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$100,000.00 GAISRAS

Latviją

ORK. — P. Bog-
Amtorg Sovietu
)s pirmininkas,

ilgšio! niekasnepadenge.^J 
prantama, bankas reikalą 
ir išreikalaus, iš valdžios!?' 

Tautininkų valdžia, mat; 
netekus kantrybes p« Vok 
marą iš buto iškrapštė ir : 
tifmė, kad daugiau jųjųąĖ 
’****■ t 9

vų nebegadintų.

oficialiai 
pbilius ir iš- 
'kuomet.au-

>■ • • yyv

raupe stovy.
^automobilių 
gS)3 šviesas, 
itumo ir vai-

KAUNAS.^— Prof/ Vol
demaras iš Platelių dvaro, 
Kretingos buvo išėjęs į'žaiŠį' 
ką esą'su tikslu, kad pabėgti 
i laisve. Kartu su juo buvo 
i rj o du draugu. .Tiems bei
nant mišku privažiavo auto
mobilis ir sustojo. "P. VoL 
demąras bandęs į automobilį 
sesti pareikšdamas, kad jis 
važiuosiąs pasivažinėti. Bet 
ten būvės polieistas jį sulai
kė. : ' • '

GENEVA.—Spauda pra
neša, kad 26 šalyse, išskyrus- 
Jung. Valstijas^ bedarbių 
skaičius siekia 6,298.000.

£Jung. Valst.. bedarbių 
skaičius, spėjama, kad bus 
nemažesnis, negu 26 Euro
pos valstybėse. Oficialiai 
skelbia, daug mąziau.

Vokietijoj, Anglijoj, Len
kijoj ir Italijoj bedarbių 
skaičius padidėjo.’

Prancijoj yra tik 913 už
registruotą bedarbių.

Be to, Jung. Valst. algos 
žymiai, nupuolė.

inkai negą- 
giąi uz rei- 
nus. Kiek-
* t: ; x • .

io savinin-
1 jį nulupo 
omisijonie- 
š pravestas

mokyklų skyriuje dėlegacija Spėjama, 
patyrė,"kad ipokslas Vii- maspadaryi 
niaus lietuvių gimnazijoj pa- minėjimo k 
statytas nė žemiaū už tas mo- kais griebė 
kyklas, kurios teises >gavo; karpos ir ji 
teisės atimtos politiniais su- portą vimas. 
metimais. Esą, jaunuomene 
joje auklėjamu nė Lenkijos 
valstybėsdvasioje. tJęlė^aci- 
jai buvo pareikšta, kad tei
sių?' grąžinimo byla galinti 
būti dar kartą pažiūrėta ir 

tuo reikalu patarta kreiptis 
su atatinkamu pasiaiškini
mu. Toks pasiaiškinimas ne
trukus bus įteiktas. , '

kar nenoririMus-” Iš
spręsta jį ištremti.

Nenormalus pasirodė dėl
to, kad ištrėmimo protokolų 
užsispyręs jis pats'(Volde
maras), pasirašyti Isaipo 
“teisėtas premieras ir užsie
nių reikalų ministeris.” _ »

Tai bus antras didžiausias 
p asauly ' ?

Joanai statymui $30,000,- 
000 namo Park kryžkelėje

komunizmo plėtimo Ameri
koj. Jis tą daro darydamas 
biznį su Maskva. (

• Maskvai ekonominiai san
tykiai yra daug svarbiau pa
laikyti, negu diplomatiniai.

RYGA, r- Sovietų spau
dą pradeda duotą žinių apie 
dešiniosios opozicijos * įtaką 
profsojuzų judėjime..■, Pasi
rodo, kad visų Sovietų.prof- 
sojuzų galva Tomskis ten e- 
sąs vedęs politiką visai prie
šingą Stalinui ir visokiais 
būdais jį kompromitavęs. 
Visą laiką buvę nurodama, 
jog . Stalinas užsiima intri
gomis, skaldo partiją. Prof
sojuzų centrinė taryba sto
vėjusi už nusileidimą kulo- 
kams ir už industrializaci-

Valstybėmis, Kanada, Kuba
i x ■ iž

ir Meksika mokestis už trijt 
min. pasikalbėjimą nustatę 
tas" pagal zonas.

Pasikalbėjimai turi bfil 
užsakomi vieną dieną* arfel 
bent kelias valandas anįW 
čiau prieš pasikalbęjimųž§

•,Su laisva Įrlandijanusuj 
tytas vienas bendras visęią 
abiejų-šalių įstaigoms iųč 
kestis 51 lt 10 et. .

RYGA. — Oficiozas “Bri- 
va Žeme,” rašydama^ Majne 
naują krašto apsąugos mi- 
histerio pulk. Giedraičio pa
skyrimą, pažymiu kad pulk'. 
Giedraitis

■ > ** į' J -

jau iŠ prieškarinių laikų, ka
da jis Rygoj mokėsi Pulk. 

|GiedraitisJd$vai kalba lat-

LIETUVOS LATVIJOS KARIUOMENiy 
BENDRAORBIAVLMO 

klausimas ’

RYGA x (Elta).—“Pėdėj ar 
BridiP -kelia klausirfaąl apie 
artimesnį Lietuvos Ji Latvi- 
jdj karhjdfiieniiį bendradar- 

biayimą. Laikraštis pareiš
kia, kad tarp Estijos ir Lai-, 

vijos kariuomenių jau kelin
ti mėtą! vyksta pasikeitimas 
karininkais, kurie seka vie* 

na antros valstybės karittb- 
menėg da^^^mokosijol

Jaunuomenė auklėjama ne lenką 
drąsioj

’ VILNIUS. — Sąryšy su 
teisių atėmimu iš Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnari- 
jos, į Varšuvą važinėjo dele
gacija — laikinojo komiSto 
pirmininkas p. K. Stašys ir 
tos gimnazijos direktorius 

p. M. šikšnys. Pasimatyti su 
švietimo ministeriu jiems ne
teko: mat, dabar prasidėjęs 
atostogų ląikas ir visi .ren
giasi išvykti poilsiui. Šyieti- 
rrio ministerijoj vidurinių

KAUNAS,' liepos 26 d. — 
Buvęs premieras ir diktato
rius Augustinas Voldemaras

* *■ r*"* I ** ' \ '
ištremtasyieniem^ metams į 
Kretingą — į valstybės val
domąjį dvarą, kaipo pavo
jingas' - asmuo * visuomenės 
tvarkai ir ramybei. Kartu su 
juo išvežė ir jo franpūzę 
žmoną ir jauną augintinį, 
kurs 1929 metais Kaune bu
vo sužeistas bombos^šukėmis, 
kada kėsintųsi prieš diktato
riaus gyvybę. :

A. Voldemaras ištremtas 
iš Kaunb karo komendanto 
pulk. Talevičiaus parėdymu. 
Jis būsiąs apstatytas stiprią 
sargyba^ •

Premieras Juozas Tūbelis 
pareiškęs, kad p. Voldema
ras galėjo būti areštuotas 
kaipo didžiausias šalies išda
vikas^ Suprantama, tada jį 
būtų teisęs karo teismas ir 
bausmė už tokį prasikaltimą 
būtų greičausia laivus mir
ties. > •' • U !

;rįsduota 
lantsau- 
tšduoda- į* _

“—   “• - -- *
viškai ir yra įgijęs sim 
jų ne tik latvių karių tei 
bet^taip pat ir latvių j 
ninku ir visuomenes si! 
niuose. ' Nepriklausom 
karo metu' pulk. Giedi 
vadovavyTn brigadai,, 
kovojo prieš bolševikus 
ta su latvių Aukštoj^ 
ŠO pariMtATU>T%

,. -;•» ■ *•-
’ , ii ’ r1* -/v-; '-.X.®

*.. - •a.

ta N. K. Ferguson kompani
jai. Būsiąs 40 augštų ir bus 
žinomas kaipo “New Eng- 
landbuilding.1’

Darbas bus pradėtas rug- 
piūčio_12d. š. m. Keletą tūk-

• Kaip žinome Sovietuose 
panaikinta sekmadienis, įve 
dant penkių dienų savaitę. 
Tačiau kaip-patys bolševikai 
savo “Krasnaja/ Gazeta” 
prisipažįsta, “būrzūaziniai 
palinkimai” pas jų piliečius 
tebėra tokie dideli, kad jie 
jBiekaip negali atsisakyti nuo 
sekmadienių ir išleistas tuo 
reikalu dekretas yra visai 
nevykdomas.'Nesą kitos išei
tie?, kaip atšaukti dekretą 
ir'vėl švęsti Sekmadienį. "

™iJOWl<*RTOJ 
U DREBĖJlliAS

KAUKAS KALBĖSIS TELEFONU| 
>SU AMERIKA ’ S

J sojuzai pirmoj eilėj turi ves
ti ne komisarų politiką, bet 
panašią Anglijos tredunio- 
Dams, t. y. pirmoj ęifėj rū
pintis materialinio darbi
ninkų būvio pagerinimu, 
nežiūrint ir to atsitikimo, 
kad profsojuzams reikėtų 
susidurti ir su Sovietų val
džia, kaip su darbdave. Ben
drai visa profsojuzų tary
bos politika buvo nukreipta 
prieš komintemą ir stengtų
si paliuesuoti nuo jo įtakos.

KAUNAS. — Nuo šių me
tų liepos mėn. 14 d. įvedamai 
susisiekimas telefonu . su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis, Kanada, Kuba if 
Meksika ir nuo š. m. liepos 
15 d. su Laisva įrlandija.

Pasikalbėjimai su visoniis 
minėtomis valstybėmis lei
džiami visomis dienomis be 
laiko aprėžimo lik'paprasti 
privatūs ir valstybiniai., . 
( Su Jungtinėmis Amerikos

—'.'U/ ''. /
Vbldemąro daiktus *iš; ? 

buto Išvežę motoriniais aut 
mobiliais ir butą valdžia? 
antspaudavo. Kada tas bfe 
padaryta, tai p. Voldemąfc 
įąreikalavęs,-:kąd jarn ^ 
Ieistago paties antspaudą ) 
gi pridėti, ką jis ir pącK| 
Jo organas ° Tautos Keliai 
irgi uždarytas. ‘
- A.*' Voldemarą ištrėmus * 
reŠtuota keletą jo šalin&

Tuoj po tautininkų pąr
• * ». , -i'

jos su važi avinio buvo galia 
suprasti, kad Ji. VoĮdemai 
yrat ‘ ‘ pavo'j ingas asmu< 
partijai. ;

Jau buvo rašyta, kad tą 
tininkų valdžia ,tu^Į dai 
Vtriūbelio” 'su p. Voldeir 
ru. Jis turėjo butą bankdšū 
me ir už jį nemokėjo nuoną 
Buyę sutaria, kad p.zVoki 
inaras mokės apie 30,00^ 
tų metinės nuomos.- Bet ba 
kas, kurio name jis. gyvež 
negavo nė už vienus met 
nuomos. Be to, p. Voldeir 
ro nurodymais, bandasįtai 
buto baldus ir už juos 
200j)0f> litų'.

/
irgi lanko į griuvėsius pa
verstas vietas. Kai kuriose 
vietose jau prasidėjo atsta
tymo darbas.
* ^Diktatorius Mussolini jau 
sudarė šelpimo operatą. Au
kos jau plaukia iš viso pa
saulio. Katalikų bažnyčiose

’ .f "

daroma speeialė kolekta nu-, 
kentėjusiems nuo žemės dre
bėjimo. .■ 1 j K
---- .... ...... ................... —.... . . ,

POTENZA, Itali>. — Po 
baisiojo žemės drebėjimo 
Pietinėj Italijoj dar .penkis- 
kartus buvę jaučiamas nau-- 
jas žemės drebėjimas. Pada- 
.ryta daugiau nuostolių., .

Oficialiai praneša, kad žu
vo 3000 žmonių, sužeista 4,- 
551. • z .

Šv. Tėvas pasiuntė savo 
•atstovus į nukentėjusias vie
tas. Karaliui Emmanuelis / --i ::

kalboą. Užmiršta tik trečio
ji sąjungos šaknis — Lietu
va. Ji yra Latvijai labakar- 
tifoa ir. vis dėltd, negirdima, 
kad sū brolių tautos kariuo
mene įvyktų panašių pasi
keitimą karinikais. “Pede- 
ja? Bridi” primena netaktin- 
gą jįatvijoš generalihio šta- 

bę žygį išsnfočiant bųv. Lat
vijos kafo attachė' Lietuvai 
puik. Indam | Lenkiją. Lai
kraštis tiki; kad ateity tokie 
žygiai nepaJikųrtos ir kad 

latvių kariuomenės vyresny
bė paasiengB sueiti į arti* 
meškius santykius su Lietu
voj kariuomene.

h . . ■*< ' •
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tinimas moterims ją asmeni-

želįo mėm viekas Užbalių 
kaimo ūkininkas pasigavo 
SaVtt trobose didelį Ąepa- 
braMs® išvaizdos karvelį.

jau »ug geniai vįsiai 
' Kunigas vieną sekma- 
.men’esyje pamaldų lai- 

atvažiuoja iš Mąriam- 
^^t^'Visos pamaldos ątlie- 
į^įtoos vien'tik vokiečių kąL 

dalią p^apijfe|iųtų 
§|sįį&' mažai te^pi^ata, - ;įr 
^^masaąt xto,; kad ^aęioje 
^Sariampoįėje evangelikaųis 
gSįitalįtos laikomos, lietuvių 
||j£tv§įįečių kalbomis.. yil- 
^Sįfeškįo' evangeįikų> p^api- 

apie kiemų. Gy- 
jai daugumoje furtiagi 

^^^ražiai gyvena; jų. maž-^ 
piįsčyra tikri'lietuviai, 

^^įįūdija jų. pavardės, tik 
jų kalba suvo- 

Sį^įetmta. Tokia evangelikų 
s^Mtppija galėtų pati viena 
gSuolatps išlaikyti savo kuni- 
-įį js£;bes yra dar bėdinėsnių, 
^^j^ios kunigą išlaiko. t? ‘ y' • “ ’ • ? » • ■

k ; ’ * — -

NAUJA BAŽNYČIA ,
^Netoli Mariampbles 11 ki- 

Miiėtrū plentu į Kauno pu- 
ę-yxa Sasnavos bažnytkai- 

:/jnįs. Čia senos medinės su 
ti^kiumsiu stogu bažnyčios 
^Lėtoje, /labai* baigiaipa sta- 

nauja bažnyčia. Ši-bus 
“i^idelū.' mūrinė ir graži. Ji

;-8>r

•>X

<k • • •* '

o po didžiojo karo, d 
džiagjos Bvežė'VokieBiaK

l

AMERIKOS LIETUVIAMS 
VIZOS NEBEREIKALINGOS 

l^Ąmerikos lietuvio p., j.
K- Miliaus sužinojome, ra
šo “Sytas,’■ kad iš tikrųjų' 
yra buvę keletas ųejnąlotfių 
atsitikimu ryšy su policijos 
reikalavimais vizų Ant pasų, 
Mat, parodai pasibaigus, se
nieji štampai skaitėsi nebe
galio jaučiais ir. policija spy- 
rėw amerikiečius išrūpinti priežasties dąrbininkai-biT- 
naujas vizas, vis vien ar jie 
likdavę.. Lietuvojer aę. į už
siėmus vykijavo. <

Dabar — dėka J. K. Mi
liui jr p^lei Avietėnaitei 
(Užs. Ę. Min. užs. įnform. 
skyr. referentei) tas reika
las jau sutvarkytas. - < v 
, Bematant U. Reik, minis- 
leris susižinojo tuo reikalu 
. ■* •_ >»■: <*.z~ — /. .

su Vidaus Reik, ministerju.
.. »< ,

V. R. minisferis yra liepęs 
tuo reikalu įsakyti policijai, 
kad ji iš amerikiečių jokių 
pakartotinų vizų ar štampų 
nereikalautu.

«?• 4 '• • «| • Z"
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statomi bokštai ; iki žįe- 
ptfiįi,’'gal,' bus visiškai užbaig-

■’ ■ ■

I^jiips bažnyčios statyba eina 
£>prie kun. St. Čėsnos, -kuris

Omu NEBUS JAUNAS
Jfir^negalės save jaunuolių draugu 

vudinti, ^knris 1930 metais neuž- 
Bj čttprenumeruos leidžiamo Kaune P1 ' ~ t ■ ■"
į' moksleivių, skaisčiausio mūsų tau- 

r.h.'

to, žurnalo 

m;;; “ateities” 
g ^Žurnalas eina sąsiuyiniais po 64 
kj psL kas ipenuo jau 10 metų. Jame 

Jftįsi gražių eilėraščių, beletristikos 
^dalykėlių, įdomių ir rimtų straips- 
vMtįj iliustracijų—pažinsi visą Lie- 
fctifVos besimokančio jaunimo gyve-- - J:
^^‘Ateitis’’ visų pigiausias lietu- 

r-žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
4nSnvo.su mėnesiniu 16 pusi/ 

vantos Drango” priedu. Pusm. 
&>$i.0o., Moksleivams; met. — 
į|dL00,pusm. $0.50. Tad skubėk!
i.* Ąfr-: “Ateitis,” Kaunas, Lais- 

- z * _ '

Ž^IŽolė trokšta rasos ,gamta gaivi- 
3n>si. ir stiprinasi saulės spindu- 
tąSįjs, o žmogaus širdis ilgisi tėvų 

“ —gimtinės, gaivinasi ir stip- 
jos gyvenimu1 ir žiniomis.

4c<5

* , •
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nris/1^kutėnuose,,Šve<iči6- 
pašvtarti;

-11-010 ti' tik šilfco Šilkiniu ant kairiosios j.0‘.

rūbųirt kitį papuošalų još 
nevartodavę Dabar laikai 
atsitnaiųp. Išrasti^diritaįtiis 
^Ikas, - kurs vį bcbraiigųs. 

Tas iSradimfes pagimdė nau- 

jas madas, o mada pavergia
4 ---v ' -Aę.

jaUnusįrseims. į j • >

Mūsų laikais gražios koji- 
nes yra labai mėgiamas vy-' 
rų ir moterų -papuošalas. 
Kas tik išsikali, tas dėvi šil 
kjnes kojines, b kam kišenė 
nebeleidžia šilkinių įsigyti, 
tąs dėvi gražias-medvilnines.

Pirktinių kojinių vartoji-; 
mas ti^piažidėjo, kad joms 
kiėk^ienais metais išleidžia
ma milijonai litų. • . '

Kol Lietuvoje neturėjome 
kojinių pramones, labai 
stambios pinigų sumos iš
plaukdavo į užsienius. Dabar 
padėtis žymįai pakitėjo. Sa
voji kojinių pramonė jau^su
geba patenkinti net labai iš
lepintą skonį ir .sėkmingai 
konkuruoja su užsienio ga
miniais. ' *

, Žymiausią vieta kojinių 
gamyboje tenka fabrikui 

Diana,” kurs buvo įsteig
tas 1927 m-iir sėkmingai te
beveikia, nuolatos augdamas' ■ 
ir tobulindapias savo gami
nius. '. • ■ •...** -* A . ’■ .i

Dabartinių laiku 4‘Dianos y
............'■

kasdien Tpgąmina 300 tuzi
nų įvairių kojinių ir visas 
tas kieŽs tuojau parduoda
mas. Tas pprodo/kad šios 
įmonės dirbiniai, pasižymė
damitvirtumu ir gražumu, 
jau-užkariavo Vartotojų sim-z 
parijas' ir tvirtai įsįgafėjo 
mūšų krašte. -

■ Artimiausiuoju laiku 
“Dianos” įmonė žymiai pa
didinama ir įvedamas naujų 
dirbiniu skvrius. Greta ko-

/ . - » •

jinjų bus gaminami megsti- 
niai baltiniai ir įvairūs meg- 
stiniai drabužiai. Reikalin
gos mašinos jau pastatytos 
ir išmėgintos ; būs£mųjų dir
binių pavyzdžiai jau > nu- 
megsti. Pasirodo, kad šilki
niai mezginiai (trikotažas) 
“Dianos” įnonėje gali būti 
pagaminti riei/kiek nebloges- 
ni, negu užsieniuose. <

.* 'z
... - - - - - - - - - —

Jas pastatytas vietos gyv’en- 

tąję aukausi LaCkraštįs pa-* 

minklą yadįna efektingu. 

Jis pastatytas lauk|iose ties 

Atėnais ir kaštuoja 800 

v: '

taškuti* 
zlotu. ' 
;• /i*' -■?Z< r *

^ustreikavosaldutiškio 
X-? lentpiūvs

A'om Saldutiškio lent
pjūvės navininkas nesiimokė: 
jo savo darbininkams (apie 
40 žmonių) algų. Dėl tos 

želio 21 dieną sustreikavo. 
Paties, savininko policijai 
surasti tepavyko. ■; ’

l*s .
. STATYS TILTĄ

* Slabadai, Šiais metais ties
■** • ■* \ z ■ ■

Sląbadų bažnytkaimiu per 
Šešupę bus statomas gėlžbe- 
toninis tiltas. Iki šiol ūki- / ■ ■ / . < ■•- **• - ninkai esant nepervažiuoįa- 
mai. Šešupei turėdavo va
žiuoti į Vilkaviškio -gelžk.. 
stotįjfro Naumiestį 30—35 
klm/ užuot važiavę pro Sla- 
badus 9—18 kim.

• < - • . . • •
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. ŠILALĖJE GAISRAS

Tauragės' apskr.. Šilalės 
miestelyje liepos mėn. 5—6 
d. naktį. 24-val. kilo gaisras 
ir sudegė 7 gyvenami irzll 
negyvenamų n^aų, kur bų-

r-

TRŪKSTA LIET AUS „

Vilkaviškis. Čia.jau bus 
du mėnesiai kaip visai nely
ja. Rugiai jau, geltonuoja 
(apie šv. Oną reikės plau
ti) . Vasarojai -ir bulvės su

žoyes. žmonęs to jaus lau
ki a laukia ir nesulaukia. 
Tuo tarpu, sako kitose Lie
tuvos dalyse jo netrūksta.

PULK. STENCELIS TRAUKIA 
VOLDEMARĄ TEISMAN

Kaanas. Byla- bus nagri
nėjama 4>as I nuov. Taikos 
Teisėją dar šį mėnesį. Bylos 
priežastis — p. Voldemaro 
užsienių interviu.

Kaunas. 'Dėl pablogėju
sios konjunktūros tarptau
tinėj rinkoj šiemet miškų 
departamentas turi * dar 
daug nepardavęs pagamin
tos medžiagos. Visa tav me
džiaga įvertinta "maždaug 6 
milijonų litų suma. Ji su
krauta keturtfise vietose — 
ties KleboniSKais, Panemu
ne, Smalininkais ir Nevėži 
pire, Raudondvario.

Pirmosios didelės varžy
tinės pagamintai miško me
džiagai parduoti bus, liepos 
29 d. Į šias Varžytines miš-' 
ko išstatyta ųž 1,900,000 li-

‘ ’ * . . - ’ i ’-i
- ' į-J' T*,~?-------!---- .
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VApBV. '

-TAS TAUPniffllilS EUCHABISmiS 
g- tIMESAS. . . . . . . .
b’įz Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. L C.

V’-' Jv a- ' • *> 't
t j lA^at įdomi knygai. Aprašymas žymiausių nnctikhj Kunige *i 

P. Pų^o^-M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minki-
K Uis viršetiaft $lŽ^. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus ’ 
p fcke sekantu adresu: t s ’

jos turi aliuminiaus. žiedelį, 
kuriame žymu lenkiškas e-' 
relis Jt dvi skaitlinės : 1053 
ir 2T.' Karvelis; pą- 
klydo ir vakaro £ ki
tais. karveliais /pakliuvo į 
Pastogę. ' ,v

Nuo . pabaigos gegužio mė- 
nesio šioje apylinkėje nebu
vo lietaus;* Kaišti saulės 
spinduliai išdegino daug .pie- 
vų, avižos, miežiai negavo 

' •’ ' S ■ ’i • ** *’
kaip reikia išaugti, rugiai 
pirma laiko pradeda baltuo
ti, ir daržai džiūsta. Ypatin
gai daug nūd sausmečio nu- 
kentėjo pasėliai Šilainėse ir 
prie žyyriaus dirvose.--- .

r’ < r1 ' ” < ’ .
' ' »i 11 ųai.i." ■ ■■m

ŠOVĖ Į MOTERIŠKE PRIE
, DEMARKLINIJOS
Liepos 9 d. Seinų bare pa-, 

traliavęs sargybinis prie ad
ministracijos linijos paste
bėjo, 'kadpas Liutkienę An
taniną, gyv. Būdviečio ■ k. 
dalyv.^mūsų pusėje^ atvyko 
svetima moteriškė- Nuvykus 
sargybiniui patikrinti, mo
teriškė metėsi per langą ir 
ėmė bėgti į lenkų pusę, Sar
gybinis 2 kūrtu šovė. Mote
riškė, /perbridus! Maricho u- 
pelį, pasislėpė rugiuose len
kų pusėje.Vėliau ištyrinėjus 
pasirodė, kad tai buvuspat- 
vykųgį.;Įš Lenkijos Balevi-

ŽBIITE"
Mėnesinis vaiką paveiksluotas

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusl cGdnino.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams Jai- 

mės. Tai pradėkite jiems tsį iai- 
Bję kurti jau nuo mažą dienų. Pats 
pirmas- tam darbas — tai įpratia 
ti Vaikas dar mažose- dienose -pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nestinku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa< 
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę/’ kuri kis mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlią, įvairitf žinią, 
mįslių, igalvosuknj. Bus ir Tau 
malonu; kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

TTk paabndyk — mūsą nerūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
Ht...metaaUr /.

laikraštis.
Kaina Angelo Sargo Vaiką Są

jungos nariams 3 fit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. ^Užsienyje 8 
Htai metams 4 lftai pusei metą.' t 
. Priedą duodama loterijos bilie
tas.

iresąs: “žvaigždutės” 
nistracija, Kaunas, Liaudies 

NamM. £ /"?-T V .
, ; f w ’ z
—■ -1-—:-----------------------------------------------—-
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(Graiką Mįti 
neita) jra payi 
yią kalbon išguldė Alyvi

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas^ Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyi- 
niauskas. Vertė P. B.________ 40c.

' Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie J- 
vatazuą gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tsrvydss

Turto Norma—moksliški pa- < 
^skaitymai. Parašė Uosis-—_45o.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
psveikslata iš 1914—-3$ metą 
Parašė E, aŽdeikis— ____ _65c

< Gerumas — aprašymas apie - 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
Iipiną. Vertė Ktau P. L... ..O35e.

Tabakas—Nuodai rūky
mo kenksmas^ pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—15c.

reikta Mergriė su Bars- . 
atta—apysaka 15c. 
hyčia ir De- 
- Parašė kun.

50c

T"

da ir
Katelę Bąžny 

mokratizma*. — 
Tarnas. Žilinskas _i

Apaštalystės Maldos Statu- . 
tas. -t- Vwtė .-Kwl P,Saiiru- 
saitis .

KKIK Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun.'Pr. Bučys, M- L^.C.—■-—L50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokiu- 
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Tvapovą... Išguldė 
Magnus Parvalkietis------------ .50

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dieną—Apie yisas~deiybas 
be galo įdomūs, nuotikiai ke- 
lidnėš per įvairius kraštus. . 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio / • j»l.(&*

Pramoninės Demokra t jios Pa
grindai. Parašė Uosis --------- 75c

■-»* •

.. t

šHekvienas KstalBcas
Turi žinoti arba Mokėti?.._____

akiai’ :3»ikbak,,'b^*t^g

Maldą ĘinkiąčUS; juodais 'j" 
Yiįžįtafe..

Dr. ^«o Pietario Raštai
Istorijos apysaka. Du tomai. $LOO ' 
; Apie Apdraudą. Parašė 7^
8. Vasiliauskas"__ ________ 5e.

Moterystė ir Behnym. Ver- < 
tė J. Gerutis :<__ __ n.„ ^.14Q$.A-'
n Gamtoj lyžiamotolia —/į

. IteKt&vis* Kgor ir kaip / • 
nuo ją išsisaugoti! Parašv x < 
negyvoji gamta: žemė, vau- x Jr 
dno^oras. Parašė J. Baronas—$ta

Išleido
Kun. .'A. Miliukas______ ____60c.

Meilė (Poema). Parašė M. . 
Gustaitis r—-r------------------- 15e. ■.

Nauja Skaityme Eny&a —
(Dalis II). Šu paveikslais------75e.

Vienueliaė Luomą. Vertė '
Kun. P. Saurusaitis ———25c.

Vaiką Knygelė — bu pa- 
veikslais . . 80s. ^
, JBtap Patyrimai Didžiojoj " 
KarėJM&18 ir l^ m. Pirą A* 
5ė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) #-----į___ ...... ----- 25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleidi) Kįin. J. Koncevičius__ 10e,

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskn. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ------------------- ĮCe.

Suąkiausiajs Laikais, Parašė
A Rucevičius  ___________ 40e.

Šventes GabrtaJiujj. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25e. ;

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K; J. Skruodys_5Oe.

Leiskite ' Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas__  . .. , \ r ___ 40c. "■--

Mūsų Daini&k Parašė Ka- 
zys Pnida —i—... —50$./

Anderseno Rąwktar-sa "pa- 
eikslėliais _______________ _20e.

Andziulaitis , ' ■______ —50^.
Iš Kelionės po Stropą Ir 

Aziją. Pąrąšė Pranašią Julė 2 »
.. __

į VienuoKo P

S.

4/

T

*4 .

.'/Z'- .X 
F -

an. Vieno veiksmo juokai. Su- į; ; 
lietuvino Vaidevutis---------- JL5fc<

Nepaisytoji—keturių veiks* 
tau drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina_______________ _35c v

OllinĮkingag Vyras—2 aktą v 
komedija f parašė S. Tarvy- . 
das^___ ____f-L.-.L ; , •______25e. Į’’

Elgetų Gudrumas, 3-ją veiks- ’ » , 
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas -i.________ . 25c.

Ubagų Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak _■ 
tą.’ parašė Seirijąf Juozukas—35a<

Sniegas—Drama 4-rių ak- ■ ■■ ■. 
tų. Vėrtė Akelaitis _____ __ 40e • '

Esamas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus,” Pa- : 

rašė Kum L. Vaicekauskas—100
■ z

Žydą Karalius — drama 4 
aktą, 5 pat. Vertė J. H. Šir
vintas

kinėlta kaWos mpkaim........ .. 50c
Vietoš gaisrininkii ir gyyeh- - e
tojų < pastangomis gaisras 
buvo sustabdyta^ 3 valandų. 
Baigiant gaisrų sustabdyti/ 
buvo atvykę Tauragės ir Pa-1 
gegių gaisrininkų koman
dos. ' x

Nuostolių padarytą per 
14,000. litų. - Iš 18 sudegusių 
trobesių buvo apdrausti tik 
du.' Kvotos daviniai rodo' 
kad gaisras kilo dėl neatsar
gaus elgimosi su ugnimi.

MĖSOS EKSPORTAS VOKIE
TIJON SUSTOJO

faunas. — Nuo liepos 1 
cL vokieęių vyriausybė įve-. 
dė nAujų mėsos įsileidimo 
tvarką, būtent gabenant pa
skerstų galvijų mėsą, reikia 
siųsti tų gyvulių širdis, jak
uos, plaukai ir k., neya tc^J 
dėl, kad galima būtų mėsos 
sveikumas patikrinti. <•

Kadangi , tas reikalaviibas 
žymiai pabrangina už iveža- 
mąj mėsą muitą, tai Lietu
vės mėsjos eksportas į Vo
kietiją visai sustojo.' 4. -

Prekybos rūipai imasi žy
gių tam nenormalumui pa 
šalinti.' -' 
—. ■>...—«-»■ ..h..— 
4 • ■ JI

06 Lietuva; jM kMtriSūf i

Tir tas jtaa Amerikoj gyvenąs geras 
tino Iletavos gy- 

būti, tori akai- 
Fartrim* CtatTO

JI reOd* tUtoteakytl san .Amerikoj ta 
riMetts gf bintas ir paljstamtetas Ita

Lalkratas” mtaąs.kaMroja
kstur. litai, 

• Latritaj,

• A
■T

c

Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė &. Rakauskas 15c

Bolševizmas Kas tai yra 
boifevnąnas ir jo vykdymas 
Rusijoj - -■■ ~ __ , r z 15e

Žaiįdftntj Vainikas--Savybė8 
vakarėliams ir- gegužinėms su 
gaidomta. Sutaisė Matais Gri-- 
gbnta -

Laimė;-*- (poėmą). Parašė 
Vaitkūs--- --------------------- ----- 50c

Atsargai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. KI S-*^ - - — -1^

MūsijfikSjiaM-išaiškiBi. 
mas pagrindų urOsą tikėjimo.VerfT J^M. šiXinJ—50c

Lietavos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius jįf-llk-yi, Kxa-

L : ' '■
'fcnęs Ir KaNMk: Deklama

cijos, MoBOl^al ta Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas . 80e

GFrauu&s veriamai. — ver
tė Vysk.1 A. Banmanriraą ■ — 16c 

Eudmristiškos Stadjoa—Su- x 
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Graudūs V< 
gužėSį. Birželio ta £fea 
L__’
sys______ ___ , ___________

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. GavalevfKus; 
be apdarą ?5 centai, su ap
darais , ■ _______ $1.00
JbnogM ta Gyvnolys. Pars- s 

šė kun. P.-Bučys __ ,f.,, . , SOe.
Socializmas ir Krikščionybė. 1 

ProL V. Jnrg6čio '^_^_10c.
Žydas Lietuvoje. Parašė S.

Kaim ietis ---- - -■ , , ' 16*
Maldos Galybė. Istoriškas , 

piešinys IV4o šimtmečio kri
kščionybės ' Lietuvių kalbon 
išguldė Pr£

Apsirikimą ja. Atsi-

r-

t-*

V' .

■> *. * 
i ' • ”**

a-

Stacijoj
ai, Maldos Ge- \ 
ta Spalių mė

nesiams. Išleido kun. K. A. Va-... r. r T
i.—25c

»

>•

Patricija, arba nežinomoji > 
kankinė — 4 aktą drabna. 
Vertė Joųąa Tarvydas , ,7 Ifija-." -

Išganymo Apafreiiktaai —> " 
atėjimas ir gyvenimas ant že* 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini* 
maa su gšidonife___ —

Dramos; 1) Germaną; 2) / t 
Fabiota—5 aktą; 3) Liurdo 
Stebuklas —'4 aktą; parašė k . *?.• 
J. Tarvydas_______ -66ŽĮ^>

Knarkia Ėaliepaa—Komedi- t 
ja 1-me akte. Pąrašė Gineitis . \

Vaiką Teatrai: dalis I« 1> 
Pagalvok ką darai; 2) Jota * 
laimė; 3) Pasakyk mano -š
mę. Surinko S. K» U ir N

Vaiku Teatrai: dalk B: 1)* ® 
Otirs^e jtadtui; 2) AfttaupK 
kttSortakoaa

Įfat.par
JPnlkfan aat KM 

panda. Odoaapda

gtagni 

(turinčią arti 5000 pusi) 
ruošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kurta skaitė “Žįdi-
Įlį’? didfiauąą mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade- 
priškojo gyvenimo žurnalą, mo

ir tiesiog būtą nedovanotina, jei- 
gu kuris inteligentas, vistiėk ku
rios profesijos jis bebotą ir kur 
begyventą, jo neprenumeruotą ir 
neskaitytą bent buo 1930* metą 
prądfios.
r .

$*2idinio kaipa Amerikoje t met.

. ė

»
>*

Kas
jfla
Mo« ______,___ _____ „______
taikytu patrfotizma ir karstytu kata
likiškojo “ ■.-■■•*.

“JV1t to 4 r?» Ib i
A ria! HtąlIklSkajal

vr- » v/’ V
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Pasimatysime kit^ savaitę.
/ Jūsų
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J *

po paskutinių 
svetaine^ Kvit _ _ _ _ 
nes yra keletą svarbių sumai 
Taipgi atsives 
prirašyti prie
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V (Taip skelbia lenkai)

CdlJOS sosti

mes girdime kaip vaikai pasijuokia iš seųes- 
ą Vieniems juokai kaip senas žmogus eina, 

gdtve,antriems išrodo juokinga, stenažmogaus, veido iš- 
vairfą tretiems begalo ^funny” seno žmogaus apsirengį- 
mas. Štai kaip daugelis iš jaunesniųjų žiūri į tą seną imo- 
gą kuris nesykįĄuyo gyvenimo vargais ir bangomis per
kirstas.^ Kur jis-eis, ką jis gali* padaryti, kad nelaimin
gas jo senatvės dienų toks likimas. -

j > Norėčiau šiądien paklausti savo jąunųskąitytoją 
kaip jie atsiliepia i senelių padėjimą. Keli iš jūs esate 
prisirengę, ištiesti savo jauną pagalbos ranką sėdam žmo
gui, jam padėti žodžiu, darbu, pasistengimų?

Laimingesnis yra tas berniukas ar mergaite, kuris iš- 
'girsta .senelio palaiminimo žodžiu^, negu .tas, kuris turi 
"Sujudinti seno žmogaus šir^į prie susierzinimo.

Mylėkitė ir gerbkite senelius. Atsimykite, kurią nors 
dieną, gal toli nuo dabar, ir jūs uzimsite tų senelių vietą

i
•v MOKYKIMĖS

; .^KodėP mes mergaitės tankiai tingime namuose^pabū
ti prie įvairių paskirtų mums ruošų. Nuolatos mes esame 
ąrtivargusios, nesveikos... kbdėl mūsų mamytės niekados 

’ nesiskundžia, nuo ankstaus ryto iki'vėlumos nakties jos 
j (įirba, dirba, dirba. Mūsų priedermėj mamytėms padėti 
• kiek galime. Kuomet mamytė paskiria mums kokį nors 
. darbą prie namų, turėtume tą priimti suv didžidusiu 
džiaugsmu. Skaitydama pasakaitę apie skruzdaitę radau 
'daug pamokymo. Manau ir jūs mergaitės perskaieiusioš 
sutiksite su'manim, kad reikia namuose būtų darbščiomis 
mergaitėmis. Paklausykite:

“Skruzdė, radusi ant kelio, avižų grūdą, mėgino jį į 
skruzdėlyną nusigabenti, bet viena nėįveike. Kas čia da- 

j ryti? Pasistojo skurzdėlė ant akmenėlio ir dairosi, rodos, 
v /pagęlbos ieškodama. Kaip tyčia, pamatė dvi savo sesytes, 
f Lebegant pro šalį.^Skhizdė anoms pamojo su kojuke. Gu

drios skruzdėlaitės tuojau, suprato, ko nuo jų reikalauja. 
..Atbėgo pagelbon ir visos tris lengvai nutarčkino avižų, 
''grūdą į skruzdėlyną.-’

peticija Gabravalskiutč

/• ' <

O Lietuva, motinėle!
Tavę naktį fiš sapnuoju: 
Tavip mano vis.širdelė.
Tau rašau ašį ir dainuoju! 

Nėr tėvynės be liežuvįo,
- Kiekvienas tai gal suprasti: 

Atimk kalbą nuo lietuvių, 
Tai Lietuvos nebus rasti.

i _

ROMA.—Po to kąi Seniau
v* • ~ ■' • 

šioje Romos šv. Klemenso 
bazilikoje kun^Dr. Pranciš
kus Būčys, Lietuvos Univer
siteto profesbriils ir Marijo- 
nų ~ kongre^acij(os generolas 
gavo vyskupo švefipmus bi- 
zanto—slavių-apeigoj* iš J. 
E. Kirilo Kurtev’o, titulia-
• ■ -V • ' r ' Z . s. ..’--*;- *'. ■ * ’ V; *į*'-

rijiio Briulos vyskupo ir A- kelti tvirčiausia^ 
paštališkofadministratoriaus 
Bulgarijojo rankų,, lenkai 
pradėjo nerimti. J šventini- 
muštuvo susirinkę daug 
žmonių. Jų tarpe matėsi J. 
E, aikiv. Derbigny, keli vys
kupai, Lietuvos atstovas 
prie Kvirinalo p. Čarneckis

-r“ j."’ -V . - ■

ir kiti lietuviai gyvenantieji 
Romoje. E et ypač gausus bū- 
rys lenką teikėsi atsilankyti. 
- Naujai įšvęstasis vyskupas 
J. E. Būčys tą pačią dieną 
suteikė kunige šventinimus 
kunigaikščiui Volkonskiui.

J. E. Būčys bus apaštališ
kas vizitatorius ir adminis
tratorius iškrikusių po visą 
pasaulį rusų unitų. Kadangi 
nemažas unitų? skaičius Įgy
venu Lenkijoje, tai visai su
prantamas lenkų susirūpini
mas, kad lietuvis (o ne len
kas) yra tapęs unitą ^dvasiš

kuoju vadovu.
Blogos valios vedami, len

kai skleidžia Romojelapie J. 
E. Vyskup. Pr. Būčį pik
čiausius šmeižtus, vadinda
mi jį “heretiku.” Girdi ra 

nas apiešv.

jis pats tiubraizęs. Nors a 
pie to rankraščio ^tefradį 
mą/nieko tikro nežinoma, y 
ra užsilikę tik padavimai, 
bet, atsižvelgiant į jo didu
mą ir jame surašytos * me
džiagos gausumą, jis-, be

nes Stokholmo mt ejuje y 

 

ra iš senovėš užsilikęs nepa
prastas rankraštis, vadina
mas' “vehrio biblija.” * Šis 
rankraštįs hus bėne didžiau
sias „visąmęt paskalyje, v xJis abejo, turi didelei moksliš- 
šusideda jš4ąugybės p£yga- ’ - - -
mentų, kuriuos negalėtų pa-

‘ , s žmogus. 
(Pergamentas yra plona 
jaunų gyvulių oda, ant kų 
rios senovėje buvo; rašoma. 
Iš to ir priežodis? “Nė ant 
jaučio odos nesųrašysi”).

Apie šio rankraščio atsi
radimą senoviškas švedų 
padavimas taip^byloja: — 
Seniai, labai seniai, kaž 
koks vienuolis už vieną sun
kų nusikaltimą buyęs pa- 
*>. Y v • *k- ~ ’

smerktas' mirti. j’Tačiau, at
sižvelgiant į jo visuomeninę 
padėtį, norėta jam bausmę 
dovanoti su sąlyga, kad jis 
per vieną naktį išrašys 150 
pergamentų arba perrašys 
ant jų visą bibliją.

Deja,' atlikti |tokį milži
nišką darbą per^rieną naktį 
vienam žmogui buyo neįma
noma. Tada vienuolis, norė
damas žūtbūt išgelbėti savo 
gyvybę, ryžosi Šauktis pa
gelbon šėtoną kad tas padė
tų atlikti tą vHŠžmo^išką 
darbą. Ir iš tikrąją kaip 
sako padavimas/ pasmerk- 
tasis mirti vienuolis su vėl- 
ui o pagelba perrašęs visą

TZ • Z

rasęš. Iš_tikrųjn, savo T' i 
J. E. Būčys rašė apie f 
Stanislovą savo daktariško
je dizeriaeijoje. Tą diserta
ciją universitetas priėmė ir

M0VTB1I.0, 
>LDS. Ž kp? sųsirinkji

* rugpjūčio 5 d., ^v. Roko svetainė- 
je. Visi nąriai

? snprinkiiną ir gmuu
užtrauktas mėnesines duokles.

K

• * ' ■ - , A .v ’’ ■

iti šėmu

Valdyba

kos reikšmės.

SKIEČIAI — PIRMIEJI 
' SPAOBTUymOŽKAI

Jonas Gutenbergaį gyve
nęs nuo 1397 iki 1468“inetų, 
yra laikomas spaudos meno 
išradėju. Jis išrado lietas 
raides, kuriomis atspąusdino 
pirbą Bibliją. r'

Tačiau, kaip rodo tyrinė
jimai, kiniečiai jau 225 me
tais prieš Krištaus gimimą 
turėjo~'antspaųdų išvaizdos 
raides, kurias jie gaminosi iš 
radinio metalo-pefrito. 105 
metais po Kristaus kiniečiai 
pirmi išrado popierį, ir šim
tą meti) vėliau Kinijoj jau 
buvo popiėrio didbtuvės.

Pirmuosius popierinius pi
nigus, kuriais buvo pakeisti 
metaliniai, kiniečiai įvedė 

4 pas save prieš tūkstantį me
tų. Ir pirmoji infliacija 
(popierinių pinigų vertės 
nusmukimas) buvo taip pat 
Kinijoj.?.
- > ' ------------- -----------------

PER KLAIDĄ PAVOGS 
-DOŠV?

• Vįenam Bulgarijos kaime 
buvo toks nuotykis. Tęn gy-

*

- LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas. įvyks trečiadieny, rugpiūčio 6 
d., 7 vaLvakare, bažnytinčję.sve- 
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo drangus(es) 
prirašyti. Valdyba

EASTON, PA. -
LDS. 40 kuopos susirinkimas |- 

vyks rugpiūčio 8 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos. svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaila

WOBCESTERį MASS. j
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpjūčio 3 d., Aušros Vartų 
parapijos salė j, tuo jaus po sw 
mos. Visi, nariai meldžiami pri*. 
būti, nes turime svarbių reikalų.

1 Kviečia Valdyba

<r

N.S.PB____ ___
.LDS. 103 kp. mčnerinis ši 

kimas įvyks sekmadieny, rugp. 
dieną, tuijjaus po sumos, Šv.> 
driejaus par. svetainėj, 1123 
on St. ' Kviečiame narius ir 
ateiti ir kurių yra* užvilktos 
lčs. užsimokčti Taipgi atsi 
nors po vieną^naują narį prie kuo
pos prirašyti

Vaktyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis sus 

rinkimas atsibus sekmadieųfc 
rugp. 10, tuoj po sumos, Lietuviųy 
bažnytinėj svetainčj. Visi nai 
malonėkite atlankyti ir 
kėti užvilktus mokesčius. Valdyk*

»’ e

Tai yra tik legenda. Bet 
tas didžiulis rankraštis iki 
šiol yra užsilikęs Stokhol
mo muziejuje. Paskutinia- 

suteikė teologijos daktaro me pergamente yra to vie
nuolio atvaizdas, kur būk 

kinčiųjų akyse. Jie tik paro
do, iki kokių ribų gali daei- 
ti lenkų prieš lietuvius' ne
apykanta. '

laipsni. ;
Šie,, lenkų’ šmeižtai, sklei

džiami Romoj apie J. E. vy
skupą Būčį, be abejo, nė kiek 
nepažeis jo prakilniosios as- 

, menybės nei šv. Sosto, nei ti
* • .• - »\.......................  ' . • S" ' / . » . * .•

“Vaikas sugautas vagystėje. Nubaustas vieniems me
tams kalėjimui.” Skaitydamas laikraštį mąstau sau ko-’ 
kis tai negarbingas valandos vaisius. Jaunose dienose sė- 
dėti kalėjime. Visuomet turėti prie savo vardo prispaus
tą "antspaudą... KALINYS... Kalėjimo paukštis... va
gis.. . prasikaltėlis.

Nejučiomis išriedėjo ašara iš mano akįų. Gailestis 
begalo suspaudė širdį pamąsčius apie tokį nelaimingą 
žmogų. ' ■ • . . - j ■

Kodėl mes berniukai taip tankiai norime sekti tą, kas 
yra bloga. Einame'į judžius, prisižiūrime visokių kvai
lysčių, paskui išėję mėginame į gyvenimą įvesti visą tą- 
blogą. .

Nors jaunas esu, vienok nenoriu savo vienatinį gerą 
vardą sutepti blogumais, paskui turėčiau gailėtis, ir ašaras 
.lieti sakydamas: “Kodėl aš taip padariau.” “Kam klau
siau Jono, Petro, "Vinco.” Kodėl neklausiau vyresnių-

jų... jų patarimų. Pervėlu tada tarti gailesčio žodį, kuo
met gaisras daro savo žalingą darbą. ' T

, Berniukai sustokime ir klauskime savęs. “Ar aš no
riu, kad vienas ar antras blogos valios draugas mane pŪ- 
guridytų prie blogo darbo?” NE!' Kiekvienas turėkime' 
savo nusistatymą daryti gerą^ir vien tik tą> kuris yra 
geras. \

, Juozas Petruškevičius

AR TURtSERį SPĖJIMO DOVANĄ
32? Avele bebėgdama priedą?
33. Pilnos laktelės baltų vištelių?

WORCESTEX, MASS.
LDS. 7 kuopos .itairinkimas į- 

vyks rugpiūčio 10 dl, 6f?aL vakare, 
bažnytinėje svetainėje,, 41 ’Pfcoy- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausiinų. Be to, gera' 
proga užsimokėti duoklės.

x ‘ ’ Valdyba
/ > ___________

LOWELL,MASS.
LDS. 97 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieny, rugpiūčio 10 d., 
tuoj po sumos. Ateikite visi. Ger 
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintėlės darbininkų Orga
nizacijos.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tosrkp. susirinkimas 

vyks rugpiūčio 10, tuoj po sum< 
bažnytinėj svetainėj, 41 C« 
Avė. Malonėkite visi nariai atei 
nes yra svarbių reikalų dėl ku<> 
pos naudos.

Taipgi malonėkite 
kurių yra užsilikę mėnesinės dix 
lės. LDS. 6 kp, r$

z
— ■* 1 “J*"

Z
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34. Kalnais nuginiau, kalnais parginiau, šimtais skai
čiau. o vieno neradau Tr to paties pasigedau?

35. Du buriuktkpiaujas, balti kraujai bėga?
36. Vienas laukta dienos, kitas laukia naktie^ 

trečjam Ivgu diena,vlygu naktis?'
37. s Kam galTma pasakyti savo paslaptį? -

- - '------------------------------------ ’

- ATSAKYMAI PEREITOS SAVAITĖS
■ : SPSJIVŲ

25) Balnas, 26)^Adata, 27) Alintuvaį,28) Arklio nas-‘ 
ruošė žaislai. 29) Laukinė ugniavietė, 
Jas. ' ’

graži mergaitė,' apie kurią 
sukosi viso kaimo jaunimas. 
Vienas vyrukas būtinai užsi- 
rtianė gražuolę vesti, bet picf- 
tina griežtai užgynė savo 
dukteriai už jo tekėti. Nema
tydamas kitokios išeities, įsi- 
mylėjęs jaunuolis' nutarė 
merginą pagrobti. Pasirin
kęs kelis drąsius draugus ir 
juos gerai pavaišinęs vidur
naktį atsibeldė prie mylimo
sios namų, tyliai įšliaužė tro
bos vidun, merginos |camba: 
rin, insumetę ant miegančios 
lovoj skepetą ir užėmę bur
ną, kad nešauktų, šoko lauk, 
sėdo ant arklių ir> nujojo į 
artimausią bažnyčią.
> Kely vaikinas sumanė pa
sigrožėti mylimosios veidu. 
Atsargiai nuėmė sketą nuo 
galvos — ir sustingo iš nusi
stebėjimo. Prieš "jį giliojo 
merginos motiną, kurią 'per 
klaidą jie pagrobė. Nesitver
dami pykčiu, drąsūs grobi
kai čia pat aplamdė tariama- 
‘jai uošvei šofiūs ir palijo ją 
gulėki pąkely. Ši padavė drą
suolius teisman. * Bulgarų 
teismas turės gerokai palau
žyti galvas, beieškant tinka
mos bausmės žioplam įsimy
lėjusiam ir jo draugams.

< \

■■ ■■ ■-................................. ......

L.VYčiy DOMH
L. Vyčių 18-tas seimas įvj

rugpiūčio 4, 5, 6 dd., Kenoisha, į 
Wis. Laikas yra labai patogus * 
tinkamas seimuoti, jrpač leisti 
stogas.

[ Tat visi, kurie m 
įpabfiti fctostoga£ ;

tos.
. Geriausia šią vasarą a 

proga — tai Vyčių Se 
nosha vyra gražus miestas, mrt. 
ežero kranto. Medžiais apsodin
tas, gražiais parkais papuošta*' 
Oras tyras; Apylinkėje daugybė, 
mažesnių ežerų. Kitaip sakantį 
“Wiseorisin the land of 
lakęs.” O ypač tai ge 
rytinių. gaišti jų delegatams 
vykti į Vyčių seimą ir praleisti 
atostogas Wisconsine.

Šiandien intdigentų tarpe yra tik 
, viena nuomonė ,

“ŽIDINYS”
Prot Dr. V. Mytolaičlo-Pttino redaguo. 
jamae ltteranūroe, noksi* vlsnomente 
tr akatanlikojo gyvenimo IltustraotM 
mėnesinis turnalss yra OMBsmIul 
rbaSaui^a Įdomiausias tr ktakvtauum 
prasi lavirinlam imosut ttnkamiąosias 
lietuvių Surasiąs. Tod» visi paskubtai- 
te uSsisakyti “HdinJ.”

“tldlnlo" kaina

tuoj po sųmu, patapnos srriahifiB 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
STiFririnkimas. Maloufikfte "ateiti 
sL Kviečia Valdyta

' BRIGHTON, MASS.
L/D. Š. ^2 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
rugp. 1 d., 7 :?0 vaL vak., Ltneoln: 
svetainėj, 26 Lineol» St Ateikite1 
visk Vaidyba

CLEVELAND, OHIO
Rugpiūčio 13 d., 8 ^51. vakare, 

Lietuvių Salčj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. - Gerbiami 
nariai praiomi susirinkti Rašt 
kalo. - * Valdyba

« Z. J ■ ■

PHILADSLPHIA, PA
LDS. nariai} turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į sushinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkųbas įvyks penktadfe- 
ny}~rugpiūčio 1, 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai’ Nepamirškit užsimokčti duą- 
kles. -Valdyba

“-------- -—4- .
ŠAUTO OLĄIB, PA.

LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks. rugpiūčio 3 dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salčj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti fr užsįmokčti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti

-

XX FEDERACIJOS KORGRESAS
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K Federaci

jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21' 
dd. Šv. Trejybes lietuvių parapijos Balėje^ katfi- 
pas Adatas Street ir New York Avenue, Nevarių 
New. Jersey.

Visi A, L. R. K. Federacijos apskričiai, sky-
riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau- * 

v’ gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prietdiai 
ir rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruošti^ taip 

, svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos 
šventėn 20-tan Kongresam

jetga jie oepasfetengs Uteukl&t ftate 
Dievo baimėje, išlavinti juos ir 
Jiems ginki* prieš {vairius gyvC2±r 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie^, 
iel — girtybe, netikėjimas ir doros M 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yta 
miestuose besimokinančiai jaunuome
nei. Gterlausiat betimoUftanči * 
mo draspos 4r4xnfos stovyklos 
ra jau MOeUmtt mettf leUUiu 
taUty mokgleMv atOtetMt 1 
m<x o sau pslefagvinsite sunkią au 
mo nažtą. \

“Ateitis.”
TėotU ir motinos, nepagalN 

metams <5 lt pusmečiui Ir 
tą fcrnalą savo besimokau 
karna. Tuo suteiksite jiems 

"Ateitis” įdomi ir nemoksH 
Prenumeratos kaina: metams 

pusmečiui $1.00; moksleiviam 
tams $100, pusmeSul 50c.

Am. X. B. K. Eėderadjas Sekretori
180 Hale Ąve^ Brooklyn, N. Y.



(Naudotasi Kari May “Per dykumą” III tomu)

ALYVOS

Bostonas vedė gan didelę

upe, keistam

it”—galingas karaliifs, arba “me 
karalius povas. Ne tik kad neini-

ji MMąMaitiinr 
gų limozihų sąvinįnkąi į ne- 
žmoniškos plentus baigia 
dąužy&sąvo. brangias masi
nas, artinasi prie bankroto 
ir nesugeba išreikalauti iš

ISSUkP-*;. f*■.* -TT* 
įkarus. East Bostbnas buvo 

manomas kaipo Noddle Island 

į^buvo įkainuotas apie 24,- 

$06 dol. Ant Boston Com- 
’/fk'r.'’ -7' '' ‘ 

fmon ganėsi karvės, kas ga- 

~lop tapo uždrausta, nes jos 

išartais išgazdindavo-mote-
*) Sodos, ^kad jau šiais Vytauto 

Didžiojo metais naujų plentų sta
tymas ims eiti kiek spartesniu tem
pu. F. K ■ — -

• - ' ■■■ - --------------■--

ris jų.nėpalieka sūnaus, tai jo pareigai eina vy- 
riausi|ji'duktė. f

Aukomis pjaunami jaučiai ir avys. Mėsa,'vi
duriai ir odardšdalijama vargšams, o kraujas už
kasamas i žemę, nes, anot jų kraujyje esanti 
siela. . < - ? ’f.P

Kadangi džezidai neįleidžia kitatikių į sa
vo pamaldas,* tai jie yra savo kaimynų įvairiai 
šmeižiami. Šiaip jie gana nuoširdūs^ draugiški,

“Vil^a^Ę^ųsi’^
rašo: . 'j'L-’ę■•'•.t-*' T

^.'Gražiausia miesto dalis 

-buvo: Beaeon ETill, Wmter 

| ir Summer Sts., Franklin 

£ Place, Washington Court 

dabar Temple Place), 
k i^įpthrop Sųųare, Bowdoin

> JSkjuare, Port Hill ir Tre-

C-mont str. Bankai, insurance 
3F,H***' x a - "

: l ofisai ir kitos biznio įstai- 

įsisteigė ant Statė Str., 

^kur ir dabar dar tebėra, 

į' Turtingesnieji turėdavo va- 

^{aamamiu8 Dorėhestery, 

£ • Newtone, Brookline, Rox- 

lįfetry, Brightone^ Cambridge,

> . t . i _  i* ir -t 0

z l z . ų •įr'S
Alyvų krūmai vėl sužydo mūsų seklyčios pa- 

langėj.

Didelės žiedų kekės suglebusios pūpso tvan? 
kianie ofe. Jos man primena mūsų namų pa^ 
sakę:.. .k . ' .

Kas taip sėdėjo čia palangėj, kai manęs da®/r 
nebuvo šiame pasauly? ' . . '."7^

Buvo apvalių rąstų namas: Maži aprūkę lan=* 
gėliau Aplinkui didžiulis dvaro spėkas ir TSįsį“^ 
tai, kuriuose slapstėsi plėšrieji vilkai, stirnos* Uč 
briedžiai; kelmuose čežėjo gyvatįį.. į *

W^ ^k^o nąiškę,* nusausino rastus,
Įėjo daržus, priruošė ariamos žemės... Pasta- ' 
tę didelį gyvenamą rūmą su šviesiais langais it ■< 
seklyčįos palangėj prisodiiią alyvų baltų, Inė- 
lynų*.. ' v -k

Sėdžiu palan gė j it žiūri u,. kaip atyvų/fa^iį 

me žaidžia saulės spinduliai, it aukso obuoliu
kai. - ' ‘‘ ' z
. Kas taip sėdės Čia palangėj^ kai manęs 

bebus šiame pasauly?
Ir, tarsi girdžiu atsakų — kuętų kaip

lgą UZdaVHlp 7 r . . VMumB iš; foįo/^O

1 nebūtų bereika- Žin.,’. visai neatrodo, kad.* 

<ų ir nusivylimii, jos būtų pašydavusios hipno-., 

ai rimtai ir atside- zųi. Jos tik prie patogios, 

j grąžinimo išeivitj progos išgiedojo tai, apie ką 

►risiruošti ir atlik- seniau yra išgiedoję jų mo- 

ižinimo darbą pla- kiniai Vilniuje.” -

tvarkingai. _ . “L. Ž.” yya organas vai

ri kitame strąips- [sfiečių liaudininkų partijos^ 

_ kuri įr seimo laiku pataika-.

Kun. F. Kemėšis vo lenkams. z - '

=— i -. . • " . <
ir naktjestvarkytojau,, amžinai gyvas, aukščiau

sias ir bepriežastingiausis< kuris nustatei nak

ties tamsumą ir dienos šviesą. Išmintingiausiaį 

viešpatauk visoms gyvybėms. Amžinai gyvas^ 

viešpatauk mirčiai !’<? Kauno “Vienybė”
7 '. ' v ' Mečys Rilotiis

........... i'" ...... ./.i., f*. ’

siūlai).
Taip pat jų garbinama šviesa (ugnis ir sau

les). Saulės (Šeik Šemso) šventykloje vienas 
keleivis rado tik keturias nuogas baltas sidrias, 
kurių vienoj buvo įrašyta šie žodžiai: “O saule, 
įo šviesa, o gąĮybe iš Dievų!„ Grindyse pažaistu 
grioveliu tekėjo tjrąę;šaft)įao

afrpmti komunistus 

kenkreicierįus (vokiečius), - 

Vilniaus klausimas, ąnot -J^, ^ 

Žiniųi-prie geros vabos'gįh’ 

ma išsręsti. Bet kas tą gerą*;» 

valią turėtų parodyti ir kaip y* 

tas klausimas turėtų būti iš

spręstas ‘L. Žinios’ nutyli, v 

* . *fšis -L. Žin/ straipsnis be 

galo patiko lenkų spaudai. 

Ji tą straipsnį pakartojo iR 

*L. Žinias ’ išgyrė: ‘ pirmą 

kartą^girdi, teko išgirsti lie- • 

tuvių blaivus balsas. ’

“Į tai-atsiliepė ‘Lietuvos 

Aįdas.'’ Jau jo atsakymą,' ir. į~ 

tai tik ištraukas, įsidėjo vien < 

>Kųr. Wil.’ (1930-VII-4 d. 

Nr. 151). Štai ką ten rado- 

nįę: ‘ :

“ ‘Lenkai seniai hipnoti

zuoja lietuvius (suprask? į
I • ■ ' ’ *■ ’• **■'■**' -■

baido Red.) vokiečių ir rusų , - 

pavojumi, siekdami, kad įįe?" 
tuviai užmirštų Vilnių ir sK - 

Lenkija susitaikintų Lietu-- 

viai vienok tam hipnozui ne- - 

pasiduos. Ligi šiol lietuviai. 

galėjo tvirtinti, kad Vilniaus 
klausimu visos lietuviu par- • 
tijos yra vienos nuomonės r 
(mūsų pabraukta Red.). Ne

jaugi dabar ‘Lietuvos'Ži

nios* norėtų tą bendrą froiį- 

tą sulaužyti ir Vilniaus kląk- ' 

simu palikti skirtingos nuo

monės? ‘Liet. Žinios’ pasi> 

davė lenkų hipnozui stebėti- .

a. Daugiausia prekiuo- 
> / žuvimis ir medžiais, 
j pat iš Vermont ir New 
įpdrire atvykdavo daug 
rų vežimų, jaučiais pa- 
ytų, Kuomet jaučius 
Įėdavo šert šienu, tai 
ros miesto gatvės taip 
j ' užsikimšusios, kat 
itas nemažai turėdavo 
(o kaip sutvarkyti trąfi- 
Taip pat dakgę buvo rū-

f ■ C. Šadunkis

VELNIO GARBINTOJAI

rni

entos giesmės ve:



privatinė.
ra pasakęs, kad jeigu šiais 

laikais' gyventų, šv. Povilas*’ 

tai3$ katalikiškų iai-

T8ryn«e likimas, jos

išvakarėse mokyklose, salėse] 

prie papuoštų Vytauto D. 

paveikslų paskaitos, koncer

tai, spektakliai.

„ Rugsėjo 8 d.^ iškilmingos 

pamaldos, per kurias skaito

mas popiežiaus rastas apie 

Vytautų Didįjį. Didžiausios 

Vytautinės vėliavos aikštėse 

pakėlimas, giedant Tautos 

himną ir Vytauto kantatą ir 

sakant parkaites. Tą dieną 

atidaromos įvairos įstaigos, 

apdovanojami pasižymeju-

miršta judinti tautinį lietu-
I £ ■ f z ' V ‘ •

vių -susipratimą ir “Vieny

bė” pasidaro populiarus lai

kraštis; ' Ją liaudis plačiai 

skąito ir pradedą tiesiog va-

Vytauto Didžiojo komiteto

dalykus

* pa-
to-irtina žmU apie vįešipįos 

tęisių, atėmimą eis VįĮmągs 

lietuvių gimnazijos. Dėda

mas kuratorijos įsakymą, 

laikraštis vadina jį istoriniu 

dokumentu ir neabejoja, kad 

gimnazijai teisės atįmtos re

torsijų keliu. y

p Šis, švietimo ministerip 

pritarimu padaryto, valdžios 

■žygio, “Vilniaus Rytojus”

odeminiaia Laivais
' DEUTSCHLAMD 

NEW YORK
jį prieinamos kainos. Tiesi o- 
Lietova. Taipgi reguliariai

ribota MuvaHarimt mii 

taa ir toli puošnu, ua U

24 E. Įnberty Street, 
”Waterbnry, Conn. 

Antanas 0. Avižinis, 
J 132 Douglas Avė., 

Providence, R. L

I'fteratiiiė Kombiia 
Kun. K. Urbonaviiras/

KuL 
L 20* Stoto* 

Metelio, Mass. 
Kon. F. A Vfeąflaskią

50 Wpst 6th Street,
Sonfh Mus

Kun. F. J. Jn&aitm, 
z 432’WJndwr St,

Ounbridge, Mass.
Kun. F. W. StrakauakM,

- 151 Rogert Struti,
i Q IATfCii, ilMS. <

' 'Per Hamborg, Mta? 1 
HAMPUAG > .l 
ĄtBERT ĘAU.ĮN

Iivažlsoja resoliarfai kas sarall
giniai gelJkeliafs susisiekimai su Lietuva. Taipgi reguliariai 
liplauldmar pepaHariata kambariniais lalvala:

^jįt. topui,
. .pUl^rauudhl

M '^F'■ ■ **' Ik*."

stovais i} pranešė Vytauto 

' Didžiojo minėjimo svarbiau

sių iškilmių programą. ? 

Specialis Vytauti Didžia

jam paminėti iškilmės kon- 

centruojamos, rugsėjo 8 d. 

ir spalių 27 d. Rugsėjo 8 d. 

paskirta dėl to, kad tą die

ną, kaip rodo raštai, turėjo 

įvykti Vytauto vainikavimo 

Lietuvos karaliumi iškilmės, 

; _kadą turėjo įvykti .svarbiau

sia Vytauto veikimo progra- 

.. mos dalis — amžinai ątsipa- 
__ £ • -J * ■ -
' laiduotiĮnuo lenkųiF pabrėž

ti visišką Lietuvos nėpri- 

' klausomybęf* diena bus

džiaugsmo, o spaliui d, 

‘ Vytauto D. mirties sukaktu

vių diena, — rimties ir susi

kaupimo diena.. ‘ '

Rugpiūčio 15 d. /
Palangoj bus Vytauto mo

tinos Birutės diena. Bus vai

dinama poeto Putino miste

rija, “Vaidilutė: motiną” 

' motinų eiseną su senoviškais 

e lietuvių rūbais, gyvaisiais 

Į. paveikslais. \ - > .

Rugsėjo A d. Kaime
, Rugsėjo 7 (įieną 17 valan

dą prasidės iškilmės. Visi 

namai papuošiami tautinė-

; '-mis, Vytauto paVėikslais<ir 

vaizdais iš Vytauto gyveni- 

mo. Mieste teis pastatytos 

triumfo arkos: Vytauto pro- 

spekte 2, Laisvės ai., Prezi-

, dentų ir Lukšio g. g. susikir

time 1 ir prie Kauno pilies

- griuvėsių L < .

į 17 vaL bus atidarytas susi

siekimui sutvarkytas ir pa

naujintas -Vytauto prospek-

; tas. >

Prie Kauno pilies griuvę* 

šių bus iškilmingai, su spe- 

cialiniu ceremonialu, sutik-
- ■ . ■ - *.................

tas Vytauto Didžiojo pa

veikslas, apnešiotas po visą 

Lietuvą.

✓ j. Vakare visose mokyklose 

-*.prie papuoštų Vytauto/pa

veikslų bus mokiniams pa-

, skaitos, statomi paveikslai iš 

Vytauto gyvenimo, juosiami 

koncertai, spektakliai, gie

dama Vytauto kantata. Vi

sose, miesto salėse miesto gy

ventojams' paskaitos su tokia 

' pat programa, kaip ir mo

kyklose. teatre iškilmingas 

spektaklis, kur bus vaidina
ma poeto Maironio-Maciufio 

.. drama, “Vytauto vainikavi- 

. mas.” Visas miestas bus iliu- 

mbniotas ir šviesiomis Vy-

Vytauto gimnazija -galėjo 

nustoti teisių tik tuo atveju, 

jei mokslas joje būtų^ pašli

jęs, tačiau yra atvirkščiai. 

Gimnazijos abiturientų eg* 

zaminų komisijai jau eilė 

metų pirmininkauja žymus 

lenkų mokslo vyras, univer

siteto profesorius dr, Otrębs- 

kis. Per iškilmingus brąn- 

dos ątestąto įteikimus, jis 
tavo kąlhost apie gimnaziją 

[visada atsiliepdavo labai ge

rai ir pareikšdavo, kad mok

slas joje pastatytas tinka- 
rnoj aukštumų j, kad gimna

zija kasmet daranti pažangą. 

Be to, šiemet.gimnaziją vi

zitavo kuratorius Bobka. Jis 

gimnazijoj nerado nieko to- yšžStf

kio, už ką reiktų atimti vie- -*rtiSn Jums 

Šurnos teises ir savo išvadoj < 

[išsitarė, kad gimnazija visiš- *. ■ '
I . , . . "DARBININKAS
kai patenkina visuomenės i

reikalavimus. -

[/ “Vilniaus Rytojus” pa-

švietimo įstaigoms, apį 

riuos taip dažnai skdU 

kų spauda V -klausia’ 
niaus Rytojus.”

‘ T.-*’’’ **
f“PuzegĮąd 

ki” taip pa> iškefaįa 

gimnazijos mokslo 

stebisi dėl to išimtino į 

mo. Ir šis laikraštis v 

įsaJgTųą rętoiąsįją, k< 

tuodamas, kad dabar J 

vos Lenkijos santykiąi 

į galutino pablogėjimo 

aštrėjimo stadiją/E.

ritetottd i



Butvile

Moterų sukilimas

ūą, reiškia jai gilos padė
lį, ir linki dar kitą desėt- 
ų raštininkauti ir stovėti 
►je Moterų Sąjungos gero-

“DABB.

.tvarkingą organizaciją, 
rų Sąjungos Mass., Maine ir N.

Skaitykite ir platinkite mėnesinį' 
mokslo, blaivybės ir sveikatom - 

laikraštį

“DARBININKO” KAINA

tai jau yra kitaip, bet prie mū
są skola nugąsdii/o ne vieną ku

nigą. Bet kun. S. Bystras neišsi
gando. Atvykęs į Daytoną rado 
kleboniją apleistą, o jau ką "be
kalbėti apie Dievo namą. Kun. S. 
Bystras tuo jaus ėmėsi darbo. Są- 
ryšys stojo į pagalbą. Surengė pa* 
rapijos labui išvažiavimą. Draugi
jos šv. Petro ir moterų irgi su
rengė pikniką ir visą pelną skyrė 
klebonijos pagražinimui. 1929 m. 
pabaigoje išmokėjo ir skolos tūk
stantį dolerių. 1930 m. kovo mėn. 
pradėjo maliavoti bažnytėlę, kas 
kainavo $1,400. Padaryta' ir dau
giau pagerinimų. Iš apyskaitų tu
rėta įeigų $4^269.19, išeigų $4,- 
230.29. _

Kun. S. Bystrni už jo vargą ir 
rūpestį priklauso garbė taipgi ir 
parapijonims už pagalbą.'

Jurgio Spurgio Brolis

'5’-\'J.'“?’sMass. ^P.
Mankus, J. Svirskas. '
- 49 kp., Boston, Mass. — K. 
Rainis, M. Kilmoniutė, S. Šijef- 
kiutė, B. Libikiutė, M. Barauskie
nė, M. Lębikienė, K. Šijefkienė, 
O. Balukoniepė, E. Nanartavieie- 
ne, V. Targulaitis, P. Steponavi
čienė, -

Svečiai: A. Vaisiauskaą ir St.
Bugnaitis. » . ,

Skaitytas protokolais ir vienbal
siai primtas. Raportai kuopų iš
klausyti. Paaiškėjo jog ^veikia 
kiekviena pagal išgalės.

Raportus apskričio valdyba iš
davė: Pirm. J. Svirskas, I Viee- 
Pirm. M. Zablackas, II Vice-Pirm. 
M -Kilmoniutė, Rašt. B. Jakutis, 
ižd^K. Zaleckienė. Iždo globėjai 
J. Tėtulis ir O. Adomaitienė nc- 

pribuvo ir neišdavė raporto.
Komisija knygų peržiūrėjimu, 

mandatų ir įnešimų.: S. Šijefkiu- 
f ė, F. Zaleckienė, B. Libikiutė. Pa
aiškėjo jog knygos tvarkoj.

\
Liepos 13 d. š. m. mūsų Soda- 

iietės , mergaitės prie ,bažnyčios 
surengė balių. Buvo visko ir visi, 
buvo'- patenkinti, nes mūsų jau
nos gabios panelės moka gražiai 
lietuviškai pakalbėti ir joms J>iz- 
nis gerai sekėsi Prie to, buvo ir 
kitokių pamarginimų. Prie Įvairių 
darbelių buvo p-lės J. Razauskiu- 
tė, Ad. Miięškevieiutė, A Zakare- 
vičiutė, S?Mileškevieiutė, P. La- 
toviukė, M. Zakarevieiutė, AL Ži- 
linskiutė, A. Navarauskiutė,' B. 
Sližiriiutė, M. Žilinskiutė, V. Sin
kevičiūtė, M. Mileškevieiutė.

Balius pavyko. Pelnas paskir
tas parapijai. Garbė joms.

✓

Bažnyčios pagražinimas

Bažnyčią gražinant daugiausia 
.vargo turėjo pakelti dvasios- va-

Amerikos Lietuvių R. įK. Var- 
goninkų Sąjungos seimas šįmet į- 
vyks antradienį, rugpjūčio 26 ČL, 
lietuvių parap. svetainėj, Maha- 
noy City. Seimas prasidės lygiai 
pirmą vai. po pietų.

Informacijų dėlei meldžiu ad
resuoti : Mr. A. Grigaitis, 406 W. 
Mahanoy Avė., Mahanoy City.

- Aleksandras J. Aleksis, 
Vargoninkų Sąj. Centro Pirm.

» -■ ------------ t <1

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuyoj, beabejo, 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote

rys.. Atsiųskite 2 doL ir 50c. VMOTERŲ^IR-' 

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

visą papasakos. ? »

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri

kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia

mas Moterų ^Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 

< nlaĮiais moterų klausimais, "šalę žinių iš’viso pa , 

/ šaulio moTerų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky

riai t 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3/ Ka- 
- mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky

rius ir kiti. • . - ;

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis} 
yra toks, kads po metų'galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukitoal^ai. Siųskite/pinigus tuojau 
h "MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon. į

Užsakymus jiųskite šiuo Adresu: a '
“MOTERŲ DIltVA” /

M Street, • . x CMoa^e, Q
Už- i

“DARBININKAS”
KINĄ Dū kIrTU 'SAVAITĖJE.

v
366 West Broadway

-svetingumą išsiskirstė po Mairo/ 
met daržą, \ -
, Vienas pastebėtinas ir girtinas 
dalykas šiame apskrityje, ; tai y- 
patingai gražus sąjungiečių susi
tvarkymas, rimtumas ir vienybė. 
Jau kelintam su važi avime-tenka 
bbti ir vis matosi tas pats susi-1 

klausymas, pagerbimas/Skirtingų, 
nuomonių, bendras veikimas at
siekti bendrą tikslą. Dar neteko 
šiam apskrityje matyti smulkaus 
pavydo vaisiaus, būtent, susiskal
dymą į grupeles, neigimą kitų 
buomonės ir darbuotės, nžsivari- 
nėjimedėl kokio ten kvailo Gu
naro,” bet priešingai, eionais jau
čiama, lygybės-dvasia — tu są- 
jungietė, aš sąjungietė, seseryb 
bendroj organizacijoj, tad ir dirb
kime bendrą darbą. Ir tikrai dir-' 
bama!

registravimui.
Almant domėn, kad šis keblus 
Skalas eina prie sėkmingos už
baigas -dėka nenuilstančiai dar- 
motei Centro rašt., p. Marijonos 
raičiūnienės, taipgi atsižiūrint, 
E*Šx per pastarus dešimts metų 
įvo raštininkavimo centre, p. 
Vaičiūnienė savo sumanumu ir 
friežtu pildymu Moterų Sąjungos 
ronstitueijoj nustatytos tvarkos, 
įaugino Moterų Sąjungą ! didžią 

Mo-

' Ka^na" A

Amerikoje metams.............. .. .$2.50

Lietuvoje metams . ... ...............................    .$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui. \

' Aptarus bėgančius reikalus ei- 
k prie apsvarstymo būsiančio ap- 
Eričio išvažiavimo, kuris įvyks 
Amadiehy, rugpjūčio 24, 1930,, 
taironio Darže.
•Pernykštis apskričio išvažiavi- 
įas-piknikas toj pačioj vietoj su
suke skaitlingą minią žmonių 
^apskričiui liko gražaus pelno, 
k i mes, kad ir Sis piknikas bus 
Įtr pasekmingesnis, nes įvairios 
emisijos rengia visokių prašmat-

•-Užbaigusios svarstyti pikniko 
(■kalą, nutarė iš apskričio iždo 
išsiųsti $75.00 į centrą daliniui 
ądengimui iškaščių susidariusių 
įrterio įregistravimo ' reikale, 
įigiant posėdį, p. Lozoraitienė 
^kvietė delegates prie paruoštų 
jSęandžių.Prie užkandžių Jr links
imas kalbos baigėsi suvažiavimas/ 
Mėgatės nuoširdžiai padėkoju
si ponams Lozoraičiams už jų

►AV • „ A ■ ■■. ».

Netarta turėt Blaivjmnkų Kafc} 
jos Anglijos apskričio 'išvažiavi5 ^>^ 
mas. Pelnas skiriama Kattffikišk®k ^^ 

spaudai sykių su vietos liet paritų 
pija. Vieta išvažiavimui Phlanga, ? 
Romuvos . Parkas, arba LoweU,‘ ^^^ 

Mass. Rūpinsis ^Svažiavimu ko- 
misija: A> Zavėckas, S. žjjefk^tį.;^^^ 
tė, F. Zaleck^ną B. Libikiutė.

Su"'pagelta valdybos išvažiavį- - i, 
mas garsmt pagal-nuožiūros kp*/T 
misijos. Liet. Darb. Sąjungos pik^. y, ■
ųikii teini kiek ir kaip galtaa, ”''

Pertraukoje ų^a risi į bažny-*^1'^/ 
čią. Buvo svarstoma apie pritrau- j 
Rimą jaunimo prie blaivybės 'ir 
netarta stengtis kuom.ir kaįp ga- 
Įima. • ■ ; ■■ ?

.Išrinkta valdyba: Pirm. Juozas 
Svirskas/ I Vicę-Pirm. Motiejus >' 
Zablackas, II Vice-Pirm. Marijo- 
na Kilmoniutė, Rašt. B. Jakutis/*.- ^' 
Ižd. Frazes Zaleckienė, iždo glo- . . 
bęjai: Stanislava šijefkiutė ir Br. c*’ 
Libikiutė. ‘

Organizatoriai: J. Svirskas, F. 
Zaleckienė, S. Bupnaitis, P. Man- y ' /• 
Jais.. ' • - į

Į Blaivininkų seimą delegatai:
S. Bugnaitis, A. Zavėckas. /

Vieta suvažiavimui palikta val-
• dybai'pabaigoj-balandžio 1931 m.

Seimks išreiškė padėką vietos • 
klebonui kun. Pr. Juškaišiui už 
gražų priėmimą. Taipgi ir vietos 
kuopai.. Pirm. J. Svirskas uždaro / ' 
sesija, maldą atkalbėjo kun. Pr. 
Juškaitis.

Seimo Pirm. J. Svirskas 
Rašt. Benediktas Jakutis

*-• - t”.- ' <4 *, - -ryV-™*
v Z '

Blaivininkų Apskričio suvūžia- 
, rimas įvyko birželio 25 d^ 4930 

ui., Cambridge, Mass., Šv. Panelės 
N? Praš., parapijos svetainėje prie. 

. Windsor gatvės.

Apskričio, pirui. Juozapas Svirs
kas atidarė sesijas. Vietos klebo
nas Aun. Pranciškui Juškaitis1 at
kalbėjo maldą ir įžanginę prakal; 
bėlę pasakė. - I

i t Išrinktas suvažiavimo prezidiu- 
s mas. Pateko sekantieji: Pirm: J. 
= Svirskas, VicedPirm. M. Zablac- 
t kas, Rašt. B. Jakutis. - 
r - • A

Komisija mandatų, įnešimų ir 
knygų peržiūrėjimo-: Stanislava 
šijefkiutė, Bronislava Libikiutė ir 
Francek Zaleckienė.

r - , Pasveikinimai

-Mausimu,. 8X -
išteku gydytoja ištari-

v y ftuv VaB lO - jjSTftTUIIų/ <7- 
a (politikos, visuomenes kultūros Ir e> 
konomijos gyvenimo), 8) priešalkollnis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygą pasaulis ir 10) Įvairenybės. < 

“SARGYBOJE” ražo: vysk. M. Rei
nys, mot. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tomas, prof. Kemėšis, dr. M. Paėkans- 
kaitš, dr. A. Gylys, dr. jur. Raullnaitla, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš
ka ir kiti.

1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me
tams tik 6 litai, pusei metą 3 litaL Už
sienyje 12 litą metams, pusei metą 6 
litaL - ‘ .

Metiniai skaitytojai gauna priedą 
“Laimės Kalendorlą” ir loterijos bilie
tą.

Skaitytoją skaičiui padidėjus iki 
10,000 loterija bus plečiama. eJi pri
sirinks 20,000 skaitytoją, loterija bus 
padidinta tris kartus.

Skubėkit užsisakyti “Sargybą,” kad 
nepritruktą pirmąją riumerlą.

Adresas : Kaunas, Liaudies namai, 
“SARGYBOS” adm.

Pastaromis dienomis, kai kurios 
moterys daro visokias pastangas 
ardyti parapijos ramybę ir tvar
ką. Nekultūringas agitacijas vari
nėja prie bankelių. Panašūs pasi
elgimai niekuomet vneatneš Loty- 
ellio kolonijai naudos.

L. D.'Š.

" -
'■Centro, podraug ir apskričio 

ttĮDL pv T. Mažeikienė pranešė, 
tad'vėliausiomis žiniomis, beliko 
glifą dalykėlių, kuriuos pataisius 
tebetiks jokių kliūčių čarterio į-

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBŪS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS. ’

Reikale Kreipkitės Pas
’ - / • . t

KAS” 
South Boston, Mass.

Skaitytas laiškas kun. Jono J. 
Jakaičio, Blaivininkų Susiv. Cen
tro Dvasios vado. Sveikina ir tin
ki Blaivininkams visų. Aukščiau
siojo malonių.

A. Vaisiauskas, LDS. iždinin
kas sveikino ir-linkėjo geriausių 
pasekmių Blaivybės dirvoje, o a- 
-teityje Kstos į Blaivininkų eiles. 
Džiaugėsi, kad turįs progą daly- 
yaut su. idealistais.

Taipgi Naujos Anglijos veikė
jas Steponas Bugnaitis ^sveikino 
ir sakė jog svarbią rolę lošia Blai
vininkai.

’ Skaitytas sveikinimo laiškas nuo 
Jono Gailio, Blaiv. 1 kp. rašt., iš 
Waterbury, Ct.
■‘Visi sveikinimai priimti su di
deliu entuziazmu.

; - ^Iššaukimas delegatų-

7 kp., Cambridge, Mass.—kun. 
P. Juškaitis, A. Zavėckas, F. Za- 
leekienę, J. Mockevičius, P. Ka- 
volienė, M. Gedzienė, J. Mockevi
čius, M. Sundukienė, P. Valentas, 
O. Ribokienė, M. Norbutas, M. Za
blackas/ F, Tamputonienė, M. Ka-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
kuopoj nariai gausiai dalyvavo^ 
apskričio Bvažiavime.

' Išvažiavo .

Andrienė Villpšienė šiomis-die
nomis nuvyko į jChicagą pas savo 
sūnų Andriejų Vilkišių, kuris mo-
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Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje
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Prieš z išpažintį, diakonas Ska- 
landis, duos vaikučiams katakiza- 
vijos pamoką.
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LIETUVIS i) ANTĮ

DR.M. V.CASPE
(KASPARAVfciŪS ~r 

'511 E. Broadway, So.
Ofiso Valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1: 
5 Ir nuo 6 iki,8 vai. vakar 
sas uždarytas subatos vakg 
nedėldlentatB, talpa seredon 

’ 12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimųir X

•■**•'* * y • 'i •

minusi tam t tikią kieki šio

pažintis . prieš pirmą 
penktadienį. •

imau-
'S'. A‘.f*

žr visiems girhinėms ir paėsta- 
miems Lietuvoje*

. “Mūsų laik 
tuoj a keturi Iii 
litai. ■-

• , r-'

ir kitos _ 
gerkles Irb**'1®’} 
ksliškal tr protini 

■ ’. . r < - 

Dr,
'Fa*0w«v«i

10-12 tttUL

- .

Vt‘- \

vartotimą. Tam tikslui .duodama 
uostyti lekiančio spirito, 
gėrįįį phįnksha,
no^Lęsyidus trinamas dpug-. 
ka. Tai tik smulkesni da
lykai. Svarbiausias gi ir ge
riausias šiam tikslui būdas: 
daryki di^tjpį į^epatimą. 
Dirbtinas krėpaviniąs daro
ma taip: iškeliam ir nulei
džiama prigčrusiojo rankos, 
kartu išplečiant ir šuspau- 

57^312 “iffe- SS p“—- 

n«.'akii'rQieBt Buvilkti; “*-*-#•**! l muart^ 
febuos. PrigSrusį.gaivnmHl. kartais 

tyti kūną. Pražipdimi pri. net.
gčrusj ištraukti liežuvi, ap- S5}2** labal pamažu . JPtr

Visą "tid ' Vienas smagiaasją ir sreK v 
Mansių'vasarą dalytoj yra ??

.> ..
dytis ir ^oną vėlai

Ypač mokantieji | 
plaukioti vandenyje puikiai 
jau^®;r "f,. ;

.menų darbas, gilus plaučių
,K «•, . 1 ‘ ' y . ‘ į.

alsavimas,. vasarošiltis vda- 
duo^ gamtos artimumas 
gaivinančiai veikia žmogų. 
Pasimaūdę jaučiamės lyg 
jaunesniais, grįžta gera nuo-

* * r.' -«r

taika, bent valandėlei pą- 
jnirštame pilką kasdięnišku- 
_mą. Gal ne pro šalį būtų su-

• žinoti, kada galima maudy
tis, kaip ųįsiįaikyti pasi
maudžius ir t. t Geriausiai 
maudytis esant sveikam, ^ge
rai nusiteikusiam. Nepata- 
riama gi esant susijaudinu
siam, blogai jaučiantis,' ne
sveikam. Po sunkaus darbo,

.! nemiegotos nakties ar šiaip 
jau pailsusiam, maudytis ir-

* gi nereikia. .Keiktų prieš 
. . . tai pasilsėti. Nesveika taip
jį pat maudytis po sočių pie- 
ri tų, pusryčių ar vakarienės. 

Tuo labi.au, žinomaj gerai į- 
v* Mgėrus arba visai pasigėrus, 

nes tuomet tarp kitų - blogy-
.• *' Z ..Z •• f • •< >

. J’pl M

maudymosi" vietą - 
ar paežerių —r bėgti, paskui J 
gi greit nusirėdžius pulti 
vandenin. Mąųdyklėn reikia 
eiti iš lėto, nesiskubinant.ra' •• 7 • -
Nusirėdyti irgi reikia lėtai? 
kad truputį atvėsti, bet nu- 
sirėdžius tuoj eiti vandeniu. 
Reikia tuojau visam pasi- 

, nerti, geriausiai-—šokti yan- 
•- denin galva žemyn. Kaip il

gai galima būti vandenyje? 
x Tai pareina nuo'duotojo as

mens sveikatos, vandens Šil
tumo, oro įr kt. aplinkybių.. 
Vidutiniškai kiekyienų kar
tu vandenyje būnama po 

. &-10 minučių. Pasimau
džius, ypač jei yra1.šalčiau, 
rankšluosčiu išsitrinti visą 

; kūną, greitai apsirėdyti it 
truputį pavaikštinėti. Jei y- 

" ra šilčiau, tai išlipus iš van
deny galima saulėje bent

-kiek “pasikepinti?’ k * j 
‘ PBĮGĖRŪSIO GAIVI.

NIMAS " ' ■

Prigėrusius gaį vinapaa jįaž- 
nąį klaidingais būdais. Pą- 
p?ą4ąi, žiųmmĮ? nieko iš te 

s it neišeiną, pav. sųpan®

dsirt t
ra »

M 
m 
tia žinoti, 
reta ne to- 
- - V -* •

\ kfohopelinas fra taūvtik- 
ru receptu. su|ombimiotąš 
bjeuzina ir alkoholio mišinys. 
Šitoks tlK&nai pagadintas 
m^invsdiipda galim j^vūr^ 
toti alkoholį' t^hiiikiįiomš 
reikalams.Kiekviename kra- 

. ' s.T- ' A. -

:št£> kur monopąjiuas varto- 
jamasj jo receptas laikomas

‘-'V.-/’ I;. '

Monopolinas įvesti proįek- 
tuojamA ir Lietuvoje. Tuoin 
‘ k ’ - ’ * K'“- -w" .♦ r ’.' * -

rūpinasi finąn^ minfiteri- 
vynioti jį skepetaite. Ge- šii- Amerikos lietuvių prėky-
riausia būdas vandens ' iš ’nia P^akti, pask-fau silp- bog bendrovė jau yra paga- 
pilvo w Mšalim- * «^?m sa^ovi*> kyĮ- :
>nui yra šis: pav^režama pri- Prahos silpni Joaonopolino\kaipo pavyzdi,
gėrusi rėplom, pakišama ke- *«» 
liūs įo pilvu ii- išsrmtidaa-  ̂ JP»-

- * — - dėjjįs jau normaliai kvėpuo
ti, grįžtą sąmonė. Vos ėmus 
prigėrusiam / kvėpuoti, rei- 

t kia jį gerai apkloti ir viso
kiais būdais stengti.^-šildy
ti. > - ~

majranduo.- Po. to prigėru
sį vėl paguldoma,aųkštelnin- 
ku, isvaioH)ą <nosįs įr i>urna. 
Toki vandens’ išspąųdiraai 
kartojami kęletą W*tU- Pa
skui visaip sįengĮąma<d grą
žinti prigėrusiam kvėpavi-

 dgda

*

Mituliuose, pagerbimui mflaų tau-
'C/fiiruife” saldainių fabrikas,

Jąck Sharkey 
nfeįcfo šiomis dienomis naują rūšį 

■ .»« '

- .4
X <M į
f/'.

' P K-viiiiis

(“V. R.”)< .
- ------------------- ;--------:------------

ĖVM UETyVIUS AMERIKIEČIUS NUVEŽĖ 
j našiui!

iskelti Lietuvos uoste, bandė 
su' krantu susisiekti motori- 
nia^laįvęĮjąis. Su didžiau-

vį> nuleisti mnnotonnlai lai- 
vėliai su 29 žmonėmis* Ta- .v •
čįau tuo laiku vėjas dar la- 

didžiules

A ' . r-----

Esą. da audros negalėjų Klaipėdoj 
rartoti? k ’

*■ . '■ .-/'C’i. '.. . i

r Ęįskųrsijoj buvo žtnb-

dijos Amerikos liovęs laivu 
“Gripsholm.” liepos 6 d. 
vakare, ekskursantai .atvyko- sustiprgj0,
i Goeteborgo uosta Švedijoj., bangos iaivo

• ' *• * ' - ' — •* ‘v. r ; y’ •> >. -• ,

įbauginti ir jis, vengdamas 
nelaimingų atsitikimu, nuta
rė daugiau žmonių nekelti. 
Susisiekęs per radio su arti- 
miansiais uostais, laivo ka- 
pitonas įsitikino, kad visoj 
Baltijos jūroj siaučia dide
lės audros ir kad nėra gali
mumo iškelti ekskursantus 
kad ir bet kuriame Latvijos 
uoste. Tada laivo vadovybė 
nutarė plaukti į Suomi jos 
Helsinkio uostą, Švedijos A- 
merikos linijos atstovas pa
reiškė ekskursantams, kad 
jie bus linijos lėšomi^parga
benti iš Helsinkio į Lietuvą. 
Laivas “Cųripsholm” sako y- 
ra taip didelis, kad jame ir 
audros meįu jokio supimo 
nejaučiama. r-

# S .X .
,   1

i iZ*-* 
z Ti.

Roslindale, Mass. Apskritys t«n 
' pačiam tikslui 'laikė išvažiavimą

Palangoje.1 Ners oris nebuvo’tna- 
lonuš, bet žmonių Palangoje buvo 
nemažai ir iŠ išvažiavimo pelno 
liks. - • ' •

• Kun. No r butas, pirmadienio ry- 
tą, su gabiaisiais sėkmadieninės 
mokyklos vaikaiš išvažiaVo keliom 
dienom Į Baltuosius Kalnios, N. H. 
Tokius medaliu? kun. Norbutas 
teikia vaikučiams už gejftis kvota- 

* t ■ »• . ** • ' *•-.
tųus. ’ /

• • ,į .v _
• ■ ••y-’ ' ■ '-u ■

Nugirdau, kad. tėvas UrbanĄvy- 
Sius ir tėvas Strakauskas patrau
kė automobiliu keliom dienom a- 
teąjogų i Baltuosius. ~ Kalnus 
("VVhite Mountains). . -

• *1-

SSkmadieny, 12:30 P. M., šv. 
Petro bažnyčioje priįėmė moterys
tės sakramentą panele'Ona Balu- 
-taviČiute su Edward Reardon iš 
Mattapan. z <-

• • •

įKetvirtadiėny,.3 vai. po pietų,- 
bus^vaikų-mergaičių mėnesidė iš- 

mėnesio

cįo.4 4x' A. <:?
' 'f /' ' v . s “ ‘ <K ■ tkc

.* •' - . z■ ~ „,,R, , „
ligi šiol nšrac '- 
ė.ri- ’^'X 

"K-. v •; A* 

iim?
:V' ; -KUSIOT J 

‘ . > - Z ’ • »A • _ ■ '

Naujoji Vatikaną, statisti: 
ką rodo, kad kunigų barny 
tįniąm dąrbe yra- 31(T tūks
tančių. Šis skaičius'-pągajy* 
tas į 806 vyskupijas. Vyriau-; 
šioji bendroji valdytei yįsam 
bažnyčios pasauliui yra kon-^ 
sistorįjų -kongregacija Rok 
moję,.sudaryta, iš T3 kardi
nolų.'’''
< Mį$ijonierių darbą dirbą 
net. trečdalisf yisų' kunigų; 
didesnė, gr jų dąlis yra vie-t 
nuoliai. Paskutiniai^laikais 
daugiau imta švęsti į kuni
gus vietinius ęnsijų šalių ąy- 
ventbjus,. — kaip kiniečius 
ar Afrikos'negrus. Iš dir-, 
kančių Indijoj 772 jėzuitu, 
trečdalis yra vietinės kilmės.

PRANEŠIMAS
Blživinaikų Naujosios Anglijos. 

Apskričio ir šv. Pranciškaus para
pijos, Lawrence, &ass. išvažiavi
mas įvyks Palangoje rugpiūčio 31 
d. š. m. '

Komisija stengiasi, kad šis išva
žiavimas .būtų įdomus ir linksmas. 
Lietuviai turėtų paremti . tokius 
parengimus, net Lavrenco lietu
vių bažnyčios užbaigimui reikalin
ga , finansiška parama. Blaivinin
kai ^nutarė savo išvažiavimą turėt 
naudai katalikiškos spaudos. Tfu

| iikiską spaudą. Z'ri’ ' .
1 . Išvažiavimo komisija

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ADRESAI
r .. ’i P ■’?. ■—-—M   - •

LJEETUV: DUK33BRV DR-JOS ŠVENTO PETRO IR POVILC

Dabar pasiūlyta pagaminti 
didesnį kiekį, apie į 000 lite- 
riu, kas birs pavesta žino
vams ištirti) at šisai mono- r<’ 
polinas nekenks automobi
liams ir, šiaip,;ar jis tinka 
technikiniam vartojimui.' c

Jeigu Lietuvos receptas 
pasir.bdytu tinkŽjmi,- tuomet 
būtų, suvaržytas gryno ben
zino vartojimas* be alkoholio 
procento. 'Šis ^ snvartymas 
bus pravestas įstatymo keliu 
ir suteiks galimumą tam 

'•*-w

as turi ap-r 
leist Stą/šalį. ‘91 Gardnėr St, Westi 
Rosbury, Mass. . š * . (B.-l) 1

j <, \ ‘ ‘ A

Labai puiki gyvenimui vieta, 2-yij 
Šeimyną namas -su vigais įtaisymais ir 
dviem dideUals sun partery. Du akrai

Nors jau metu laiko kaip 
'produktai yra importuojatf" 
Lietuvos, bet dar daugelis Ąp 
kad tikrai ta mėsa yra iė 
Tie kurie yra" ragavę jai 

. yra tokįų, kurie nenori ’ 
; kąntis pasikalbėjimas bų* • 

girstas viename Pennsylv 
miestelyje.

Susitiko du mainieriai ir 
antram sako, t*^e, J“ '* 
pas LAbačių svarą pį lietuj 
Šinių tik dėl fonių, tai 
ti^ėk Ale svaro man 3 
pamainų užteko įr dar 
priėdė, o tų merikanskų tai iŠ 
ro nėprivalgai,” 7 " f

Tiesa, kad Lietuvos, mėsa 
skalsu ė ir gardesnė* PriefasįtĮL 
yra, kad Lietuvoje gyyiiJiaĮį 

• kitaip maitinami ir mėsa kitai 
komą. Todėl Lietuvos mėsa 
ypatingą skonį irlengya ją ąts^ 
ti nuo vietinės mėsos. f '

i.uei 
u tiki/'nl

* ■ Ml

. VAIZBOS BUTO SUSIRIN
KIMAS

s. Liepos mėn. 24-d.. South Bostone 
Įvyko Lietuvių Vaizbos Buto susi

rinkimas. ■ •
Nutarta 18 d. rugpiūeio sušauk

ti narių susirinkimą ir pradėti 
veikti sulig Lietuvių Ekonominės 
Konferencijos pageidavimų. r
*- 't -i •

/ IiOMi 
KAMBARIAI 

“Dąi'bininko” name 5 arte 
7 gražūs dideli ir šviesus 
kambariai. Yra elektra, gą 
sas, maudynes, škalbynės, 
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės į 
‘ ‘ Darbininko ” Administra- 
.ciją. /

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
taliką Veikimo Psctro leidžiamą 
savaitraštį : . <

». U K*
251 Broadway, £ 

(“Keleivio*’name)
Z

Ofiso valandos* nuo 9 fld 
1:30—6’ ir mio\6Į&—9 
Seredomis nno £h-42 vaL'^i 
Subatomls nno 9 iki 6 vafc. _ 
daliomis nao "9 Ikll2 "(pagali 
tartį). .

Eietuyis i

DR.S.A.GI
. (GAJLINAUSKAS)

414 Broadway> So.

TeL So. Boston 2309 '
Ofisas atdaras nuo M) 1M 12 
ryto, nno 1^0 lit SSOpo j * 
nuo 6 iki 9 vakare. Švęst* 

.pagal susitarimą *

Goeteborge visą liepos 7 <L 
atvykę Amerikos lietuviai 
buvo, laikomi. Švedijos Ame
rikos linijos svečiais. Jiems 
parodytas miestas ir sureng
us vaišės. - *

Liepos 7 d. vakare laivas 
“Gripsholm” išplaukė iš Gd, 
.ęteborgo įuosto į Klaipėdą. 
Nors išplaukiant oras buvo 
gražus ir jūra visai rami, ta
čiau Švedijos Amerikos lini
jos vadoyybė jau anksčiau 
buvo pasiuntusi į Klaipėdą 
atskirą mažesnį laivą ‘Borg- 
bohnr:’ kuris turėjo iškelti 
lietuvių, ekskursiją į krantą^ , 
jei laivas “Gripsilolm’, : dėl 
audros negalėtų Įf uostą į- 
plaukti.

Liepos 9 d. 12 vai. iąivas 
Į^Gripskolm*, jau būvo neto
li Klaipėdos ir čia susidūrė 
su bekylančią audra. Jis 
pats į uo$tą įplaukti rmgatū- 
jo- Taip pat 

tinti tt pirmiau .
ątsapgipis c feąva^ l’ąda
“Gripsholm”’ kaitonas, no- 
rėdąįnas lietuvių' pksįfUTsiją 
"■-J. '* ■ • . -j.’’ ’■'

' VtyMiUu-

oį arti by- 
čhj. Turi'būt greit parduotas. Par
duoda $1000 pigiau negu kad mo-

d pnę

MldBlniy ir ją pavadino -J»ek _______ . ,
gįarley.” ęald^iniąi gardU ^Ht fcajsymsl Kerimų

#ių paveikslas Jaek Shamy; 200 į įhetin. Geroj vietoj, 
$ew»s ttf loauiH aaldaL 

įų gauta ir Amerikoj^ ir jos pla>
■ . - ; ..

< ./•L •

po GLOĖ^Momręs s ve,
i ______ i > • •

Pirmininkė — Teklė Ašmėnsklenč. • - 
63 G St, So. Boston, Mass.“ ..

Vice-Pįrminink6 F.'Zatedkieng, 
f 448 Cambridge St, Cafcbridge, JMara 
Prot Ražtintnkg — Ona Slaurieną • 

443 E. 7-th St, So< Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R..

tun. Raštininkė—Marijona Markoųįntft, 
' 664 E. Eighth St, So. Bostotų Mass. 
Iždininkė — Ona Staniullutė,

105 West 6-th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarg —- Ona Mižgirdienė,

1512 Cotnmbto Rd.. So. Boston, Mara. 
Kasos Globėja — E. Jannšonienė,

1426 Colnmbia Rd.. So. Boston, Mass.
Draugija savo- susirinkimus 'laiko kas 

antrą utarninką kiėkvieno mėnesio, 
7 vaL vakare, ppbažnytin^j sve
tainėj. *

Visais draugijos reikalais krelpkįtM 
pas protokolą raštininką,

fra-* - z • ' - ■ • ' •* X .; .

USIOS ŠIRD 
fiS DEJOS

TBA
t / f '

Pirmininkas — V. T. Savickas, * . 
451 K. Seventh St, So. Boston, Mara 

Vice-Pirmininkas — A. Naudžhmas, 
' 885 E. Brohdvay, So. Boston, Mara 
Prot Raštininkas — V. Tojnolinnas,
- 40 Marine RA, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštintnkhb — D. Llngevtčius,

62 Adams S& Dordiester, Mass.
Kasteriąs — P. Kteponis,
- 266-Bolton St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarfs — i. LešOnskas,-
141 Bowen St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko suglrlnkimus kas antrą 
pirmadieni kfekvieno mėnesio 7^0 
vhl. takareriVfcažnytinėj Svetainėj,

: .:£A.3tr—~—
SV, K-.ZTMTTRnR k. OJOJ 

VAIDYBOS ANTHASAI
' ,

Pirmininkas — J. GmbtnBk»«, 
24 Prescott St,' Eėadvjne, Mara 

Vlce-Plrminln r-.3. Marke) lonte

Mara.

& B 
V.

r-Vteeas Pių>lan«ka* 
“ A Maso,

7 W!nfla1d 8& 8<a Boston, Mate 
kas

.• DR-JOS VALDYBA
Į • 1 

v'
Pirmininkas'— Jonas L. Petrauskas, 

24 Thomas Park So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas—.Tuopas Jackevičių* 

92 Sa-Xyer Avė, Dorchester. Mase 
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika 

446 E; 6th St, Sp. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičiu* 

27 Tampa St, Mattapan, Mass. . .
Iždininkasc— Vincas Kaldtus, 

67 G Street, South Boston. Mase.
Tvarkei aria — Petras Geležinis, 

14 Vfnton St, South Boston, Mass.
Draugijos susirinkimai būna kas pir 

ma uedčMlenJ kiekvieno mėnesio t 
vai. po plettj, parapijos salėj, 495 
E. Seventh St, So. Boston. Mara

---- !—--- —- - z.-- . - *

<D. L. K. KEISTUČIO .US-JOS 
- Valdybos adresai > 

( 1930 M. '

Plrmlnlnk-ts — AntartflS Macejunas,
450 E. Seventh St; So. Boston, Mara 

Vice-pirm. — Povilas žirolls.
W4 E. Vtfttf SU So. BostonvMass. 

Protokolu Rašt — Adolfas Navickas,
274 Bolton St, So. Boston. Mass. . 

Finansų Rašt — Juozapas Vinkevičloa
450 Ė.’Seventh St, So. Boston, Mass 

kosteriu? ■— Andrius ZaHeckas.
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kaži m teras MfkaiHonte,
906 E. Broadtvay. So. Boston.- M riša < 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko mS- 
neatntng susirinkimus kas antra ne 
dgMfenJ kiekvieno ftemšlo Uetuvty 

-Svetainėj kampos E ir Silvvr 5«».
Bo. Boston. Mara., l-n»g*.vaten<H po 

• pfehj. Ateidami atsiveMdte dratrgF 
iiaįjtj narig su savim prie draugėse 

prirašyti. į?^ *.

■"••T

likraštis” metams kaK 
i litai, pusei metę du

Latvijoj,'Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau. x

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.”- ’

»V. JOHO BV. Bt. n»ĄW' 
DUJOS VALDYBA

•c., , /

I . . *' ■ *
Pirmininkas ~ Mottejiu žiobs,
• 539 E. Sevetrth St, Fa. Boeton, MmC 

Teleplx>ne South Boston 3M2-R. - 
Vlce-HrtnhiJBkas r- 1 L. Petrauskna

24 Tbomaą Pt., «<x Bo»ton. Mara. 
Prot Rnitlnlnkra — Jonas Gjfnedtlr 
- 6 Thw8M Park, ąo. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkių* — M&tn.<r telkta, x
256 E. Ninth Su So. Rostun, Mn&

PEB DU METU 
, IŠMOKĖTI 
PLWBIW ir HE ATING 

“ * r . ’,2 ..

P0WEBS MEHEGAN (MM 
500įwa$way ~ 

TeLKB: 4599 — MUton 6211
f

•'i - ' ■ 1 ' -

■ • M
' '■■■.' „ ■ į ■ ■fc-ąessėasflc 

Prof. A. fcidAn&vičiaua

MUZIKOS MOKI7
MraKA-rUiMM’

Mrdjo* duodamo* j 
taMiems taip Iv kuA« 
.progmruo Muzikos K _ .

Pamokos aiškinamoa liatvrią

J]
E. 885 E. BroaAvfey; So. Boston. Maak 

Marftlka—• Jonas Znikls, ' . -
7 lVinfleM 8t.. So. Boston. Mara. \ 

Drnngija laito aust rinkimui kas1
rą jraMMfenį kfekrieno/toėcrato,'i* ne<tel<lieŲ) kiekvieno nfa
mum 492 Jgv pojįrtn, «ai

\ jffiūįtop. Ū

r kalboje *•

—!l».

(REP6T8)

labi.au


įmautieji

dirbti kaip vienas. J. Liūtas 

davė telegramą P. Bartkevi

čiui, kad ant laivo George 

Wąshington pasiųs daugpa- 

sažierių į Montello, Mass.

(engia D. N. Y. Fed. Apskrit 
Bręst Parke, Ground No 2. Prasidės t vai 
aly vaus parapijų chorai ir kalbėtojai. Visi Brooklyno ir 
yti ir paremti Brooklyno steigiamą naują lietuvių kata! 
įtenkinti.

' ‘"7 Įi. ' -
Tel. 2320 'Greenpolnt j

Gl B ASOlB I U S 
—m—. ■ / - ' 

BALS AKUOTOJAS

organizaei jo j; pa
M 1 "

Švč. 
^Trejybės bažnyčioje, 10 vai. ryte, 
•-antradienyje ir trečiadienyje. Lai- 
įke mišių giedos apylinkės pkrapi- 
.jų vargoninkų choras.

Viešbučiai

^Kongreso Rengimo Komisija ap- 
žiūrėjo keletą viešbučiu, iš kuriu 
/parinko vieną, kuris, yra naujau- 
l&as, geriausias ir prieinamiausio* 
mis kainomis. Jai yra “Hotel

Didžiausia Lietuviškų Kalendorių 
išdirbystė ir spaustuve.

A LAUKŽEMIS, Sav. į

TeL Newfown 4464 . „

ANT, J. VALANTIEMS
X. z

LAISMUOTAS GRABORIUS 
IK BALSAMUOTO JAS 

Apdrottda PfeoM Sakom 
. Jfotary Public

54—41 — 72-nd Street, 
(4Lexin<too Avė.) arti GraudSt, 
MA8PBTH, L. L,M. Y.

Kadangi Pildomasis Komitetas 
jau buvo išrinktas -referendumu, 
tai Seimui beliko tik užtvirtinti. 

Dvasios Vadas užtvirtinamas. be 
jokio vargo. Pirm, ir Ižd. užtvir
tinimai taipgi pereina be ergelių. 
Bet priėjus prie C. Raštininko už
tvirtinimo, Seimas vėl atsiduria 
keblioj padėty. '

< Prieš rašt. kandidatūrą padaro
ma pastaba, kad -be esamų jo 
kompetencijos" trūkumų, jis pri
derąs prie laisvamaniškojo Susi- 
vienymo!' Šią pastabą seka skai
tymas Konstitucijos straipsnio 11, 
paragrafas 3-čias, kuris skamba 
sekamai:

‘ ‘ Pildomojo Komiteto nariai ne
gali j priklausyti j organizaeiją 
priešingą LRKSA. ir katalikų ti
kybai. taip pat „negali būt renka
mi j Pildomą Komitetą nariai, už-

Tel. Greenpoint 4428 z

savo' rezignaciją Tuomet jo vie
ton užtvirtinatfis buvęSr iždo glo
bėjas p. KvietKauskaS. Tūo būdu 
visa senoji Centro Valdyba pasi
lieka ir sekančiam terminui.MOį />*•

(Bųsdaugiau)
t. <■- ' ' ’ ’• —

-------------4—.-------------—-------

Kambariai str maudyne $3.00, dėl 
dviejų asmenų su maudyne $5.00. 
Taigi pataijiame, kad visi delega- 

jlKi ir svečiai apsistotų šiame vieš
butyje, • 

^Mofcleiviams bus suteiktos nak- 
‘ Vynės pas vietinius lietuvius.

'Pamaldos

L: > Sv- mišios bus laikomos

B LIETUVIAMS
*

Žinomi pranešu gerb. lietuviams 
.katalikams kad esu gavęs “Darbi- 
3ūmko’K agentūrą, kuris šiuo laiku 
'yta New.Yorko ir New Jersey lie- 
stovių kolonijų organas. Užrašau 
r ‘/Darbininką,” priimu visokius 
darbus ir pagarsinimus. Visi lietu
siai katalikai malonėkit kreiptis 
-pas mane, o visi būsite patenkinti. 
^Laiškais ar asmąniai šiuo adresu: 
|į', JURGIS TUMASONIS,

1356 E. 91 St., Brooklyn, N. Y.

^įtežymėta Wilsoų Avė.) važiuoki^ 
te. iki Adam St., išlipę eikite po 
dešine 4 gatvės.
^Taipgi ir kurie atvyksite ant 

Dėhigh Valley geležinkelio stoties, 
imkite gatvekarj “Union” ir va
žiokite iki Washington &‘Market 

§ts. Elipę imkite gatvekarj ant 
Markei St. So. Orange Avė. No. 

•31 -.(pažymėta' Wilson Avė.) va
žiuokite iki Adam St., išlipę eikite 
pet_dešine 4 gatvės iki lietumi 
bažnyčios.

Vieni Konstitucijos prasmę aiš- v 
kiną vienaip, p kiti kitaip. Kyla 

8aSi'

aiškffl Jatsakant^^kim^ tai So^ki 

radMoje, užginč^&rba Ros, k
žrnti "prie fak/o, .rėžia • pamokslą, I šinosi 
kąd mekeno nė^&/bizn^” kur’tik'pa 

jis ,p£ik|ausąs: j^*galįą priklamlge Hr 
SjkP'.ir prie* Masonų - ir priejdžiais 
“Knights-'of-Columbus” ir kitur guoda 

Kete. ■ ■. y ./O . > vo ski

Kun. Narbutas tokį pasiaiškini- 
mą energingai užprotestuoja ir ta 
pareiškia, kad priklausantys prie lain^ 
masonų organizacijos, kuri yra no 
priešinga ‘"katalikų tikėjimui —Į laukė, 
negali nė tik* Pildomajam Komi- dėti, 
tete būt, bet'nei eiliniais išriais. ^““1’ 

. .-U • . . •'' šv. M
“Opozicijos*’ vadai, matydami, pax 

kad negalima prieiti prie jokių 
rimtų išvadų, .staiga atmaino sa- įėjusi 
vo frontą ir pasiūlo, kad šis klau- Koks 
simas būtų atidėtas. - kitos

Toksai pasiūlymas atstato Sei- desnė 
mo ramybę ir duoda galimumo nebūt? 
prieiti prie balsavimo, kurio re- tymą' 
zultate —^Šąllūrias lieka sekre- Motei 
tonum. ■ v' • ' .

' Vėb pasireiškia protestai ir ei- Viei 
lė reikalavimų užprotokoluoti liepos 
protestuojančiu vardus. Antrasai na^i i 
Seimo rašt.'pt Mačiulis pastebi, Viši v 
kad Šaliūno tvirtinimas Centro Atvaž 
valdybom Kon- pulkit
strthciją ir Todėl protestuodamas gąrdž 
prieš Konstitucijos laužymąpa- ką p] 
reiškia, kad nuo šio momento ofi- i geraši 
cialįai Seime nedalyvąująs. vietą,

Priėjus priė iždo globėjų už- k’30!?* 

tvirtinimo, Tarnas Šeimis, kuris 
buvo referendumu išrinktas (kai- ^en.v 
po nauj&a valdybes narys), pa- iyaira 
reiškią kąd;dŠ*su«idėjusių dplin- timo

f “S. S. 8taten44im
| šią ekskursiją vadovaus' ir'
Į laivakortes parduoda v ■ i

A. S. TREČIOKAS .< :
| 197 Adams St., Newark, N. J.

TeL Market 2—4867

yra prašomi kuc 
bus įvairus ir visi

ninkais sugrįžęs iŠ Chicagos pasi
gyrė^ kad buvęs karo lauke ir ko
vojęs su juodukais. Juodukais už
leidęs Gegužis. ' <

" Biznieriukas Zaleckas, dr. Lau
kaitis ir Nakas sutarė apie dr. 
Čiurlio kovą ir pasižymėjimus 
“apznaimyti” savo gazietoje “Ne
laisvėje.” Pirm to, nutarė su
ruošti manievrus, kad pairt savo 
draugo gabumus.

Liepos 13 d. prisikrovė pilną 
automobilį “amunicijos” ir pasi
leido į kelionę. Kely turėjo tan
kiai 'Sustoti, kad sunlažinns “a-i 
municiją.” Sustodavę kur miške
ly ir “davai” tuštinti.

Taip bevažiuojant, tur būt ne
labasis užbūrė, automobilis tren
kė į telegrafo stulpą Automobi
lis atsimušęs apvirto ir vėliaus 
koks Mauškė nutempė 'į “junk 
yard.” . 1

“Pasižymėjusieji” draugai pa
teko i gražų palocių, didžiumos 
vadinama policijos nuovadą Ten 
buvo tikra komuna. Kada apsi- 
čiupihėjo, patyrė, kad kaulai ne 
visi “tieli” ir ne savo vietose. 
Galimas daiktas, kad dėlto susi
lauksime kito protesto Maskvos 
bernų ‘‘Nelaisvėje.”

Plačiau parašysiu kitame “Dar
bininko” numery. x

Bolševikų Dėdė
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H W B ■

B k <Bi ’ BB B B B B
B'1

KJLJ ~ 11 F* ■A-'l


