui, kaip pav. Tėvai se žinomo pasaulio kraštuose.due- labui. Dievo dubk, kad Saleziečiai ri sau lygių mokslo vyrų.. Pasak minarijų arba gimnazijų Imdavo mokslą nieko nemoka. Visi jau
ti savą pasaukimo tiktumąr
Pranciškonai, Jėzuitai, Marijonui lųvoje tikimasi geni pasekmių: veikiai įsikurtų Lietuvoje» neato- Leono XIII šv. Tomas buvo “mo* jimas; nes, apart,misijų darbo, Tė nuoliai,. kurie tikrai norėtų stoti
to koletą* Seselių vieųuolijų. Tuo nes tenai, kaip ir kitose šalyse Tė- jotina, kad tokia organizacija su kyčiauris iŠ šventųjų, Švončiawis vai Dominikonai užsiima augštes- į Dominikonų Ordiną, yra prašo apeiskttifyti« ypač gerai suiap
ti su įvairių Ordimi bei Kongi
tarpu Tėvai Dominikonai su Sale- vai Dominikonai turi gerą vardą pagerintomis amatų mokytomis iš mokytųjų.” J>e išauklėjo gar niu mokslu ir profesūra arba mo mi kreiptis | mane laišku žemiau
eijų
įsteigėjais, su pasižymėjr
Ziėčiais rimtai auga ir stiprėja kaipo aukšto mokslo voenuoliai ir pakeltų Lietuvos ūkį ir pramonę sius pamokslininkus, kaip šv.. Vin kytojavimu kaip seminarijose, taip padėtu adresu lt prisiųsti, savo
vienuoliais
hei jųjų raštais. Pa
užsieny ir ruošiasi grįžt Lietuvon, krikščioniško* kultūros platinto ir pagerintų jos gyventojų jjpklę, centą Forrer#ą. šv. Ludoviką Ber gimnazijose. Svarbu yra katalikų klebono paliudijimą.
tina
taip
pat
susipažinti su g
tautai turėti gražio* seminarijas,
w ten įsikurti ir prisidėti prie šalies jai. Jų baltes abitas, gražio* tmTO. Lietuve. Dpfiditoi
Rašant šį-tą kandidatų į vienuo* rimais ir dvasia įvairių Ori
trandą, etc., kurie savo laiku stegimnazijas, mokyklas, bet dar
Švietimo, auklėjimo ir kultūrini* tlieijos, įvairios bažnytinės apei
Rekolekcijoms užsibaigus, kovo jbino visą pasaulį savo pamokslais. svarbiau# turėti gerus profesorius, lyną klausime, manau bus ne pro šventųjų, su jųjų garbingomis
gos,
ypač
pamaldumas
prie
Šven

mo darbo. Neabejotina, kad tio19 d. išvažiavau į Šveicariją. Ko-į’ Jie,
taip imt
pat išaMklČio
išauklėjo narsius
garsius tataJle tnin
šalį pabrėžti porą Žodžių ir apie dienomis arba padavimais, Ir
auklėtojus, mokytojus, pamoksli
ga
vienuoliško pašaukimo prasmę.
letą dienų pailsėjęs Frobourg’e/ pytojus^ tkilnius menininkus/
—.-t..- —
visus tuos dalykus rimtai
ninkus, mfeijonioriujį Tėvų Domi “Pašaukimas” dažnai netiksliai gu vims
bius
architektuz,
kaip
paviškeliavau Lietuvon. Verbų sek
galvojus,
ir karšini parimę
nikonų tikslas yra įsteigti mirijri
vartojamas, dar dažniau klaidin prie Dievo ir Jo fivcnčiaurioa
laim, Fra. Angetteo, Fra Bartholomadienį jau buvau Kaune.
meo,.etė.' Kalbat apie'žavingąją centrą Lietuvoje, kur būtų auklė gai suprantamas žodte. Dvasiško tino# Marijos, atsirastu, noras
Kadangi sii labai svarbia misiją
jami misijomierini ne tiktai Lie gyvenimo prasmėje reiškia ne ką
ti į Dominikonų Ordiną ir
buVau pasiustas Lietuvon, tai pa- bažnytinę architektūrą gana būtų tuvai, bet ir užsieniui. Juk ateis
JACK 8HAROY LAUKIA
kas turi Amerikos tymas, antrą —
kitą, kaip tiktki Dievo malonės įdetaliai nupiešti vieną kitą Domi
aukoti
Dievo garbei ie šmui
buvęs
porų
dienų
laikinoje
Lietu

laikas, anksčiau^ ar vėliaus, kuo[Austrijos ir Lenkijos. Labai geLUPOS 22 D.
dėtą žmogaus širdin troškimą ta, ypa? lietuvių, išganymo
nikonų bnžrfrčią ar vienuolyną.
vos
sostinėje
Kaune,
nuvykau
samet nelaimingoje Kusijojo perse
Liepos 22 d. Amerikos čempio- Irai pasirodė ir Latvija, kuri dabar
va tėviškėn Karsokiskin (Panėrė Visos gražiosios Lietuvos bažnyčios kiojimų audra apsistos, tuomet siekt tobulybė#, savęs išsižadėti ir bui, užtijerinu kad jūsų pri
jias Jaek * Sharkęy susitiks su lyra trečioje vietoje.
pasiaukoti visiškai Dievotir arti mas yra tikras, ir, kitoms gi
žio apakr.) A'elykų švenčių pra yra Dominikonų statytos. Kas y- katalikų misijonieriai, ypač lietu
Lietuvos šachmatininkai tokiose
Mickey AValkor, buvusiu vidutinio
mo
meilei. Štai ką Kristus yra pa rao aplinkybėms •.»
ra
matę*
geną;
leisti, o'paskui važinėjau po tas
viai, kurie taip arti kaimioyatčjc
svorio čempionu. Sharkey jau da5 rnngtyneae dar tik antrą kartą.
saką*
jaunikaičiui norinčiam lai būsite priimti į vtontayBą,
šią,
Lišketo*,
J
vietas, kur randasi Dominikonų
gyvena, turės labai didelę ir dei
ŽIBUTIS LAIMftJO
bar sakosi laimėsiąs. Bet jis jo
mėti
amžinąjį
gyvenimą: “...Jei
arba
Žemaičių
Kalvarijos,
tas
pil

bažnyčios ir vienuolynai dar nesu
dą misijoms dirvą. Juk ilgainiu
Gerb. kum klebonai mWjų
Besiveržiąs į kumštininkų eiles
kiu .būdu negali uŽmiriM Sehmenori
būti
tobulas,
eik, parduok, ką
nai
sutiks
su
mano
nuomone
.
griauti arba kitų neokupuoti,
neokupuoti. DoDo
sugrius visi bolševikų bedieviški
rekolekcijų
reikalu to jausti
jaunas
lietuvis,
New
York
univer

Ijhg’o, su kuriuo jis būtinai nori
turi, duok beturčiams ir turėsi
minikonų pastatytos bažnyčios ir Man teko garbės būti pirmuoju padarai, o jų vietoje iškils Kris
kandidatai
pašaukimo ktat
siteto
studentas,
Justini*
Sirutis
susitikti.
vienuolynai Lietuvoje dar tebėra: lietuviu dominikonu oficialiai ap- taus kryžius ir pasirodys katalikų turtą danguje ; paskui ateik ir sek prašomi kreiptis šiuo adresu;
liepos
14
d.
išmušė
George
La
mane?* “Parduok ką turi,” reiš
Kai jam buvo priminta, kad jis
Kaune (mokinių bažnyčia), Ra silahkaneiu Lietuvoje po kasnėija misijonierių įsteigtos ImžnyČios ir
i
kia; išsižadėk savęs ir viso to, ką Bonaventūra M PaahdcM, <
arba
suvalstybinimu
Lietuvos
vie

SU Schmeling’ii galės susitikti šį Rocco.
seiniuose, Palėvenėj, Skapišky’',
mokyklos, kuriose bus skelbiamas
M9 Lextofton Ave^ Mmr 1
rudenį, jis pareiškė, kad nėra rei
Virbaly ir Liškevoj. Iš visų čia nuolynų. Ištiktųjų, turėjau pro ir' dėstomas Kristaus mokslas. pasaulis vadina laime; “duok be
kalo taip ilgai laukti.
K. OP L. SU WHTTNBY 2:2 paminėtų vienuolynų Raseiniai y- gos daug ko pamatyti ir prisirink Tuomet, be abejonės, ir Lietuvoje turčiams? ’ reiškia: pasiaukok
Vargstančios žmonijos labui; “aek
“Duokit man Sekmęling’ą lie Pirmadienio vakare'Mnjnbje ^įH ra patogiausia vieta vienuoliams ti įvairių ĮspūMią, kaip linksnnp bus ramiau gyventi.
mane?* reiškia: Augščiausiojo va KAIP ADBMUOTI#
pos 2J d., tuojau po rungtynių su Boston Stadium’e Vyčių ‘Algirdo apsigyventi ir įsisteigti naujoky taip ir liūdnų. Labai buvo įdomu
Turiu viltias, kad jūsį broliai ir
Walker. Bet kam 23! Duokit jį kuopos buSeballiiiuikai rungėsi su ną, Dominikonai gyveno Rasei ir malonu pamatyti dar tebesto* seseles, amerikiečiai lietuviai* ku lią pildyk, <*...het kaip aš noriu,
VAW
man tą pačią liepos 22 d. Aš iš pagarsėjusių Whitney A. A. tymu. niuose (įaugta kaip du šimtu me vinčias senas, senas vienuolių sta rie taip angštai įvertinate vienuo bęt kaip tų,.?*tftebūnie tavo V|tyta*
bažnyčias,
vienuolynų
mū

Ha..?* pasakė mūsų Ganytojas «a- Klaurimia: Ar man galRa
imtimi Walker, o po jo tuojau ap- Žaidimo žiūrėti buvo prisirinkę tų (1645—1886); jie čia pastote
liu paštšventimą Amerikoje, su
siruošiu su Sehmeling’u**
ne daug žmonių ir visi atydžiai sekė gražią mūro bažnyčią ir vienuoly rus, kad ir apgriuvusius, bile tik prasite mūsų misiją į Liėtūvą ir ro dangiškajam Tėvui Didžiojo nešti kaip reikia laiškus adr
senai sakė Sharkcy. Bet Schme- žaidimą. I« pradžių pasirodė, kad ną. Senieji žmonės’ dar atsimena tai Katalikų Bažnyčios globoj ir pąremsite mus savo aukomis. Vi- Ketvirtadienio vakare hėsimolsda- ti Jung, Valst. prezidentui,,
ling’as dabar Vokietijoje ir nenori Vyčiai turės pralaimėti žaidimą,, ^Baltuosiu* Tėvus** ir tebelaukia priežiūroj. Deja, labai būro liūd si lietuvių suaukoti pinigai, ar tai mas alyvų daržely. Tikro vienuo neto nariams, Kongrremonai
na ir graudu pamačius kiAp viclio gyvenimas yra kasdieninis kry
apie tai girdėti.
nes ikį paskutinio išėjimo mūsiš jųjų pa grįžtant, Man pasirodžius nur-kitur buvuriuoae vienuolynų misijų laiku, parapijų paskirti, ar
žių
nešančio Kristaus sekimas, Tu kitiems vaklininkams!
Šių metų spalių (October) mė kiai neturėjo padarę nė vieno api- Raseiniuose, šimtai žmonių subėgo
tai privačių asmenų įteikti arba
mūruose
jau
svetimi
paukščiai
lizrinčiam
pašaukimą jaunuoliui vię* < Atsakymai: Prezklentot i
nesį ^harkey susilauks 29 motų bėgimo, o jų oponentai turėjo 2. pasveikinti. Vieni pasakojo, kad
prisiųsti, yra skiriami įsikūrimui nuolynas yra linksmybių rojus, o
dus
sau
bndavoja...
Kur
kitados
adresuoti “My doar Mr.
amžiaus. Šia proga jis yra pa- Kai mūsiškiai išėjo paskutinį kar jie esą pirmąją savo išpažintį atli
dievoti vienuoliai meldėsi, stiulija- Tėvui Dominikonų Lietuvoje.
be pašaukimo įsigriovusiam—-tam
reiškęs, kad jis nori laimėti pa- tą Žaisti, tai iš šalies sėdinčiam bu kę pas Tėvus Dominikonus; kiti
ident” arba ,€Dcar Mr.
XV, Gerbiamų Klebonų
sus ir liūdnas kalėjimas, ir juo
vo, meditavo ten šiandien jau vi
saulio čempiono vardą, kol dar vo matyti, kad jie ėjo į žūtbūtinę sakėsi esą Dominikonų krikštyti
ident
” Kabineto nariui <«
Džmedui
greičiau toksai vargšas prasisali
sai svetimi ponai gispadoriauja...
neturės 30 metų. To jis labai no- kovą ir taip susikirto, kąfl vy$ai etc. Tikrai nepaprastas buvo Ra
Mr. Secretary,” Senato n
Rodos, kad tie patys senieji mūrai
Man dar tebohnkant Katalikų na, tuo laimingesnis būna.
m
“My dear Mr. Senator” arih
padarė 2 apibrgimus, kas sudarė aeitriečių nusistebėjimas kuomet liūdi netekę tiktųjų savininkų, ir
Be to, dar reikia žinoti, kad Do “Dear Mr. Senstor,** Atstovą
lygi^ rezultatą. Tuomet \Vhitncy laike Viešpaties Dangun Žengimo pati žemelė; rodos, verkia sveti •Vniverfitetą Washington, U C.
jau keletas
as gerbiamų kun
kun. kieto minikonų vienuolija pėra koki tai
SCHMBLING’AS GREIT
išėjo mušti paskutinį kartą, dėda atlaidų išgirdo Tėvą Dominikoną mų kojų mindžiojamu!.,.
/ rių kreipėsi į mano prašydami at rųiuja moderniškųjų laikų įKnn* to nariui? “My dear Mr. Ctag
sakant
pamokslą,
Niekas
nebeno

NISIKUMšdIUOS
mi vteaa pastangas padaryti nors
Visais - teis įspūdžiais, kaip vykti į jų parapijas su misijomis. gtcgaeija, ° pritaikinta mūsų ga man” arto “Dear Mr. Rcpn
««
Vadinamam čempionui Schme- vieną apibegimą, bet pastangos rėjo pasilikt medžių pavėsyje ant
linksmai^ Ia>B to liūdnais, dali Paskui man išvažiavua į Romą, ki dynė dvasiai,*’ bet tiktai rimtas tative/* Biurų galvoms
ling’ni sugrįžus į Vokietiją, gydy nuėjo niekais, nes vyčiai savo opo ŠventoYijtus, o bažnyčioje žmonių
Mr. Commtotaer,’1 valstijų
tojai ąpŽiUrčjo Jo akį, kurią Strib- nentus išvarinėjo vieną po kito. kaulai hnpškejo nuo susispaudimo. nuosi su savo vienminčiais broŲafe ti vėl •kreipęsi į mūsų provineijo- Ordinas?**n aštria vidurinių ta- bernatoriul f*Your Kzceltou^
ir seselėmis Amerikos lieturiate lą, prašydami, kad greičiau leis Žių regula-dfeciplina, sft kasdieni
ling*as sužeidė. Gerai apžiūrėję Tokiu būdu žaidimo niekas nelai Kur tiktai turėjau progos atsilan
arba “My dear Mr. Govcrnąžį
kyti,* visur buvau maloniai priim katalikais, kurioms yra brangi tų man duoti misijas beturiu baž nio choro prievole, su ypatto^^ arba tik ‘‘Doąr^to Govcnwr.”
akį, gydytojai uždraudė Sebme- mėjo.
• ,
mūsų bendros tėvynės Lietuvos at nyčiose. Provincijolas gi, pritilai* gavčjimnis, «u iškilmingais įžadais:
ling*ūi per 2 ar 3 menesius kumšPutpelė tas; kur tiktai sakiau pamokslus, eitis, ir prie tos progos džiaugiuo
kydamas Ordino tradicijų ir norė toturtystės, skaistybės ir pakhiskaip ptv. Kaune, Šiauliuose, Pačiuotis ar rengtis kumštynėms.
si dėkodamas Dievui, kad mano damas duoti man progos atsiekti nybė*. Dominikonų Ordinas ne
nevčžy etc., visur žmonės afydžiai
Dėl Šios piėėžnstics numatyto!?
DAR KARTĄ VYČIAI 8WTIKS klausėsi. Lietuvos vyskupai, ku misija Lietuvoje atsiekė savo tiks augštesnį mokslą^ misijas ris ati prižada jaunuoliams i(Ū- augštų
rungtynės su Carnera rugsėjo
SU WHITMKY A. A.
MUUET LAIVAI.
nigai, profesoriai-mokj’tojai, su lą, Tėvai Dominikonai yra laukia dėliojo. Dabar, kuomet jau esu vietų, nė viltojan^bl titulų, nė
(Septcmber) menesį gali ir nvbcmi
Lietuvoje
l
Gailestingoji
Die

padaręs
iškilminguosius
įžadus
to
pagaliau* žemiškos garbės; vieną
Vyčių Algirdo kuopos toseball kuriais turėjau progos pasimatyti,
* įvykti.
vo apvaizdos ranka, kuri dar Min gavęs daktaro laipsnį, tilrin savo tiktai dalyką prižada, būten, tai
tyma* ir \Vldtney A. A. yra ge- Visi liendrai reiškė giltos užuojau
T.nttnyog iACHMATiwnrKAi riatud tymai Boston 'Vark Dopt. tos ir prašė daryti Žingsnių, kad daugo karaliaus laikais parodė dn- Provincijolo įgaliojimą duoti mi* amžinąjį gyvenimą visoms tiems,
greičiau*'Tėvai Dominikonai su minikonąmjf misijontoriams kelią į sijas arba rekolekcijas lietuvių pa* kurie sąžiningai pildo mūsų Ordi
TAMAULIKMK KDKGlygoje.
Lietuvos Šilį to padarė juos pir- rapijoKC ir seselių vienuolynuose, no įstatymu*. Visose vlenuolijo*
Kas juokingtaaia, kad što ty grįžtų Lietuvon. Raseinių kiebomutinta Lietuvos Apaštalais, re kur būtų rtelkalas.
sc reikia pasiaukojimo, jiio dau
įUomis dienomis (liepos 14—15 mai .yra vienodų jėgų, nes negali mik dekanas Vlnc, Pacevicius, noratNfre* ger esertoare
gimai
vėl
ruošia
jiems
tenai
naują
Siuomi
prašau
visų
gerbiamų
giau
Ordinuose. £ykį atėję* P**
rMtmoa
patenkinti
žmonių
troš

—16) Čcchoslovakijos aostinvįe nusigalėti, žaidė jau keturius žai
< ilciNrt *er Jhreaca
darbo
lauką.
Amerikos lietuvių kum klebonų, gausųjį tanetoų pamokslininką
TIK T PIKN(*
Praboje vyksta tarpvnHtybinčs dimus. Vyčiai laimėjo vieną ir kiąją nžlrklžia saro parapiją Te*
ta*
toriktoHBrei
Pasiryžus grįžt Liriuvon, Dom* kurto norėtų, kad jųjų parapijo Pore taUrfre,
rungtynės dėl pirmenybės Žadi* Whitncy vieną; o, du žaidimąi iš varna Dominikonams, o pats**
are*
riuita
nikonąms
būtinai
reikia
dviejų
da

se Tėvai Dominikonai duotų misi uuolk pastokč norįs atoti į vie
matininkų Žaidime. Yra šachma ėjo lygiomis.
c O t U M B
lyku: B LtotnTių tautos vienuo jas arba rekolekcijas, kręlpth į nuolyną* Lacoritelre rimtai pallūTalMi
km I
Todėl ateinantį penktadienį, lie
tininkų tymas ir iš Lietuvos su
liu, kurto pagrįžę tuojau* galėtų mane laišku ir pranešti kada būtų rėjęs į tanikaitį, užklausė jo;
lUaartmt
remi
n**
pos
17
d.,
6:30
vai.
vakare
Columjaunu, bet labai tvirtu šachmnti
UHRtatalsUlvsk to
stoti į darbą i te 2) kapitalo ala ;wigeidauja mos misijos trim teko* f<itoi jmsiruošęs kantriai pakęst
ninku, Mikėnu priešaky. Lietu bus parko Šio du tymai dar karta
feremHM
fctafclt w
montavimui bent vieno vienuoly lekcijos, to kaip ilgai jautos turė jeigu duokim kas splauių tau |
Nte rietml aigntą ar
viai nusitiko stt prancūzais ir titntt- susikirs. Bus išspręsta, kas laimė
no, kuriame botų galimą tinka tų užsitęsti, vieną oavaĮtę ar ii- veidą t** “Taip,” atsakė imtai
O.o
ta umbrom I
M tw,». Su jo pirmo pusmečio lygoje.
tynė* išėjo lygtomis
BOtrtVN
1 ,
mai gvventi ritlig mtteų Ordino į- glau. Tokie gerbiamų kun. klebo pagalvoję# vaikina*. “Na, tai jei
ntislrate lietuviai pralaimėjo W ’ Tad Visi rengkitčs į Cohimbus
statymų
ir
įatetvlgtį
novkljaią,
NBBlrB
«ll
M
A
nų pranešimai arba pakvietimai gu tau kas suduotų intaku į dekitkt labai gerai pasirodė lletnvh parką penktadienį ir savo akimis InfatatfJk)* ir takakortAt s*uhhkuriame
būtų
auklėjami
Lietuve*
žymiai palengvina man panHaryti nę ausį, ar tu autlktumel jam *twhm ims Mito agentą are* ?
Mikėnas, kurs nu pasaulio šarhma- pamatysite tą taip atkaklią kovą
jaunikaičiai berirmJtall stoti besiartinančio argono (19314932) sukti ir kairiąją P “Taip, sutik
gWKPI«Ii AMKttlPAN LINK
tiniukų čempionu Arihckinn su* dėl čempionato.
State JKt„ z
Ynrk < Uty
Dominikonų Ordiną. Lietuviu Du misijų laiko tvarki arim maršrutą, čiau,** pakartoto jaunuoliu, “Jebj
FBiptia
žaidė lygiomk.? Tirtną vietą kol

Tėvu Dominikonųulfisljos
ir Lietuva
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*

jau Jierdag išpūstas/ir p**
čifli Hovietų vyriausylx‘i bin
M «|
XXdW<H(KlBy
tą nao jo atrirfiglL Komu*
lietai nusisfatč parodytį pa Popiežius Pius XI savo ganbmrijėa) yra tikri pago
sauliui* stebuklų; į penkis jMskutiuima raštais (encik niškL
[
B. G. lilOfITITTnM O> X4*CK
Vilm^ Birželio13 dienų timo Draugijos “Ryto” var
.
*
metus jMisiyytį ir prolenkti likomis) apie krikščioniškųNcsuripratimai tarp vyVytauto Didžiojo Gimnazi du kalbėjo pirmininkas kum
visus pasaulio vristybes e- jį auklėjimų, šeimynų ir dar
rinuaylMų ir katalikų yru, joj buvo iškilmingas bran
konmninimne suritvariryna?. bi parodė ypatingo susido
jprnf,
Kroujdis svrikim
Tas, žiiinum, neįmanoma. mėjimo pasaulio svarbiau kaip žinome, to topūnįjoje, fr dos liudyinų įte^bna# tų damas abiturijepUu ir dėko
Varant visk* prievarta, kaip siais ktasmmto* Kai kas Meksikoje, na, ir mūsų Lw- gteUMUHŪ baigusiems abitu- damas draugijos vardu po
rijontams.
Vu1<imJ^ va nui direktoriui tk taip dide
flani tammutai, galima at IfopiežmuN tokį didelį akylu tnvoje.
karų
gimnazijos
salėje susi? lį pasišventimų vedant gim
riekti šiokio-tokio išnrinib mą prilyginu aukštybių YlMiringai pagonišku tvar
panašumu į žangų, M tas ’ppukšefo riejimui.
ka atrodo leksikos valstijo- rinko gerokas lietuvių visliu* nazijų. Kun. prgį kalbėda
“ DARBININKAS”
numte’bfl^ mokinių tėvai, mas išreiškė džiaugsmo, kad
ųeimkeičia dalykų esmes. Ir Dabar visai nesenai Po
jeVera 0$!$ kur įatatimdaWM Bwtw«F
South Bert
eums Petras Dria, nukarpęs piežiui vėl paskelbė svarini vyste priėmė įsakinu, pnįal mokytojai * ir abituri jentui. šiemet pirmų kurtų išeina į
Gimnazijos,
diroktoriųs pasaulį
mužikams bunriaairprildm- ir ilgų raštų apie katalikų
ir negausus /
kurį apribojamas katalikų
trumpa prokultefe pasvriki- Švenčionių Lietuvių Gimnašes rublinių į kišenes, pa* veikimų ir nesusipratimus kunigų skaičius. Vera
skribe, kad Rusija jau ėtvill- sų Italijos fašistine vyriau- vaUrijuju atmtof tūManhų ųo susirinkusius pranešda sijos mokinių būrelis. Baig
mas, kad šiemet Vytauto D. damas savo kalbų kun. prof,
Zuota, bet ištiesti ji buvo ir «yb&
fjy vent&ją fjali Mrtdi tiĮitfli
ym toli atsilikusi nuo tikro : Italijoje yra labai pavo vieną faitdtikit kunigą. Irfį Gimnazijų baigė JIS moki padėkojo ponui komisijos
niai, Yra tar 15 įš eiles gini*
pirmininkui prof. OfrėbsSovietų vyriausybė,, noro- ko« niainierius ir iĄęelljetį sios eivitaijb& Nė komu- jingas podėjfom Fašistai nutarimų Meksikos sena
Ūda,
o
8-tą
juos
iiūo.iiMartri.HorioIams
kini už pasidarbavimų egza
dama visokiais hūdaTšJvykUžgyti šis naujas Žiauru
penkis
melus
to,
kas
pasida

mi
valstybinėmis
teisėmis.
visų piliečių gyvenimų. Ita statymas gali atverti vėl
minų metu. Lietuvių studen
Jyti savo penkių metų pTO- nminierių lalm reikia, bet ne
Bo
to
komisijos
pirminin

ro
tik
šimtmečiais.
Suviliot
las negali galvoti kitaip, kruvinų Šovų, kuri Meksiko
gramų (piatilietM), pavedė tiek daug, ir jų agentūros
tų vaidu gražiai sveikinti
kas proC Otrįhskįa ir p. di Sąjungos sekretorius p.
t*Amtorgui,” savo agentūrai prakait uodamos aiškina, kad žmonės savo fariamu. gerbū kaip tik fašistiškai. Tiesų je nuliai baigėsi.
rektorius išdalijo lipdymus. Kraužlyn. Abiturijentų var
Amerikoj, rūpintu importą- Rusijoj ne taip jau gerui, viu jie sugebėjo, liet kas iš pasakius, žmogui galvojimo
Bet
ar
gali
Imtalikų
kum*
Bažymėjo,
kad abiturijentū du kalbėjo: Rurokoitė, Ka
kaip jie sau įsivaizduoja; to•? Dabar jiems patiemš ne laisvės nieks negalį atimtų
gai
klausyti
tokio
įsakymo!
Julė Matijbšaitytė pabaigė rosas ir Senkevįčiūtė.
? nhkų, mechanikų, inžinierių bet tas nieko negelbsti. Bas malonu aiškintis, kad Rusi* bet gali uždrausti viešai pa
Jin
jto
tokį
įšakymų
pildybi
f
gimnazijų ąu pasižymėjimib
ir 1.1. ’Amtorgas tų dalykų kui siūlosi traktorių darbi jos rojus ne toks jau platu#, reikšti savo galvojimo mįth
Po to tėvų komiteto vardu
jie
nusižengtų
sųvo
jkpttsino ir dabar gauna ninkui, visokių mašinų me kad visi ten galėtų sutilpti. tis. Taip iy yra fašistinėje I- goms, jie nusigręžtų nįo t$da|ijųs, Gimnazijos di dar kalbėjo p. Valiulienė.
rektorius karštais ir nuošir
ienų apie 300 atsiliepi* chanikai, 4’adio operatoriai, Taip, tas rojus tik ant po- talijoje.
Kristaus. ‘Kai kas gal dii- džiais žodžiais sveikino jauIškilmingam lindynių įtei
nuo darbiniiikib manau- lakūnai. Netrūksta taip pat pieno: malonus tik tiems, Negalima užginčyti ir nuo- tų Juos pavadinti net luo
jielnų, kurių fašistai u&tpėl- šiais. Bet kaip galų gale Iš npa lietuvių inteligentus, Įių- kimui pasibaigus, publika
gauti darbų Sovietų Ru- hplikantų į anglų kalbos mo kurie j<> nematė.
kūdmmm jmms naujame sa- sugiedojo Lietuvos himnų..
nė. jie paėmė Itulijų visiš
j/ riad? Tie ųjdilmntai dau- kytojus ir knygvialžiųs, nors
vadinti tuos Meksikos kata yystovmme _gy venbne ge Kitų dieną lietuvių klubo sa-.
į* fiaųsigi rusai, bet smsiranda jie nemoka ne žodžio rusiš
kai suįrusių, finansiniai su
likus, kurie taip liuihiškai
to kitokių tautybių žmonių, kai. Sovietų agentūros iš 8TO1IMAMA ORG1MIZAOUŲ krėstų, visiškai netvarkingij. leidžiu sau ant sprando lipti riausios kloties. Po to gra Įėję abiturijentams buvo su
žiai prabilo lenkiškai komi ruošta arbatėlė, kur jie gra
Fašistų įkūrėjas ir tikra
tikrų jų amerikiečių. Am- reiškia, kad be rusų kalbos
įvairiems patamsių gaiva sijos pirmiuipkas proL J. žioje įr nuoširdžioje nuotai
DARBUOTI
sis Italijos valdytojas Muspi8 bežino kų daryti su neįmanoma gauti darbą.
lams!
Otrebskis. Savo kalbų pabai koje praleido keletą valan
Tytuvėnuose katalikų or solini sugebėjo patraukti mi
tekiu darbininkų skaičium, Tuomet aplikantai prašo nu
Sovietai tiek jų neguli rodyti jiems rusų kalbos va ganizacijų darbuotė yra gy nias inde suitęs. Ir šiandie šiais laikais susidaro gau gė lietuviškai: “linkiu, kad dų. Arbatėlėje atsilankė ga
eĮimųdoti, Prie to/tie gan- dovėlius ir tai Jokius, iš ku va. Ypatingai daug judru nines Italijosišoriniais vaiz-1 jos įvairių akyplčšy, labai jūsų kelias vestų prie tėvy na gausiai ir vyresniosios
foi apie Sovietų gerovę taip rių galėtų išmokti rusiškai mo turi pavasarininkai, ta daįs daug kas džiaugiasi ir diųsių, to, reikia pripažinti, nės naudos.” Lietuvių švie- lietuvių inteligentijos.
savotiškai gabių, kurie iš
‘
' 1
čiau ir kitų darbai verti dė gėrisi.
kad rusų agentūra per i)orų menesių I
Tas viskas parodo, kaip mesio. Krikščioniškos Mei Bet laisvos dvasios žmones valstybes padaro labai gar
versta žmonėms aiškinti
tas viskas perdėtu. Žmo- lengva suklaidinti žmones su lės dr-ja dedu pastangai ap negali atleisti Italijos fašis bingų stabų to isako vulgtykaip paprastai, tiems apgarsinimais . Juk iš tiem), rūpinti parapijos pavargė tams ir jų vadui ‘Mussolini
Ižklnimams netiki ir vi Hovieti) ekonominė būkle nė lius ir sutvarkyti prieglau dėl jų p&flterimnm į ,žnw> riduofi tam stabui. tį kraštutintuną pasirinko komu
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
minios rengiasi pasįnau* kiek dabar negeresnė, kaip dos ūkį. Birželio 14 d. pa gaus prigimtąsias teises.
nistę
ir
fašistai;
lapių, tik už 75 centus, “Darbininkui” prisiūntęs
Ubti ta, kaip jie mano, mtk* ir kitados, vadinasi, namie daryta visuotini Kat. Mote Mussolini’o pasielgimas su
katalikų
veikimo
organizaci75 centus gausi Jono Rinito gražias eiles.
nelaisve, badas ir desperaci rų Draugijos ir Krikščio
r proga.
Popiežiaus Diana XI pa
rmiausiai subruzdo Penn- ja ; — užsieniuose akyplešiš- niškos Meilės Draugijos su ja yra didelė juoda dėmė jo rodyta energija, ginant Ka
lonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
i^lvanijos, tVest Virginijos, ns pasigyrimas ir tuščia pro sirinkimai. Visuose reikaluo veikime; Todėl visai galima talikų Bažnyčios teįneš, yra
etas, Jo eiles pilnos pairijotiškų jausmų.
sutikti
su
Popiežiaus
Pinus
Siųijk užsakymą į
ois is Colorado mainic* paganda. Ką gauna pinigų se pasauliečiai veikia glau
kova ne vienkatalikų gero
£Hai» Tarp jų pasklido net už atimtus nuo žinonin ja džiame sutarimo su kimi* XI paskutinio rašto minti vei, bet tai yra Jcova dėl žmo
fondas, kad Sovietai atsiun- vus, tų sunaudoja politiškam gaiš, taigi reikia laukti gau mis, kad tokie darbai (užda gaus Jaisvės, d<l prigimtųjų
906 Weit 3madwiy
rymas katalikų veikimo or- teisių.
kivų parsigabenti Ameri- burbului. Bet tiri burbulas sių darbo vaisių.
|iĮi>mm*iw'Www»»M»wiiiii>ųqiĮiĮHiHw>nMm»įM*»l<f|ll"llll,»f*IIMWiwO»<»W<Hi|...... . .......
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A. Amerikos lietuvių katalikų tarpe:
7, Remti katalikų spaudą to koordinuoti jos veiPųidaba; Reikalui esant šis mokestis galima už
u) suvienyti visus lietimus katalikus; taip pa
sidėti ekstra.
8. Kuopa, draugija ar organizacija, neužsimo
vienius asmenis, taip jų draugijas ir organiwijw
8. Remti lietuvių katalikų moksleiviją taip Ąkėjusi
metinio nario mokesčio Federacijos Centro
b) suvienodinti lietuvių katalikų viešąjį vei rnerikoj, taip Lietuvoj pirmoj eilėj pasigaminant
kimą.
. «. kiekvienoj šakoj reikalingų specialistų katalikų IŽdan iki gegužes nn 1 d. yra pašalinama iš Fede
>
M
kurto bus svarstomas §hj melų Fetelrarijns Kongrese)
racijos.' Federacijos Centro Bekrotoriiis, balandžio
c) atstovauti Amerikos lietuvius katalikus viešam gyvenimui vadovauti,
į
1 d. negavęs minėto mokesčio, raštu įspėja skyriaus
spaudoje ir vie|we veikime.
t
L
pirmininką.
*
B. Amerikos Katalikų.tarpe:
n) užmegsti ryšius su Amerikos Katalikų ceųf organizacijos varpas, veikimo
NA BIAI,
PAKIR TEIBES
9. Centrinių organizacijų ar draugijų Centro
Arinėmis organizari jomis.
VIETA IR TIKSLAS
Iždininkas
ne vėliau kaip gegužės 1 d* imančia
L Federacijos nariu gali būti kiekvienas lietu
b) atstovauti lietuvius katalikus viešajame AVardas
*
vis Romos katalikai be skirtumo lyties tui-įs no ma Fede^cijos Centro iždan i>o <1.0G nuo kiekvieno
merikoa katalikų veikime.
žiau kaip J6 metų mažiaus, to atliekąs visas katelė 1000 nąrių, bet bendroj sumoj ne mažiau kaip $5.00
i L Katalikų akcijai vesti Amerikos lietuvių ka- *C. Pasaulio katalikų tarpe:
kasmet. Katalikiškų laikraščių redakcijos tuo pa
kųpffldgftk
a) užmegs! i ryštmeptomoj eilėj su Lietuvos ka
2. Fcdcracijofc imiys galį priklausyti draUkĮjai, čiu laiku sumoka Federacijas iždan po $3.00 me
2, Pilnas orgmtmudjos vardas yra: “Amerikos talikais per Lietuvos Katalikų Veikimo Centrų ar
tams.
ar politinri
Sėtuvių Romos Katalikų Federacija.”’
tolygią organizacijų.
' organizacijai
r
. partijai,
, i kuri
... savo
...įsta.
10. Centrinių oigaiūsacijų ar draugijų centrai
b) atstovauti limerikos lietuvius katalikus įan^Įtni^n^veikunu nėra pn^mga katalikų ttoėjmmt
3. Sutrumpintas vardas yra: “A. L. R. K. Fear
laikraščių
redakcijos neužaimokejusios laiku sa~ '
X Federacijos nariu gali būti lietuvių katalikų
ija” arba ‘*Fcdeiacija.”
tykiuose su Lietuvos katalikais.
voĮuetinio
mokesčiu,
yra išbraukiami iŠ FederaeL
e
Federacijos globėjas yra Kv. Kazimieras, Lie
o) užiuegsti ryšius su pasaulinėmis katalikų or draugija ar organbuicijifcr kuri savo įstatais ar vy jos narių.. Federacijos Centro Mekrotoriiis balanja Kunigaikštis.
ganizacijomis to atstovauti Amerikos lietuvius ka kimu neta priešinga katalikų tikėjįmtlL
džio I A negavęs metinio mokesčio, raštu įspėja #
“ PatiMa t Jokia politinė partija, grynatfinonri- apie
talikus santikluose su pasaulio katalikais.
mokesčio roiknlą to terminui pribaigus akel*
nė ar bianiška organizacija nagali-prikla&yti Fe*
bįa viešumonįbraukiamas organjmijas.
ūeraeijni.
,
/ \
i
*
L Organizacijos veikimo vieta yra Siaurės A1L Metinius mokesčius atatinkamų oigihizaci*
4 Centrinių katelių draugijų ar organizacijų
imįkoz Jungtinių yalstyhių teritorija.
PRIEMONES TIKSLIU SIEKTI
eentniL katalikų laikroŽČlų redakcijos gajiMįuti J?ė-| jų ar dmugijų iždininkai siunčia Fetlemijos Cen
> 2. Organizacija yra inkorporuotu & A* Jungti1.
Inormavimas
narių
pėr
spaudų
visais
svar

derncijog nariu. *
J
; tro Sekrotoriui, kuris veda rogtotmciji o pinigus
foe ValstylieMo vardu “American Lithuapiah Ros*V
besniais katalikų reikalais.
temnGąthoOuFederation.”
?
5. Kilusį ginčų M atskiro asmens katelikišku- perduoda Federacijos Centro Iždininkui arba jo
2. Prokalbes, paskaitos, periodinių ar pasitai mo sprendžia galutinai vietos klrimnas. *
vardu deĮMJSituoja banke.
I* •
Til^n^
* *
komieji leidiniai, laikraščiai, brošiūros, knygos.
6. Kilusį ginčų dėl draugijos ar urganiaacijoa •.•
‘
m
:
•'
£ L Federacija yra idėjine, tautiniui kultūrinė
X Kusirinkiiimi, suvažiavimų kongresai.
katalikiškumo, yįataa kUmnui informuojant,
jbotuvių katalikų mgani»wija. Jos veikimo pagria
4. Išvažiavimai, piknikai ir kitokį pnsilinksmi* sprondšia galutinai FMa$i«|joa Dvnttos Yados,
uta yni Dievo ir Romus Kataliku Bažnyčios įznky- nimai vienijauti katalikus ir palaikanti juose tau
L Kiekvkmn Federocijus ^uo|x fr prifclamam.■ *
•
■MU . ■
tinę dvasių.
i
t
i
»
4* .
■>’ h
j^Fitleiacijn ii^ikišn nei į iMililininsAmerikos ar
5. Raginimas žmonių strigti ir palaikyti lietu centrinių <wniwijų kuupm arWW IHpHRht
’ L. Liriuviai katalikai, neppktaiuantteji jokiai
BįJrinvos partijų ginčus nei nesvarsto jokių tikyhi- vių katalikų parapijines jr aukštesnes mokyklas. jų narių akničuiim moka kaamet pu $L00 Federnek katalikiškai draugijai ar orimnisarijai, smlAro Feplų ar iMtrapi jas reikalų.
0. Raginti lietuvius katalikus palaikyti seselių jus iždini. Aj* mokdriia kovu 1 d. imamas iš jų dcnv’ijoa kuO|»o, lietuvių katalikų |*raįHj<* rk
g 2. Federacijos tikrinu yni:
vienuolynus taip idėjiniai taip medžiaginiai.
karo* ■
\
boro. •'

MERKUS UEIUVRĮ ROMOS UTMKŲ
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’

„

*

I

-

~

*
■fel

veiksmuos1, tuo jie yra aukitemfe
vertės. Vadimui, ir
3I4ZVm^KI7 fU8mMYX0*C*NTB0 *
Imkanuimis, kaip tam tik
vjildyjm
ras mflau nuotaikos UorinU
iMumilkitnaM, t(iri btlti tŲcuis, plaukių# iš ingfcM imčm
savaime, unoširdžmir o ne
dirbtinu būdu. Tik tikrasHutinkųu mr protingo žmo
, , . 4* £6vęmd» gau* prigimtimi, linksmu
mas yni aukštus vertėslinkarnumus> ..
Gerai suprastas linksimi-

.
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Okupuotoje Lietuv.ojfe draugijų valdybų
ADRESAI

.

3IWA

trakus susirinko visa minia. r.nmnmi DO1MMI UMM
ir.mmiu
Tuomet minėta* geradaris >0 QU>*A MOTXW(MI ivą.
DMpf umu
FlmUfekM — M. fefe
negalėdamas dalyti, pradėjo rtfeOfeMI —* TtiiM'
; <W i*
•’
berti pinigus nauja, , Kilu
triukšmas’ tarp gmidmiciij
•H*
pabertu# pinigus. Galop at
»1
Kl*. BaMtalftkM -♦ M. Mteto
ėjusi polkija surašė gerada
FU Balt — 1
riui CK pratofadą už tvur- MMfe, fe
LHbfeU - ** OM MM
kak ir rammmv ardymą. Iš Mi Wfe «| fe i
dalijęs pinigus 25. Čh/nuvn* Tvarkdarį ** Ofe Mfc

JMMmmHam

Visam Vilniaus krašte la
įį
“
bai yra išritėtų# lietuvių
orgąnjgaęijū iv. Kaiimicro
dr-ja, turinti pr 300 skyrių.
Jaunimiui į *v. Kartiniem
dr-jų daugiauria yra ir suriSpiete#. ViMU-Uį įr-jus skyriai
dažpifo liftą*
viškafo vakąreimk $Mia
Šio# , dr-jo# skleidžia^ ir liųvo tolimu
^Kultūros Draugija.” Ji tu
Linksmunuuj yra visų la- knygos bei laikraščiai. Taip rifeiškiii tam tikru gražiunn
ri keletą skyrių ir Ū pradžios MAU/AS yiWAWI VAiym
s bai branginamas. Jau žiloje pat visi žinome, kad valgy Iku - žmoniškumu, Dėl to mokyklas. ^KųltOraą” mo Arai TAUTOTM MAAūMAA
Vfeta
****** kųHpMUi
PHMTiUTI*
senovėje visokiais būdais bu mas ir gėrimas, faiip prie* linksmam tenka ne tik save kyklų* ten kariasi, kui* dar “Kur. Wil> įsidėjo savo
HmtMsfei — J«mį U rtjj
vo stengiamasi įrigyti ir pa linine imhiikyti Žmogmis kū sekti, bet sykiu nemaža ir nėra lietuvišku mokyklų. k<>Įi‘siMmdcido imsikulliėji- »v“ KAXPCTB9 B K DBJOi
laikyti gerų nuotaiką. 4 Pat no jėgas, yra reiktdingilH dli- išmintie* parodyti. Priešių* Kaip ?ini», dĮUigianria Vil jmą su nauju Vilniaus Vaiva*
sai linksmumas yra tam tik* 1ykaH, bet iš kitos pusės vi gu atveju linksmumas gali niaus krašte yra ^Byty” <bi P* Beczkmvicz/iumi. Tarp eirmuu4»«—X OciWkM,
ra, visą žmpgų nuteikianti, siems yra aišku, kad ir vai- nustoti žmogau# vertės. Tuo dr-jos mokyklų.
kilų klausimą buvo paliestą
*
.
>»wm au ik,"lMfe.iįąa
taipu tikrojo lįpksimimaJj’
~ maloni sielos būklė. Jis ge
tr Vaivados santyki# su tau
rai veikia ne tik mus pačius nuodingi^ TaigL kaip ne ris* yra t?i ypt^bė, kad jis ne
tinėmis naižumomiik Į šį
bet ir tuos, su kuriais mes tiek iŠ kokio šaltinio žmo tik nežeminu žmogaus, bet ViĮūitt^ įLenkų jnukyklų klausimą Vaivada atsakė
i»ii»ii>iįu ~ r- W°iį,
esame. Kas nežino, kad ge gus 8t‘inia sau žinias ir kito dargi jį pakelia.
valdžia neduoda laikyti lie minėto laikraščio koraspon3M. fe Wfefe
•»•»
rą nuotaika palengvina sun stengiasi palaikyti savo kū Pažiūrėkime, ar yra šios tuviams radio aparatų, l>ijo <leiitųi šitaip:
kią gyvenimo naštą,' kad no jėgas, — taip lygiai ne tikrojo linksmimiu savybes dama, kad šie neklausytų **Tą klausimą laikau labai D
randasi didesnis noras val vistiek iš kokio šaltinio žmo girtame linksmume.
■svarbiu ir aižiau jam vieta*
Kauno radio.
■'* (Bus(foufhu)
gyti, rečiau sergama, grei gus semia sau dfeaugsmo fr
je nej4i*ižiūrajįs ląmoraŠioje Havajtžj Mnvomv
kokiu
būdu
stengiasi
įsigyti
čiau nieko pasakyti. 6<‘t vis
čiau pasveikstama, kad *eni
VIUIUIM iriJRtJVię
KrikŠviuko, gyvettl#
*H3
Alfoms
8t., ąethic/iei»,pą
lyg jaunesniais pasidaro II.. gerų nuotaiką. pavyko
pusėtinai.
Publikos
tik tame dalyke jau tūriu
kuo.
S.
Pr^ugi
’lį, Easton, rikJį
Kas nežino, kad linksmi Pas mus yra plačiai pa*
Okupuotos Lietuvos stu tani tikrą prityrimą iš Nau- taip pat buvo ncperdnugimirųpijoH klelH»nų
miki
žmonės yra daug kur pagei- plitusi nuonmne, kad norint riburfą ihiririnką ImivUni- dentai lietumi smuspietę j gardčlįo vaįvndjjoM ir ma siti, neą gretimo Mažulių So
‘
blninląiF*
palaikyti.
T>mM<
ięV
vrttita,
<
^dąujapii, o draugystėj net įsjgyti garų nuotaikų .bei iimo SiifiiM žili*
Vilniaus univeisiteto lietu nau, kad valstybe# injmesas džiaus jaunimas Isiikotoyo* Ūinghumfo ačįąAfoia mfoių gerąj
80 d. fe.
linksmumą, reikia “išsfgeyMat abiejų sodžių jaunimą* riiji,
branginami I..
punrilfe
ra^nmot, Mui vių studentų sąjungų. B-ga reikalauja abipusišku’ benft” Ar iš tikrųjų taip ?
“Pufo”
pykstasi. Tai jau netinka, o
IVbįM kno^M prafemot jM» ano turi per-100 narių. Dalyvau dradurbiavįmo.
ypač
šioje
padangėje,
kur
Kad
atskynis
tikrąjį
daik

febą? rfeglk. Vbfe
ja įvairių įmsistatymų 1H Husipnžmę* su plotu ir są
būtų sunkus ir niūrūs. Detttetfett pasaulėžiūrų lietuviai stu lygomis, įvairius tautinius lietuviai turėtų laikyti di- Jk D. M MAMOM jfe
inokritiu —*Wcber’is sako: tą nuo pmašaus jam dirbti atshurti dldžforM.
ir pagaminu naudfofų smaayKUOFOMM
**Gyveninms be džiaugsmo nio, geriausia yra šį pasta
dentai. S-go# tikslas j buiti klausimus liesiu remdaumris džimišioje vienybėje.
W*
yrą ilga kelionė be poilsio rąjį palyginti su tikruoju.
nis sus|pralimas ii* savisal- Visiškų iK^aJiškumu, af*i(U*
- OM^ro VrtdyU:
namo.” Be linksmumo daug Kad geriau suprastume ir ĮinJM.J.BAKAMA^rirm pa. Vasarou atostogų inetų viimi ir įmlankumu.”
iife*i pritnržifflir, k|4
a. zavkckas, m
pradėtų darbų nebūtų baig vertintume alkoliniai# gėri
lietiniai . studėufar. lankosi
p#r>ininkų agjwn«H
1
ta, daug talentų nuvystų, ne- mais įgyjamą linksmumų,
krašte ir pteieda -jaunimui PubiiM, Boduneš v., Ly
glijM AjjttkHtM antri* šią
praMėfil... Kereliui vokie- pirma panagrinėkime, ko*
kultūrjnianię darbe.
1 : dos ąpąk, Vytautui D. 1*1- Mainė, N, M. ir Mhhk. Moterų
įvyks Bugpifeki
apskritieM Kiivažlfeimte
I*jį
sarvybėmife pnsižnni
2 4, Pafonr* IfoHnų ta*
niinėri vietos L* Bv* Kariun
pyka laepoic (Jaly) as, lWt
kfe Twl/l, iiuoml
dina stipria viso pasaulio ra tikrasis linksmumas, o pas
vnjnwiiro
D-jos
skyriaus
rūpiem
per

Petro
parapijų# ferfcfoBje, Flfth \ gerb* kuoptj valdybas 1
Pilnųjų Blaivininkų N, Anglijos
tukus varančia spyruokle. kui palyginę tikrąjį links iip^kritics pricMmini* anilžiniž- Birželiu 23 dienų Vilniuje nai pastatytas meilinis pa pf.t South BiHifoii, Mhhk. Besijos
migti# prie Šio ičvaziavittKJ.
Taipt džimigsmas yra labai mumą su taip vadinamu gir, įkas Lšvažiavimas bus mgpįttčĮo 23 fiuvb toks atsitikimas. §m- minklas ir jau |jašventiiito prasidės Lnų vai. po jpiėtij. Hsrar- foiivkitr Huorgaiiizuoti savo
brangus dalykas, bet ir tuoju linksmumu, pamatysi* dienų Maironio Parke, Woreeater, Čiumų apslpities dvarinin- Vietos policija birželio 9 d. bu.kml kuopos priaių«tiji nkaitliii- nijw koniiminjps, kad kirkrti
gai atstovu, no# Mivažkvinm Vaujps Angliju* kuopa
pj Vertę.
Mass. Todėl viso# Blaivininkų kuo- kas Z. Ch. išmaipes kontorų* atėjusi surąše prfitokolų.
nu* kiekvieno jų
vertę.
džiaugtis reikia mokėti. Jau Ine
piieiMnnnU Taipgi bus aviirfoą tų šiame išraŽiaviim1 akaM
apskritai, kaip• mutuoti ir lavaiiavune akaithngti je apie 2000 ak į smulkias
romėnų filosofas-A. L. Se- Linksmumas
reikalų svarstyme lioeiant dides Turėsime visokių įvairua%'
\
monetas po 2 ir po 5 atfoiM 'fimęl&i,- Rimšės v., Bra- nę dalį npskrHu^*ktiopų ir naujos taf : mur.ika, dainoa, p
neca sakė t ^Mokykis džiaug sakyta, yra magaus tmn’daų-vauti,
tis!” Ir iš tikrųjų. Juk visi tikra nuotaika. Ji pasireiš-j Kefoodis: Važiuojant nuo Bra- atėjęs ties JBofaišcs riiumis, slavcs apskr. Gegužes 24 J. apskrities vrtdylm rinkinis*.
žambri ir t. t Palange*
Apritr.PtouT.
yra gražburiai paripiurięa
Žinome, kad knygii bei lai kia tam tikromis išorinėmis tony ir privaiiaw" Wtc City, kur paprastai pijim bedar ninsų sodžiuje imro mal
’ oris ežere maudynėmis.
lengvai pa- l>e^ia
PA° kairei ; iš Wor- bių, ėmė dalyti pinigus. £n- dinta dvi konudijėlės: •‘Ap
kraščių skaitymas yra labui foiiponus, kurios
PffttalooMfah' bitnleriaj, pntmwilw\ .j
-r
cester vaaiuoiant—po dainiai.
Laukaune vfeų ir maloi
pagirtinus dalykas, bet tik stebimos ir kitų. Juo dau-; ^ingai viMUS
pranfamu-Vad uoriučių gilu siriko” ir ‘‘Aklą pažins, Mk knrie,KkeWHiu»i •'parMnfofe* tlte , W>HnKini(\
verti
P«ni»o<
Ko*iWj* ti atsirado ,wriža, o nedaug kvailą supras?’ Siiyaidinti r«lVisi
tada, kai skaitomos geros ginu yra tikrumo žmogaus
fcanfiaiato
gnrsW«5* “DnrblpinjkP."

Linksmumas irAlkolinUi
Garimai /
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Pastaba: Lietuviai katalikai, priklausantieji riaus teisėmis, gavę apskrities valdybos gUtikuną. apskričiuinėi eciit rifu
*
hgifsų Federacijos Centro Valdybos Pirminiai
kitataučių parapijai, tos parapijos klebonui nutin
3. Skyriaus dvasios vadu yra vietos kleljonas ar*
skelbia spaudoj Kongreso laikų, vietų ir <b
Bttjouus
kant gali sudaryti Federacijos kuopų tos parapi b:i io skirifiiojis
tvarkų, kurių nustato Federacijos Tarylsi.'
L Du arba dau gigu Federacijos apskričiai gali
jos ribose, artai prisidėti prie artimiausios Fede
4. Darbų t varka gali būti pakeista ar papOdj
4. Skyrius renka sau pirniininką, sekidorių ir
OUvlvlV t A A? Wkv A M-V, AJ iia raiomi.
racijos kuopos.
.
‘
*
Kojigrtw
jo palies nuturimu,
iždininką.
.
■f 2. pederaeijos apskričiai, iimf sudalyti rajoną,
....
2. Federacijos kuopai gali priklausyti, arba josj
5. Keirianui ar papildoma Kongresu d
* A pskntiif
praneša apie tai C?ntro Valdybos Stkratorini.
nesant, patys jų sudaryti tų draugijų ar orgauiratvarka gali būti tik tais dalykais, kurie ne vt
itą ar jo pasikeitimą tvirtina
3. Rajoiio
L Ten, kur vienam mieste yra dvi ar l[ėlius liecijų nariai, kurios, nebūdamos priešingos kataliky
kaip dviem savaitėm prieš Kongtesų buvo pi
Kongresas
ir
skelb
iafsit viešumon.
'
.luviij KttKUiKiL parlipijvs, ui ptuąpijij
[ĮįflUCUJtm
bei, visgi nėra-prisidėjusios prie Federacijos.
ti Federacijos Centro Valdyjios Pirmininkui, iri
• »
4. DrikiuusmUi eji rajumu Federarijo* apskri*
3. Kuopos Dvasios Vadas yra’vietos klelionąs,? skyriai sudaro Federacijos apskritį.
kuriais sutinka Federacijos tarybą savo prie
2. Jeigu toje apylinkėje yra daugiau lietuvių čiai yra atstovau jami per apskrities valdylms. grvšuriamęposėdy.
arba jo skiriamas kunigas.
4. Kuopa ranka sau pirmininkų, sekretorių ir• katalikų patapijij, tai tų parapijų Federm4jos sky- Dirmininku ir sekiHoriimi yra to įgr&rities villdy*
į^fitubu: Terlniikipio pobūdžio įmsuOynM
ritu priklauso prie miesto apskrities ir jo vardu bos pirmininkas, k tiriu raidą rajonas nešioja.
iždininkę.
ba
didelės svarbos nenumatyti dalykai Kon
5. Federacijos; Jirjomsgalt tureli savo snražia\*adinasi.
5. Kuopi gali turėti savo iždų. .
nutarimu gali papildyti ar pakeisti Kongreso &
3. Apskrity priklausančių skyrių sąstą tų įregis- vinms, kuriuose ai atovai dalyvauju f n pačiu t var- bų tvarkų neprisilaikant par. &
(j. Iždopftjaimts sudaro:
a) nario metinis kuopii mokestis, kiekį nusta- trtioja apskrities sekretorius pas Centro"Faldybos laiką ir rietą mistiįto savo posėdy rajonui prikliiuU. Kongresui vadovauti ir jį atstovauti Ko
*
sekretorių ne vėliau gegužės 1 d. Šį sųst afą ar jo sančios ajisktičių a uldylx<
to pati kuopa.
sas renka pmidiunių iš pįiininmko, dviejų vii
K Fajono šuva: davimus ranka pmidhnną ir ko
b) piknikai, išvažiavimai ar kitokios pramogos.* pasikeitimus tvirtina Centro Valdybos įlirmiuin*
pirmininkų4* <M<'jų sekretorių*
njisijns ta pouiiv tv tiyka kaip ir kongrese.
7. Kuopos sekretorius nevėliau kaip kovo 1 d , kas ir skelbia viešumon.
7. Tvarkai dailuti rebkmnl du maribdkos.
4. Apskritis galį turati savo stiražiavin uis. Ats *• 7. Bujono suvi žiavhno nutarimai yra priralopraneša apskrities ir Federacijos Centro Valdyboss
8. Karių įgaliojimams tikrinti renkamą i
ini
ėiiioiio nnri mis. ieiini tie iiiifnriniai itėru
sekretoriams sųstatų ir adresus kuop* valdybos iit* torai į suvažiavimą siunčiami tu pačia tva eka, kaip
datų komisiją & trijų narių,
liendių narių skaičių. Metų bėgy įvjTkstaneiu» vai ir į kongresą* Kuriui, kiįrie nėra ivikalingi įgulio- yriešinfci Kongresel> nutarimams. Kilus šiuo kinu*
K Hvrikimmnnii ir ąpaūdai atstovauti m
dyboj jmsikeitumis taip pat praneša mmėfieims jinio kongreso posėdžiuose, gali dalyvaiti i apskri- simu ginčam* Cei itm ValdyiioH Dirmhunka* sū konušija iš trijų narių. ;
rtsuųluojn mitarii nų Ir ĮMidiioda jį svarstyti ir
Ėckratoriams.
' - /
' ties suvažiavimuose špreiulžiamuoju balsib
1(1 HmnanymnmtMvaMyti ir mdiueijon
5. Aįiskrities suvažiavime spreįujžtam uoju būt- sparti uitiminųsii im Kongresui.
minti
miĮciima komisija iš trijų narių.
4
P.SllĮf'iUff
WI1 1lU’Vk i iyoį11**4
iii frT-r**YTk
flūItrVll
il’in SKj
oVvJulija
feill yHllJLJ
vVvIji
/11 > if t♦ iM.
'
.*3|l
lilrV tiltIV
Vitiljlt
11. Ksanf Kongrese garimigieim aveHuąjį^
1. Lietuvių katalikų draugijos ir organizacijwb
(j. Apskritie* suvažiavimas renka v eiiericms
1. Vyriausias Federacijos orgmm*w yra*K»Hi* ( gali būti rankami gnibea pinnininkais ir kr
viriios parapijų* riljose sudani Federacijos skyriųh' nietams ių*dcritie« valdybą, kurią, rtulan n pirmipriV praHmnm stalo.
2. Drie Federacijos skyriaus iniklauso vietiniė ninkas, vice-pirmiinųkas, sekratorius ii1 iždiuin2. Kongrt^l r«mą kurtą į niėttig šaukia Federa12. Visus nuo (i iki H rankamu* aamenh
Federacijų* knupm
‘
vijo* Centra Val<] ylm* Firmįninkas, jį atkblu> ū gmui poriilĮti Federacija# Čenth* V*MyW«
L ‘ i’arapljoje 'kiūioje tebūtų Federa* s 7. Apskrities dvasios.vadasturi bųti IrasisKis. jUĮn vmlonmja iki bus išrinktas vinis pmidimiMi* miuinkas ir 'Kujjgnmm juos ranka ak
* 4 . ♦ it i. ir rajkaiiiMm* kmn isijų*.
rijo* kuopi, arlai draugija, jinai skiiitonm kaipo Jis Mikumas suvažiavime.
<
būdu.
skyrius.
"
*
'
, 8. Aj^kritis gali turėt# savo iždą, kn rį Madaro
Beik alui eraut, Kmigtvras gali1 būti
Priimt IMkiiIld efent m Mariai,
Pttalahi^ Kitataučių jmrapįj<we esančio# kuo►- pelnas iš piknikų ir kitokių pramogų.
šmiikanm* ir dažu imk
gnriaV mrnun
pus gali prisidėti prie gratimo Federacijos akyr*
ii Nevėliau, ktiip dvitmi mem^ais prii'š K<«i- tu biilferimih
N arm nietinm mokesum apskrd is m moka nei
j.
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Ur atidėta* Iki rapiftlfo 23 d.
Buvo atrilanką atstovai nuo V.
V Sąjongp* kuopa* S.ŠmpŠaa Ir
frkanMlįaią kwta
tikslą

ICVA7I AVIMA^! “PALANGOJE” lawrence, mass.
10 v fuLIfn v II vlf>hJą Mwrik«, dainos, prakalbo*, žaislai...
I

wnc*s ramus
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pUjte, UŽ nepaprastai gražų paro
dymą, papuošimos dailai pritai
kintus bažnyčioje. Alki tau bran
gus tautieti, u| rūpestingumą ir
gražų patarnavimą. Viri mūsų apylfa'kė* lietuviai buvo sužavėt!
Žražiu patarnavimu ir nepaprastai
mandagiu ir maloniu clgtolu.
Liūstančiom* širdims kartu buvo
d^iagmno pimą kartą Ląston^
matyti lietuvį graborių; gerėti*,
kad lietuvis graboriu* turi daug
gražeanlų* reikalingu* pariklymų*, kokių dar eaMtonkčial nolMivomatę,
į
Viriem* minų apylinkfeP lietu-

nebepajėgi dirbti ir U rūpestingo* Turi pranešti kaip pametei savo
Onos Juknienės globa* buvo pasi pirmas popieraa. Bandyk atsimin
ėmusi dūkti p, B. Miklericuė, o ti kada gavai pirmas popkraa ir
PHILADELlUnA, pą^ paikiau dūkti Anasta*iją Ir žen kokiame teiame buvo išduoto*,
••*4
Kazimiero parapija liepos 12 d tas Juoaapa* Krikščiukai į Bethturėjo gražų piįmiką. Buvo iitvą- lehem, I’a, čia velionis per 30 mžiavę daug jaunimo iš
žtavę
B Trentmb
Trenton, X Vaičių buvo labai rūpestingai ir
Mes priimam LIETUVOS
J, Buvo kumštynės, rbtyųls. bė grąžtai prižinrimas, Gailestinga*
gimai, Visliose žaidimuose Jaime- žentą* p. Juozapa*, kaip kūdikį BONŲ kuponus už pilniui
pbitadclphijo* įminimą*.
globėjo Ir sulauki, kad ant jo ran
pinigus.
*
t
Parapijos jaunimas labai gra kų ir ląirl.
A «* flvą« Povilą* stengi*! gra - Perkam LIETUVOS BOžiai pąąlrodė ir yrą tikru pavy*džiu kitoina pąyipljom*. Todėl žiai aprūpint i savo dukrele*. Ir sa- KITS įr mokam pagal dienos
sulaukęs,; kad
tvo džiaugsmui buvo
‘
J kursų.
garbi mūsų jaurimri.
Tokio linksmaus Ir gražaus pik jo viso* trys (lukrells Amerikoje
Mūsų kK AituvS atdara , ir
niko čia dar nebuvo. Rengėjam* buvo gražiai aprūpintos, išmintinii«rdŠ’ssn.
go« moteto, pasiturinčiai gyvenan- vakarais iki B valandai.
kus reikalui atsikreipti į p, X Ka
Parduodam laivakortes ir
i čio* ir jį toimtYlje galijo tikrai
valiauską, Philadelphijofi, Jo pagrabai aprūpinti.
siunčiam pinigug—doleriaia
tarnavimas “"daug gražesnis, bet
Poną* J. Krisčiuka* verta* pa —-j Lietuyą, Lenkiją ir Latkartu i? daug pigesnis.
garbos už gražų savo uošvio pri
. Dar kartą tariame širdįpgos pažiūrėjimą jo senatvėje, nea kitas
dlkos žodžius visiems pareiškia
Nuo dabar ant čeverykų,
fikras sūnų* taip savo tėvo nepri
šiem* patarnavimo ir užuojauta*
žiūrėtų, taip kantriai ncliglntų, skryljčlių, marškinių ir baltų
mum* mū*iį tčvelic laidotuvių mė
per 30 sav. kasdien po keli* syk skrybėlių numužam 10%, ‘
W0RCESTER, Mas*. — Liepos ant savo rankų nenešiotų.
tų.
- Jo'
~ \pa-‘’
Baltų šiaudinių skrybėlių
Dukterys ir žentu
19 d. atsilankys Worccstcr’yjc vyzdy* liks kiekvieno hcthleheJuosta Irides vyskupas Vėtras Būrys, Marijonų mitria ir eastoųiočio lietuvio at turėgim iš Italijos vėliausios
generolas. Vyskupas atlaikys mi mintyje ir širdyje. Bet p. Juost* mados,
šias ir pasakys pamokslą.
pa« nepasigailėjo ypatingo vargo
Malonėkit mųa nepamirš
Po pietų, yra rengiama* dideli* išpildyme paskutine* aavo uošvio
ti.
piknikas, ši* pikniką* įvyks Mai valios. Jis pasirūpino, kad i^šv.
AMB&I0AN D1Y GDODN .
ronio parke prie Quinsigamond
Quin*igamond ėė- Mykolo bažnyčios būtų palydėtas
STORI
BALTIMORE, Md. — Liepos T Žero. Visi šitą vietą žino dėl jo* į Šv. Bernaičio parapijos kapu* ir
P.
B/RTKEVIČIUS,
g»v.,
d^ New York’e Aušros Vartų pa gražumo. Galės visi
jauni, sa ten amžinai atsilsėtų greta savo
rapijoje įvyko rytinių valstijų ka ni, ir maži — pasilinksminti, kaip dtougų, kurių tarpe ir norėjo at- 873 No. Matu Bt., Mostelio, Mus,
talikų seimelis,, kurį atidarė K. tik norės. Bus visokių sportų ir šilaiti.
KruŽinska*. Vedėju buvo kun. N, žaislų, o kn* noris, gali* ir pasiA. a. Povilas iš vakaro 5 liepos
Pakalnis, pagelbininku—kun. Kel maudyti. Visi nepamirškite atsi1- atlydlteą iš Bethlehem į ^v. Myko
meli*, rast. — $prannitta ir Dum lankyti į šį didelį pikniką. Lietu
Lietu- lo parapijos bažnyčią Eastonfe, gi
čius. ■.*
viai atsilankykite skaitlingai-į šį pirmadienio ryte atlaikyta ifikiL
Kun. J. Balkonas, .išduodama* pikniką.
mingos su asiria mišios, vietos kle
savo raportą, kaipo ‘‘D-ko” Did.
Jtemgijri bono kun. S. Draugelio pasakyta G*rt*urin penio. M«* perduodama
New Torio skyytau* redaktorius,
p**t* Ir poplera pigia* negu
pritaikintas pamokslas ir, daly jęer*
kttir. Be te, me* gentim** Mammi
reiškl labai daim džtaugamo, kad
vaujant
artimiems
ir
pažįataM rida** įr lanke. <MmU* ėtaąajk
mm*M si nmrinift
ta* pmtapfo tabA anbfaufao ir ki
miemaj, palydėtas į šv. Bernirdai
IVlMhJJ iMNERJRI ■
CKB8MA* A S<nnJKA
ta* kolonija*. Terpe kitų ir Balparapijos kapus.
ITS MIlHHirry St, Worce*ter, M*.
į Bethlehem išlefeti ir palydėti, ki timotoj parireMU korespondenci
Dalyvi*
Dtal 4-721*
tų taip kantrus lūkuriavimą* East- jos ir “Darbiriuko” kas savaitę
one parapijos svetainėje mūsų ir parduodama iki 50 egzempliorių
EASTOK, Pa. — Liepos mln. G
KOPUOt PIRMŲ
a. a, mūsų tėvelio parlydljimo pa prie bažnyčios darų. Tai vis to
d.
įvyko
a.
a.
P.
Pareigfo
laidoP0PH1Ų
puslapio
nuopriaai.
Ir
tiesa,
kad
sitikti, mums labai brangus Jūsų
KUstima*: Pamečiau savo P‘r-|
užuojautos ir nuoširdumo; pareS- mu* BaltimorieG®* pažadino prie tuvis. A. a. velioni* prieš dvide
PIANAI-JUDK)e
kimas. Ačiū jums už jūsų- gražia* darbo ta* puatapi*. Me« džiaugia* šimt metų atvykęs iš Li«tuvo«, a- hm* popięras, kuria* gavau 1928
ULDTTUVM
širdis ir gražų patarnavimą. Kast- ml« ir dėkojame kun. J. Balkūmli, pte dvidešimt metų išgyvenę* m.. Kur galiu gauti kopiją tų pokurta taip mūsų {kolonijąsuartino Eaatonc, buvo visiem* Easton’o ir pięrų? .
oniėčių pasigėrėtina* pavyzdy*1—
be skirtumo pažiūrų ir nuomonių *ii rytinių valstijų seimeliu. Ttai apylinkes Betuviams gerai žino- • Atsakymas? Turi paduoti apliWOBCBrra,lfAM
J
mas. Iki pat žilos senatvei dar- kieiją Distriet Director of Naturkartu -susirinkti savo tautiečiui Baltimorto lietuviai turi nusi
T*L4-M90
paskutinį patarnavimų pareikšti. džiaugti ir dvigubai pasidarbuoti bavosi sunkiai, kaipo paprastas aliaation. Su aplikacija turi padarbininką*
ikižilancnatvė
pakir.siųsti
dvi
mažas
fotografijas
ant
Ypatingai tariu ačiū p. J. Ką- 1 'Darbininko” prasiplatinimo nau
tvaikui Iš Baitimoršs to jo jėgas. Jau ąpje porą metų kurių pasirąžyk Vardą, ir $10.00. **M*MI*M**MIMa*NM*
valiauskui, graboriui iš Philadel- dai.

Ir rraiAtesą
Hteuvtem pri
sidėti prie vietinis kuopos.
Pateką penktadienį paahairP
rjC- W0RCE8TKR, Mum. —
SMrinkimaa, ners neskaitlin ponia Vtaol PmnkW, gyvena*!
!V| vasarą Aušros Vartą parapija
gas buvo, bet rimtas.
1305. W. Legington 8t. Mirtie*
PĮPUtesi prie dviejų nepaprastai
prieŽaati* tam nudėto* didljanP»įaMąfarkbb
tfe suparalyžavima* Iš pradžių
g; }>tapoą 20 d. ofletaltai Ha atsih^rkys Jo Ekącelenrija vyskupas
pradčję rankos šalti
nubojo ga
pradžta
fcalti ir uurtojo
jumo
pagaliau* vtaa* kūną* ta»
ra»tr«J»r*wUkMi BS/,«. Jo Ekiu
%Aneij« umiM žinomu
po stabu ištiktą* irtairtta biivo ne*
išvengiama. Mirė penktadienį ir
lta0vtajn*, todėl vist didžtausln
pirmadienį įvyko laldofnvto, su
p^Mkmljimu Taukia to* valandos,
irinti* MiŠiomi*. Velionė* vfcnfur1|įda išvys tą brangų svečią, PirNaujgą, g«i kai-kuriyn»M pąrapL te dūkti dabar Br. Karimkro ae*
IMutienį 7:30 vai, vakare Jo Ek*jonam*
nepąžįMląmas kunigą*, ku-i aell. ,
•alsueij* Vyskupas t bernaičių ij
išMlmingota procesijoj ria atgailojo 8umą mtUų Wnyją btis nulydėtas lMŽnyčion, čia j?ioję_pereitą *ękm*dknj, buvo tik
ką iš Lietuvoj atvykt* kun. VW
pąoaky* pamokslą ir suteik* palaimįtaimą, po to vėl procesijoje bu* ėenttą Puidokas. Gerbiamą* kuf/g^dtta* atgkl klcbonijon. J, E. algą* baigs Kauno Seminariją ir
tokupo Būvio atsilankymas — tik pernai buvo įšventinta*. Iš
buvę* Betygaloj vikaru klek lai
Storini* įvykis Amerikos lieko, dll nepakenčiamų varžymų iš
wrią kolonijoje.
HARTFORD, Con..~Liepos 17
Kita* svarbus paltai Aušros tautininkų valdžia*, galų gale bu
d., penktadienio vakare, Šv> Trejyvo
priversta*
palikti
JJvtuvą
ir
Vartų parapijai įvyki* — tai diatvyko Amerikon, Svečias keti bčąbažnyčioje bus speeijalls pa
imas metinis parapijos naudai
na aplankyti kiek galima daugiau maldos, kuriose dalyvaus vyskų*
Amerikos lietuvių kolonijų, ir ap- pas Būčys,
‘>4t. bažnyčiom. Austo* Vartų pą- sistot i/ik i politinė padėtis Lietu
savo metinį pikniką viauo- voje pasikeist
- sjrt surengia. nepaprastai iškilKalbant su kun. Puidoku apie
sritagai, bet šiais metai* daromo* dabartinę Lietuvos padėtį, tenka
• ■*
' ■ ......
dsr didesni pastangos. Aušros *ti misistcbljimu patirti, kaip
t riirtų Dr., M<&rų Sąjungos kuo- sunkia! varžomi šiais laikais pnTarki širdingiausią ačiū. geri),
u pi jau seniai mina kojas, kadztik prasčiau*! katalikų ir kitų su val
mūsų .klebonui kun. S. Draugeliui
,jf girai svečius pavadintų Choras džiai nesutinkančių stovių veiki už pareikštą nuoširdumą ir patarMiklina savo balau*, benaą pučia mai. E*ą netik visokie susirinki- navimą a, a. mūsų tėvelio palaido"Mdąs, kad ilgesnis būtų, jauni- mni ir kalbos, net. ir bažnyčioj pc- jime; ponui vargonų statytojui ir
H^a svarsto, kokius čia Šposus iš- mokslai varžomi, ir pertraukom!. vargonininkui A, Radzevičiui, už
1kMąti. Visi supranta sunkiuose bet kiekvienas nors kiek daugiau jo gražų papuošimą gražiiTvargo’ftmtuoaę parapijos skaudžiu* roi- pasižymėjęs veikėja* nuolatos esti nų grojimu laike iškilmių ir pa
Jkpta*. Ta* ^ikra* pricteli*, tas-tik- šnipų apsuptas, jo raštai cenzū
gelbėjimą laidotuvių apeigose; dė
g|a draugas" parapijos, kas dar- ruojami, jo namai kratomi, ir kojame
kojariie visiems mūsų giminėms ir
ir remia, kada labiausiai draudžiama jam išvažiuoti iš gy pažįstamiems taip grąžtai ir skar
talinga. Afrilankitenejl į plk- venamo* veto*. f
dingai dainavusieji* mūsų tlva»e tik smagiai Ftoleta laiką, r Tokie gi varžymai ir patį kum
lio laidotuvėse. Jtteų nuoširitamas
r fc- skaitysi* P*r*pita* priete- Puidoką privedi prie to, kad jis mum* parodytas, vienų atvykimas

nu.

SEKMADIENY, . .

MUMMAS GYVUOJA

LIETUVOS BONAI

ATVYKSTA MANGUS

MANO PARKA

paliko pirmiausią savo vietą ifet/Viena* rengijų galoje, ir pagaliau* Kaune paakio
rč nepakenčiami gyventi. Anot jo
paties — nors valdžia tiesioginiai
jo neišvarė iš Lietuvos, bet buyo
pridaryta tiek daug nemalonumų,
,
12 d# įvyko LDS. 6-tos kad ilgiau ne|<lėtas iškęsti.
oš susirinkimas, Be kitų kuoPrimdami nuoširdžiai šį drąsų
reikalų, svarbiausia tai buvo veikėją Amerikon, privalome išytoausytas Seimo raportas, kurį reikšti savo darbai*, kaip pirmiau
.^bavl Antanas Kaunietis, buvęs savo protestai*, mūsų užuojautą.
dhtoyn. Raportas uŽgirtas. e
tokiems kovotojams už tikrų Lie* Apskrities išvažiavimas, kuris tttyoB laisvę prieš fašistinį diktnlįrv® numatytas liepos 19 d., da- tūrizmą.
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šaukti ekstra Federaijos Tarybos iiosėdį neaišku- pripažintas, skaitoma# Kongreso daly’viu-svečiu^ bent dd kartu į metus :
arba Kongreso sprendimu visai šalinamas iš posė
a) Kongreso darbų tvarkai nustatyti,
mams spręsti.
mums
b) iš vakaro prieš Kongresų.
19. Prieš pradedant Kongreso posėdžius nariai džių. '
6. Federacijos Tarybos posėdis yra teisėtas ne26.
Rekonienduojant
kuriam
nors
dvasiškiui,
išklauso šv. Mišių ir atatinkamo pamokslo. Antrų
Kongreso diena laikomos Šv. Mišios už mirusius Kongrese-gali dalyvauti svečiai ir pirmininkui lei Žiūrint atvykiisiiįjų narių skaičiaus.
7. Federacijos TaiylKis Įjosedžio vietų ir laikų
Federacijos narius. Federacijos Centro Iždininkas dus jie gali turėti patariamųjį baH Kongresui
nutarus,
svečias
gali
turėti
ir
sprendžiamųjį
balsų.
dviem savaitėm anksčiau skelbia Federacijos Cen
užprašo abejas Mišias pas vietos klebonų. ’
27. Visi Kongreso sprendimai daromi paprasta tro Valdybos Pirmininkas.
20. Būsimo Kongreso vietą'nustato Kongresas.
v
8. Federacijos Tarybos sprendimai daromi pa
J Pastaba: Federacijos Dvasios Vadų skiria ar
21. Kongreso posėdžiai yra teisėti nežiūrint at- balsų dauguma.
FederacijosTaryba
prasta
balsų dauguma.
keičia Kunigų Vienybe savo visuotiname suva- • vykusiųjų delegatų skaičiaus.
’i
*l>.
Federacijos
Tarybos protokolai ir sprendi
22. Visi Kongreso nutarimai eina paprasta bal
L Federacijos Taryba arba mažasis Federaci
16. Kongresas pusiau slaptu balsavimu renka sų dauguma ir yra privalomi visiems Federacijos jos Kongresas, svarsto ir sprendžia visus svarbe^ mai skaitomi Kongrese ir dėl jų išnešama sprendi
_
A
ts Centro Valdybos narius:
napamSs
mtiB klausimus, kurie kyla laikotarpy; vieno ir ki mas.
a) du vice-pirmininku
23. Kongreso atstovus be įgaliojimo su spren to Kongreso ir kurie reikalauja greitesnio sprenV. FBDKRAOIJOS DRAUSMĖ
b) sekretoriaus pavaduotoją
džiamuoju balsų sudaro:
1. Federaciją atstovauja jos Centro Valdybos
diftio.
t ■
’
o) iždininko pavaduotojų
a) Federacijos Dvasios Vadas
2. Visi Federacijos Tapybos sprendimai yra Pirmininkas.
d) du valdybos narius.
b) Federacijos Centro Valdybos nariai
2. Kiti asmenys legali atstovauti, turčdaiui tam
privalomi Federacijos nariams, 1>ei jie turi laikinos
j 17. Kandidatus j Centro Valdybos ir Revizijos
e) Federacijos Revizijos Komisijos nariai
galios. Jeigu sekantis pų tų nutarimų Kongresas reikalui Centro Valdybos Pirmininko įgaliojimų
bijos narius išminuoja .Federacijos 'skyriai V d) Federacijos Tarybos nariai.
nieko apie juos nepasisako arlwi jų neatšaukia ar raštu. .
'
12 asmenų, dominuojama patys žymiausieji vi?
2L Kongresan siunčia delegatų: .
3* Asmenys, ntvykstantieji iš Lietuvos aukų rin
nekeičia, sprendimai įgyja julnos galios.
Amerikos lietuvių katalikų darbuotojai. Jų są*
ą) Rajonas-r-3, b) AĮiskritis—3, c) Skyrius—- ‘ 3. FederacijosTarybų sudaro!
kimo reikaH ptivalo turėti Lietuvos Katalikų__
s* ne vėlinu gegužes 1 d. siunčiamas Fedetaci- 2, d) Kuopa—l, e) Draugijos ar organizacijos tu
a) Federacijos Dvasios Vadas
Veikimo Centro įgaliojimų ar sutikmų raštu ir FėCentro Sekretoriui ir skelbiamas spaudoj, ne rinčios iki 100 narių—1, o turinčios virš šimto—2,
b) Fedenicijos.Centro Valdyba
defačijos Centro Valdybos Pimininko Mitikinių
aa dviem menesiais prieš Kongresų.
_
fj Katalikų laikraščių redakcijos—1, g) Centrinių
e) Revhijbs Komisija
raSt ii, pirmiau negu atvyksta Amerikon.
Paata&u Nominuotas asmuo ųepareiškes savo organizacijų centrai turintieji iki 1000 narių—1
d) Federacijos Rajonų Firmininkni ir Rekm
ji—Asmenys išdūrintieji tokių įga
♦. •
tikimo dėl nominavimo, gali būti renkamas ir ir po-vienų atstovų nuo kiekvieno sekančio 1^000 ar
... J
toriai
liojimų ar sutikimų griežtai nebus įleidžiami į ka
amt jam Kongrese.
jo dalies ne mažosnčs kaip 100.
e) Ajiskririų pirmininkai ir sekretoriai
talikų tarpų.
■ *
t IK Kongresas pusiau slaptu balsavimu renka
25. J 24 įvardinti delegatai turi turėti raštu į*
f) Katalikų laikraščių redaktoriai
Pariabo; $2~-Aukų rinkimas yra reikalingas ir
Revizijos Komisijos narius, kuriu pareiga bent galiojimų. Vienam rašte gali būti daugiau negu
g) Centrinių nrginigaeijų Cento; Pirmininkai atatinkamo Lietuvos vyskupo leidimo.
į j metilą patikrintbFedemcijųg Centro Valdy- vienam asmeniui įgaliojimai
\ Ir sekretoriai
k,
4* Katalikų laikraščių Redakcijos be FederaciĮb knygas ir pinigines apyskaitas, jns pasirašyti
Pa^įabft:
Laikraščių Redakcijų ntstovi| į4. Federacijos Tarybų šaukia ir joje pirminin jos Centro VaMybos4?irmininko mdikimo negali
'referuoti kongresui.
galiojiimis duoda Redaktorius, o centrinių organi kauja Federacijos Centro Valdybos Pirmininkas, skelbti jokių aukų rinkimų ryšy su Amerikos lie*
IfytMa: Rlvisijos Komisija kiekvienų metu zacijų Centrų—Centro Pirmininką*. Vigųkitų de- ueknrioriaujn—Federacijos Centro Valdybos sektuviais katalikais.
i kontroliuoti Centro Valdybos visas knygas ir legatų J23 įgidiojhnai išdiiodnnii vietem klebono.
tetarius.
5. RcdakrŲoa ncpriritaikimčioą $4 nuostatų nu
i reikalauti Centro Valdybos Pirmininko suPakabas §2—Atstovas, kurio mandatas tais ne
X Federacijos Tarybos jiosčdliai yra daromi stoja būti Federacijos nariu.

* 13. Kongresas išklauso Centro Valdybos ir Ko
pranešimus bei diskusijas dėl tų pranešimų
iį išneša atitinkamus sprendimus^
• * 14. Kongresas tvirtina pereitųjų metų piniginę
apyskaitų ir nustato būsimiems metams biudžetų.
► 15. Kongresas slaptu balsavimu renka Federa» ,Centro Valdybos Pirmininkų^ sekretoriui ir

.

ta

vietas žinios

PADOOIK GERBS ‘
UKANOlft

Man. Jura* rato, kad B aatar-l
kaus laivo plaukimo kruta-drt’ba I
rašanti runka, (.ha* **to ncWoįa*. I

to. Jtotap* drj* tagia didelj
Keleivių
apie
3003,
DidŽmaioje
pikfeta Ptakata i Rvaervaticm
Mito
žydai ir vokiečiai
,,,
Bedfard, Mta
>BAMO BALIM10 LAIMBJIMAIj niuą ManpięKe universitete, MiL
Vieta netoli nu* ^faifaidge, fa"
duosiu vfani kartu arta dalfarimf
‘ teuthterimteėtoto. r "d
įbal
groM panikių**
ti dėl savo rMfcėtet gemvte, Jw
Prieitai* psnlavimo, groit mito’
Ma« Pranas Galini* laimingai bai
amo tomL» omuiys f
ptelryfo studijuoti kslW* ir >to*
šluoju Lietuvon, Rakandu* galiu t
gi Hąryardo Unlrotattrfa. Biri*41eko l.iJko#, "DurUnlnko’d
MnaUt^am
jo f IIarv*Įd*d uiiivemitete.
matyti naci 4 vai pfc
7
lio mintoj Bostone ji* laikė egta 1
44 VUtmi
(u(>1
Pr. G*Uhb j*u turi du inokikj teMnutaAfo,
vat
vakaro
atfję
pa*
V.
MaŠtafaL
.<
minu* gauti teiną Hti mokytoju
miaukė Minute aėešteA-^eiiŠBUiiėLl
J*to* P*k*BM0* avetamej tuoj
Btaoną Mokyk/ota
Jfapjariinal lailjsnius -» B, B it M. A, Šiuo Xi>wJr „rita UprtMfto
metu, kaip girdėti; jis rcngktei pa
tavo fa vokiečių ir pmiuitlšų kaiIr XH.Hk* pn*j ir »r<4ta .tthelj.
*
rengti disertacijų (mokslo veika*
P, ivnlkicne m>ta ir getai jg».Įtal«#ijg b#tate laika,
faį ir M fatorijta
lų) fdonoiijoė dukterų laipsniui
Drauge su Pr, Galfaiu teikė ejp
ėbtri,
•
•■ * ■
t
••- ■;I
.u.«■ -ul '■,|",'"'"[Tr.
gnuti
* '
Taigi, yp. Ivulkat MMilaukU ant-1w
*u
gaminus keliolika asmenų. NeteMalonu apie Pranų (falinį ražy*
to M. Rvefctanse ir linkime
«aad«aitt, k«i paeina H
* tai tenai teko sužinoti, tad iš lai*
U ir todėl, kad jis yra u Darbi*
kfariųjų egaamenu* tik rtas* Pr
> ,n^»n n».h«ki>Hii
lliuokiM. in» pnMiriHaa mto naninku’* geras kuidratlarbir* O kas> gražu, partafamij.
W. Mflk SU tatra D ir B
Galini* išlaikė ir dargi tetai geraL
B Itostoniečių nežino Pr. Galinio,
a*rawA amrttorrfmt
1^*MM*?“* *« teMfatel*
Įvertindama Pr. Galinio gabu
kaip tikro lietuvių tautos pu**
» *^*^7 , ATOBTOvy
L|
i>etro bažnyčia* liepų* 18 d.
mą ir darbštumą, Boston Latfa
»O. BOBTOM, MAM
trinto t
Liepoa 15 tL Vakaro laivu I|av*l il rvio
Bchool pakvietė jį į «tvo mokyto,
todėl linkime lietuvio vardo ke* Ixmg ^hnd išvyko dvkm savai-1 j
*Ioj« kr*Hluro> Vilimą gstel ri*
jų skaičių. Ir litro Šio rudens Pr.
lėjui Pranui Galiniai geros gvei* tems atostogų p..p, Ona Viilerkai-I
tokių AMMtniakfti** irsakhį, pta
Galinis pradės mokytojo dkrbų
kutos ir ištvermingumo. Lietuvių tė ir Jodvjga Vittamtoitf Jįjji,
terlavimo atallata^ tarto, *W
dhmMITO
Boston Latin 8ehool; šią mokykją, vinių ir visokio vamBo. M*visuomenė t urėtų bftti labai dėklu* dranges-ai linki joms smagių ato-|
w
$15000000
VB1TAB
lą savo laiku jis yra įmigęs. Pa
Uote* pnpter* ano 5ė. iki SOe, nŠ
tekti į šių mokyklą yra labai sun
rolĮ. gtilją visokio didmnor Atei
,
.
■
'
F
Liepos
IS
d.^karevMbutyjr
ku, ypač MVetimtkuėfaL Pranas vfams ypač, kad jis i« vianomcnta
kit* peTOiUkrlfitL #'V~~ ~ —
1
»Atevwr»rr
iPopley Pfa?a du ptešikai užpuola
jokios paramos nebuvo tmfaukęa,
Ctapta Giria ratoteg ta toara* mtad by tarta te ta r«*ue
Galinis yra pirma* lietuvis, įŽen
HiemrJvvT; t
a
Į deimantų pirklį Sau! Lėntamky,
bet savo grynu darini ir kantru
‘ brita mada by te«m aarte* ta teook at timfr ca»o in ifartiao stata jarit,
i'Btll’ SkiKlrir, Sa. Itaton 8upu aiiižfaus, atejrknaį Š Ne*
gęa į šią, nuUtą vardą turinių,
N*N T*tk tatatota tarom *t« awty ta Hrias troro wWch form«d ta
mu prašiniiw į viršūnes. Gražiau- ply taMH.rMtainba »« P«4rMfc If rtfme ffi
Wpirtt« dei- taurai **pp*eta it ta tai ta* of ta bridy*.
mokyklą. Boston Latin Sehool y«k) paaisekimb t
r.'-----ątafr.i .y. tata. ? I 1 ■■■■
Hveiko irdirbn.
Imantun, kurie įkaiauojanii 05®,ra viena iš seniausių Amerikos mo
■II rroi 1 'f, ,„ u ir T imi
kyklų.
LAMM8III BR00KLYM, M. C
..... . .1 ■
mi'.l
11.
I n rtlteif ■! ■!>!' 11!■■■*■■«
—
—
—
—
no®.
*
Todėl lietuviams tenka džiaug ,. Liepos 13 d. vakare ‘^Darbiidn* 4OKTI Į VANDMI PBVMno l Polieijiti Lenkuittky apie aplIil lf
I 111 rliiĮMWIiiMte
m to lįn mi'j j jiiiMi
ti* Prano Galinio laimėjimais.
M1T
IIAUDINOA
I
plKinig
gialp
papaaakojos
ko” redakcijų aplanke f*VieBy*
Bet jau ne šiemet Pr. Galinis bės” redaktorius p. Jonas ValaiLiepus W d. soutblHtetonidfaĮ jfe atvažiavo į Boston’ų liepos
—Rengia
pasižymėjo, Jis jau yra dėstęs che- tis, kurs buvo atvykęs į tavo gim John Burke, 20 metų, maudėsi Į14 d, vakaro, Liepo* 15 d. 4 vai.
**, Boston Itetnyta Dukterų
kinta, kuri pieta nw>
tinį Bostonai dalyvauti savo giud- Carooit Beatfli. Jis toko giliai IĮ vakaro atvažiavo taxi į Coplėy
««dn* j| MBUiiuartjj
po glota M. Iv. Draugija
ikarfei lta
miitės p. Jlartmoniūtes vestuvėse. vandenį, norėdamas pasinerti, bet I T*l«xa viešbutį ir paprašė ušsaky- ^uta, taros fttao,
TW.So.B«lton»H»
kirti*, ekNpilosiJoH, *uiB«ludų huhu
P. J. Valaitis pasidalina įspūl- pataikė į dugne buvusių uolų ir Įtj vietų trahklny.kurilutėjoiš- brimeniE
X jJį fal
M«ri* teatata
ir t. t. atgammma.
IbflL *«* nraamtlMBo, ******
džiais. papasakojo apie Bh>ok- Hmarkiai siisižcKįv galvų. Tuojau Į eiti į New York 5 tat vak. Kl- Tflkatančial imta* alr Mi*rthish klauĮdaugi laiko nebedaug buvo, tai jis tartatai>&ta «htar *frrteiro«ik<ilyn’o lietuvių judėjimų ir labai buvo nugabentas j ligoninę, ‘
DttTUVn ADVOUTAB
Htt •Irmtate dfta kart jie var
;—Į toro deimantų nebedfejo į apeau- toj* VlLHCtf MM&įMMiUj K tli Wil*on Stirta,Monvood, Mas*, j Į
gražiai atsiliepė apie Boston’ųimtrimviteE
itetfff* ta naivatettMu
IfHUM^r
kariate i*t ite metu* įtaiki
Jani buvo aprodyta “Darbinin
BORB Dili KARMI6
5 Wb bet nusinešė į savo kaiulmri ir itikataėly vlw«ni pasauly naudojo*!.
CORNBLL UNIVKflMlTY m A. &
Kviečiame dalyvauti vfeua So.ĮI
G, WA8HINGTOt< UNIV.ta LL&
Mepos 15 d. Boston’ų aplankė |padėjo į ^*4* Greitai .užgirdo «j Jie yra patogus, britolklnti I aasL W ■ Bostoniečių* ir apylinkių lietuviu* ĮI
ko” spaustuvės įrengimas, kurį p.
didelis
karštis,, kuri* nuvaro į ka-1 barškinant duris. Lenkoviky
<lat^j|e yra Ir^taL, ir
“Darbininko” Name
Valaitis dideliu susidomėjimu ap
Ir lietuvaite*. Vieta grali ir ga-ĮĮ F
r*M***e.
(astro* lutas)
žiūrėjo.
piųt
Uarold
A.
Play,
4(1
metų
am-jbfajHiė
ir
uMtirdo
atsakymų
NiHVBLTŪI
pup
am-jbfapsė
urardo
^MVKLTin KMTGA
KMYGA apie
ple kurtunią lnIn-1 Italepuikiai pasllihksminti. YraĮI
Brotdiray, *tatk Botton
gyt. 18 Ken'nefl. St„ West|»ik«-” &mkow«p«tM.r5durto,|l«Mngki» įtartąįm vertėto
iš Brooklyn
’o vielojo Ižiaus,
Binte
„ Svočias
4 ,
.....
Jžm«s, gyv. 18 Kenncth St., West
Bostone pas savo giminaičius ,l'|Boxbur>’. Jis mirė savo darbo į-lpri) kurias įėjo nepažįstaTnaš vy*|aątų buvo karčias, ta dabar iirdL didelis ežeras pnaimaudyti ir Jai-JĮ
vėliais imsivažinčtl. 13us skanių. Į
Įstaigoje
St„ 4[W *t«W rorolM*
C5’’ t»c.
5?c* valgių ir gėrimų. B* to bu* .gerk Į*™’
piosavaitę laiko.
įtaigoje (ofisv), Devonshiro St,
BAB DRUM CO.,
>-—, . , „
..................
| vnt lw pietlK fej|.
Hivkc 90 Į įsakė Lenkowsky tylėti ir atsigiil-1
ftad Kdg., LouteviU*, Ky. muSika ir vmi linksmai laikų pra- Į
lt! ant grindų knlflpgėiam (pilvu). Į
.
Tto A B. ltoterf|.
ta*
lėkite. Vieta fa pati, kuri seniau* Į
laipsnius.
Tte. < B. ©Ul
Habbar*M*<
| Po t© plėšikas įrilėldo savo driiu-|
LIBTDVl*
Iii
.
ADVOKATAI
Vadinosi
ABukp fama.
I
Įgų ir juodu abu surišo nelaimiu-j BBTUBIV MAILAIdlV
,
' IAVACAVIMAJI
Bm’ai JivaŽim nuo Betariu
gajam Leritaą^^
ir ko-Į
‘ MV9A1
baidyčio*, ftftk St,’ M vahadųl
‘KAMPAS BKOADWAT IK K W. imas į GrcenlTarbor f vyks lį tek- ‘to ir BŽkfentote
I
©i f w b* | te 1" te *
tyte,
t'
■O. KOŠTOM. MAS*..
Tada ji* ptaM? deimantus ir
“11 RIKA $1 .
prikUn* mm*** *.
KviečiaKENG&TOSl
madkmį, liepos 10 <L 0$) vai rykmlvM akte tattev<
(Aptietaia** ŠkUanaks nam*)
ra legaliu* dėktteMtttaM.
pasišalino,
įsakydami
Lcnkotrx-Į
.
'
I ' *Mto^ . . .r ffaa ir MtaptaM,
IM tau*: «te V Sttat
tą nuo šv. Petro bažnyčios išeis
Kelrodis: Važiuokite per
ta* (rita*) akta MMtataakritel
*17 B ft (krapu Brmdw*y)
PRANAI J. KALINAUSKAS
ky W 20 mfaua? &eti.
. Įtari* «»* Ii*
Mtotfaa*,
B
tvoodą l’rovidenec Route 1 keliu | m tintam teikiu
1**: ISSt Oohn*W* RA. K BoataU [busai. Išvažiavimas įvyks, nežltiLinkmrsky praėjo draskytis ir Į Gh*fa* LfatariV to. Badmtero
Boutli BcmUmu Bfau*
X L. >4*AMAl»T*į O. R Į
TaL 0*. Boato* IMS
frint ar bus lietingus ar saulėtas laukti. Atbėgo vkUmėio detėk-[
iki Wilson St. ir pasukę VirUiibn
ir
G*di«iaoKlubas
Telefonu: Šou Boston *73*
KASIS J* KALINAUSKAS
| 4* >TMftagr, M*. *MM1.
toras, ar žaibuos^ ar perkūnija bus.
Street’u priražiuoidte vietų*
Nraų;Taibot 3474
Įį
Buctooo ofiraa:
80 Statė Strta, Roote *•
. B**: M Itotaroat SU tteretator
►
TeLTatatras
’T
Prufedrontel, bfanterter, ptaaionlnOtoMatara*: lATM. iki SF, M. į
UODO
BrotJL totoMiteteM
kkl, kurie skelbte*! “D*rbW«k>e,H tik T*J. 8o. Boston 26*0
Į Boston’o priemiesčio Belmont’o
muzikos mniu
rai
rortf statytoją puflhnoa. ‘ t
I gyventoja liepos 14 <t vakare neLtetavii Dantiste*
Pirkit* iteHto ar tentta* ta* jie I
Pradžia 2 vat po pietų. *
f
*
V6i
garainklfte "Darbininką.” '
I galėjo užmigti — jų kankino dur yru Pteteuid. :ita tarta teelet*. gerų I' .
_
bttrgaiMlL kurtta taM& peruitlk-l Gta ftaff Otitatn*, Hetaviškui
Ltodjoe duodam)* prirašai kaly
numas ir nėilavė ramybės pdbro- riitote, ta tat yra aritetto plrklulail
Ir aamritadškM Šokta
M•£SMD* tll* IV ■ *tt*L*nWtMM MU(
| | miiiimiiMiHHm«iii»w<‘ii>iiįuMnw,niiiiiiij»ii«wwiiiiMj
į
■hiwh*prmm
: .Amt g *MP» W i ii ffi'fii* jĮ_i~ lt*
p’ęs į knmbnri negailestingas uo- k* J** Mato matėte. Pattatiul:
*Rrl Wa JRMMMBJ* wB<; JMiUI®
progtan* Įtaiko* Ktotarvrtorijų.
o
B0sT0X%
getoj
vietoj
*r-|
Gerbiamieji
Boston
’
o
ir
apylinj
das.
-Ji
paskambino
telefonu.
į
po*
mauta* alifctMteM Itetal*
|kto>
lietuviai,
muuto
tatai,
tad
Ofteo
vataudo* nuo 9 |kl IX *•*
u*
kalboj*.
’ ’ '
I lietjų, prašydama pagalbos* | liioi-ao-o it nuo e-.ro-e’takm*
7M Oolumbia
Dorobtoter
a
elektrų* Svte- Boston’e neturime biednų žmonių,
toriškčs namus atvyko 10 apsigin- šiitu vantooteų
strataate nta »—iz vai tara
T*I. Oohunbfa 017«
Dabar kaip tik laikius pirk*
"Šį,
-IT 5T* l«*» » Mfctigkta i? petėmyuitę,
32
Iklavusių policininkų^ kurie paptftnuo U iki arai rota*.
Sutetomte
F
Ž
g3J5
n^^ktotoSbertato’s'fanitataiĮtaa daug jų yra. Turime mes ta.
tl dfijaiuta mokyklas baigų*
N'edtllonil* nuo 0 IkM* vai taną
Įžė paaiškinti kas atsitiko.
šiem* AtudentamsĮėms) mano
(p*<al sutarti)
*
S3
I Moteris ĮMiiškino, kad Įsibrovęs pd« krautnv&j, elektrų* <vie*M, geroj |vo globojo keletu našlaičių, kurių
krautuvėje,
kur
galite
gauti
ateMtotaMteVMMteMHMtotal
xE
DOKOBBBT1B CLOTHINO
4 h I uodas neduodąs jai miegoti, Bet, $3,000.
Į tėveliai yra mirę ir neturi jokios : pasirinkimui visokių auksinių s
ii
-« iiliia.r KiMB Įrt
*«ttOP
I kai ji duris atidarė, tai uodus ir
2MV aElMYNV
nauj*ud<MĮi>afe*lbo« tik vargą priešaky, tad
ir paauksuotų laikrodėlių ir i
«s
M..—m »1IWI>*H*|
Jm
J išskrido lauk .
madų* Itatejtat ftovšthta, prtri įr |virsmihetos draugijos sumanė tam
kitokių daiktų. Taipgi ir fon- |
Visokius drabuila* Biuru, valau Ir
ptrtalMTii. Padarau fugai tite*ky»
j
Polkinipkai
grižo
namo,
uodo
»p*
FEKKRAUSTOyiE Į ARTIMAS
taniųjų plunkiau/ *
mok Futra* pertatate ir iMvatau.
IR TOLIMAS VIETAI
Inesųgavę.
kainavo |i7,ow penM metai atari; ri**lnų tiems našlaičiams paskirti. Tad
K* Mtate reikta motelkĮ |2SM eta
Atėikite nUaipirkti arba pa* i
bar
dėi
serų
prtetateSf
pankluoda
tik
I
<.
(toymrar) ..
tik ttl SllfiO. Darba* garantuojaUi kiefcvfeąų dapete garintajam
ui
Lakai Irotvomte aąlyięujaU [gerbiama visuomene, atjaUskne į sižitlrėti.*
Mas, ta* tam tikra* iMita* tariu.
'3*« rarr >boadway
Uerimtelu
yhtea
iatatiiiti
pinigu*.
|
labdaringų
darbą.
Prašome
atvyklietuvis arcrrojAU m i
iBVAtlAViltAB
JUOIAS DUJUI
KABTIM VAIDUS
’CHmtIMGAB
J
ir paremti šį kilnų tikslą. At į M9 W, Irotahray, •*. Bo*ta*t
Bo, Boston, Mau.
Į Antradienį apie 2-*rų valandų po
tik lt mylių nuo Botiioii'Ų, 43
45 akrai I
. . A
\
..
VUlarių
Lieta*
Itoril
Vart*)*?
Į pietų >Alb. Petrikas nuvežė kun. <Urtmmo«. i6O froktav* italių aodnaK, važiuodami 1 aį piknikų ir patys
(*‘Darbininko1’ hatįė)
Telefonas: So. Boston 4Ci8-Wi
x-Ray. uitm-VtoleUfte Srim Gr-<
K Oėtaatea ŠtW
Gyvenimo: So. Boston 23bo-M. _Bjt| Jonkij, klier. Antaną Baltrušibną, Į^ĮĮ.ĮĮykto^mH^ tay Utato-Į g.feite gtathi pMilintamiiitt it
* to Hitai Ir Oto* Lito*
*'
ant trečių lubų
tarie. .ItotoJtata^ir’toftfc'litar-|l» kilntl-d.rbe pereumite. ,V»fr
•«
' Ofi*ov*L:l—4p.p; T—«J0rto.«
— Į Joną Baltrušiniią ir Praną Galinį
į
arklys. MU vištų, imr*i<luo* tik ui [toms nažlaičiams parama . labai
Įį Grocn Ilarinir pftj&r), kur visi vi*
IŠm KL5W įmokėti. Galima mainyti
T*l. Unlrorsity 9446
1
4M B. Sroa4way, ta Bėtato
ĮVAIRIŲ DRABUMŲ
Į gerai išsimaudė ir linksmai sugrL ant 2-jų ar S-jų iriatynų h*mo apfe Įroikaiiiiga.
i*ta*Mtat0«fli*M«ta*^^
■M***W******M***p»W*«li^aii**m**lA
|
*
Kviečia
KRAUTDV*
Ižo Bostonan apie 8-tą valandų Itoato**,
■: U*ttrrt»DMMMM .
Mro
nam« | temM ir f*r-Į
Draugijų Mraįfata
Ivakaro.
tona i moaus, kam ta patink*. DĮi |
...
platesnių infanMriJtkroiptttea taiteĮ OLBODJ8: Variuoti iki Forest
|
t
■
■ta, triumu .ta Mtatata
lllill, H ten peteli W«kingtott Si,
456 W. B10ADWAY
{ftAT.r**tttart*y
Lietuve P a n ii fc t e
J, BALUBAITIS
Ikarą ir važiuoti iki Beeeh Bt.
(tarpe F Ir Itorctater 8t«J
| Liepos M d, Mattapan ligoninč*lw •**teClW*yt ta* taėU^B
Vėlando*: 9—Šir 7—* ■
BOSTONBEALTYTRUST
|
*
tatte
į jje pasimirė Karimiems čepulfe,
.. 'tak'tak taktai' tate •■
II
UUalkome v&tatato* tonkm vy31T B tortte te W. Irtahray
tabu
tahtata*.teta teta
i
j
sirgęs
paralyžių
imt
12
metų.
Jis
rukus drabužius, (įmokusias v*(Central Bkvžre) ’
vtaau i** talta)* i&**
I išgyveno Amerikoje 2G metus. PaBtotli B*0M» BEma
•uriam aicirMta i**«
virit<
Ąt«taA*ritata
.
OAMMUJKM, HAM.
-ote** Ttetaii V4 tetM) j
Wfatetet I’om.lg li/KAS
dėjo iš PftpjIėC Paliko lindinčiu*
•ttBtaa.
tata tatStatail
r
(T-m?)
■ratam«to*i*nmM
Į
. .....
...... i, i. ..i. ,, IT,.^
| | innwiiihiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniHim»Miw»»*hii«u«ia>ii»H
-Į Miku# Benki#, *ewas peuto*
tatatata
W*
'ii
llf»rlu<T*tĮMteėS.j*'iiMliii
t<linįlllllllllllrill,>.IIIH>llll»lllllll».l«»l»<l<lltHilll|IĮ<H,ll]
'I.* '
''.L«T
Irina, sugrįžo į savo bitai* diš nu*
i»JlOTOGttAl*HA8
|m n i ii 11hįiiįįmi iniiii iii
OTfic*Tekstas* Deirotaly W Idai* ir teito urnuai gražiai pope
8.
C.
STUKAS
Tai gėriata* Stotai ir iro
BtaftA Urtroroty 1SGT
R-I.UI
i~ .................. .... ra
Į riuoja kambėriils; genite MlinĮm*
m aigta ką teta tara* I
athi*i4 iMUfe tetaU*
taWW®BWw
Ww|WiRRwW
raFWBwta įatnaujfna ir padaro kaip nauju.
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gjp,

1 *Mėm*W*

teKORTUMAS
NmilMAS

mis .miųte

PME GEM 6TBH0J0
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P. m t. HUMUSUI

»TOIiETIISU»

K

!LĮPCS-MY 19,1931
DABARYIALAIKAS [

LITHUANIAN
FURNITURE CO

1. L UPOflUS

' VISŲ DĖKSIH d

tef

—.—.M.
i1
09. J. L tNDžIKl;

PM15 tumu*

OR. SUSAH GlODIENE!
(«Y)

ouLunKn

stata Mta

TateMstf** •<

I.ŠIDLAUSKO
maujm ttaraanm
9i« wr mmAdwxy
, H8.Bm

Hf*i ilga < raivro Rta
patfikitia ja vartą. Duok ui

,

h krautuvėje galima gauti
"Iraemtai,*’ tonika i? kitokii| valgbmų daiktų. Ateikite
lt petatlkrtaklta

MORtfOOD MOTO mulo
m wmwm b*
toatar* Bfag^ Itocm M
Btrvoūdf Misa
TH.-J«242

H»Mh>

Al CMMBY

D*ratt vtenkta rfiJiro rorolksltu
Mbtajdsl

ABTRA STUDIJA
4W »n**tay, Po, Ntaro, Žfaa*.
Tft K ne* >tm-W.z
,
gll*|MMlllll»teMl*
m.telilte*l*WteWIIHl!lllHHil.lllli^

SližioPENTMBS

AOAMJMMifcSOtt

Į Darbų padaro gerai ir pigiai. Dar*

LIETUVI# Gllgtamtua Ui
BAIJUMUOTOJA#
Purtau attam taHU ir Hgta
Kates vtateft vpar. filtekaą ate
tomobllta Vteta aliiam ėtens
ttal £ PiaitataMa neteitaMM tate
tm atoktateL

BAM

Į1h| pahnt vltar — Bmttonė

Ir apyHinkėje. Keiksią krripkitte: (fote

į tad Trata Stata
1
I lėta*.
Jo gyvenimo adteua:
iFentauBrokH
K FmirtkMt.,

f

Ho.< Stata.

(1—14)

D. L ULETSIt
‘ lOUMUNBm
m* Mt CtefcMftBm

t i'
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK'O IR NEW JERSEY
IX* VftfgUl AtMUMAlifULIA
g
susiRUKmo

Itarfris, tinginys, apriiridMfe ir
hčiįį
Mot. SąjttftgM 29 kuopos išva
kiekvienas neteHnęas žmogus.
Trisutum: STACKŠ WTH . *
TALAMDOI:
Bedievybė yra ne kas kitas, krip žiavimas įvyks liepos 26 d, į
ryto, H-ivsk.
tik prtežąatta arba būdas pątetaL Foreri PaAąr Prasidės nuo 1 vai.
Vyčių Vytauto 41-ma kp, turėjo
Visų pirma tenka pasnlžiaugti, neateina į galvą ta minti*, kad nimul žmogtifta apritafdmo. Kai po pietų.
‘
liepa* mta. 9 <£ savo mėnesinį su*
<W OBAMD 8TMMT
kad Šių tpylinkių lietuviai katali pirkdama* bedievišką laikraštį *— žmogus nepajėgta Malkyti žmo
brinkimą,'kurį at idarė pirm. A.X
(kam?** Ūnlon Ava.)
. JE-JUF
■
kai vis geriau įvertina savo garbė* nipUMižkai jį paremia, ir kad ji* guiakirtaj aukštumoj, kai apaL
BMOOKLYM, M. Y.
8ugHžo M Lietuvos Jėnaa Kati- Visminas,
raikalu< Tiek <1 vestai vadai; tiek' skaitosi io laikraščio skaitytoju; leidžia tobulybė* rallcgtavlmuctoe, lipą
Žmona laivu /♦prMthg* Protokolą perskaitė kuopos raš
, pasaulit'čiai veikėjai kas kart aiš- o juo kuris laikrašti* turi daugiau kai jo žemieji, gyvuliški palinki holm*r liepos 13 d. Paaakoja, kad tininkė M. Paplauskaitė; pataisų
. nėjo, No. Sth ir Havcmvyer Sts.,
Maų įžiūri svarbą ir reikalą lietu- skaitytojų, tuo daugiau ir bran- mai pavargta jo valią, **• taomet Lietuvoje jam labai patikę. Ma. nebuvo.
Brooklynr. Prasi<W ŠI vai. po pie
**
V
r vių katalikų geram ir pilnam sūri- iglap apmokamų paskelbimų (ap- jis automatiškai patampa žemųjų tyt ir Hvaiada, nes daug gražiau
tų:
Buvo kalbama apie Vyėlų visuo
organizavimui. Ypta malonų įspū garsinimų) gauną ir tuo badu jausmų vergu. Bet tamgui turin- atrodo, negu išvažiuodamas.
tino seimo parangįnus, kur buvo
Vfeos kuopos malonėkit prisiųs
— ♦♦Vytauto** spaustuve dalimi ti savo delcgatuš, ura yra daug
di daro’ hrairaiškianti tarp dva stiprėja. Ištaigi pirkimas bedie čtam fcrotą būti neprotingų sutvė
pranešta maždaug, kad antradie
siškių irpaštui iečių ^-darbuota- viško laikraščio yra lygu bedievių rimų kategorijoj, visgi, nejauku.
Vietos VMUomenės darbuotojo nį, rugpjūčio 18 d., bu* statoma dykai Lietuvos žemlapius. Tik st svarbių reikalų svarstymui.
- jų glaudi ir nuoširdi koopcraeijs» apginklavimui kovai prie* kaialL Tad reikta skelbti, kad nėra Die- Juozo CJinkans sūnelis susirgo, ir operetė “ConslIltim Facultatia” ir eik ir pasiimki \
Valdytai
— Vytauto spaustuvėje gnlima
m| faktą hirėtų įsidėmėti vo, kšd Žmogus neturi nemirštan- jtuojau* nugabentas
kurios pirmiau stigdavo ir dėl to kits.
„
ligoninėn,/kur koncertas, po kO seks Šokiai. Treteko panešti nemaža nuostolių. kiekvienas katalikas ir Ibtatk gin Čfos airio* ta kad “tiksima* yra padaryta apendicito operacija. Y- čiądlėnį bu* šokiai ir kitokį pa- gauti visokių kryžių, kryželii!,
Aišku, kad vadaftis-veikėjams diri klavęs savo pru šininkus.
nereikalingos?* Nsjr šitokiai* o- ra viltie*, k*d vaikas greit pa marginimai, o ketvirtadieni — va knygų-knygelin ir kitokių dalykųdalykėlių.
, bant vienybėje, sistematingft i —
bnisiais bedieviai nori paradyti ra- sveik*,
karienė,
— Apreiškimo par. bažnyčią Knatam 23 <1. Kįftšflsra, <Wort
patekinęs bus geresnė*.
vo “protavimą,” kad tuo būdu
pafctoinfl TnthČtwr apsileidimus,
X Steponaitis iš Klaipėdos ū*
’
’ 7
Darbo yra daug. M6sų jauni syti; katMikiškata pamauta w Kuomi kita jie pateižimMvoktab io. k.d k.lfcnA IMmt puiki*! . Metam Vyžta Vytauto «-mo« parapijos svetainėje.
f i* a*
«•
va/iTI*. £•»
Malt
M
* ItaįpO?
tL Ksmltėnės Angelų ra-—^♦Vienybės’* redaktorius kamas dar tebėra pusiau iškrikęs. kurtas draugija* reikia paliuoauo- dingą gyvenimą!
rnpijo* ItoŽanėtai* Timngljn tnrčs «pavyko ir jau Lietuves oru kvė- kuopos visuųtinam seimui kom&d.
Ftaaugusių tarpe taipgi yra labai ti iš laisvamanių globos, ir bedie
jos, kurios buvo paskirtos, pasku daiso buvo labai didelis ♦♦klieriką- vo pikniką Fnrest Parke.
pnoja.
iaug tokių, kurionepridera jokiai višką spaudą iššluoti iš katalikų
tiniu laiku pradėjo smarkiai dirbSprita 10—16 <L d. AprriMMmo para*
Tačiau* žviraesnio proto ir tvir
Federadjoa apskrities išva pjjra Uhlžtun* iHutems.
k katalikų organizacijai^ b nemaža namų, Tiems lietuviam* katali
U
Pagavaus
susiprasta
pastatyti
tesnės valio* žmonės turi padėti
yra ir tokių lietuvių katalikų, ku kams, kurie nieko blogo nemato
Vytauto 41-ma kp. per savo mė žiavimas i Forost Parką bus rug- Hprtllų 25 <1, Apreiškimo pm** mergai*
wiav?zv.wa rilpnranfenta. sulaikant juos nuo paminklą ai| a, a. kun. Kadžio,
piaėio D d.
Člij .mažojo choro koncertas.
rie, per noupsižiOrėjimą, pridera sakitymo “žinių” 1
bun ApraiŠklmo irXv, Jurgio P*ą nesinį susirinkimą nutarė, kad
■*
—
.
L,
R.
K.
&
A.
sekretorius
į prie bedieviškų draugijų. Yra ir laikrašty, reiki? nušviesti jų Ritinuo Žio laiko nariai, kurie neat
Lietuvos 5*.vėlų visuotinas seimas I*
-I v’*rfr
10 Brooklyne klebono W»po.
<1« ii' jtikiiui, tart katalikų gark®'*’*"”**■ ** kafalikai*
’ta!*1’įA - lh
T
katalikiškais pamatais sukurtų
silankys tris kartu* j mėnesinį au- priklauso prie LKA. jau nuo 1927 vykstu nigplėeio 1S, 10 Ir 20 d. vyčiu,
knmharhitošp, No. fith ir Hnvemejoę
i draugijų, kurios per katalikų ap- ta Hta.1.1 rvikafe-ta
zirinkimą, bus baudžiami po pusę m.
Mariiric* žuvauti
Ste.* Braoklyn* N. Y.
flarkis'lkngigsi «n 3Ik*key
t ailridimą—pateko laisvamanių nr- tinti ta tuo įtariu stiprinti
Kitn. J. AlekKiūnas( Apreiškimo dolerio,
kataliku spmrt», kuri gina katali- .J” p T** *b”‘‘ 3"0* 1 ttajon W
Walker kumxi'*iuotis liepos 22 j.
| ha komunistų globom KitalikiŠ- fa, teises ta kovota J j, geria-H“’
Nariai, kurie dirba naktimi*, yvikaras ir kun, J. Bal kūnas, Ka
p ko* spaudos reikalai — šiurpuliura
atleidžiami nuo šio* bausmės.
ralienės
Angelų
vikaras,
girilėt,
[imi bedieviškų laikraščių, bei rė*
gal apleisti. Minios katalikų yra vio reikalus.
Prof. Dr. V. Mykolaldo-Putlno radapMb
mimu jų įstaigų, bet platinimu žada pargrįžę iš atostogų liepos 20 Tie nariai, kurie negali dalyvauti
jeresn* literatūra#, mokslo, vi
iy niKnamos laisvamaniškos-bediej katalikiškos spaudo* jų tarpa, ir d. Mat, varams, nelabai sekasi susirinkime, turi pranešti kuopos
Ir akademMImjo tynmlffio
Į - viSkos spaudo* nuodais. Daugelis
m^nealnf* MaraaTra yrą
Įdomios žinios ir naudingį ras- katalikiško gyvenimo gerais pa žuvauti. Vargas,,patys neturėda pirmininkui.
rlmdtanrtair, Momfaualns Ir MekriMaaa
F tbfi»ų jaunuolių patenka j svetim- tai telpa “Darbininko,” “Drau- vyzdžiais. Jeigtr
■ **bedieviai
— • ♦ turi
- ■ mi tikro patyrimo, visgi nenori
prMHaTlnnrtam
žmogui tlnknralatmlra
Išvažiavimu buu
I taurių organizacijas ir tuo būdu ge” ir kituose lietuvių katalikų
Uetatta feirnsliM. Tortai visi paskubėlik
t ta
.
pasiklaust kytrranių.
rąsos
lysti
į
katalikų
tarpą
su
sa

te nteteakytl‘ųtldlnl.”
’
S dingsta iš lietuvių tarpo. O tai vis
Liepos mčn. 19 d. Vytauto 41-os
apkraščiuose, tad kam griebtis vo klaidingais ir^pražūtuigaia raš
Kun. P. Lekriis, Apreiškimo yi“židinio” kaltis Lietuvoje: met
kp. išvažiavimas bus į “Lake Ron20 lt: Amerikoje metama
i dMeli nuostoliai, kurių išvengimas ledieviŠko* “Laisves,” ♦‘Vieny
NWABK, K. J. — Laukiant purat.
tais, tai juo uoliau katalikai pri karas, dviems savaitėm“ išvažiuo
pumnečlnl S2.5O.
.
conkoma” Lung fcdand gražioje
k reikalauja katalikų energifrgo pa- bes* *or šiems panašių dorovė*
Adr.; “glAtlny*,* Kaime*. YafevMi AL
vargonininkų seimo ir jubiliejinio
valėtų skleisti tiesos ir krikščio ja atsilsiui liepos 19 d., sugrįš rug
' ridarbavimo.
naikinimo organų, kuriem* pirmoj niškos šviesos spindulius suklydu pjūčio l-mą„U(Kun. Lekešis žada vietoje, prie didelio ežepo. ,
koncerto, kurs jvyks rugpiftčio 2-3 A
Vyčįai»
norintieji
važiuoti,
turi
vizituoti
Amįerdame
kun.
Orvy

vietoj rūpi katalikų žeminimas ir sių Žmonių tarpe, gorėdami nu
d., jau sužinojome, kad p. A. Aužsisakyti vieas iš anksto, kad lekais tikrai pasižadėjo dalyvauti
į
Pas katalikių nesant tvirtos tikybos griovimas.
galėti bedievybės slibiną, mes tu dą, Bostone kun, Juškaitį, kun.
vienybės ir sistemai Ingai varomo
Ne viename kitame laikraštyje rime ne tik ką nepirkti bedieviškų Urbanavičių jr kitus, Montroale paskui nereikčtik gailėtis. *
koncerto programoje ir griežti
40 maJUnSe rnSytų puslnkSMų jnokų
: kultūrinio darbo, mūsų idėjos nerasime tiek žinių iš New York
vargonai* solo. Laukiam ir kitų j| vlw parauk* už vieną <lolerj 1-siijHt
Bergą
laikraščių bei knygų, ne tik ką ne kun. Bubiną, JPlnladelphijoje kun.
i priešininkai turėjo puikiausią ir Now Jersey apylinkių, kiek šia priklausyti prie bedieviškų drrjų Kaulakį ir kitu*.
kviestų solistų pasižadėjimo ir ntfytoja* AriUtm Vitkairtka** KnnnSs,
Liet, Vyčių Vytauto 41-mo« kp.
jJtnmtnrs.
? kurinpiūtf katalikiškos visuome me. ♦‘Darbininką** skyriuje, kurio
greitopranežimo.
M neremti jų pramogų,
bet
nės dirvoje. Katalikų lėšomis lais- vedėjai yra posiryžą šį skyrių ioyrivąlome visu uolumu stiprinti ir
,vmaniai ir visokio plauko aoria- taritati ir jame amulkmeniškai platinti kataHMHcą spaudą, pri
ftprt Wt In^Įgi t >jMbns Lletatesi
«VABW
A. Grigalto yra vieta* Vyžių kp
Batai išriangino draugijas ir Išpla šviesti šių apylinkių lietuvių gy
klausyti ir veikti katalikiškose or Vyčiai šiemet tikim rengiasi nu ir bažnytinio ehoro nary*. Jauni Švč. Trejybės parapijos metinė
tino savo spaudą ; jie ant tiek da venimą. Taigi, vietoj bedieviško
ekskursija bus liepos 26. Važiuo
ganizacijose, ramti katalikiško stebint netik rytinių valstijų jie* mas'giliaiužjaučia savo draugą ir
bar įsidrąsinę, kad jau atvirai laikraščio, kiekvieną lietuvių ka
kite visi it »S važiuosiu,,
mokslo įstaiga*, ir drąsiai eiti tuvius, bet kąrtu ir visos Ameri linki greito patekimo.
‘ Šmeižia tuos pačius katalikus ir talikų šeimą turėtų lankyti mūsų
Žinanti*
Maldos atidarant ir užda
Kristaus nurodytu keliu į tobules kos, ypač jaunimą. Mat L. Vyčių
begėdiškai puola dvasiškiją. No organas “Darbininkas?*
rant mėnesinius tretininkų ’
seimas įvyksta Apreiškimo para
nį Žmogaus gyvenimą.
veltai patarlė sako, “Kad kiaulė
pijoje, rūgpienio mėnesį. Šioji L.
susirinkimus atspausdintos
* ragus turėtų
visą svietą išba
Jo Ekscelencija Vyskupas B(L
V. kuopa visuomet atsižymi talen
atskirai. Viena knygelė tik
dytų.” Gyvenime taip ir pasireiš čys sakydamas pamokslą Brooktingais nnririb :MVo parengimuo
5c. Reikalaukite.
kia: Kur* tik liedieviai įgyja ga lyn’c (pereitą sekmadienį), pažy
se, o prie to ir šiais visuose na
lios, ten doriems Žmonėm* rniįiy- mėjo, kad daug yra tokių žmonių,
Pereitų savaitę vagiliai buvo Įriuose viešpatauja Sklandžiausia
bt* nėra.
’
kurie tiki gerai, bet daro blogai;
aibriovę
į Antino ir Julės Toresutarimas visuose parengimuose, o
aasaszsa.
___ir K J.
tiki i Dievą ir eina bažnyčion Jį
Pereitais 1930 metais, šv. Vin ką jau sakyti apie jų geruosius britų namą, 180 Itale * Arenu*.
Moterų Sąjungos N. Y
į
Katalikai, reriuTami bedievišką pagarbinti, bet gyvenime elgiasi cento a Paulo Dr-ja, Jungt, Am.
Kai vyras buvo išėjęs į darbą, o apskrities prisimini? suvažiavi*
Protolonnlal, biznieriai. pramonių- .
norus, 'pasiryŠunus dėl Dievo ią
‘ spaudą ir pavesdami savo draugi visai priešingai savo tikėjimui. Valstijose yra išleidusi *2,120,792
tol, kurie skelbiasi “Itorbininkc," tik
Tėvynė* padiibėjimo. Todėl ne moteris su dukrele išvažiavo į Co- mus įvyks liepos 19 d., Apreiškimo rai verti skaitytojų jviramc*.
as aisvnmanių globon, darė dide-1 Tai Šventa tiesa. Juk ne bedieviai suŠclpimui vargšų- Ji praneša, kad
nuostabu, kad šiemet, kaip seimo nėy Iriand pasimaudyti, vagilius ov. Paneli švč. parapijos svetai- Visi imtainkitės ‘•Diirtrtirfnke*
įr lę klaidą ir skaudžiai save nu- iŠąugino ir palaiko bedievišką turinti 20,000 narių, sušelpusi 44,mandagisi atsikrapštė jam žinomu1 —--------- ——*—------ 7------ dalyviai taip ir svečiai daug kuom
akriatidr. Padaryti klaidą pasitai spaudą, bet tie katalikai, kurio 921 Seimas ir 199,286 pavienius.
turės pasigėrėti seimui parengtose būdu buto duris įėjęs vidun visur
Tstepbone: STAGG 2—9105
ko kiekvienam.
Bet nuoseklus, važnyčioję Dievą garbjna, o na
r---------------YT.AbftTATTM
ieškojo pinigų. Bet vargšas nėraprogramose
vakarais.
Valio
Vy

Ė protaujantis žmogus padarytas muose skaito bedieviškiub>laikrašKeliauninkai i? Brooklyno ir a- čiai!
dęs daugiau kai %10 —■ pasiėmė
klaidas stengiasi atitaisyti ir jų eius, kurio neigia tą patį Dievą ir pylinkės veža šv. Tėvui, su 100,*
tuos
,šeimininko skustuvą ir kitus
laporteris
(nrncK)
į pakartojimo vengti Tiesa, dau- tyčiojasi iš tikinčiųjų. Vadinasi, 000 parašų prašymą, priskirti pa
menkesnės vertė* dalykėlius—ap
PttmBmms, baliams, fameerirai^
LIETUVIS DK^TISTAS
‘ gelis žmonių daro klaidas nesąmo tokie žmonės vienaip tiki, o kitaip laimintųjų skaiStun Motiną Seton,
leido butą. Drabužių ir kltųulaly- MtfamsIrviMMtaM partUakmimlSSl 8. «h Ut, BrMHya, M. t. *
Bjmama smagiaiMia vieta Brookningai, nemanydami, kad čia kas elgiasi. Aišku, kad čia trūksta Mielaairdystfe Seserų ordeno jstoikų nelietė. Spėjama, kad čia būta lyna-Mitepetha. Jau talkas »MmDKimm
kytl salą Hmm* mkmI.
blogo būtų. Esą, “aš bedieviška protavimo. Nora, anot Jo Eksce R6J4kokio nors žinomo ♦‘bedarbio?’
.
Gms JšeeMtas
me laikraštyje blogų raštų, ble lencijos, “misi ijam ės esą išmintin
VALANDOM: ,
rOMABKLAi0nni,Sav4
Gi pereitą sekmadienį, iš liepos
Kai
9 vąK ryt*
« vai. rakai*
vyzgų prieš tikėjimą neskaitau; gais, bet tą išmintį nepanaudoja J. A. V» generolas John Clam,
Psfiktadtefiiabi ir iteetadtenlata
BROOKLYN, N, Y. — Vaikelio 12 į 13 d, naktį, panašus vagilius kamp. Masprih ir Mta An.
ta tik perskaitau žinias...,** aiški mo pažinimui savo vertė*.” Dfl- atsisakęs nuo tarnystės, buvęs per
tikmmHanrt.
. MaspriA W«
Jėzaus Našlaičių Dr-jos 1 skyrius atlankė ir DŽenkanskų butą, 121
na* mažiau susipratęs katalikas, to-gi daugelio katalikų, darbai 60 metų masonų ordent* nariu, ir
rengia dideli išvažiavimą į Forest South Ninth St* Niekam cmaskaitantis nekatalikiškus l&ikras- dažnai nesuderinami su tikėjau. atsižymėjęs daugely vietų, Šio
Parką, Bus liepos 19 d. Prasidės tant ir negirdint vagilius sučiupo
< čfas. Matyt^kftd tokiam katalikui Čia būtinai reiks susitvarkyti.
mčn. dienomis priėmė katalikų ti 1 vai. po pietų.
minėtų piliečių burdingioriaus J.
į Tel Greenpoint 9—2320
Į
Tai. StaaS-fMl NaUryPkbtte
kybą.
. .. t \
Kadangi visas išvažiavimo pel Kado kelines, kurkto kabojo šalę
B
Jeigu mes tikimo gerai, tai ko
itas yra skiriamas našlaičių ir be savininko lovos* ir kuriose buvo
dėl nedaryti gerai? Juk mes ge Pranešama, kad kai kuriose kle darbių naudai, tai visi lietuviai y- HQ. Ryte p. Kada* atsikėlęs savo
x
rai žinome, kad “Tikėjimas ba ga-| bonijose lankosi kaž kokie čigo
rą prašomi akaitlihgai dalyvauti. keline* rado pamestą* priemenėje
Atlieka Visu* Jžpoado* Darbus rų darbų yra mirąa” Rodos visi nai, žadėdami atnaujinti kielikus
J
GRABORItS
Bus visokių margumynų. Bus už- (lobėje), bet pinigai dingo sykiu
!
určtumo
suprasti
irtai,
kad
tikė

ir
kita*
brangiu*
bažnyčios
daik

7M Grand St, Irooktya, M. X
VienintėlČ katalikų spaustuvė
kąndžių ir gėrimų ir goriausia, tai su vagiliumi. žinoma, jei p. Ka
ti
Dievui,
o
dirbti
velniui
—
yra
tas.
Bet
kada
grąžinami^
tai
pa

da* būtų buvęs vedęs, tai jo jo ke
ir krautuvė apylinkėje
tyro kalnų oro. Taigi nepamirš linėse
BALSAMUOTOJAS
vaginai nebūtų radę* tiek
veidmainystė; kad vadintis kata- statoma tris syk didesnė kaina, kit.
Parduoda maldaltnygea, raiahėiujt,
į
m
BBDFOBD ATIKUI
liktų bet dirbti pridlkatalikišką negu sulygta.
Hfa^Uerius, medaltkėtiiis, kigiln*.
Kvtariy*( pinigų. ” Bet Ir vedimiems ir neye| etevylaa Ir k. Čia gulima gauti |darbą — yra beprotystė. Nuošir
duriėms patartina pinigų namuose
Tri. Ne«hnvn 4M4
HOOKLYJT,K. Y
| vairaus turinio naudingų Knygų ir
dus
ir
protaujantis
katalikas
jo

nelaikyti,
nes
Šiais
bedarbės
lai*
Nevr
Yorko
Jungt.
Valstybių
se

j gražią atviručių — su llelnvlAknla
| paraitota.
kiu bodu negali veidmainiauti. natorius Copeland daro pastangų
kata yra sunkiau apsisaugoti nuo
Būti geru kataliku, reiškia būti kad įvežimas išdirbinių iš Rurijo*
vagysčių.
“Darbininko” Agentūra
L*WtaotA« <lr*»ortra lt
TC Mm* MM IMuy PtaAlto
geru
Žmogumi,
o
gerą'Žmogų
daro
būtų
sulaikytas.
"Vytauto” apmstavė priima
Malnkui” akeUAtmua, prenumeratas
sveikas, protavimas, išmintis, mo
Aptirnuila Vistas ėtaom
tr jtortfiiMta at5ktrw#« “Darbininko”
kėjimas suvaldyti savo valią ir Brooklyne organhruojasi maldi
ammariu*.
Notary PnWle
nugalėti Memumdu* palinkimus. Gi ninkų grupė ir važiuos j Šv. Onos
(Lmm*MMfcmi)
1
natrrtgk Mh, kctrirfHknto
M-4I
“
-72wl
SUų (4TA»xlnjrton AvcJ
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