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NEWARK, N. J.—Astuo kad jie kovojo už darbinin
ni komunistai tarpe jų ir lie kų būvio pagerinimų. Netie
tuvis Lepševičius, birželio 9 sa. Komunistai kovoja ne už
d. bus teisiami už komunisti- darbininkų reikalus, bet už
raudonąjį komunizmų ir ko
nį veikimų kovo 6 d. ' '
munistų budelių diktatūra.
1 Komunistai bando darbi
ninkams įkalbėti, / kad tie Turime apgailėti, kad daug,
draugai bus teisiami ir daug suklaidintų darbininkų dėl
tokių jau yra nuteistų ir pa tų kųmunistų budelių nuken'
sodintų į kalėjimų už tai, čia.
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kainų 5,239,608 litų, pri
imant ministerijos konkur
sui ir darbams nustatytas sų-

Čfių metųkollnino

vo mėn. - augi

minis-

i

konkursų
BUENOS AIRES, Argen- terija pask
na. — Šiomis dienomis poli darbams -K1 |ėdos uostui lygas ir žadant suteikti kre» • *■ '
Įmt naujų ba'
ditą.
cija areštavo 50 baltosios išplėsti, pas!
Igiant į vieną
seinų ir jįai;
Vadinasi Lietuvos litai vi
vergijos pirklių, kurie pla
tžiemos uoste sokiais būdais eksportuoja
didelįsue8ai
čiai turėjo užtiesę tinklų
įms priimti.
_ . - ' ✓ baseinu —
mi iš Lietuvos.
.
Pietinei Amerikoj ir Euro Konkurse da
šįiVozVokieti- Valdžios dešinioji ranka,
poj. Kaip policija sako,.pa jo4 P
Danijos, tnatyt, nežino kų daro kaileistuvystės namų agentai Švedijos ir vi jk vietinė sta- rioji. Smerkia piliečius už
apgaulingu būdu tūkstan tybos firmų. ]
tai, kad jie perka importuos
KAIP PASIRAŠYTA SUTARTIS LIETUVOS
čius jaunų mergaičių išvež- Konkurso todtatus per tųs daiktus iš užsienio, p pa
davo iš Europos neva gerus žiūrėjus mini sijos komisi- tys neduoda./pavyzdžio, kad
SU JAPONIJA
ja pripažino,
konkursų Lietuvoj 'be užsienio mono
darbus žadėdami, bet atvežę
' ■
■ '
. . * - * laimėjo Waj 1,’Tręytag. ir polistų ir kontrąktorių gali
atiduodavo
į
paleistuvystės
kalboj
ministeris
p.
Sidzi

BERLYNAS (Elta). —
. Ko./ kurt i pa
^..pigiausių apseitų.,
urvus.
Derybos dėl prekybos ir na kauskas taip pat pabrėžė, šio
r—----- vigacijos sutarties tarpv Lie pirmd žygio svarbumų.
Pas preštuotusius rado
J
aponi
jos
ambasadorius
tuvos ir Japonijos, kurių ge
bankines knygutes su dide? 'f
gužes 2 d. Berlyne pasirašė Nagoaka dabar išvažiavo ke Eomis sumomis indėlių.
Lietuvos'ministeris p. Sidzi liems mėnesiams į Japoniją,
Kitas paleistuvystės lizdas
.Šiomis
kauskas ir Japonijos amba- iš kur parsiveš sutarties ra buvo suimtas Lenkijoj. Sa
LOŠFD0N4
tai nepajėgė tų santykių nukonsarius Nagaoka, truko apie tifikavimo dokumentus, ku ko, kad ten buvęs centras.- Į dienomis ... pas
Įtraukti..
iy2 ritetų. Iniciatyva sutar- riais bus Berlyną pasikeista. tuos urvus yra patekę nema kordafas tari . Vatikano ir Katalikų Bažnyčios įtaka
1 čiai sudaryti išėjo iš japonų
Anglijos vyriĮųybęs,.kuris
___
visame pasauly ne tik, kad
ža ir lietuvaičių.
pusės. Kaip tenka patirti,
liečia
Katalj|^JBąžnyčios
nemažėja, bet didėja ir ple
NOTįJ PASIKEITIMAS
japonai, darydami žygį, vapadėįį Malt
čiasi. Anglijoj kasmet tūks
KLAIPĖDOS
SEIMELIS
PRO
' dovavosi bendrais savo poli
SU LIETUVA
Kųip jau
tančiai pereina į katalikų ti
TESTUOJA PRIEŠ DEG
tikos dėsniais, nukreiptais į Išspręstas Vokietijos valdininkų
lik»<fBažn
kėjimų.
TUKŲ MONOPOLIO
: r T C.
klausimas
normavimų su visomis val
(
ĮVEDIMU.
Lietuvos. užsienių reikalų f \
stybėmis. Tam tikrų vaid
; ^vra^^a3ėuĄ,.'Do^':
menį suvaidino ir ta aplin- ministeris L>r.
■■ ■'■r . ”“•- ■
V*
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U šituo atžvilgiu padare įvažiavimo ir tranzito vi
zų panaikinimas tarp Lietu
vos ir Japonijos.
Didžiausio
palankumo
principu sudaryta sutartis
buvo pasirašyta Berlyno ja
ponų ambasadoj. Japonijos
ambasadorius savo kalboj
pareiškė džiaugsmo dėl šitos
pirmos platesnės reikšmės
/sutarties tarp Lietuvos ir
'Japonijos. Savo atsakymo
I

"

x

notomis buvusių Vo- ■monopolio įvedimą Lietuvo

|
kietijos valdininkų Klaipė
dos krašte juridinės padėties
Reikalu. Klausimas taip iš
spręstas, kad į Lietuvos val
stybės ar Klaipėdos krašte
tarnybą perimti ir tuo įš Vo
kiečių} tarnybos išėję valdi
ninkai gaus, Lietuvos vy
riausybei sutikus, atlygini
mo skirtumo išlyginti iš Vo
kiečių valstybės vienkartinę
kompensatų.
i

LENKAI KRŪVINI TERORU SKAITO
“MENKU INCIDENTU”

z

-5,

Į

“L. A.” tautininkų ofi
ciozas dėl klaipėdiečių pro
testo rašo:;
“Klaipėdos kr. sudaro Lie
tuvos valstybės nedidelę da
lį. Jo autonomija, aiškiai
nustatyta statutu. Kas nėra
apimta statutu, tas priklau
so visos valstybės reikalų ir
teisiu srities, ir seimelio ki
šimasis į tų sritį jokios nau
dos duoti jam negali, o tik jį
kompromituoja Lietuvos ir
pasaulio akyse.”
LENKŲ ISTORIKAI KREIPS
DĖMESIO Į VYTAUTĄ
. . DIDYJĮ

š —1

visoki

PLUNKSNAS, Paktu, Padaž
iau, Patalas, Kaičias ir viso
kias lovų jrtdmes, parduodam
pigiausiai. Kreipkitės ypatiž-

kai

arte raSykit
Gvarantabj&m už• siganMlnlms.
/
Pas urna gausif
te tikras europiškas plunksnas Ir
pukns. Aplanky
kit Musy Nauju
Stora LEPIE’S.
Eurovean Feather Co„ 54 Chauncy
St., Boston, Mas*. (Chauncy St
eina 11 8ummer St Ir yra netoli
Waahlngton 8t, arti Jordan-Manh
Dept Krautuves, ant kampo Be€ford St)
•*

agentai,

tarpininkai

ir darbdaviai išnaudoja, bet

gabenimo gyvena. Esu viena

laivų bendrovė, .atvežusi lie
tuvius į Braziliją, padavusi
dvi kortų kalades ir kadan

J. SHARKEY PAAUKOJO
250 LITU PLUNGĖS
BAŽNYČIAI

kortuoti.

Laikraštis

tašo,

kad bendrai tik' ką atvyku

f '

_
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KAUNAS. — Jack Sharkey - Žukauskas

Plungės

siųjų emigrantų padėtis yra 250 litų.
nepaprastai sunki.

** -
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gi nėra darbij, tai pasiūliusi

statomai

bažnyčiai
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Bažnyčios statymu
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Šiomis dienomis Bostone,
New Yorke, Chicagoj ir ki
tur prasidėjo tarpe, dviejų
kiniečių organizacijų ka
ras. Bostone policija laiko
apsupus kiniečių miestų t. y.
tų dalį, kur jie yra apsigyve
nę. Ketvirtadienio ryte įvy
ko tarpe dviejų priešingų
grupių susišaudymas.

Karas kilęs dėlto, kad
Leong Tong nori išvųty^
mažumų priešų iš Bostono’iJ
visos valstijos, ir šį kartų n®
būsią taikos kol to nepadaro
^Sią.
/
• ,■
■

*
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SHARKEY SUNERVINO
SCHMELINGį
,

Policija - gatvėse išstatė
kulkosvaidžius, bet nesitiki,
ORANGEBURG, N; Y.A
kad juos reikės panaudoti.
Sharkey smarkiai treinerue
••
*
'
New Yorke vienas kinietis
jasi. Jis sako, kad Sekinė
nušautas.
lingui duosiąs pajusti ša^
Chieagoje kiniečiai šaudė kairiųjų.
si iš kulkosvaidžiu, revolveJack Gracof old-time^
rių ir pištalietų.
kumštininkas sako, ka«
y

Kiniečiai sako, kad šis ka
ras užsitęs* ilgiau, nes tiedvi
organizacijos On Leong
Tong ir Hip Sing Tong ne
prieis-taip greit prie susita
rimo.
Sako, kad priešingoji oi*?
ganizaęiją,mokapo $3,000 už
nužudymų savo priešo.

Sharkey dabar esąs gerina
šiame fiziškame stovy ir kac
jis bile kumštininką galėtu
numušti.
; Sį
Schmelingas susinervina
pasakoja reporteriams, ka€
jis tikisi- laimėti. Bet jei jį
ir pralaimėtų, tai

..V’-kio.

•jnin mg'
gatvėje.

, • -■<

....

ti'
mėsių, aŠ kumščiUositlok'^
kada nors už čampiona£ą,’
sako Schmeling.

n pas

j

•
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EISIEGIŲ

ŽIAURUMO

Taigi birželio 12 d., Yan
kee Stadiume New York<
Vatikano laikraštis nese
bus įdomios kumštynės.
niai paskelbė" nužudytų Ki
nijoj misijonierių sąrašą.
* ORLAIVIS TRENKS* j
Per paskutinius 6 metus
.
Į LAIVĄ
kankinių įhirtį Kinijoj rado
Oakland, Cal. — Pasaži
du vyskupai ir 22 kunigai.
Daugiausia nužudyta ameri rinis orlaivis, kuriuo važ:
kiečių kunigų. Antrą vietų vo šeši pasažieriai, trenkė <
užima belgai, toliau prancū laivą ir po to nukrito į vatt
’i
zai, vokiečiai,* italai ir kiti. denį.
Visi huvę orlaivy pasažie
riai sužeisti, bet ' išgelbėk
LDS. CONN. APSKRIČIO nuą nuskendimo.
AUKOS

r. r;

Esančios Lietuvoj skerdykles—“Maisto” Kaurie ir
‘i Eksporto-’ ’ Klaipėdoj ne
spėja paruošti kiaulių mėsos
eksportui Bekoninių kiaulių
auginimas pas mus iš metų
į metus plečiasi, dėl to rude
Per lenkų Aukšt. Silezijos
nį ir žiemos metu gali pri-j rinkimus vokiečiai laimėjo
trūkti eksportinių kiaulių daugiau balsų, negu lig šiol
skerdyklų..į turėjo. Vietoj 14 vokiečiai
Sąryšy su tuo dar šį mėne turės 16 atstovų.
sį bus; pradėtos statyti dvi
naujos didelės eksportinės LENKAI TIESIA KARO TIKS
•kiaulėms skerdyklos Šiaip
LAMS GELEŽINKELIUS
liuose ir Panevėžy. Be tp, ' Lenkų vyriausybė paruošė
biis žymiai padidinta “Mais plačių programų gelešinketo” bendrovės skerdykla.
lių tinklui išplėsti buvusiose
r

>

\

-,

įanKesl -Kov.
Rusijos atstovas Lietuvai p.
Petrovskis ir prekybos ats
tovas p. Angarskis. Jų lan
kymosi tikslas — susipažinti
•su tranzito galimybėmis iš
'Sovietai Rusijos į Klaipėdą
ir santykių užmezgimas su
vietos pramonės įmonėmis.
Galimas dalykas, kad kai
kuriems fabrikams bus duo
ta užsakymų.
; . . •.

*
_

GEGUŽINĖ

.-^3
• š

PAGIMDĖ'TRIS VAIKUS <

įvyks 8 d. birželio, sekmadieny,
Linden Parke, Union City, Conn.
1 vai. po pietą. ,
f

Aulaukio dvare netol
Klaipėdos, Plušausko šeinų
susilaukė ypatingos dovanos
— žmona pagimdė tris vai
kus. Iš jų dvi mergaitės^
vienas berniukas. Laimiii
ga šeima jau turi 6 vaiku
čius, iš kuriu vvriausia mėr
gaitė yra 16 metų.
- •'£

LDS. Conn. apskritisir rengė
jai kviečia visus koskaitlingiausia
atsilankyti, nes rengia įvairų pro
Kiaulių supirkimas visame 'Vokiečių srityse — Poznani- gramų, būtent: Waterburio ir
krašte bus pertvarkytas. De joj ir Dancigo koridoriui. Hartfordo sportininkai kumščiuo
damos pastangos išplėsti Nauji geležinkeliai turės su sią, dainuos chorai ir solistai (ėš).
7
t
W
prakalbos, drūtuolių ristynSs ir
kiaulių ūkį ir kiaulių preky jungti lenkų uostų Gdynių virvės traukimas ir kiti visokie
'*Jr
bą su užsieniais. Norima, 3U Aukšt. Silezijos anglių žaislai. Jau pasižadėjo pasakyti
kad ta prekyba eitų per kasyklų sritimis. Tie geležin prakalbų adv. K. Tamulionis iš
Klaipėdos postų ir ryšy su keliai tarnaus ir kariškiems New Britain ir kiti. Tad visi kas
v
gyvas ir kas myli sportą, dainas,
tuo tvarkomas susisiekimas tikslams.
kalbas, lenktynes, šokius 'ir kito
tarp Klaipėdos uosto ir už
kius žaislus į GEGUŽINĘ.
šį metų mūsų LDS. brangios or
sienių. /
WASIIINGTON, D.
ganizacijos sueina 15 metų sukak
Išvežamųjų kiaulių kai
primtam bilit
tuvės. Ta diena bus paminėta kai Kongreso
noms
tinkamoj aukštumoj
po jos įsteigmo diena. Paminėji sulig kurio skiriama $12
’ r'-'J
1
' ' ■ *
’
palaikyti vyriausybe išleido
mas bus iškilmingas ir reikšmin 000,000 pensijų Ispanijos-il
Pranešama, kad Sovietų gas. Pageidaujama, kad. visos šio
tam tikrą įstatymą, kuriam
merikos karo veteranai
apskričio kuopos dalyvautų šioje
prez. Hoover buvo uždėji
įgyvendinti bus greitu laiku karo vadovybe per. paskuti
gegužinėje.
-

KONGRESAS PRIEŠ
HOOYERIO J

BOLŠEVIKO KARIUOMENĖ
LENKIJOS PASIENY

išleistos smulkios' taisyklės.

Vokiečiams

pakėlur

įvėža-

paukojo» monis kiaulėms muitus, tas į-

rūpinasi kan. PukyB.

1
I

’ •*

tautų. \

iš jų dar tyčiojasi,laivų sa

vininkai, kurie iš emigrantų

,.*■

je.

___________
"
■ VARŠUVA. — Lenkų ži šioja Lietuvai . pagromus
nių agentūra praneša, kad prieš lenkus Lietuvoje.
“Prager Presse” praneša
Dimitraukoj nieko tokio di
•Vagis irgi mano, kad visi
kad lenkų istorikų kongrese,
vagia.
delio nebuvę. <
mėn., ypatingo dėmesio bus
Pasak jų keturi lenkų ka
kuris įvyks š. m. lapkričio
reivai išvaikę apie 30 lietuLIETUVIŲ IŠNAUDOJIMAS kreipiama į lenkų 1830 m.
viij, kurie norėję juos nugin
sukilimų (šiemet sueina 100
BRAZILIJOJ *
kluoti. Vienas iš lietuvių bu
meti}) ir į Vytautų 15id. At
■ ■ '.
i
vęs sužeistas.
pie sukilimų ir Vytautų pa
Lietuvių laikraštis “Nau
Dėl Lietuvos vyriausybės
lėtas žyskaitys referatų
skundo Tautų >Sųjungai len- jienos” praneša, kaip išnau mesnių lenkų i
Tuo
dojami lietuviai emigrantai
, kai labai nervuojas ir plūsta.
tarpu dar nežinoma, kas
Taipgi nepamatuotai prikai- Brazilijoj. Nežiūrint to, kad skaitys referatus apie Vy'
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statymas mūsų ūkininkams

nes dvi savaites į lenkų pūz

»

sienį yra pasiuntusi

kelias

dešimt tūkstančių
Sis Sovii

dnstsis sov
■ »*^i|
••'yyarė la

ypač svarbus. '
*.

_ ■

gis lenkamsį-

v

rfįę
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ReaiMai
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kareivių.

Važiuokite kas kuo ir kaip nori
te ir galite, bet važiuokite.
Dalyvaukite sukaktuvių pami
nėjime. šiais Vytauto sukaktuvių
metais.

i
A-m XIi

.

Ji. ;

r

> - *

-'1-

veto (pasipriešinimą).

1

3Ę

čiau kongresas išėjo ir £n|
pree. Hooverio

veto 3* $

džiuma balsų bilių patilm
statymu be jo parašo.

pa* t
1f

-

Ties K

Al VĖL UŽPULDINĖJA
58 SARGYBAS

KAIP POLICIJA PAMINAS
VYTAUTO DIDŽIOJO

ja šiemet likviduojama, ge
gužes 13 d. įvyko jos atsL
sveikinimo koncertas.
i- ■

• J.

adomais

įvyko
orlaiVo nelaimė. Dėl nežinomų

priežasčių, orlaivis

pu-

ir sudužo.

Du

krito

žemėn

----

pradžios mokykloje buvo su-1
šauktas apylinkės jaunimas
žemiau telpa sąrašas įvairių knygų. Kiekvienas atnaujindama^ .*»
į«Wti pavąsąrįųinkų kuo- Į prenumeratą arta naujas 'prenumeratorius užsimokėdamas
• *3

pai. To susirinkimo p radi-1 gintą kainą $4.50 gali pasirinkti iš šio sąrašo sau knygų už VIENĄ
y ; : pąąįškinus,
kad
VRLT Ji Knygų mylėjai naud^tasproga.'Patikat. jaunimui verčiausia bū-1 ekubinJdte atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio moti
tuoj pdra kėsčio už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtų įsitaisyti įft

ąkrįduaięjl juu laWai į$limetnif
r
•
•
-J? : .
va
Lietuvos policija, besirū
Ko sveiki.
;
Klaipėdos
ųogte
du
ląįy»i
pindama kaip visi kaip iiors
t'
1. .?
.L* ’
"■
€
Po
paminėti Vytauto Didžiojo užplaukė ant seklumos.
*
*
vyrukų atsistojo ir ėmė rėk- ba
W
knygynu W
*** W padaryti, nes duokelių valandų darbe laivai RAGUVĖLĖJ 8UDEGŽ
ti, Ud j pavasarininkus ra«»blaidą. Iškart imant taž $5.00 katalogine įmina gan- i
metus, nutarė aplink Lietu
■ .-.
buvo nuo sėklumės nugaben
8PIRITO VARYKLA šytis neverta. Kilo triųkšW>6°*
** “D*****®" pienumeratoriams ir LD8. .
• *. 7
vą nešti Vytauto Didžiojo
A
ti. Sekluma atsirado, nuslin
.
bronzinį paveikslą. Paveiks
Raguvėlėj (Panevėžio ap.) mas. Į rašantį to susirinki- nariams'
kus
vandeniu
dėl
smarkių
las bus nešamas pasieniais
sudegė Komaro dvare spiri mo protokolę ėmė svaidyti
rytų
vėjų.
Dr. Vinco Pietario Raštai.
pėsčių žingine dieną ir nak I
to varykla, ir daug kumečiiį klausimais, ir vieno mieste- _
...
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00
ji•
Patarmės Moterims—pamo
tį. Paveikslas reikės nešti
turto. Ugnis smarkiai plė ..
ko seniūnas, sudraskė susi- Ikinhnas motėriina jų &8meni.
Apie Apdraudę. Paraše J.
l,37.6i/2 kilometrus ir už DAINŲ ŠVENTE KLAIPĖDOJ tėsi ir sudegė visas buvęs rinkimo protokolą. Susirin- |niame, šeimyniniame ir visuoS. Vasiliauskas----------------- 5c.
Moteryste ir Aeimyna, Ver
trukti 40—47 dienas. Pa Šiais Vytauto Didžiojo me varykloj spiritas, dau£ bųl- kimus dėl tnikšmo buvofe±^\Ė.,..P,reag81s.
tė J. Gerutis _______
40c.
veikslo nešimas -bus iškil tais birželio mėn. 9 d,, perlvių, salyklos, visi įrankiai, pertrauktas. Įsikišusi poli- Auksinio Obuolio Eistorija
Gamtos Pradžiamokslis —
mingai-vykdomas. Bus kvie Sekmines, rengia Klaipėdos 118 arklių, keliolika jaučių eij a trukšmadariams sustatė (Graikų Mythologijos žiupsDr. A. Vileišis—-__ ________ 50c.
, , .
....
i.
,
J nelis) su paveikslais. Lietučiamos dalyvauti • vietos or krašto giedotojų draugijų j įr keletą kitų naminių gy- protokolus
ir ji© turės atsa-jvftj kslbon išguldš Alyva—50b. Limpamosios Ligos ir kaip
nuo' jų ’ išsisaugoti! Parašv
ganizacijos. Nakties metu sąjunga dainų šventę Klai-Įvulių. Gaisro Nuostoliaisie kyti teisme.
\
Trys Keleiviai—Krikščionis,
negyvoji gamta: žemė, van
Pašalinus tuos nekultūrin- ff
paveikslo palydovai eis su pėdoje.
duo, oras. Paraše J. Baronas__ 50e.
kia ikį 300,000 litų: Varyk
III
—
—
■
—
■>
žibintais, kai kuriose vieto
la buvo apdrausta, bet gy gus jaunuolius, darbas ėjo niauskaš. Vertė P. B._____ __ 40c. Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A Miliukas_________ 60a.
pačia dieną Jurkakalio se prisimenant mūsų senovę, RASTAS SENOVIŠKAS INDAS
Skaitymėliai—labai
ventojų turtas ir gyvuliai — toliau. Į naujai įsteigtą or-Į
Meile (Poema). Paraše M.
ribose lenkų karei- bu^s užkuriam! dideli laužai.
^v^^oataitSimut ' Gustaitis ___________
15c.
SU PINIGAIS
neapdrausti. Gaisro priežas ganizaciją tuoj pat įstojo
išmėtė administracijos
Nauja
Skaitymui
Knyga
—
nemažai jaunimo.
Parašė J. Tarvydas -------- - 45c.
Anykščiai. Anykščių mies tis tiriama.
(Dalis H). Su paveikslais---- 75c.
gaires, einančias apie
. Turto Norma—moksliški paDEGTUKŲ MONOPOLIS
telyje p. Karazijos vyno
Vienuolinė Luomą. Verte
Įaiskaitymai. Parašė Uosis.... 45c.
kės ir Daigos ežerą
Cun.
P. Saurusaitis ----------- 25c.
į
Didžiojo
Karo
Užrašai-su
įsitesejo
dirbtuvei kasant pamatus
f
pasisavino to ežero dalį.
i Vaikų Knygelė — su pa
I paveikslais iš 1914—16 metų
rastas
senoviškas
indas
su
Parašė P. aždeikis—_____ L__ 65c. veikslais ____ ______________ 30a.
w-s 16 d. į šią vietą len Kaunas. Einant įstatymu
pinigais.
Vienoje
pusėje
pi

Mano Patyrimai Didžiojoj
Gerumas — aprašymai apie
kai sutraukė
kariuomenės dėl degtukų monopolio nuo
Karėj,
191d ir 1919 m. Para
| gerumą rper Tėvą Faberą-Finigo įžiūrimas Vytadto Di
gegužės.mėn.
12
d.-visi
Lie

šė
Kun.
J, F.' Jonaitis (Ka
ir dabar neleidžia Lie156
“KELIO“ REDAKTORIAUS ^prasidėjo paslaptingi kasi- Į
džiojo
herbas
?
pelionas)
—;---------- ----------- 25e
tuvos degtukų fabrikai .pe
,
,
BYLA
■_ ’Z' nėjimai. Dabar vienas len-1mJį^^^ pagaM-rT^I .
yos sargybiniams vaikščiot
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
i
paliai ežerą. -Lenkai aiš- rėjo į švedų degtuku sindi
kų
laikraštis
praneša,
ir
žej
kolskį
parengė
S.
Kaimietis
—
15c.
Graudūs
Verksmai. Sudarė ir
/ NEPAPRASTA NEREGE
Vilnius. Gegužės mėn. 8 d.
kato
rankas
ir
nuo
tos
dienos
:
išleido Kun. J. Koncevičius... _10e*
kad tos gairės, esą, bu
<
VabaKiinka vak, yra ne Vilniuas Apeliacinis Teis mes ūkio parodoje skaitlindegtukų
monopolis
pradėjo
Moterystės Nesuardomybi. J.
dos Lietuvos sargybinių
giausiai
dalyvaus
latviai,
Katalikų
ir Demas
nagrinėjo
“
Kelio
”
re

regė
E.
P.,
kuri
dar
jaunose
Lesauslds.
Šv. Kaz. D-jos lei
statytos ir jie atsiėmę tik veikti.
dinys,
Kaune
----------- ----------10c.
'
kurie
iki
šiol
užsakė
v
vietas
~
Parašė
kun.
_______ z
dienose . neteko šviesybes. daktoriaus p< j.^Navikoby- e-r, v
'
(Tarnas
Žilinskas
-----------------50c.
)tą ežero dalį. Tačiau
Sunkiausiais Laikais, Paraše
i ĮVESTAS ORO PAŠTAS
Ąpąštalystės Maldos EtatuBet' nuo to. laiko jai labai lą, kurioje jis,buvo kaltina 50-ęiai firmų.
A. Rųcevičius ------------- --------- 40c.
pastatyos seniai ir pa
---------- --------tas. — Vertė Kun. P. Saurušventas Gabrielius. Išleido-'
LIETUVOJE i
pajautrėjo klausa ir juti mas už straifranį^Mūsų pa
lenki) apkapčiuotos.
Tėvas
Alfonsas Maria C. P—25c.
Šis RYGOS UBTUVIV EKSKUBSL
mas. Vaikšto ji be vadovo, dėties rimtumas,”
Kaunas.
Nuo
gegužės
mėn.
Religijos
Mokymo Metodi
^Pajs ežeras priklauso mūsų
JA VILNIUN
80 dienų—Apie visas derybas
vienintelis
jos
vadovas
yra
|
straipsnis
buvo
įdėtas
1928
ka.
Sutaisė
EL
J. Skruodys_50e.
3 piliečiui Lodockai.Da- 10 d. įvestas oro pašto kores
Leiskite
Mažučiams
Ateiti.
Tenka patirti, kad gegupondencijos apsimainymas lazda. Kasdien pati vienai m. rugsėjo mėn. 22 dieną
Prie . Manęs. Sutaisė KuPrair lenkai leidžia anos pusės
•c
vaikšto bažnyčion,., lengvai J38-me “Kelio” numeryiTuo-. žės men. pabaigoj ar birže- Parašė Julius Verne. Vertimas, nas----------------------- ------—40c,
r
ntojams žvejoti užgrob- su visomis valstybėmis. Be
lio
pradžioj
žadanti
atvykMūsų Dainiai. Paraše Kai o, su Vokietija dar apsimai atranda savo namus. O eina]met Miesto Storastos parežero
daly,
<ys
Puida —:—t" 50e.
ti
Vilniun
Rygos
lietuvių
Į
grfndaL
Parašė
Uosis
______
75c
r*
noma oro pašto siuntiniais labai greitai. ^ Neregė per | dymu, imnėtag “Kelio” nū
Anderseno Pasakos—su pajonfiskiiotas Gimnazijos ekskursija—md- Į» G^gtiŽSs Mėątio — Kun. P.
ŲlžZs 15 d. 22 vaiy ties Ąi 2(> kilogramų svorio. * ' • dieną suvaikštoj .8—JO kiJLo-1 meris buvo'“^konfiskuotas
^eikslėliaįs ---------- ------- -—20c.
X
-*>
j ■■
............ i
--"
r’xiU
enės ir Gečioiriškhr 5 Visos oro pašto siuntos tū metrųr^Pirmą k’artą"
redaktorius’ patrauktas
Aritamtikmi Užd»vtaynąs_-25e:
D Kelionės po Europą ir /
r paleido iš viso 14 šu ri būti apmokamos tik oro darni einančią mano, kad ji (teismam buteisus Apygat- mokiniais. Ekskursijoje da Vaikų Darbyme&Ul — Rin
Arijų. Parašė Pranaičių Jule 2.50
kinėlis kalbos mokslui-------- 50c
lais lenkai pradėjo šau- pašto ženklais.
mato, nes neatrodo neregė j dos Teismui, byla buvo per- lyvaus apie 100 asmenų.
TEATRAI
Petriukas — laiškai vieno
Kuriam tikslui jie šauesanti. Žmones ji pažįsta iš]duota Apeliacijos Teismui,
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Vienuolio Disputą su kabi
ŽYDŲ ŽURNALISTAI
iė/dar neišaiškinta.
kalbos, o pinigus labai pui- kuris gegužėsjnėn. S dieną
NUTEISTI KOMUNISTAI
Bolševizmas — Kas tai yra
au. Vięno veiksmo juokai. Su
Į KAUN^.
bolševizmas ir , jo vykdymas
išnagrinėjęs .pripažinę p. J.
Kaunas. Šiomis dienomis kiai atskiria pirštais.
Rusijoj -------- —------- ------------ 15c. lietuvino Vaidevutis-------------15c.
kariuomenės teismas Pane Paklausta kaip ji susi-Į Naviką kaltu ir nuteisė 500.^ Vilnius. Gegužės 15 d., 1S- Žaidimų Vainikas—Savybės
Nepaisytoja—keturių veiks- _
vyko
Kaiman
7
Vilniaus
žy

vakarėliams
ir
gegužinėms
su
mų
drama. Parašė kun. Pr. M.
randa
nematydama,
atsako,
zlotų
pabaudos.
Gynė
advo

’ ■» - *
- .
vėžy nagrinėjo tris bylas,
gaidomis.
Sutaisė
Matas
Gri

Turas. Kaina------------------------ 35c
dų žurnalistai, kurių keletas
^negalės save jaunuoliu draugu kuriose buvo kaltinama 11 kad ją vedžiojus angelas. G katas JasinSkaš.
gonis’ ---------- - —----------------- 50c.
•
i
Giliukingas Vyras—2 aktų
kuris 1930 metais jieužyra Varšuvos ir net New Ląimė— (poėma). Parašė
kai angelą užpykdanti, tai
asmenų
dėl
priklausymo
ko

komedija;
parašė S. Tarvy
enumeruos leidžiamo Kaune
Vaitkus--------- ------- L----- 1------- 50c
Yorko
žydų
laikraščių
ko

jis
įstūmiąs
ją
į
griovį.
das
____________
__ —;______ 25c.
: VILNIAUS ŽYDAI PRIEŠ
moksleiviu, skaisčiausio mūsų tau- munistų partijai ir komu
Atsargiai ra Ugnimi. Vertė
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
respondentai. Jiems Lietu
TAUTŲ SĄJUNGĄ
žiedo, žurnalo
nistinio veikimo. Vienas kal
iš lenkiško kun. K. Š• e e • • • 10c. nų komedija. Parašė Seirijų
•
•
•
vos vyriausybė leido atvyk
tinamasis nuteistas kalėti 15 DIREKTORIJA PARDUODA
uozukas _________________ 25a
Mūsų Tikėjimas — išaiškini
Jau nuo senai yra vedama
ti
į
Lietuvą
per
Latviją.
Žy

KLAIPĖDOS
MIESTE
mas
pagrindų,
mūsų
tikėjimo.
Ubagų Akademija ir Ubagą
metų, vienas — 12, keturi —
akcija sureformuoti dabarti
Vertė
Jonaa
M.
Širvintas
-----50c
Balius
— komedijos po 1 ak
STATYBAI ŽEMES
lalas eina sąsiuviniais po 64 nuo 8 iki 4 metų, vienas — 3
nį kalendorių, i įvedant tryli dų žurnalistai išbus Lietu-' Lietuvos ženklai. — Išleido
tą. Paraše Seirijų Juozukas—35c,
mėnuo jau 10 metų. Jame
Klaipėdoj dar vis tebėra ka mėnesių, šį klausimą ar voj kelias dienas.
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
Sniegas — Drama 4-rių ak
ir vienas — 2 metus. Vienas
d gražių eilėraščių, beletristikos
nas
______
__________
_______
40c
rų.
Verte Akelaitis _______ 40c
ištremtas 1 butų stoka. Tačiau statyba timiausiu metu nagrinės
ią, įdomių ir rimtų straips- kaltinamasis
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
Išminties trūksta tam, kam
Esamas—3-ėia dalis dramos
ne labai plinta, kad tebevei Tautų Sąjunga. Dėl to yra
žę, iliustracijų—pažinsi visą Lie Varnius ir du išteisinti.
cijos,
Monolgai
ir
Dialogai.
‘
Gims
Tautos Genijus.” Pa
trūksta stiprios valios.—Šeks
kia namų savininkui varžą
Parašė Juozas V. Kovas ——30c rašė Kun. L Vaicekauskas__10c1
tom besimokančio jaunimo gyveSusirūpinę ypač žydai bijo pyras.
z/ . Graudūs Verksmai. — Ver
'
•
F
žydų Karalim — drama 4
KINO FILMOS Iš ŽEMĖS ŪKIO įstatymai, kurie pareina iš dami, kad nebūtų panaikin
tė
Vysk.
A
Baranauskas^
___
10c
aktų,
5 pav. Vertė J. M. Šir
Lteitis” visu pigiausias Lietu1930 METAISSRITIES
karo
laikų.
Nors
pats
mies

vintas
------------------------------30c
■ Žurnalas, Už $2,00 jį gausi
tą šeštadieniai.
jftaitytite ir patinkite mėnesinį Eucharistiškoe Btaeįjta-SuVisi
Geri
—3-jų veiksmų vata»
Žemės ūkio rūmų pritari tas deda nemaža pastangų, .Dabar Vilniuje ortodoksi meksto, blaivybės ir sveikatos lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c
is mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
delta;
paraše
F.
V.
_______
10a
Kristaus Kryžius: Stacijos,
k Draugo” .priedu. Pusm. mu
laikraštį
gaminamos Lietuvoje teikdamas ilgamečių kreditų nėse sferose renkama pro
Patricija, arba nežinomoj
Graudūs
Verksmai, Maldos Ge
Sr $1.00. Moksleivams; met. —
kankinė — 4 aktų drama.
gužės, Birželio ir Spalių mėkirto filmos iš žemės ūkio ir kt., vis dėlto namų skai testui parašai.
pusm. $0.50. Tad skubėk!
Verte Jonas Tarvydas
10a.
įeriąms. Išleido kun. K. A. Vačius nelabai prieinamomis
J “Ateitis,” Kaunas, Lais- srities. Bus nufotografuoti
Išganymo Aprireffldmri —
sys
.
’
,,----- u_25c.
“SARGYBA” duoda populiarių
atėjimas ir gyvenimu ant že<
£1.8. k
visi geriau ūkininkaujantie sąlygomis galima įsigyti
Daagaus Karalienė. — Su
GEDIMINO PILIES
straipsnių iŠ įvairių mokslo sričių,
naės Jėzaus Kristau. Vaidini
8. trokšta rasos ,gamta gaivi- ji ir jų ūkiai. Paveikslai bus nuosavybėn. Dabar ir kraš
rinko Kuh. M. Gavalevičius;
supažindina skaitytojus su naujai bė apdarų 75 centai, ra ap
mas su gaidomis____________75a.
PAMATAI
ir stiprinasi saulės spindurodomi Lietuvoje ir bro to direktorija parduoda ne
Dramos; 1) Germaną; 2)
siais mokslo laimėjimais ir išradi darais
_____________ - $inn
o žmogaus širdis ilgisi tėvą
Rašėme
nesenai,
kad
pra

Fabiola
—5 aktų; 3) Liurdo
toli stoties esamą žemės plo
žmogtis ir Gyvudys. Para
mais.
S—gimtinės, gaivinasi ir stip- liams amerikiečiams AnieriStebūklaB
— 4 aktų; paraiė
tą parcelėmis, iš viso 20,000 dėjus griūti Gedimino pilies . “SARGYBA” plačiai raSo svei šė kun. P. Bučys —:_______ 30c. •J. Tarvydas------ - —__ ____ 66a.
Sti jos gyvenimu ir žiniomis.
Socializmas i*
Knarkia Paliepus.—Komedi
ketv. metrų. Yra 20 parce sienoms ir uždarius įėjimą, katos klausimais, pataria, kaip ap- Prof.
V. Jurgučio___ _______ lOe. ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15a. V
sisaūgoti nuo įvairių ligų, kaip
lių, už kuriuos reikalaujama
žydas Lietuvoje. Paratt S.
Valku Tsatni: dalis I: 1)
pačiam susirgus pasigydyti, pail
Lietuvą
matysi
skaitydamas
K**
Kaimietis
__
<
_
_
10c
r
Pagalvok
ką darai; 2) Jono
ginti gyvenimą...
po 8—10 liti) vienam ketv.
.
Maldos
Galybė.
Istorišku
laime;
3)
Pasakyk
mano lak
• Veikimo fyrtta leidžiamą
“SARGYBA” kovoja7 su jvai........ .....
>. *•
metrui. Bet yra sąlygą, kaj savaitraštį
plėtinys TV-to šimtmečio kri
mę. Surinko S. K., D. ir N—-15*
riomiv dvasios negaliomis ir gyve•>. r >
kščionybės.- Lietuvių kaltam
Valkų Teatrai: dalis D: 1)
statomieji namai būtų 3—4
nim6 henormnlumais, k. e, bedie išguldė P. B. --------- !
u
.
<r
25c.
[štirtime paskui; 2) Antanu*
aukštų.
■
-vivybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt.
ku. Surinko S. K., D. ir.N—4H» * *
Apsirikimų Komedija.
ia. Atši
gyva
Jį reiitf Mokyti ntAmeritaja “SARGYBOJE“ skaitytojai ran tikimas ii Amerikoniško
lo
ęva
MALDAKNTatB
BJNKINtLiS, baltais viršeliais^.
>
*■*
jr4vMu gimtataM ta Msta da įvairių žinių ir apžvalgų iš nirno. Išguldė Lapšiaus Vai- •
.
■
/
rA»»
$1.25
tontmuA baltais viršeliais—
------- lOe.
Ptilkim ui Kalią-"IMro
v . -------------- ——
________
mokslo, meno, politikos ir šuo-1 kas
V Įtatuvoje. .
.

d. 16 vai. trys
rajono admieijos linijos sargybų
u perėjo per adminisos liniją ir užpuolę numūsų. ądministracibinį Šileikį, kuris
n'metti buvo sargyboj prie
ežero. Paskui nusiireĮ Grigančių kainu) ana
X.
is administracijos linijos,
ausus užpuolimo prielenkų karininkas at
duoti bet kokių paaiš). Šileikį lenkai paleividunaktį. Jis grįžo
Ž pilnu apsiginklavimu.
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JAU NEBUS JAUNAS

' “ATEITIES”

“SARGYBĄ”

■

»-

■

w UIHIMTIS”

LDŲ ĖnKOrtLIB, juodais viršeliais-

H-75

laikrt|tis” Jnetatns kaš
tuoja
ri litai, pusei metų du
litąt'
’
' ? c
’ '
Latvijoj, Betijoj Ir Vokietijoj
kaina ta pati, o yiw,Htur pžrienyj (taigi ir AmarfĮtej)—įgubai
brangiau.
f, Adresu: Lietuva, KBuoža, Lajavės Alėja 31 Nr. “tftal UiktaL
|u»»
bJ »■ FA t ■
j
tis.”
Z

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliaisMAtAI NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pru. ' Uis. viršeliais
, .... j. .«
> t

Vbus užsakymus gigakite. sekančiu adresu:

“DARBININKO“ ADMINISTRACIJA
•outh Boston, Mau.

JOtto Kmitb EiUa ...^...$1.00 panda Odos apdaru $2.00 it
Matas Nauju Mukau J m.
Lietuvoe Albumu. Su pa

menės gyvenimo.

“SARGYBOS“ kaina: metams.
riua—juodos (prastais
— 6 Utai, pusei metų — 3 litai, 1 veikslais ir aprašymais__ ;___ 1.50 ais virfebata)--------numerie-^-75 eental Užsienyj dvi tampa
arba
Matas Įtarias Ali
riv-Juadte (praatai
KatiTikėjhr
gynimas. Pa
gubai brąngiau.
uskaa-JJOe
Metiniams .skaitytojams duoda raM kuli. V.
Eledų ^Laimės” kalendoriui it
-DARBININKAS"
terijoa bilietas.
1 \‘
Adresas; *‘|argybos” AdatinistMja, Kaunas, Uaodias namai. 366 Qroa<Jway,

*<

l

i.3

I

3

v

•<

mokslą. Bet Apaštalai tik
džiaugėsi, kad užsipelnė ką
nors nukentėti dėl Kristaus
vardo. Jie drąsiai pareiškė,
kad 'jiems privalu labiau
klausyti Dievo negu žmonių
įsakymo, ir toliau skelbė Evangelijos mokslą. Tas uo
lumas, ištvermė ir noras
Dievui tarnauti tai vis šv.
Dvasios
dovanos.
i .
.

Ii
t

mąs.
.KK.U/v''
Ėadangi
rja yra
Sekminių diena linksma, tąi, ir mezojp*--------------visų Am. Liet ui R. K. vietaigi prašošventė. Atgimusi gamta ska juos
kalbant savo,
kalbanvbės reiški
tina kiekvieną žmogų atgim “Ar gi tje žmonės ne iš Gali
me ir kviečiame lietuvius ka
ti dvasioje ir tam geriausia lėjos? —*sakė jie : — iš kur
talikus per spaudą viešai pa
progajperSekmines, nes toje tat jie išmoko mūsų gimto
sireikšti su savo sumanvdienoje Šventoji Dvasia nu sios kalbos?”
Jie, mat, ne
mais ir patarimais, kaip ge
žengė ant Apaštalų, kurie žinojo, kas su Apaštalais at
riausia suradus būdą suvie
nysimo visų Am. lietuvių ka
buvo susirinkę vienoje vieto sitiko. O tai buvo ne kas
Ir mums kartais tenka at
je ir užsirakinę duris iš bai kitas, kaip šv. Dvasios dova
talikų kolonijų!
sidurti tokioj pat padėty ir
.t
mės dėl gresiamojo žydų na.
Šių metų Federacijos kon
viešai pasiskelbti katalikais.
persekiojimo. V. Jėzus ne
Tiesa, žydai paskum atsi Ar išdrįstame tai padaryti ? gresas įvyksta dideliai daliai
seniai buvo įžengęs' į dangų peikėję nuo savo nuostabos/ Ar labiau klausome Dievo mūsų kolonijų ^prieinamoję
ir palikęs juos vienus. Bū pradėjo Apaštalus persekio negu žmonių įsakymų? Jei vietoje Newark, N. J., rugdami be Dangiškojo Vado, ti : įmesdavo juos į kalėjimą, taip darome, tai šv. Dvasia piūcio 19-20-2Edd. Čia ar
jie (nežinojo kas daryti. plakė rykštėmis ir griežtai yra su mumis. Dieve duok, ti New Yorkas, netoli PhilaJautėsi silpni, bejėgiai Tie draudė - skelbti
Kristaus kad taip būtų. .
delghia ir kitos Pennsylvašiemet sausio 1-mą d. Chevrolet Motor
kokids dalies — imant taip pat dalį ir dar
sa, Išganytojas jiems pasakė
nia kolonijos, čia ir, Conn. ir
Kompanija paskelbė naują tarnavimo ba
bą—kuris parodys kad negerbs, su ta sąly
kas daryti. Siuntė juos į pa ,XX-TAS AMERIKOS LETUYlį ROMOS ttTAUKĮI Mass. valstijų lietuvių kolo
dą — vienas iš plačiausių kada buvo siū
ga kad užtikrinta.
lomas
imant
žemas
kainas
automobilių.
.
saulį skelbti Evangeliją, bet
nijoms nesunku pasiekti.
— kad šis pakeitimas bus padarytas per
Tuoj buvo priimtas su entuziazmu per
jie neturėjo nė mokslo nė
faile kurį Chevrolet pardavėją Suv. ValstiTaigi ^yisi lietuvių katalikij
FEDERACIJOS
KONGRESAS
Chevrolet pirkėjus visur—dėlto kad daug
,
. '
■■■■
■■
■
‘
jose—nežiūrint kur savininkas būtų važia
drąsos' tokiam milžiniškam
vadai, visuomenininkai pra
nepaprastų dalykų materijaliai prisideda
vęs per visą užtikrintą laiką. ‘
darbui atlikti. Bet štai pa
šomi atsiliepti su savo pata
prie ekonomiškumo įr visuomet patenkin
tas su turėjimu Chevrolet. Trumpai, jis
lis būdas yra vienas iš didžiausių organi
sigirdo kaž-koks įstabus oši . Amerikos lietuviai katali- lų kląusimą. Juk tai buvo rimais, kaip pagerinus mūsų
zacijos patarnavimo automobilių industrisuteikia— mas, ir ugnies liežuviai nu kai stovėdami tautos sargy begalo didelis ir sunkus įvy- Federacijos darbuotę, kad
joj—turintis su—4 dėl dyko inžengė ant jų galvų. Ir įvy boje, negalėjo nepastebėti kinimui sumanymas, reika pastūmėjus musų veikimą
f ti
virš 10,000 auto
spektinimo ir nu
ko• stebėtina atmaina. • Jie1 progos 1905-1906 m. kilus laująs didelio pasišventimo priekin. Prašome ir laukia
ROADSTER
TtLFtJ
OR
PHAETON
rizuotų Chev
statymo marke
Tha Coachor Coupd^S^Š TM Club Sadan... *665
500
meilų,
ir
ne

rolet pardavėpaliko pilni linksmybės, ra-' Rusijoj suirutei, kad nesi- iš keno nors pusės. Kaip tik me. .
.
vien tik Suv.Valmokamus inspekThiSport RoadatarUSS Ths Sedan................ *675
mybeš ir šviesos. Tikėjimo griebti priemonių teikimui tai mokyklų reikalai likos
«>■» fk* Spadal Sadan .*725
- Fed. Sekretorijatas
stijoee. Ateik!
tinimus ant kiek
Tha Sport Coufa. .9haS (6 wira vrhaaU itandard)
Sužinok
visas kivieno 1000 inalių
dalykai jiems paaiškėjo, ir kaip moralės taip ir materia- tinkamai Federacijos kon 180 Hale Avenue,
Truclu: Ltfht DaUvary CMMf., S36S; Sadan
' tas priežastis ko-'
- po tam. SS^Sif EXBriDm»Stt
pilni uolumo ir drdsos, išėjo lės pagalbos savo broliam li gresuose išaiškinti, tuoj atsi Brooklyn, N. Yį
aitra), MM.
dėl protinga pa
f
— dėl nemokamo
aikštėn ir pradėjo skelbti kusiems senoje mūsų tėvynė rado mokyklų reikalui pasi
sirinkt
Chevrolet
AIX
PRTCE3
F.
O.
B.
FAETORY.
FLINT,
MICH.
pakeitimo b i 1 e
T
Six!
Kristaus mokslą.
je Lietuvoje. Taigi 1906 m. šventėlių, kurių dėka mo
>
/
GERB.
KUNIGAMS
/■
kykloms
padaryta
pirmoji
ir
likos
sušauktas
pirmasai
Petras, kurs Kristaus kan
t
ŽINOTINA
'
čios metu buvo užsigynęs sa Amerikos lietuvių katalikų užuomazga iš kurių iškerėjo
it
gražus
lietuviškųjų
parapi

kongresas
Wilkes
Barriuosė.
vo Mokytojo, dabar, atsisto
’ i' ■
jęs prieš skaitlingą minią, Tenai ir įkurta iki šiol sėk jinių mokyklų tinklas, su sa Administruojant jyairius Sakra
Klausykis per. Radio ~
Klausykis per Radio
CAVALIERS
CHEVROLET CAVALIERS
drąsiai prikaišiojo žydams, mingai veikusi Am. Lietuvių vo tautos specialiai priruoš mentus bei suteikiant Sakramenta CHEVROLET
STOTIS WNAC
STOTIS WNAC
tomis vienuolėms mokytojo lijas, kunigai iki šio) naudojosi Ri
Penktadenio vakare 8 vai.
Penktadenio vakare 8 vai. ' j
kad jie pan'eigė Dievą, gy R. K. Federacija.
Vakarais
Atidarą
tualais Vilniuje ar Krokuvoje iš
Dėliai didelės Amerikoje mis.
vasties Kūrėją, ir Jį prikalė
BOSTON: Conunonwealth Chevrolet WALPOLE: Walpole Auto Statlon, 992 NEWTON: Staart Chevrolet Co„ 481
leistais. Juose lietuviški tekstai
949 Commonvealth Avė.
Main St
’ Washlngton St
' /
' ' ^8
lietuvių
inteligentų
visuome

Federacijos sudarytosios buvo parašyti senobiška kalba pil- COv,
prie kryžiaus,*o žmogžudį
Commonwealth - Chevrolet CoM 20 KAST WEYMOtjTH: Milfer Motor WINTHROP: Gordon G, pillerton, 57, ■;
Province St, opp. Clty Hali.
Patsam St
■ Service. , ,
.Tobulėji
iant lietu-'
Barabą norėjo paliuosųoti. nininkų stokos, Federacija “Tautos, T»^,” i)uopel- na ,■■
BROOKLnta VIIAAGB ^CrauBOB- feOUTH 5VEYMOUTH: Sargent Brau A¥pBUŪN- Lynch Motor
Mfita
frmest.
2: rtf
’“*rr,c?^nyoje
Iiį^ksbuvoiškalHingaajo
vveažth Chevrolet Co., 25 Wmhington HINGHAM: South Shore Chevrolet
'
m W kalbai ir
£'
WINCHEŠTER: Frank Murphy,
St,
at
Brookline
Ava
CCo.
’
Bažnytinei
Provincijai,
kilo
būti

pamokslas^ kad vienoj die galėjo'atsiekti to — ką jinai tinę nepriklausomybęs visi
748 Main St.
SOUTH BRAINTREE: Haskell’s
nas reikalas turėti savas Ritualas ATLANTIC: North Qnlncy Garage, 151
ROXBURT:-Grove Hali Chevrolet Cttį
Garage.
7.
;—
Hancock
St
—
savo
planuose
buvo
pasirygerai
žinome,
čia
rasime
ne

noj atsivertė penki tūkstan
458Alne HlllAve.
;
daugiau pritaikintas saviems rei CHARLESTOWN: Stanley Harlov NEWTONVILLE: Silver Lake Chevro
ROSLINDALE:
Mt.
Hope
Motor Sales, ?
žūsi
padaryti,
bet
jei
pa

let Co., 444 Watertown St
įkainuojamus nuopelnus tau kalams su, taisyklingais lietuvių Chevrolet Corp., 334 Maln St
čiai žydų. Ir kiti Apaštalai
Ine., 415 Hyde Park Avė.
:
LEXINGTON: F. K. Johnson, 85 BedMorse & Mullin Motor Co.,
WEST ROXBURY: Weet Rozbury ^
ford St
'
. /
drąsiai skelbė prisikėlusį iš žvelgsime, kas prie esamų tos labui. Federacijos suda kalbos tekstais. Tas jau seniai CANTON:
Ine.
Motor Sales, 1782 Centre St
;
DORCHESTER: Columbla Chevrolet
Kent Motor Sales,
numirusių Išganytoją. Jie sąlygų padaryta turėsime rytosios Tautos Tarybos pa gerb. kunigu kaip Lietuvoje, taip CHELSEA: McBride Chevrolet Co., Ine., 617 Columbla Road (Uphams STONEHAM:
Main St
• " - di
ir Amerikoje būvi'^geidaujama.
980—986 Broadway
Corner) and 767 Dudley St
patys ir jų klausytojai nega pripažinti, kad Federacijos stangomis išgauta Jungi. A. Štai pagaliau ir Susilaukėme Ri EAST BOSTON: Warnock-Lynch Mot NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. NORWOOD: Fenton’s Garage.
MEDFORD: Medford St, Chevrolet MATTAPAN: J. J. Delaney, Ine, 1568 v
ore, 16c., 944 Saratoga St /
lėjo atsistebėti, kad kalba vi nuopelnai lietuvių tautai yra Valstijų pirmasai pripažini tuale Tįomanum Parvum Rituąlė- CAMBRIDGE:
BIueHHIAve.
• •
Co., Ine, Medford Sq.
Cambrldge Motor Co.,
MALDEN:
Frame
Moters,
Ine., 144 i
dideli.
'
/
WELLESLEY
:
Hahkins
&
Hynes,
Ine
mas esamos atskiros savisto lis. Ritualėlis prel. A. Dambraus 277 and 308 Massachusetts Avė.
sokiomis kalbomis. Ir žydai,
Ezchange St
> lĄž
WATERTOWN:
Danlels Chevrolet
Gyvenant išsimėčius po vios lietuvių tautos repre ko sudarytas, Kauno Arkivyskupo EAST BRAINTREE: Clark & Tabor, Co., 647 Mt. Auburn St
READING: Bailey Chevrolet Co.
? ■S
ir grekai, ir alamitai, ir parIne.
'' '
x QUINCY
:
Washington
St
Garage
In
EAST
MILTON:
Woodwar<l
’
a
Garage,
tolymas nuo viena kitos A- zentacija prie J. A.’V. val Metropolito aprobuotas, Šv.' Kazi SOMERVILLE: Hodgdon Chevrolet Ine ' ~ ' a
216 Washington St
miero Draugijos šiais metais išleis
shingCo..
Broadway,
at
Magonn
Sq.
LYNN
: H. E. Pembrook, 286 Washli
MELROSE:
Field
Motor
Sales
Co.
merikos lietuvių išeivijos džios. Washingtone. Tautos
REVERE
:
North
Shore
Chevrolet
Ine.,
ton
St
DEDHAM
:
Dedham
Sq.
Chevrolet
Co
M
Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
tas.
.
p . ’ < .; .
WAK® FIELD: Main-St. Chevrolet <
1459 North Shore Road.
- WaahfDgton St.
kolonijas,
pravesti
kokią
Tarybai
vadovaujant
su

Ritualėlio
laida
labai
pavykusi SOUTH BOSTON: Dalley Chevrolet EVERETT:
Mažųjų Globėjai ir
Melanson Broa, Ine, 67 WALTHAM: Robert C. Fence, Inc^ fl
Main SL
z _ '
v
nors nauja mintis anais be rinkta vienas milijonas pa Popieris geras, raidės aiškios, Į- Co., 664 Broadway. Chelsea St
Geradariai!
katalikiškos spaudos laikais rašų prašant Lietuvos De vairios pastabos parašytos raudo
Išrašydinkite Jūsų
S1A-C Y K 1 N B E B SMeOTKtfESS AT E B W C O S
nomis raidėmis. Lietuviški teks
------------------------------------ 1-------------------------- r-------------— v
buvo didelis ir sunkus dar Jure pripažinimo. O kur mi tai pilnai taisyklinga kalba "para
brangiems
šiandien
inteligentų
tarpe yra tiltJ
bas. Federacijos metiniai lijoninės aukos, delegacijų šyti. Puslapių jame 108. Kaina
.
vaikams
DIDELIU
BIZNIO
ISTORIJA
viens nuomonė
,
f
suvažiavimai kaip tik ir bu žygiai ir kit-kas.
kalendoriniu apdaru 80c., odiniu
-11,00.
vo tais vienodinimo ir vienyKaip Camel Cigaretai Pakeitė Tautos Rūkymo
“ŽIDINYS”
Dabar
nors
Lietuva
jau
X.
- Ritualėlyje yra viskas, kas rei
jimo
punktais.
Metiniuose
“Saulutė” daili, turininga ir pa
'
Papročius
kalinga Krikšto, Švene. Sakram.,
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redaguto
tinka vaikams. Jai rašoar piešia ži Am. Liet. R. K. Federacijos gyvena, nepriklausomai, bet
jaiiias literatams, mokslo, vtenomen&e
s
Paskutinio
Patepimo,
Moterystės
dar
daug
jai
mūsų
pagalbos
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas. J
kongresuose suvažiavę iš įadministravimui 'Be to įvairūs
tra.” Iš to sekė stebėtinas pasise mėnesinis žurnalas yra didZlauaiaiš<'i?
kai.
•
- •
Įdomiausias
Amerikos
Biznio
is

reikalinga, dar nevisoš Lie
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam J
/ Nepagailėkite vaikams džiaugs vaipų lietuvių naujokyniij tuvos žemės yra atvaduotos, palaiminimai asmeftų, daiktų ir torijos skyrius, tai istorija Camel kimą? cigaretų istorijoj. Camels prasilavinusiam žmogui tinkamlanalaa'-j
kaikurių devoeionalų. Prie galo
greit pašoko į vadovaujamą vietą, lietuviu žurnalas. Todėl visi paskubai!-**
atstovai, bendrose diskusi
mo ir naudos!
eigaretų kilimo.'
'
te užsisakyti “židinj.”
pridėtas skyrius pasiaukavimo Šv.
dar
Vytauto
Didžiojo
kapas
f
'
*
'
kurioj pasiliko iki šiandie.
“Saulutė” eina du kartus per jose suvienodindavo savo pa
1913 metais, kuomet Camel pir
“židinio” kaina Lietuvoje: met 85
Jėzaus Širdžiai
to pasisekimo buvo — pusm. 20 lt; Amerikoje metams 8£50k> '•
mėnesį 16 pusi, didelio formato su/
žiūras į kokį nors naujai iš lenkų niekinamas, jį reik Ritualėlis tikrai labai patogus ir mu syk pasirodė, cigaretų darymo taiSekretas
Camel maišymas. Rytuose R. J. pusmeSui $2.50.
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
atvaduoti, bet ir savo reikalų daug gerb. Dvasiškijai patarnaus industrija būva maža. Ji buvo pa
keltą
sumanymą
ir
tinkamus
Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL Si
Reynolds supirkinėjo geriausius
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje
dalinta tarpe keleto tuzinų fabri
mes begales turime. Dar a- atliekant bažnytines^apęigas.
Turkiškus tabakus. Pietuose pir 8.
matams-12 lit, pusei metų 61 lt, nutarimus padarę grįžę savo
Tat patartina visiems Ritualėlis kantų, kurie dalydavo net po pus ko geriausius Naminius tabakus
trims mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje kolonijon juos sėkmingai vy pie pusė mūsų parapijų ne
turi savo mokyklų. Bernai įsigyti- 'Išsirašyti galima per šias tuzinį skirtingų rūšių. Dalis jų dėl Čaižei. Ilgu ir kantriu darbu,
ir kitur metams 15 lit, pusei me
kindavo.
buvd daromi vienų naminių taba
tų 8 lt. .
čių kolegija dar neturi savo eilutes rašantį: Rev. S. Stonis, 41 kų. Kita dalis vien iš turkiškų. tabakų žinovams pavyko sumaišy Ką tik iHjo H spaudoal
Paėmus kad ir pačių lietu
Providenee St., Woreester, Mass.,
Adresas: Jurbarkas, “Saulutės
ti puikų naturalį Turkiškų tabakų
rūmo,
nes
Tėvai
Marijonai
Dalia bandė maišyti.
Nauja Knyga
arbaliesiog
iš
šv.
Kazimiero
D-jos
viškųjų
parapijinių
mokykAdministracijai.
kvapsnį, atmieštą lengvesniais na
savo jėgomis tokiai kolegijai Rotušės aikštė 6, Kaunas, LithuaTuomet fabrikantai siūlė viso miniais tabakais.
Artisto
rūmo neišgali įkurti, Čia rei nia. Užsisakant maloniai prašy kias dovanas ir kitus paskatini Geriausia kvalifikacija šių pui
STASIO PILKOS
kalinga visos tautos parama, čiau pažymėti kiek egzempliorių mus, kad pagaut biznį. Jie duoda kių cigaretų išlaikyta per visus
atsiųsti ir kolenkormiais^ ar odi vo prie pakučio cigaretų vėlukes,
KĄ TIK ISfiJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA
17 metų nuo kada pirmi Camels
nes tai visos tautos reikalas. niais apdarais. .
guzikus, divonus, kuponus ir ak pasirodė. Tai gaivinantis Camels
VARDU
“JAUNA KŪRYBA”
Be tinkamai pastatytos auk
i
i
Kol Si Stoni*,
torių ir sportininkų paveikslus. R. skonis permainė rūkymo papro
štesniosios lietuvių mokyk-' ■ >Šv. Kazimiero. Draugijos J. Reynolds Tobareo Co., nu čius visos tautos ir supopuliariza
su paveikslais
i
XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
. Įgaliotinis Amerikoje
sprendė
daryti
kitokius
cigaretus
los nepajėgsime išsiauklėti
vę cigaretus daugely pasaulio ša
Daug rimtų ir juokingų P*®* 5
ir parduoti kitokiu pamatu. Nuo
bų.
, skaitymų* dainelių, deklamaoi- į
tinkamų
vadų
inteligentų.
KONGRESAS
V
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Vytauto

Šiais

- Patašė KUN. PROF. PR. BUCIS, X L C.

metais turėtume pasistengti

i

'

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuctikių Kunigo
Prof. P. Bučio, M. T. C. keliones į Australiją. Kaina minki*
' teis viršeliais $1.50, Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus rigs*_
kitę sekančiu adresu:

padaryti, kad šiųm^tų Fede

racijos

20-tasai

katalikų kongresu.

kongresas

Visiems
►

lietuviams katalikams,

•

fa

f ♦*

PUIBIMS

ypa

tingą! katalikų vadams pri•rara;

i*

•

Camel dirbėjai tikėjo, kad rū- site pigiai ir garai. JONAS JA- 3e. pašto inkldį.
- • •
•
•
•
•
/
kytojai geriau nori geriausios rū ROfiA, 225 L St, 9o. Boston. Tel X ^DAlBDaNKAB”
šies rūkymo, negu kokių "etos- S.B.03H-W, v -t
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Verta kiekvienam turėti na

“Nereikalauk dovanų ar ku
Kam reikalinga pirkti vyriškus nraoee tą gražią knygutę.
ponų, nes-kaštas įmaišytų taba drabužius prašau prie manęs
Kaina tik
kų Camel eigaretuos, draudžia kreiptis, nes aš reprezentuoju vie
Ui perahmtimą
jų naudojimą.”
ną iš geriausių firmų.-SSūtus gau

būtų visų Amerikos lietuvių

“DARBININKO” ADMINIBTRACJUA
x MŪ West Broadway,
South Boston, Mass.
•-

r

dienos kada pirmas Camel pasiro
dė, ant kiekvieno pakučio buvo at
spausdinta sekantis:

Didžiojo

> •

4

r

J
■

ve
« s

JĮ

««?•*’ * ■* t

kg.,

siškiatųs
«a-| _ Pereitame “Darbininko” pirmininkui reikalauja tokio
teiktos lygios teisės visame.1
V
..
<
numery įdėjome p. Lapęno, sudraudimo, tai irgi taip pat
viešai turi pasakyti

gių
g!n teisių
temų kol
kol to
kas neturėjo.
neturėjo. 1^

torte soti* iMf

Ngteaca tor ataillac at apačiai vate oi *08
Act ot October & IMT, aatborte

,

p
pareiškimą del p.’ A.
lyww Į Voldemaro, tos pafiosp
• • -

JS

; 8UB8CRIPTI0N BATKS:
1
tai vi^ lygiai turi būt aprū
Įtartie yaarly ...................................... Aaferl
iii®®
•>••••••••••<••»•• toto Ūfcta_________________
pinti. Reikalavimai, žinoma,
IteMtte <mee per week yaariy..to» Viacą kart aavaitąja MatMM....toto
ĮtiCB once per «eek yeariy. ...to00 Utetmy vieną kart aavalteje aat toto teisingi, ir Francijos vai“D A B B IN IN KA8”

N West Broadway,

8otoh Boston,

»zi-

mokratus, ir v. liaudininkus

„

Tamstos

kraustys iš užimto/o VokiZ-|įaikrašty

to

klais, šaukė:

“Valio

kiose prakalbose tik žaidžia
ma žodžiais, o jei ką nors re

fašiz

apleis

nebeliks

alaus pasakoma, tai taip at
sargiai, kad neįžeidus. kitų

nė

vieno

Mat, ga

protestą;

cijihio veikimo. Į tą pareiš

pasiūlė

turiu dvejopą priedermę at-

pėno panašūs pareiškimai ją

Valdyba,,' kuriai

niškos

pirminin-

man kaltinimas,

solini gerokai fiutolo nuo pa

indų

minios

jo sumanyto įkūrimo Jung___ *
prastai sekamojo valdininkų
tinių
Europos
valstybių.
•* V ’
plano ir sąvo kalbose daug
Premjeras
Tardieu
labai
ką drąsaus pasakė. Daryda
rimtai atsakė, kad Franėija
mas fašistinės milicijos patiek galinga ir saugi, kad ne
rodą, jis vienoj vietoj taip
reikalauja nė būgštauti nė kraštą nebegalima. ' Taigi ji P«ną ir moralės ir formalės
įąrabilo:
turinti kovoti lig paskuti-1 teisės kalbėti.
Betgi aš to
šūkauti j ir kad jos pastangos
i/ “Aš pats esu surengęs šitą
nos.
.( j nedariau ir , ^abar nedarau,
bus visuomet nukreiptos į
-parodą, nes žodžiai yra labai
taikos vykdymą.
Viens įžy
puikus daiktas, bet šautuvai,
mus francūzas pareiškė, kad
kulkosvaidžiai, laivai, oriaivis tik Francijai reikėtų su
. Viai ir kąnuoles daug puisirūpinti Vidužeminių jūrų
iiž žodžius; nes teisės
kuriuos darc^p, Lapenas. Ir
padėtimi,
.4
aremtos galybe yra "tik
.
,
*»;■'
. -r
'
.
tas dalykas, kad nežiūrint
temperatūra peraukštai pa
isti žodžiai. Fašistinė Itareikalavimų iš Tautininkų
i
šokusi, tai francūzinė peržeTr-r—> - •
^tįįą, daibar puikiai apsiginsukviesti visuotinąjį susirin
Saulutė jau šildo,
mai nupuolusi.

I klavus, gali pasiūlyt dvi išei-

Sutirpo ledai,

Kaip matome, Italijos fa

giškumą, arba pavojingą ne šizmas labai panėši į buvusį

Vokietijos

junkerizmą

b tų tvirtovėj,

Mussolini

štai

J^ką pareiškė:

bei

mas

Pabudo miškai...

Lapenas bijo, kad Tautinin

greičiau rodo,

kad ir kaizeris Vilhelmas II

Laukuose artojai

taip pat tankiai švytruodavo

Jau aria visi .

nei jo nuomonė.

ga tai^rimintL-kad-nebūtų

Antras, p. Lapėno pareiš
“Oi, arki, brangusis,

no

Savuosius laukus

asmeniu.

P.

girdi,

tinimus: ' 1)

Voldemaras per

Šis laukas

“prof.

savo

šali

tai tavo

cinį veikimą, kuris pasireiš

____ _______________

Tėvynė šventa;

kė ne tik dabartinės vyriau
Čia tavo darbelio

Z

/

sybės neigimu, bet ir pačios

y? VFashingtone

eina

karšti

ginčai dėl Londono sutarties

klausimoj

nusiginklavimo

lis Amerikos admirosenatorių ir šiaip jau in-

Morrow taip kalba,

■Aų palinkę prie

tos

nuomo-

tai

Sunkioji našta..

tur

tautininkų Sąjungos diskre
♦'

būt prohibicijos reikalas ne

ditavimu. ..

Morrow turi

tai
Ir dirbo tėvai;

drąsos.

daug

sferų,

džia Amerikos lygybę su An

nių nusistatymą dėl prohibi-

ir jo

nuomonė

Valstijos esą prigautos apsvarstyta.

sutarties negalima, girdi, paskiau

2)

Jie baudžiavos vilko

<

bei

Kai ponai kapojo

ar

*

u laiko

sužinoti

visą

it įtariama,’kad Washingadministracija

esanti

toks,

būti

turi

plunki Anglijos interesams.

'

Seneliai vargšai,

spindi visas

Kai mindžiojo kalbą

užimta

*

eina labai

Bet tas
sunkiai,

reikės p.

z*

įgimti raudonųjų dar

1923 m. cukraus komisija tu

Viena iš tokių

rėjo užsodinusi 49 ha. cukri

yra dideliai4

pramonės šakų, kurios dirbi

nių runkelių.

nių suvartojimas yra didelis

mas buvo vidutiniškai 16,64

ir kas metai dar didėj^fyra
cukraus..

Cukraus suvarto

jimas pas mus

kiai auga.

smar

iš lietuviškų runkelių 14,7%

1923 m. įvežta į

labai

1926 m. — 21,- m. 17,64%. Cukraus papras

1927 m. — 23,170 t.,

1928 m. — 24,948 ir 1929 m.

Litais įver

jam į užsienius gana žymios pini-

1923 m. sumokė

Dar porą žodžių galop ą- mil., 1926 m.—18 miL, 1927

pie

Visi m. — 20 hil., 1928 m. — 19

mano šalininkus.

jie esą labai neskaitlingi ir mil., 1929 m. — 17 mil. lt.
iš

susidedą

kos

Iš paduotų davinių maty

simpatikų. uto

Politi

veikėjas

niekados

ti, kad

'Tėvynės laukus,
—■■

-

—

.

ne cukraus suvartojimas Lietu

skaito savd ar keno kito Šali

voje

padidėjo

karto.

2%

negu yra cukrinių runkelių

cukringumas. Visų mėtų da
parodė,

kad

mūsų*

runkeliams,
rūšies.

jie

yra pirmos

Cukrinhj

runkelių;

ūkį,

pagerina

duoda gyvuliams

žemę,

geros

rū

šies lapų, teikia ūkininkams
nemaža pelno.

Jie auginti

“L. A.”

pilnai išsimoka. ’

VISUOMENĖS TOMEI

Cukrus sukaro 6% viso mū

ninkų, bet sveria.
biau,

niekados

aš

Kas svar
Cukraus varto

neieškau sų importo.

bet Lietuvai jimas augs kasmet, nes Lie

sau šalininkų,

gynėjų ir kūrėjų.

Visa ma

no praeitis rodo, kad mano

tuvoje,

palyginti

su kitais

vakarų

Europos

kraštais,

salininkų karjera buvo ištrė cukraus dar nedaug suvartoLietuvoje vienas gy

mimai, kalėjiman sodinimai, jaam.

gyvybės

P. ventojas per metus suvarto

nustojimas...

Lapėdas gerai žino, į katras

ja 11,1 kg. cukraus, Lenkijo

duris beldėsi ir beldžiasi! ik-

je12,3 kg., Vokietijoj^ —

ri karjeristai.

25,2 kg., Norvegijoje — 29,3

.

Proį. A. Voldemaras,
pirmininkas
f

o

Kauno

“Ryto” redakcija

p. Voldemarui teisingai’ pa
kad jo paties žodžiai

stebi,

tinka ir jo darbams.
✓

•

•

tik

koilgiausia

valdžioje.

pasilikti

,

Kaip p. Voldemaras kal

bėjo tik apie opozicijos pri
tarimą, o ne susitarimą, taip

* •

•

žiųome, kad

Voldemaras

iri p.

diktatorįauda-

riausių Lietuvos piliečių pa

tebekalba ir dabartiniai tautiniAkų partijos vadai.

Mums aišku,

kad katali

kiškos demokratinės organi

arba ištrėmė į užsienį,

zacijos

ir už negali

pritarti,

nes jie yra

Užtai, kad žodžiu kur pasiryžę sumonųpolizuoti ne

p., Volde

Masą.) veikalą: “Užgesę Žibu

visuomenės

riai.*’ Tame veikale yra jubilia
to biografija — gyvenimo ir jo
darbų aprašymas. Jei kas norėtų

visą

plačiosios

Be to, p. Voldemaras daug organizuotą veikimą.
rašė ir kalbėjo^ žodžiu apie

Brangūs viengenčiai: Jei mes
kiek aplinkybės leidžia, stengia
mės atiduoti pagarbą Lietuvos
didvyriui*Vytauti Didžiajam 500
metų jo4nirties sukaktuvėse, tai
nepamirškime ir mūsą dvasios mil
žino, kuris dar gyvena mūsų tėvy
nėje-. Nepamirškime tą, kad šį
met sukanka 70 metų gimimo sukatkuvės dr. praloto Aleksandro
Dambrausko, mūsų rašliavoje pla
čiai žinomo slapyvardžiu Adomo
Jakšto. (Jis gimė 1860 metuose,
27 d. rugpiūčio). Jis—Dambraus
kas — ką net pripažįsta ir sąži
ningi jo ne vienminčiai ir net ne
vienaip tikintieji, yra Lietuvos
mokyčiausiu vyru. O kas link jo
meilės link tėvynės Lietuvos, tai
Jis, Basanavičius ir Kudirka suda
ro vieną tercetą, kitaip tarus, —
triumvyratą. Mano nuomonė, būtų
tinkamiau, kad kur tik apvaikščioja 500 metų Vytauto Didžiojo
mirties sukatkuves, sujungę kartu
apvaikščiotų ir 70-metų Dam
brausko gimimo sukaktuves. D
kad apvaikžčiojime nuŽvietns
kilniąją darbuotą, patartina ynHp
sigyti nuo kun. S. Stonio, įgalio
tini iv. Kaaimiero spaudos dr-joa
(41 Providenee St., Worcester,

tik Lietuvos pramonę, bet ir

Tą didelį tautininkų norų

referendumą, seimą it kįttf- diktatoriauti Lietuvoje ma..
... •.
.... -. »
„ .r
kius reikalus, |>et nė vieno iš

.Volfe

- —

nis susirinkimas turėtų tei-

Ksay.

mažiau,

per šešerius metus

ji

topamuj*
| nes po astuonių mėnesių įvykus,
kių tik Tautininkų ’visuoti-

3%

žemės

,‘

Oi ark artojėli,

tai gaunam apie

m. — 14 mil., 1925 m. —r-18

iš* maro politiką ir veikimą.

prieš

1925 m. jau gauta

auginimas teigiamai veikia į

Juk šios priemones *
t»-

13,26%.

jų gauta

rumo ribų.”

įremk.

•

cukraus iš

ta už cukrų 10 mil. litų, 1924

nors pakritikavo

.

nuoš.,

Jų cukringu

aš išėjęs “iš pilietinio pado

ta s.” Praktiškai tai reiškia;

vartotos

geras.

gana

ir jų dirbinių suvartojimas

davė pagrindo tvirtinti, kad- gn sumos.

ką i

buvo

runkelių

lygsta' geriausiemsEuropos

kurie

tų pagarsinimo,

Neliausi kalbėti!..
te-

cukrinių

runkelių^ cukringumas pri

bąįgiasi

arba

Mūsų

ga, tačiau kasmet išmetamos

žodžiais “turi būti sudraus

ligšįol

Mat,

keliu”

nugalėti.

krašte galima gauti žaliavos cukringumas

Lapeliui prisiimti — 27,031 toną.

pavadintas siuntė į Vamlus, į kalėjimus

sikalbėjimas

cuk

lauksiu iš p. Lapėho tų fak

kalėjiman

:

ti tai

&

sąlygos

Ekonominės

delis, nes cukrus kasmet pin

sodink

,

plauti,*mųšti, deginti ir plėš

nepadarius

to

r

auginti.

jais įprirsta- tiuotii. ’Tcig aš

Gerai

Pa

runkeliams

niams

vardas, kuris panašiais atve-; tinant didėjimas ne toks diviniai

Tu krašto kalboje

Dwight Morrovv, kandida- nes raudonoji agitacija Ki
nijoj labai įsig^ėjps.

nės įstaigos, kurioms savam

762 t.,

Gi

rodyti.

Lapenas ir mas ne yięną, bet šimtus ge

kas už jį galvoja.

“Tautiniu

•

Pripratęs kentėti,

raudonųjų
*' f

‘

.

Tu, mielas žmogeli,

Kol to Nankino

banditų nąikinimu.

darbas

tie,

matas ir dirva tinka cukri

< Pas mus pirmiausia turi lankios, tačiau ir jas galima

— 19,802 t.,

,

p.

rinių runkelių tyrimų priei

raus pramonei nėra taip pa

-V■

Bajorai./.

—

valdžia

su

.

/

kios,

rūpėjo visos tautos reikalas,

Paskutiniame sakiny atsi

bent didžių mūšių

nesigirdi.

neko

ro ir negausingų jo šalinin

kaipo

Oi sunkiai kentėjo

Kinijoj naminis karas kiek

aprimo,

perspektyvos

porto

eks

didelė, jų

ra perdaug

dabartiniams valdovams ne

ris, tiesa, kaip kada išeina iš

Iš visų ligi šiol buvusių cuk-

.1

me rezultate prof. Voldemar Tautininkų Sąjungos garbes

pilietinio padorumo ribų, ir,

Senelių pečius...

•

rfdono konferencijos eigą,

importą.

rencija pasaulinėj rinkoje y-

Lapenas viešai privalo tai į-

_

užtvirtįtt pasitraukti j)riesf sveiko pro

mt reikią palaukti rudens, to reikalavimus.
f
net žiemos, kad turėjus

sumažintų

varyti.

gumas pasiekė 17,28%, 1929

^Galutinia

draustas.” '

^jątįfikuoti

daugeliui žmonių

ne pilietiniu nepadorumu, p.

turės

piohibicija

Ji duotų

toliau

1924 m. — 14,452 t., 1925 m.

kaip savotišką* žaidimą, ku

Skaudžiausius kirčius,

1922 metais tas dar

kumo. Viešai apkaltinęs ma

kų veikimą reikia vertinti...

gerai

Pirmiau

grįžti

norėdamas

• ■<

karą, 1912—1914 m. Baiso

pas mus turį augti ir kilti bas pradėtas

Čia krito lašai...

Morrow

tur būt žino įtakingų žmo

daro,

valdžion.” •

Stovėdama arti prie

nės, kad toji sutartis^kriau-

glija laivyno reikale. Jungti- cijos,

9

Mūsų cukriniai ^runkeliai

Todėl pramonė galoje,

z

Ją prakaito, kraujo

Bet greičiausia, jis žino ką

valdomųjų

Aišku, kad jis

- Čia protėviai dirbo

Kiti sako, kad

kaip stovi.

entų, ypač laikraštinin- kalba.

įsteigti

cukraus. 1928 m. mūsų krašZ •
Z
• . .
to cukrinių runkelių cukrin

ninkus pradėjo aiškų opozi

EINAMOJI KRONIKA
*

Lapenas

rėiškja man viešai šiuos kal

Ir sėk ton žemelėn

K.

-

kime dalykas surištas su ma

Tuos grūdus sveikus!

C

reikįti

Lietuvą 11,340 tonų cukraus,

reikalauti pilno

pistų ir karjeristų.

visuomenės klaidinimo.

Dainutė gąrsi:

rįtifbkiu būdu išsigelbėti kaip pat švytruoja, tik jau ne su

lingai plojo savo vado žo-

Mano, kai

po garbės pirmininko parei

Ir vieversėlio skamba

^ Klausytojai, fašistai, truk- sau malkas beskabydamas...

dirba

p.

kad

Prisimenama,

kardu, bet su kirviu, ramiai

pramonėje.

žmonių

kimą, vis dėlto jis nešaukia

‘

Jau oras pakvipo,

“Europa
nusikamavusi, kardu po savo kaimynu pa
nose.
Dabar, vargšelis, taip Į
jrami, susirūpinusi, negali

; tik per fašizmą.”

gyventojus

Lietuvos

aiš

reigos

kų daugumos gali būti kita

Kitoj vietoj, Milane, fašis- militarizmą.

aš

tai kad

pulti išimties savo raštuose iki šių
Pone “L. Aido” Redaktomo ribų.” Jeigu aš pasiten
druskos sandėlius. Policija I dienų vadino mane tautinin'
riau
kinčiau
žemaičiti
patarlės
negali
Francūzų
vienaokupacijos
apsidirbtipas-Į
jr
garbės pirmininku. Cenpriminimu: “Lapė loja sa
šaukiasi
kariuomenes
pagel-p
ro
Valdybos nusistatymą,
kutinės armijos
dalys jau
iš*
ve,” greičiau manim tikėtų
bos.
Įvyksta tikri mūšiai.
abego, gali reikšti p.( Lavisuomenė nei p. Lapenų,
Anglija sako, kad prie tokio penas. Gi visos sąjungos varBet padorumo klausimais aš
Indijos nusistatymo valdyti | du aš turiu dąugiau už p. Lane tik turiu teisės, bet ir pa

Europos tautoms dėtis prie

prietelystę.”

akyse

mano

išeinąs “iš pilietinio.padoru-

visoms

krašto

būt steigiamos tokios pramo

Centro

džia priyalo
jų išklausyti.
ątsa^°*
Vis
organizuoj
amos: milpi- |kauja
p. Lapenas, visuose be

valstybių. Šiuom kartu Mus-

j^į: arba mūsų svarbų drau

Tuomet aprūpinti

Žemės ūkio produktų konku-. ta išvadų, kad Lietuvos kli

Sunkiausis

kimą p. Voldemaras šiaip
Indijos riaušės nesibaigia.

iš

Mussolinio grūmojančių nu

sistatymo,

‘ dano giliu įšitiknimu p. La-

ninkų susirinkime.

6,2%’

darbo,

Dėl šio pareiškimo, aš

visuotiniojo susirinkimo.At- gali spręsti tik Tautininkų
^/jį*
V^^jvddemaro,
tos pačios perti
lų gale
susitaikinta
dėl karo
sisakyti nuo to vardo aš ga visuotmasai Susirinkimas, o
nuostolių atlyginimo.
.
lėčiau tik visuotiniam Tauti ne p. Lapenas.

Francijos ausis.

pasityčiodamas

diskreditavimas ?

siliepti. Aš ėsmi Tautininkų daugiausiai
diskredituoja.
z’
garbės pirmininkas/ rinktas ” 3et visus šiuos klausimus

Briandas viską tą ignoravo

lyg

Bet už ki-

p. tu veikimo įstatymais niekas

Wiesbadeną

Tuo būdu Vo

ir Mayence.

Prancūzų ambasadorius Ro

ir

įdėtas

niu keliu” (L. A”, 1930. V. jungos
14).

Tokios kalbos siekia toli— Francijos kareivo.

pareiškė

šalininkus. ”

redaguojamame

neseuai

Jau pasitraukė

mas! Šalin Francija!”

moj

40

nėra. Aš, girdi, veikiąs “per

■Lapėnp pareiškimas “Tauta- neataako. — Tautininkų Są-

kietijoj

Tankiausia

cukraus už

tykis yra nevisai sveikas, tik pradėti tirti dar prieš didįjį

birželio

liai nelygi.

visus

sudalys

Mūsų krašte pramonės ir cukraus fabrikai.

z

Neperseniai Mussolini ap- džiams ir mosykuodami gin

suomet kalba, bet kalba kai

mil. litų.

kas

veikimo p. Lapenas neįrodė.

iš Bingen ir Frankforto, 30

pasiekė ir

60,000 tonų

cukrumi

žemes ūkio darbininkų san

tijos krašto.

šose parodose valdininkai vi

dano porcijos,

pusė

\

jai visuomenei.

Bet ir mano opozicinio

irį.

cukraus

suvartojama

Jis ir pats pripažįsta, kad jo

FAŠISTŲ GRŪMOJIMAI

r daug kalbėjo. Žinoma, vie

Jankauskas.

tė p.Pa
skaita įdomi ne tįk klausiu

lygiai “sudrausti” ir kr.-de- siai auditorijai, bet ir plačia

Mml
________ _

Darė kariškas parodas

tyvas cukraus prarūkei plė

Tada p. Lapenas turi

mais.

t

tus.

ką?

: jokiais • įstaty

uždraustas

Po 10

metų Lietuvoje gal jau ims

Opozicinis veikimas? 418 ne* sti Lietukoję; paskaitą skai

Tdephone Sovth Boatot OMO

ankė šiaurinės Italijos mie

už

Olandijoje — 30,4 kg.

Danijoje — 52,4 kg.

gerbiamam jutylatri—prcl. Dam
brauskui pasiųsti linksimą ąrbtf
kokią* nova atminčiai dotpnMę, tai
adresuokite Dr. PteŲĄtek. Dą»

ges paryti tokių pareiškimų,
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kultūros, kurios vyriausias
Nepilnamečio Pilietystė
Delaware, lova, Kansas, s
■M*
uždavinys — kėlimas aikš
Kūju J/J- Jakaitis—dvaa vadas; kųm-Ste] ~
...' ■ lt ■ ■
tuc^y, Jjouisianą, MiehigąĄ;
B. Jakutis—I-as vice-pirm.; O. AdomaitionS
tėn sielos vyksmų ri s|aty- , KlautimM. *- £tano tėvas tapo sissippi, Nevada New" J«
A. Akstinas—raštininkas, 104 Bellevue Ave^Mcntello, Mass. Valstijų piliečių 1926 m. Aš
Žmogus nepąsitenįiua šiuo kūrinių k. a. ^Laidotuvės,” mas jų pryšaky kitų žmo- Suv.
'tuam. laiku turėjau tiį&ŽO metų ir North Dakota, Oregon,
O. Sidabrienė—įždy 6 Comiftpnweąlth Avė., Woreester, Mana.
pasauliu. Jo siela veržiasi į “Tvanas” ir k Dėl savo gaus sąmonės apraiškų. Jis
Kum And. Daugirf—-redaktorius, 105 Main St, Attol, ¥m
vania, Rhodę Island, Waa
gyvenau Europoje. 1926 m. atvy
Literątinė Komisija: .Kum Petras Saurutsitia,
nežinomus plotus, į pilnat nepaprastai turtingos vaiz skelbė, ateisiant naują žmo kau į Suv. Valstijas 'dar neturėda tViseonsin įr District of Cohu^Į)
' Kum Jonas švagždys, Kum Dr. Jenas M. Navickas, Kum ■
vę,' į nemirtingumą. Žmo duotės jis netilpo mokyklos nijos atgimimo laiką^ kuria mas 21 metų.' Ar skaitomas pilie Kitose valstijose moterys ZifiE
Pranas V.'Strakauskas, Kum Feliksas Norbutas, p. VihffėųiiM
tarnauti.
■.* r
Blavackas. _
gus nuolat ilgisi naujos tik rėmeliuose ir, mokytojų pa me darniai susiderins dvi čiu? Ar turiu išlaikyti pilietystės
1
L
1
’sJj
rovės, kur nebūtų sįurpulin- tariamas, ją apleidęs, imasi taip skirtingos Bytų ir Va egzaminą? A. C., B’klyn, N. Y. - •* ' .
savarankiško kūrybos dar
' Atsakymas.
Kuomet.atvykai
ilKOHOUZMO PASEKMĖS tėries krūtinės gulėjo didėlis gų nusivylimų tir nebuities. bo.
karų kultūros. O šio sude- į Suv. Valstijas dar neturėdamas
f
Šios naujos tikrovės pasiil “
**
rinnimo vykdytoji!, /kaipo 21 metų, tapai šios šalies piliečiu
. - Atšalimas -nuo tikėjimo.
Dabar aišku keno čia kaltė gimas ir gimdo kūrybą. Kū 1907 m. M. Čiurlionis gy stovinti šių dviejų kultūrų nuo laiko kuomet buvai legališkai
.Visų prima pradeda žmoge — ugi vis tas nelabasis alko ryba*)—tai pilnatvės ir ne
vena Vilniuje. Čia gyvai slenkstyje, pašaukta mūs at įleistas dėl nuolatinio apsigyveni I
lis po biskutį gurkšnoti. To- holis!
-....
'*■' ■ ■
mo. Gali jei nori, išsiimti “cert-1I 1'
mirtingumo pasiilgimas.,
; dalyvauja meno ’ gyvenime* bundanti tauta.
liaus daugiau ir galų gale
z. ificate of derivative citizenship,” ’( Už trejetos mėnesių iš visų fanu
Alkoholis kaltas, bet ar tą 'Tautos ilgesius, skaudaus, Su visais malonus ir drau
Nauja kūrybos gadynė at- prislėgdamas ištikimumą ‘ Suv. pų susirinks Kenoshoj Vyčių
pradeda visiškai pasigerti alkoholį tam žmogeliui kas
giškas,
vidujiniai
labai
oėjo mūs tautai drauge su Valstijoms ir užmokėdamas $10. legatai, kad aptarti savo garbiu* ;'
arba net keturiomis vaikšti- pylė į gerklę? Aišku kad idealus geriausiai išreiškia
pus,
ramus,
rimtas,
savyje
Čiurlioniu. Šių dienų mer Nuo tavęs nereikalaus jokio egza gos organizacijos reikalus. 15sisK
r mėti. Kas gi tada atsitinka? ne! Jis pats pradėjo jį sau meno forma tos tautos ge
. .
Vyčių -seimas, o net ir 14-sis, bųvd?='
Į susitelkęs: Iš mažens palin no ir idėjų sūkury"Čiurlio mino.
; Kiekvienas žinome, kad tąm į gerklę pilti, ant galo tapo nijai. Mųsą tautai lemtis
rytinėse
valstijose. Sekantieji du:?•
Paskolintų Pinigų Ratos
leme ilgai nešti vergo jun- kęs prie gilaus galvojimo, nis liko liudytoju tautos gel
žmogeliui rytmetyje šimtai liurbis
Chicagoj ir Clevealnde. . Kitais*
silpnavalis. Au-Sg^ kęsti milžiniškas kan- jis knisasi tikybiniuose in
' Klausimas. — Ar man negalite metąis, greičiausia, vėl Vy čia! sw r
mėse
glūdančių
kuriatnųjų
gaidžių gieda smagenyse ir kos: Marijona Montvilienė I čias. Per kelis šimtmečiais
du,' persų, aigiptiečiij raš- jėgų, kurios nebegali ilgiau pasakyti kokias ratas skolintojas savo seimu- pasuks į rytus, ^aigi ;
to žmogelio bažnyčioje nebe
pinigų už užstatą (pawnbroker) i- gerai, kad prieš tą pasukimą ke-\
ir Fabijonas Speteliūnas. neturėdami reikaUngų meno I tuose. Dar vėliau labaįdo- merdėti neveiklume.
matysi. Vieną kartą apleido
ma šioje šalyje?
.
noshiečiai pakvietė šįmetinį 18-ą|į<
Tapo palaidoti be bažnytinių (kūrybai sąlygų, savo viltis, misi Šventraščiu. '
Baigiant
reik
dar
pažyšv. mišias, antrą kartą-ir
(seimą
Į savo miestą.
<
>
r
i S. C., New York.
apeigų.
Koks gyvenimas,Jdžiaugsmą ir skausmą tega- Į 1908 m. Čiurlionis aplanko
mėt, kad Čiurlionis rūpinosi
taip jau tankiai kartojasi. O tokia ir mirtis.
*
liejome jausti^ jį įpinti į
Atsakymas. — Beveik visų val L Kenosha yra labai tinkama rife t
(Kauno
apylinkes
įr
arčiau
ne vien gilia savo paveiks stijų Įstatymai leidžia imti 3 nuo ta laikyti joje vasarinius
toliaus ir visai atšala. Paganuostabaus grožio audinius, susipažįsta su lietuvių tau lų prasme, bet ir jų tobulu šimtį kas' mėnesį. Keliose valsti kos lietuvių'seimus. Be to, KentiHliaus pasivadina “laisvama
■-w.HA MiiunuviMAVA !**
i kiet° medžio 44rū- tos daile, kuri jam ’padaro gi išpildymu: Ai- jis, suklupu jose pavėlina ir augštesnę ratą. shoj gyvena sena, stipri, paritų*';
nis” ir ant galo visai nežino
lietuvių išeivija, galinti
JEZAUS NUKRYŽIUOTO Įpintojėlį.”- Bet šie visi vad. laus įspūdžio ir palieka di- sio žmogaus paveiksle, mel New Yorke 3 nuoš. Į mn^ųer še- rinti
kokiu jis pats yra. Aišku
teikti
seimui visokių patognmt
[mūsų liaudies meno turtai, delių pėdsakų kūryboje. džias karaliui saulių soste, šius mėnesius, ant paskolų ma
kad pasidaro apsileidėliu ti
SESERŲ PADĖKA Į toli gražu negalėjo-išreikš Kuo to laiko prasideda lažiaus. $100. . 2 nuoš. į mėnesį il- gražią, erdvią- svetainę, komis
ar gaivinančio pavasario giaus. Kas dvylika mėnesių žmo | joms kambarius, valgyklą ir tf.
kėjime.
ti viso slėpiningo lietuviškos Įblausiai'įtemptas jo kūrybos liepsnomis gieda giesmę gus turi užmokėti nuošimtį pilnai
Nebe reikšmės yra ten ir arti- į
-f
Šeimynos ardytojas. Štai Štai ir vėl pavasaris !• Gamta ku
ri buvo apsidengusi baltu rūbu dvasios turinio, jie tik nu darbas ir menininkas Čiur
arba išsiimti naują tikietą.
mumas
Michigan ežero: juk gi tiWi.-|
kartu su visu harmoninguo
apsileidėlis susipažino su pabunda iš miego ir žiūri į aplin
griebdavo jo vieną kitą aki lionis greit pasiekia neregė ju pasauliu — visur jis lie Ar Moterys Gali Tarnauti Prisiek vienas blokas skiria puikiai įrenįjflirtuojančiomis bobelėmis. kumą. Saulė, kuri taip rūsčiai žiū
tą miesto “swimming beach’* nuoš?
mirką, nuotrupą. Brėkštant tų viršūnių. Kaip tik da ka lygiai galingas, mokąs
dintųjų Teismuose
rėjo
Į
gamtą
pralinksmėjo
ir
žadi

Štai jau jis pareikalavo nuo
parapijos svetainės.
na savo skaisčiais spinduliais žmo mūs tautos atgimimo dienai, bar jis sukūlė visais atve pagaut savo matymus nepa
Klausimas. — Ar man galite
savo pačiutės taip vadinamo
Labai maloni yra ir ta aplbiky- J
gaus širdį. Taip ir . mūsų širdis [gimsta ir tautos slėpiningų! jais subrendusius savo kū
prastumu, muzikalumu. Vi sakyti ar moterys gali tarnauti bė, kad dabartinis Kenoshos ki®S£
divorso. Galų gale, negavęs pralinksmėjo matydamos kaip uo
jėgų leistas genijus, mūsų rinius “Jūros,” “Žalčių” sur jis moka išsireikšt su di prisiegdintųjų teismuose (juries) bonas yra plačiai ’ žinomas, visų \
divorso, nusprendė apleisti liai Minersvillieeiai darbuojasi i
kriminališkuosę atsitikimuose. \
tautos" nuslėptų kūrybinių sonatas ir k.
mūši}
naudai.
Balandžio
21
dieną
džiausiu
mitrumu
ir
formos
Poni W. K., Columbus, O. mylimas ir gerbiamas kun. Alek-?j
savo pačią, vaikučius ir nugalių
reiškėjas
—
M.
K.
Sandras Bublys, kuris savo širdią* t
1908-9 m. Čiurlionis gyve tinkamumu.
,
— sidangina pas flirtuojančią surengė vakarėlį skirdami visą
Atsakymas.—Tavo valstijoj ga- gurnu ir svetingumu dėl visų, ypa*'f :
pelną, našlaityno naudai, už ką e- Čiurh’oteis. Trumpas jo gy na Petrapily?’ Čia jis pa“P-riš”! Ii. Taipgi Arkansas, Californiją, tingai dėl jaunimo, visumet p
moterėlę, kaip amerikonai sam labai labai dėkingos, ypatin
venimo kelias buvo toks. tenka į patį meno gyvenimo
’’ i?-3
, žymėjo.
sako 4 4 ant burdo.” Burdas gai kun. A. Ežerskiui už jo uolų
Jis gimė 1875 m., Varėnoj. sūkurį. Čia ir išeina iš po
Chicaga, didžiausia lietuvių
— girtuokliavimas. Vėliau paraginimą darbuotis mūsų nau
LIETUVIŲ EKONOMINĖS KONFERENCIJOS .•t * -■ < ponija
dai ; Jonui Norui, Jonui Okonwes- Į Jo tėvas buvo Jjažnyčios var- jo teptuko žymiausi ir tobuAmerikoje užtikrina sei
? tragedija, o toliaus palaidoliaus)
l&rin»i^
“
Rex,^
skaitlingą
dalyvavimą.;
:
7
jįmas ant miešto kapų?
imAMS ŽHIOTINA1
prisidėjo prie surengimo to vaka-1 nos gražios pasakos ir tėve |“Karaliai” ir k.' -Petrapiturės progą aplankyti ir tą^ffi^
•' Štai ir Worcesterio lietu rėlio.
lio muzika iš pat mažens ug- hy apie jį ir jo kūrinius kai-1 1. Lietuvių Ekonominė *Konfe-fno, nesivėlinti ir vengti bereika- džiausią Suv. Valstijų centraKnę
Taipgi prie tos progos dėkoja-|
vių tragedija laf būna vi
metropoliją.
/
rw kun. P. Juškaičiui, Cambridge, dė Mykolo vaizduotę ir jaus- pa rusų spauda ir meninin rencija tikrai Įvyksta 10 d. birže lingu diskusijų.
Iki
pasimatymo
KenoshojI
. ’***ž
siems alkoholio garbinto
5. Eįconoibinės Konferencijos
Mass. ir visiems geradariams už kus ir žadino jo ginMga- Lai. Bet, be džiaugsmo, ku- lio, 1930 m. Netv York, N. Y.
jams pamokinimu. Balan jųjų gausias Velykų aukas.
bumus. Dar’ mažytis būda- Į Tį jam teikė pripažinimas 2. L. E. Konferencijos pradžia dalyvių bendroji vakarienė įvyks -----------------------------džio . mėnesyje, Worcesteryant “ Soandinavian American
Iš Cambridge, Mass. Šv. Vincen
mas, jis parodė didėlių ga jo dailės, jis kentė didžiau lygiai 9 vai. ryto, Lietuvos Gene Line’ laivo “UNITED STATĖS,” D£L TŲ, KURIE YRA .
ralinio
Konsulato
patalpoje:
15
je, įvyko baisi žmogžudystė. to Labdaringoji Draugija neuž
bumų muzikai. Vėliau, ku sias savimi nepasitenkinimo Park Bow, New York, N. Y. Kon Hoboken, (N..J. Ten vykstama
NUOLATOS PAVAfttt
Kaip anglų;spauda praneša miršta sekti savo Globėjo pėdo
Tas
nuolatinis
jautimasis p&vėrftUff
mis, nes atliko labai didelį gailės-! nigaikščio Oginskio padeda kapelas.
_____
ferenciją numatoma baigti 11 bir via “Hudson Tubes.”
Milžiniškas
proto
ir
nusikamavusiu,
ar abelnal madM
“lovė triangle.”
8. Puspiečiąi 11 birželio įvyks sveikatos, paeina nuo nnsilpn&jnsio, pšt- ^
tingumo darbą.
Prisiuntė mūsų mas ir studijavo muziką varginimas, kūrybinis įsi želio.
viešbutyje “Governor Ciinton
PTintn-n | kritusio stovio, pasidariusio ddei tooi
Pasekmės buvo labai liūd vargdieniams seneliams ir našlai
1 stipacijos nuodŲ. Imkite Nuga-Tenę-l
[Varšuvos, vėliau Leipcigo tempimas ir neatstojanti rū 3. Lietuvos Generalinis Konsu
Hotel,” 31st Street and 7-th Avė.,, atsikratykit jo, pirm negu jis pntii
nos. Vyras, naktį dirbęs, pa čiams vaikeliams daug gerų dra
[konservatorijose. Jam bū pesčiai priartino mirtį, Mi- latas randasi ant 5 aukšto, Į kai - priešais Pennsylvania Station.
bužių,
už
ką
visi
nuoširdžiai
dėrėjęs paryčiu rado savo mo
rę (rooms 534—538).. Iš Pennsyl
kuoja šv. Vincento draugijai ,už nant Leipcige, mirė kuni [ re 1911 m. kovo 18 d.
7. Ekonominės Konferencijos nuo tą nuodų, kurie ardo sveikatoj
vania stoties — reikia imti pože- dalyviams ar tik nebus paran-fey0 gyvenimą skurdų tadajmųi
terį su burdingieriu gulin atjautimą.
< ?/
gaikštis Oginskis ir Myko-L Mūsų visuomenė iš karto [ minį ekspresą iki Park Plaeę; iš . . .
, - ~
.
petitas pagerėja, Išnyksta vlrHrtihĮ
čius abu negyvus, o ant moSeserys
sustoti: Governor Cnnton Į nesmagumai, jūsų miegas bus pdOsk
las, dėl lėšų stokos, privers-1 neįstengė pažinti šio lietu? j [.Grand Centrąl stoties—reikia im klausias
Hotel,' arbb Hotel Pennsylvania, h?a?,]rl.atg?ivI^ant?s ir jŲS
,
„
T
.’ kokis buvote Pirmiau.
•
"JI
ti
požeminį
ekspresą
iki
Brooklyn
['tas grįžti Varšuvon. Čia jisk-įų atgimimo'pranašo. Per-j
arba Hotel Aew Yorker, — visi
Kartais būna didelis abelnųs sveiku
įgyveno iš uždarbio už muzi-Ljaug jau naujas; ir daug Bridge ar Fulton Street.
netolymais Pennsylvania gelžkelio tos pagerėjimas paėmus Xbga-Tone tflfc.
LIETUVIAI!
.
J
°
įper kelias dienas, taip greitai jis vefe
kos pamokas.
I kam nesuprantamas į’ tas 4. Kadangi Konferencija turi stoties. _ ilcin. ir jeigu jūsų sveikata tfėra toklit,"
Aplankykite Savo Gimtinę šią Vasarą ir Dalyvaukite D. L. K.
Ekonominei Konferencijos kokia ji turėtų būti, jus turite pabMfec
daug darbo o laiko mažai, tai EVytauto-500 Metų Mirties Sukaktuvėse
|
I dyti Nuga-Tone. -Jus galite gauti JJ
Kaip tik tuo metu .Čiur- Čiurlionies pasaulis, kad konominės Konferencijos dalyviai
Rengimo Centras •
i tik vaistai yra pardavinėjanti. lėlę*.
Didžiausias Laivas Paskirtas Šiais Metais Plaukti iš New Yorko
lionis pradeda linkti į plas- kiekvienas, be rakto, galėtų yra Įtikinančiai prašomi taupyti New York, N. Y.
Ijusų pardavėjas neturi jų stąkSb >*5
| prašykit jį užsakyti jų dėl jus iŠ saviK
I
tikos meną — tapybą. Apie į jį įeiti ir jame švaistytis laikąs laikytis primto darbų pla- birželio 3 d. 1930 m.
’džlaberio.
■,
■ •- --- -t
KLAIPĖDĄ
1904—5 m. jis lanko Kausi-pu savo.įstatymais. ČiurlioAmerikos Lietuvių laivakorčių Agentų Asosiacijos ir Rrooklyno
ko, o paskui Stabrausko ve- nies paveikslai nesuprantaLietuvių Tautininkų Kliubo
damas, , meno mokyklas ir pmi/. ir, reik pasakyt tiesiai,
DIDELĖ EKSKURSIJA TIESIOG J LIETUVĄ
I sukuria daug pirmų sdvo permaža mėgiami. Jie sve
Populiariam Puikiam Motorinis^ Laive
timi mūsų laikų kasdieniš
Skan dina vų-Amerikos Linija
•)# Kūryba—išreiškimas mato kumu ir. smulkmenom apa-|
i
“GRIPSHOLM”
mu būdu žmogaus minčių ir per
OFICIALINt
<5
18000 reg. tonų įtalpos, 23600 tonų talpos (dispIacementK
ASMENIŠKAI
kintam žmogui.4 4 Jis galima
gyvenimų.
SWEDI8H AMERICAN LINUOS LAIVE
suprast — sako V. Čudovsvadovaujama
*- J >
v.*
IŠPLAUKIA BUtŽEUO-JUNE 27 D. V M.
LIETUVOS VYČIŲ
•.
kij,
—
ir
verta
suprast!
Nes
fcW
i
4*
g
Dienos
Ant
Vandenyno
per
KUN.
G
M.
Č2SNĄ
IŠ NEW YORKO TIESIOG Į KLAIPĖDĄ (Lietuvos uostą)
s
(per Cothenburgą, Švediją)
EKSKURSIJA^
* I
j jo kūryboje glūdi šviesi tie-1
Per cherbourg —
Skersai Atlantiką, šiaurės Jurą ir Baltijos Jurą. Tam pačiam dideliam
| sa ir šviesi harmonija, peš
6 PER BBEMEN
laive, be persėdimo visu keliu'iki Klaipėdos uosto, čia kėleviai bus
EKSKURSIJA
Iškelti j krantą
keliaujant 15 Lietuvos ir i .
[joj didi grožio ir- šviesaus
šioji Didelė Lietuvių Ekskursija vedama
Litpoj S-U Diąų
LI ETUVĄ
nusiteikimo pamoka, to tik
gnrbės vado Mažosios Lietuvos Tėvo
Birželio
14-ta
Dieną
[
MARTYNO JANKAUS, visiems žinomo ir
‘ gteičausiaiš garlaiviais
Laivu FREDERIK VHI į $
rojo nusiteikimo, kuris vadi
mylimo kiekvieno lietuvio. ka,lp-užflltarnRLaivu “UNfTED STATĖS” ’
vusio ui nenuilstamą darbarimąst Lietu
namas tikėjimu, ir kuriame
BREMEN
'■ū ''IR
'
vių Tautai. Bua lydinio* Lietuvos šaulių
Lietuvon
(glūdi visas liūdesys ir-visa
->
Sąjungos spaudos atstovo p. J.' V. Adomai
> LIETUVON
čio ir švedų Amerikos Linijos atstovo
EUROPA
(širdgėla ir tikriausiu keliu
p«
P«r
.
*. Kaune p. K. Puodžio.
arba populiaritf ek»- ,
Įveda į Didįjį Tikslą.”
_•
Vflesni išplaukimai U New Yorko
' piešiniu garlaiviu
,
KLAIPĖDA
.
KLAIPĖDĄ
. Drottningholui Liepos. 1C. Rugpiučio 23,
. DLK. Vytautas’Didyslsif 14301980)
Čiurlionis
yra
naujom
ga

•
Rugsėjo 20, Spalių 18
COLUMBUS
dynės, naujos kultūros praGripshotm Rugp. 9, Rūgs. 6, Sp. 4, Lap. 1
SMAGIAUSIA - PATOGIAUSIA - KELIONE
Informacijų klauskit pas
vietini agentą arta
Kungtholm
Rtfkpiučio
16,
Rugsėjo
13-tą,
Įnašas. Jis buvo pašauktas
3fajTl/na« Jankuj
* Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos
t •
Spalių 11, Lapkričio 8
KORTE
GERMANI
(įžiūrėti
tikrovėje
tai,
ką
mes
Laivakorčių Kainos ii Kete Yorko (ar Rostųno) i Klaipėdą
.LAIKO NEDAUG!-RUOSKITES!
I Il klasM I ten $1(J7. ir atgat »181,
1,^1
II kl. (cnbin) i kiekvieną; pus? 1152.50
Įnevisuomet pajuntam ar
■»
i
Pllmįfinfonnnclją uMsakjrti Vietai•u»h. pasams gantl Ir tt kreipkitės J
Dėl vhų informacijų kreipkitės pas
ims jūsų
Jūsų agentą
agentų arba 1|
arčiausi iietuvj agentą arba bet kuri švedų Amerikos Linijos agentą ar
(pastebim. Visa įo kūryba
63 STATĖ STREET.
A
kilo kuri muąų LinljM
Linijos ofisą.
soston.mask yi
(yra nepaprastai gilai prasSKANDINAVIAN ANEtlCAN LINE
jfii
i} RWEDI8H AMSBICAN UN1
NBW YOBK
Į minga Visuos jo kūriniuos
21 STATĖ STRU-... nw Yott
į-4
50 STATĖ STREET w
BOSTON, MASS.
f ff
(žymu miJJįjriacąii
ą
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darbų. Bet regis, gerb. kleb. kun.
hl i imuiikj mų«
padidėjo.
Suorganizuotas skait
K. Vąsio laimė yra visur dirbti .
ilingas
bažnytinis
choras
muziko
Spaudos
Platinto
ją
4
* .-SJ
sūnkiausį kūrimosi darbą. Mat
Gegužės 23 d. atsisveikino su
A ♦
. , . . “
’
VI
Greičaus
pastangomis
ir
jau
Palydėjus
kas veža, tam ir krauna. Juk
baltimoriečiąis įžymus darbuoto
/
Čia lietuviai įgyvena gra- v
Westfield, Mass. lietuvių parapija
jas Antanas Ramoška. Jis išva gražiai išlavintas, kas laike pa
Kuomet mūsų išeivijoje visoki
žiavo į Lietuvą Švęsti D. L_K. maldų bažnyčioje priduoda daug “svieto lygintojai” demoralizavo pastangomis kun. Vario yra suor žiai ir turtingai. Šimtai lie>
•
*
_ . - '
ganizuota ir gan ilgą laiką pasek
Vytauto mirties 500 m. sukaktu jaukumo.
nešvariomis, ir apgaulingomis pra
tuvių
turi
savo
namus ir gyNauja Moterų Sąjungos kuopa,
mingai vesta.
Taigi, nors daug • •
dė Motušė.” Šis dainininkas ga ves.
■
.
• *
;
kalbomis ir spauda, o iš katalikiš
susitvėrus
iš
įžymesnių
moterų
ir
vena
kaip
ant
farmų.
Čia
odar
vaųgų
Šioje
parapijoje
yra,
bet
vo daug aplodismentų.
Gerb. A Ramoška taip staiga
kosios visuomenės kaipir nebuvo
merginų, daro didelę pažangą. Ga
kun. K. Vasio patyrimas ir darbš i-as tyras
Kadangi
nuo
4
vaL
iki
5
po
pie

išvažiavo,
kad
LDS.
30
kp.
nė
vstaduo sveiatsparumo, A. Ramoška įsteigė
Dainų Šventė
lima
tikėtis,
kad
ji
palaikys
kata

tumas yra garantija, kad visos
tų, buvo leidžiamos dainos ir kal nespėjo jo tinkamai išlydėti.
šioje kolonijoje knygyną ir religi
likų vienybę. Matydamos reikalą
1930, birželio 1 d/, Brooklyno bos per radio Station WNYC, tai
sunkenybės bus nuveiktos ir pa kiausias visoj Amerikoj ir
Nors jis to visai nenorėjo, bet
nių daiktų krautuvėlę ir spaustu
Stuvių gyvenime pasiliks nemirs šin tarpan buvo imta patriotiš nariai sužinojo vieni pas aavę už jau prisiuntė savo atstovus į K; D.
rapija gražiai gyvuos. Parapijo- labai gardus. Mūsų mieste-:
'
* /
vę. ' Jis tą padarė ne savo asme
...
ima diena. BrooklynieČiai toje kiausios dainos ir kalbos. Taigi sikrėtė, o kiti nuėjo pas jį j na Sąryšį ir D. L. Kunigaikščio Vy
nyų gali tik /džiaugtis* turėdami
niniais išrokavimais, bet kad už
v J
lis Montello yra nepertoli
ienoje, pagerbimui Didž. Liet, tuojau sudainavo jungtinis choras mus. Visi linkėjo brangiam drau tauto, Komitetą ir L. Kultūros
tokį garbingą Dvasios Vadą, ir
kirtus kelią raudonąjai bangai.
ūn. Vytauto Didžiojo 500 metų šias dainas: “Kur bėga Šešupė,”' gui ir darbininkui laimingos ke Daržęlio komisiją. Valio, nauja
visomis išgalėmis padėti jo sun nuo Bostono “tik 18 mailių.
Al Ramoška prieš nešvarią spau
lirties sukaktuvių, surengė Dai- “Jau slavai sukilo,” “Per Šilą jo lionės į tėvynę Lietuvą, kurią jis sąjungiečių kuopa!
kiuose darbuose.
Mūsų miestas ir tuomi lai
dą stojo į kovą ir uoliai platino
Florijonui Sinkevičiui, įžymiam
ų Šventę — paminėjimą.
jau” ir “Lietuviais mes esame gi taip labai myli ir jos labui per
dorą — katalikišką spaudą. Tuo
Bet kun. klebonas K Vąsys yra mingas, kad jis randasi ne
Cievelando veikėjui, giminės ir
Kad paminėjimas pasiliktų svar mę.” Šios dainos labai gražiai bu daug metų darbavosi.
kovos metu atvyko į šią koloniją labai-palankus ir katalikiškai
esniu lietuvių tarpe ir kad jis vo išpildytos.
Katalikiškos spaudos platinimo draugai suruošė gimimo ir vardu Pr. Juras (dabartinis Lawrence spaudai. Pats yra amžinas šv. Ka pertoli jūrių, gražių byeių,
I
vių puotą. Įteikta jam daugybė
ūtų atžymimas ir pas svetimtaulietuvių parapijos klebonas) ir Su zimiero Draugijos narys ir nori, ežerų, puikių parkų ir mišPo dainų, anglų kalba sako darbe p. Ramoška daug laikė yra
pasišventęs.
Seniau jis laikė gražių linkėjimų ir dovanėlių, ku organizavo korespondentų kuope kad jo parapijonys taip pat dau- kų.
ius, jis buvo surengtas gražioje prakalbą Dr. J. H Finley.
Sakoma kad čia lietu
rių jis jau seniai buvo užsipelnęs.
spaustuvėlę
ir
knygyną,
tai
šios
idelėje Carnegie salėje, New
lę,
kurios
naciai
kas
savaitę
kata

giau
skaitytų
katalikišką
spaudu.
Dainuoja Lietuvos Valstybės ovių gyvena apie 6,000 o gal
rorke, netoli nuo Centrai Parko, peros artistė p-lė O. Katkauskai- kolonijos lietuvių katalikų buvo Fl. Saukėvičius nepraleido nė vie likų laikraščiuose prirašydavo be Mat klebonas gerai supranta, kad
aČioje visokių teatrų apylinkėje. tė, solo: “Visur tyla” ir dar kitą. vięnintėlė užeiga. Jis taipgi buvo no svarbesnio visuomeninio darbo. veik po puslapį. Taipgi suorgani šiandien katalikiška spauda yra ir daugiau. Miestas turi aJeigu turėtume nors kelis kaip F.
Diena buvo nepaprastai graži. Šiai dainininkei negailėjo aplodis užflus moksleivių rėmėjas.
zavo moksleivių kuopą ir duodavo parapijos pamatas. Jei tik para pie 73,000 žmonių ir 251
Saukevičius CleVelande, tai ir iš
Laike pasaulinio karo jis ir ka
Jei šalta, nei karšta. Saulutė visą mentų, nes ir buvo už ką jai dė
lietuvių kalbos pamokas A. Ra pijonys skaitys gerą spaudą, tai dirbtuvę. Pereitais metais
tautėjimas ne taip drąsiai į akis
reivių
nepamiršo
ir
į
stovyklas
liepą, rodos, žeme ritinėjosi. Tai- koti. Viskas išėjo kuogražiausiai.
moškos kambariuose; padėjo suor bus geri katalikai ir susipratę pa- fabrikai išmokėjo darbinin
žiūrėtų.
Florijonai, nenustok esiuntinėjo
knygų
ir
laikraščių.
p ir žmonii] prisirinko, pilna sveganizuoti A L.‘ Moterų Sąjungos . rapijonys. Todėl maloniai sutiko
Dainuoja p. J. Babravičius. Jau
nergijos ir ateity, nes jūsų dar
kams/ algų apie $15,000,000.
Gailimės
netekę
st&tnbtefus
ir
kuopą, Tautos Fondo skyrių, teat ne tik leisti padaryti prakalbas,
amė. Čia matėsi ir jaunimo, ir tur būt visi žino tą mūsų tautos
buotė ir pasnyžiinas- visuomenei
rališką ratelį“Varpas,” kurio bet net labai gersi ir sumaniai iš Yra sakoma, kad Montello
eilelių, ir suaugusių kaip vyrų Šaliapiną.Tikra Lietuvos žvaigždė darbštaus nario, bęt turime viltį,
raikalingi.
"
rįV
mėgėjai atvaidino apie 20 veikalų^ garsino. Dėka gerb. klebono kun. lietuviai gyvena turtingai ir
aip ir moterų, jų tarpe buvo ga ir jos garbė. Jis dainuoja solo: kad sugrįžš su atnaujinta energi
- ' Pageidaujama, kad Katalikiškų
Tada visas katalikų veikimas su K. Vario išgarsinimui į prakalbas užlaiko namus švariai. Mies
liną patėmyti visokio luomo ir pa “Karvelėli” ir “Tykiai Nemunė ja, o būdamas Lietuvoje parašys
Draugijų Sąryšis įsteigtų žinių kėsi apie A. R.- knygynėlį, kun.
žinių
į
’
“
Darbininką.
”
labai daug susirinko žmonių, ne
šokimo lietuvių. Jų tarpe buvo lis teka” ir iššauktas aplodismen
tas dar jaunas, bet auga
,
J. K. biurą ir jas siuntinėtų į katalikiš kJurui vadovaujant.
žiūrint oro nepalankumui. Išdės
ąipgi ir patriarkas Martynas tais dar sudainuoja'vieną, kurios
kus laikraščius.
Tuomet mūsu
Priešai katalikų darbuotojus va čius spaudos svarbą, jos galybę, greitai. Dar čia galima priei
ląnkus ir Vilniaus našlaičių motu vardo - neatmenu.
/
spauda prasiplatintų šioje koloni
dindavo maištininkais.
paaiškinau šv. Kazimiero draugi- namai nusipirkti namus , ir
tę, p« Vileišenė ir kiti garbingi
Dainuoja sujungti chorai: “Pa-'
joje.
A. Ramoška visą laiką buvo'|Z jos tikslą ir jos darbus. ' Po pra gana gražių ir nebrangiai.
svečiai. '.
buskim.” Gražiai sudainuoja.
Bijūnėlis Tautos Fondo iždininku. Jis yra
kalbos malonėjo įsirašyti į šv. Ka
Vakaro vedėjas iššaukia chorų
Bartkevičius turi apie 15
? Jau iš paties dienos vardo yra
išleidęs apie 10,000 egz. Įvairių zimiero draugijos nafius: Agota
Įžymi lietuvaitė
galima suprasti, kad čia susirinkę vadus vardais ir gale apskritai vi
knygelių ir įvairių lapelių. Buvo• Pranaitienė, Viktorija Grinevičie- namų ir labai gražių ant
Apie du metai atgal atvyko į šią
lietuviai neatėjo į šią didelę sve siems dėkoja už jų pasišventimą
didig kultūrinių darbų rėmėjas. ' -nė, Onufras Skatnarakas, Domini* pardavimo.7 Klauskit jo se
tainę pasėdėti ir vėl važiuoti į sa- surengime tos taip gražios šventės koloniją lietuvaitė dainininkė p-lė
Jis išvažiuodamas man nusi kas Neverdauskas, Bernardas Pi- kančiu adresu:
Gegužės 25 d: įvyko iškilmin
•
Uršulė Markevičiūtė ir apsigyve
yo namus, bet susirinko pasiklau — Dainų Dienos.
skundė,
kad
ką
per
10
metų
bu^o
gaga,
Mykolas
Nedveckas,
Juozas
gas
priėftummas
kandidačių
į
šv.
Kalba Renėjų arba L. D. K. Vy no pas kitataučių šeimą p. Gregor.
syti ‘Savo mylimų lietuviškų dai
P. BARTKEVIČIUS
tauto
Didžiojo 500 m. mirties su Toji šeima apie Lietuvą ir lietu Pranciškaus parapijos Sodaliciją. ^sutaupęs ($500.00) įdėjęs į ben Kirmėlas, Jurgis Totilas, Kazys
nelių, susiraminti jomis ir pastip
Koreiša, Juozas Glaviekas, Petras 678 No. Main St, Montello, Mass.
Gražiai sų procesija ėjo į bažny droves'ir jau esą žuvę.
rinti savo dvasią ir savo šioje ša- kaktuvių paminėjimui rengėjų ko vius nebuvo girdėjusi ir labai nu
Šioje kolonijoje yra apie 6,000 Truskauskas, Magdė
Bakiutė, ' (
----------- čią baltai pasirengusios giedoda
tyje Saistančius jausmus. Reikia miteto pirmininkas p. K. Krušins stebo kumet p-lė Uršulė pasisa
mas giesmę “Švenčiausia Pana.” -lietuvių, bet nėra kas užpildytų jo Juozas Matučinskas, Vincas J.
Žinoti, kad lietuviui dainos, tai jo kas. Jis nupasakoja Vytauto Di kė esanti lietuvaitė.
Mūsų dvasios vadas kun. F. M. vietą katalikiškos spaudos platini Laukaitis, Jėva Balsevičienė, Kri
Ji begyvendama išmokino ma
sielai, jo gyvybei, kaipo lietuviui, džiojo gyvenimo nuotikins.
Dainuoja vyrų jungtiniu choras. žas mergaites lietuviškai dainuoti. Juras laikė šv. Mišias 8 vai. ir po me. Išgyvenęs Amerikoje 25 me stina Meškinienė, Danielius Ba
yra vienintelis maistas. Nebūtų
mišių pasakė įspūdingą pamokslą. tus ir sulaukęs 60 mėt; amžiaus šinskas, Uršulė Jokubaitė.
Vienintelis lietuvis laisuluotas edainų, jau ir lietuvio senai būt ne' Sudainuoja; “Vai broli, broli,” Susidarė gana geras choras iš ki
lektrlžlnas.
Turiu 8 metus prity
išvyko
į
tėvynę
paminėti
D.
L.
K.
Visos
sodalietės-ĮJ-jo
“
in
cohpore
”
Tat sveikinu naujus didelės šv.
likę. Ir tik ačiū mūsų chorams, “Pragėriau žirgelį” ir “Vaikščio tataučių ir kada užtraukia lietu
rimo. Taisome ir Jvedam motorus
prie Komunijos. Tuojau po mi Vytauto mirties sukaktuvių ir pa Kazimiero Draugijos šeimos na
ir f vandenio pompas. Taipgi taiso
kad mumyse lietuvystė dar nemi- jau pas savo žirgelį.” Gražiai su višką dainelę, tai net malonu kląume ir parduodame radios.
matyti
naujai
pakilusią
iš
vergo
šių
turėjome
pusryčius
arba
rius ir nuoširdžiai dėkuojū už pa
rus ir mes dar savo vardo nesigė- dainavo.
sytL
■
“Communion BreakfasL” Daly vės Lietuvą, kurią taip labai mylė rėmimą katalikiškos spaudos, o
Kalba
Dr.
VI.
Vencius.
Jis
nors
8TOCK ROOM
Garbė p-lei Uršulei už lietuvių
Mime.
gerb. kun. Vasiui už prakalbų su
trumpai, bet labai gyvai, patrio- vardo ir dainos kėlimą kitatau vavo apie 60 sodaliečių. Skanius jo ir jos labui darbavosi.
10 EHesvoith St., Worcester
fe
buvo gražu. J Ir.zliena tingai, kalba ir jo žodžiai, iššaukė
.pusryčius sūnėnu žiob marės: O- ;. Laimingos kelionės linkiu.
rengimą.
..... \ ,r.“ <
čiuose' ir tuoL pačiupalaikym$ lie
F*
i• t
dM. rteluMtt.
Odar 7838
įjiSįTir žmonių susirinko gražių
_ ‘\
J. B. draugas
ha Sidėravičiutfi,.,Bronė Budrevidaug aplodismentų.
»
I
tuviuose.
Kun.
8.
Stonis,
čiutė, Emilija Bįčiutė, Sally
i
-daug ir ūpas pas visus buvo
So
Dainuoja p. Strumskienė ir Pet
Jeigu mes turėtume daugiaū to
Įgaliotinis Amerikoje
koks tai pakilus nepaprastas — raitis, duetą: “ Aš įsivilkčiau čigo
lubiutė, Marė Rakauckaitė, Marė
kių lietuvaičių, tai nereikėtų kal
Šv. Kazimiero Draugijos
ytauto Didžiojo laikų ūpas. Vi- no rūbą” ir “Oi berneli vientu
Astrauskiutė, Marijona SingailiūOfiso telefonas Park 3050
bėti apie ištautėjimą ir mūsų var
Kadangi šį metą įvyksta A L.
į veiduose matėsi džiaugsmo, kad rį.” Gražiai sudąinavo. t
tė, Cecilija Arminiutė, Ona Aksdas būtų plačiai žinomas tarp kiADVOKATAS ’
.ūkė tokio Lietuvos garbingo
tiniutė, Marijona Mikuliūtė.
Į R. K> Federacijos* XX jubiliejinis
Dainuoja vėl p. J. Babravičius. ;»
"
ryto mirimo 500 metų sukaktu- Sudainuoja: ‘ ‘ Kur bakūžė sama tataučių.
Sodaliciją priimtos šios kandida kongresas mūsų kolonijoj, tai
ti tės: Ona Barkauskaitė, Marė Juk- draugijos jau pradėjo ' judėti ir
res minėti: Visi jautėsi Vytauto nota” ir “Aguonėlė.” Labai gra
Šv. Jurgio parapijos pirmas
ojo ainiais ir tas jau 'bus at- žiai.
nevieiutei; Elena'Lekavičiūte, Juo- rengtis, o ypač Federacijos 8-sis
: 726 SLATER BUILDING
piknikas įvyks 8 d. birželio.
ta mūsų tautos istorijoje.
zapina
Tamasauskiutė,
OnaZarecskyrius.
Gegužės
28
d.
įvyko
to
Worcester, Mass. , V
Čia vakaro vedėjas dar kartą vi
skyriaus
susirinkimas
kongreso
kiutč,
Juozapina
.
Kirmilaitė,
Ona
siems dėkoja.
Ypač kreipia do
Eisime prie programo.
N imi —.101 Sterilng Street
Česnauskiutė,
Elena Auriliutė, reikalu. Išrinkta tam tikrą komi- •
Įtapto 4964
‘ Lygiai pusė po trijų po pietų, mės į chorų vadus, choristus o yPasižymėjo, jaunas lietuvis
Mare
Motukiniutė,
M.
Zapėniutė,
rija
iš
dešimties
žmonių.
Daugiau

ngimo Komisijos pirmininkas, patingai ačiuoja gerb. prof. Žile
muzikas Julė Ldsaūskiutė, Leončikiutė, M. sia, rodos, teks darbuotis kongre
r r ">
K. Krušinskas atidaro tą nepa- vičiui ir jo pagelbininkui p. A. X..
(turinčių arti 5000 pusL)
Gegužės
2D
d.
Cievelando
muzi

/
Gum
apskaitė.
so
rengimui
tai
Federacijos
8-tam
Jie, sako, daugiausia
šventę — Dainų Šventę — Visminui.
kos
mokyklos
koncertu
Dailės
L.
Vyčių
78-tos
kuopos
įvyko
skyriui
ir
šv.
Cecilijos
chorui.
Nu

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
Ofiso tol: Park 2980
inėjimą ir paprašo sujungtus tuomi darbavosi. Ačiuoja ir visai
Muziejuje,
pasižymėjo
kaipo
solis

tartarengti
du
vakaru.
šokiai
parapijos
naudai
gegužės
to
biblioteką,
kuris
skaitė
“
Židi

.
sugiedoti Lietuvos ir Ąme- publikai.
tas smuikininkas Vincas Greičius, 22 čL
Šokiai buvo labai pasek.. ... Spaudos Komisija nį,” didžiausią mėnesinį literatū
os tautu himnus. Po sugiedoJungtinis choras sudainuoja:
Buvo daug jaunimo iš
jaunasis, grajinantr klasiškus šmo mingi.
ros, mokslo, visuomenės ir akadetmui p. Krušinskas pakviečia pra “Kam šeriai žirgelį” ir “Vilnius” '
tniš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo
telius. Jis buvo iššauktas keletą Lowell, Haverhill ir Bostono. Ko
(BOBBLIS)
vesti—Komiteto antrą pir- ir sugieda Amerikos ir Lietuvos
pat jo leidimo pradžios. Bet “ži
kartų triukšmingais aplodismen misija kuri’darbavosi; Bernardas
Sląter Btdkfing
ą-— Dr. Viniką.
; autų himnus.
.* r
•*
dinys” darosi kaskart įdomesnis,
Virmauskis, Juozas Kriaučiūnas,
f
*
.U"
tais.
Buvo
ir
kiti
muzikai
ir
gra
H Po trumpai anglų kalboj kalhąj,
Chorų vadu — dirigentu buvo
Šv. Kazimiero Draugiją remia. ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
Namu M: Cedar 1768-M
Emilija Umpiutė, Juozas Bauba,
’. Vinikas pristato pakalbėti lie- gerb. J. Žilevičius, gi didžiulius jino piano ir smuiku solo, bet nei
gu
kuris;
inteligentas,
vistiek
ku

Petras
Jeskelevičius.
Šv. Panos Marijos Aušros/Var
i LietūvSs Trenerali Konsu- vargonus valdė — p. A. Visminas. Vienas jų nesukėlė panašaus furo
X
M. A. M* tų parapija dar palyginamai ne rios profesijos jis bebūtų ir kur
ro, kaip sis dvylikos metų lietuvis
Nevr Yorke majorą P. Žadeikį,
Choristų buvo virš 400 asmenų,
begyventų, jo neprenumeruotų ir
genijus. Publikoje buvo matyti ir
seniai įsikūrė. Bet per trumpą lai
savo gražioje' kalboje nupie- gi publikos"virš 2000 žmonių.
LIETUVIS ADVOKATAS
neskaitytų bent nuo 1930 metų
keletas lietuvių, mylinčių muziką.
ką čia'nemažai nuveikta. Naujos
a Vytauto Didžiojo gyvenimą ir
Ši diena liks ilgai Didžiojo New
pradžios.
'
7
bažnyčios sienos išvestos, o dabar
B nuopelnus mūsų taūtai ir Tėvy- Yorko apylinkės" lietuvių atminty
Pavyko
“Židinio kaina Amerikoje: met.
*• •
. Gegužės 25 d. įvyko LDS. 6 kę. dėka gerb. kun. klebono K. Vasio
ir daug čia augančio jaunimo,
—
$4.50,
pusm.
—
$2.50;
Lietuvoje:
Gegužės 21 d. “Public” Audi susirinkimas. Dalyvavo daug na pastangomis baigiam visai klebo
Dainuoja Brooklyno solistė M. taip gražiu apvaikščiojimu paža
torijoje, įvyko tarptautinis kostiu rių. Nutarta važiuoti į LDS. Conn. nija. Dabartiniam klebonui kun. met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.
ienė, solp: “Birutė” ir ki- dinti, kreips daugiau domės į gra
Adresas: KAUNAS, Laisvės Amų balius, kuris buvo rengiamas Apskričio gegužinę, kuri įvyks Vasiui tikrai tenka daug šiai pa
kurfos vardo nenugirdau. Ga- žią mūsų Tautos praeitį. Duok
lėja
8 nr. “ŽIDINYS.” ,
kultūrinių darželių naudai Šiame birželio 8 d., Union City, Conn.
rapijai pasidarbuoti. Tenka mo
gražiai sudainavo.
Dieve sulaukti ir daugiau panašių
Važiuojančių įregistravimui iš kėti senas skolas, o čia dar varyti
parengime lietuviai pasižymėjo rė
r
Dainuoja artistas P. Petraitis, paminėjimų.
mimu
šio
parengimo.
Nežiūrint
rinkti Antanas Kaunietis ir Ale- klebonijos statybos darbus. Be to
i
“Leiskit j Tėvynę” ir “UgRap.
bedarbės ir įžanginių tikietų aukš kas Rakauskas.
suranda laiko dar visur aktyviai
B tos kainos; lietuviai gausiai daly
dalyvauti gausiose šios parapijos
Suririnkiinas atidėtas
vavo ir net savo bufietą turėjo pa
Įš priežasties šio apskričio ge organizacijose, kurios puikiai gy
rengę. Sekėsi neblogi. Galima
gužinės LDS. 6 kp. susirinkimas vuoja. Vienas būdamas, tik savo
tikėtis ir pelno. Tik vargas, inanukeliamas iš 8 d. į 15 d. birželio, energija, sumanumu, mokėjimu
‘ r- *
tyt,
buvo
nekurtoms
patarnauto

>
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federacituojaus po sumos, parapijos sve žmones patraukti ir organizaci
joms su anglų kalba kuomet poli
niais gabumais gali atlikti tiek
tainėj, 41 Capitol Avė.
r jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21
tikieriai priėję pradėdavo šposaųIšvažiavo kitur
hbrcottr, Atas.o
,
?dd. Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kamti prie bufeto.
GAUSI
SAMPE1Į
DYKAI
>■
Iš priežasties didelės bedarbės
, pas Adams Street ir New York Avenue, Newark,
East Clėvelande susitvėrus naudaug mūsų gerų darbuotojų išva.
New Jersey. / "
/
žiavo kitur darbo ieškoti. Jonas
“ Visi A. L. R. K. Federacijos apskričiai, sky
Vaičiulis, LDS. 6 kp. protokolų
raštininkas, netekęs darbo, irgi iš
riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau
-į ' w
važiavo. Kuopa neteko darbštaus
gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai
ir energingo nario ir darbininko.

KOLONIJOSE

BROOKLYN, N. Y.

WINDSOR ONT., CANADA

LAWRENCE, MASS

JOS. G. ZUROMSKIS

NEWARK,N. J.

DETROIT, MICH.

IGNAS J. BARIUS

GLEVELAND, ONO

1

10 DIDŽIULIU TOMŲ

ADVOKATAS
PRANAS J. BUBLYS
638—640
VoroMter, Man.

WORCESTER, MASS.

HARTFORD, CONN.

•....

. ..........

XX FEDERACIJOS KONGRESAS

VAlSTOTĖSE
iii
ftt?

-ir rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip
Svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos
| SVentėn 20-tan Kongresam
sa...

\“

Rengia išvažiavimą
LDS. 6 kp. komisija smarkiai
darbuojasi, kad surengus išvažia
vimą į pajūrį.
Komisijoje yra
darbštūs nariai Antanas Kaunie

f

Am. L. R. K. Federacijom Sekretorijalas
90 Itale Avė:, Brooklyn, N. Y

tis ir Juozas Bernotas.

f ’

i

1

B. L. C

M

DR. V. B. AGUGLIA
GYDYTOJAS

Valandos: 2—4; 7-^8
ull St, Worcester,
Tel Cedar 2888

63 KONFBBEMODA

^Toliau eis derybpsdėl vaįVasario mėnesį Maskvoje dininkų jr d£l lietųvįų kal
buvo 63' lietuvių bolševikų bos Klaipėdos krašto1 įstai
suvažiavimas. Labai kriti gose.
kuotas' “Raudonasis Arto
jas,” kad ja skiltyse dažnai
praleidžiama tokie “buržu EMIGRACIJA U LIETUVOS
aziniai” žodžiai kaip “tėvy
(Per šių- metų balandžio
nės ilgėjimasis” ir k. Tat mėnesį emigravo iš Lietuvos
esą žadiną patriotinius jausr 525 žmonės. Kovo mėnesį
mus ir silpnina “klesos ko buvo emigravę 1,202. Iš to
vą.” Žinoma, “R. A.” re matyti, kad emigracija ma
daktoriai tik turėjo pasiža žėja. Pagal pakeistą įstaty
dėti tokiam lietuvių išgamų mą į sunkią padėtį atsidūrę
reikalavimui įvykdyti, nes •emigrantai galės nemoka
priešingai “k stienke.”
mai sugrįžti. Iš Brazilijos
norinčių grįžti esą apie 100
žmonių.
\ LIETUVIŲ-VOKIEČIŲ DERY
X

t

X

-DRAUGIJOS MANIFESTAS

• Kaune eina lietuvių-vokie
čiu derybos dėl Klaipėdos
kraštą liečiančių kai kulių
klausinių išsprendimo. Pi
lietybės klausimo sutvarky
mas Klaipėdos krašte jau iš
sprūstas.

t
SMULKIOS ŽINUTfiS

•

?

>

i

a

#-

z
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„'‘Birutės".

.

•
Saldainių

f

‘

Gegužės 2, 1930.
Fabrikait

A

vii.-tr .

ko darbus į tinkamas ir pelningas
vožias. Kunigai bažnyčioje kvie
o
tė: visus — jaunus ir nebe jaunus
—parapijoms atsilankyti į šį svar
bų, susirinkimą ir kuom tik galint
remti parapiją. Visiems norint ir,
dirbant galima padaryti parapijai,
'
'
•
.
'
-.‘..n..
■ (/į
•
.su
Radau, kad Jos yra pagamintos
, gprą paramą. Visi turėtume plaiš grynai sveikų vaisių, pieno, chokalado ir
Tuuoti, eiti į susirinkimus ir veik
cukraus* Jos yra gardžios, sveikos ir maistin
ti, kad parapijos metinis piknikas
gos. '
.būtų labai pasekmingas. Malonė
kite pridėti trigrašį.
. _
Dėkuodamas Tamstoms už įteiktas

Tamsiu atstovai Lithlianigi iŽi*:
porting Coiap&ny įteikė man dėžutę Tamstų
gamintų saldainių* Žinodamas svarbą saldainių
/cukraus/ reikalingumą kūno veikime, kaipo
energijos šaltini, aš atydžiai padariau tų
saldainių chemikaię analyzą*
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6322 W. 24 Strut,
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A Su tikra pagalba
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Buvęs Bostono miesto Sveikatos
Departamento štabo narys Ir miesto
Mokyklų gydytojas. Dabartinis Memorial Ligoninės, Norcester, Mass*
. štabo Gydytojas* v
B,..
i.

»•

y

-

NEW YORK-KLAIPĖDA, ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS

> /

-

j. įį,
g

st, 8o._Boeton?M&*

Ptat RaJttolnkB —• O»a SiaurienA
. 4« £L T-th 8L, So. Boston, Mu&
* Tėlephone South Boston 3422-B. -i Fln. BaBtlnlnkS—Marijona MarkonlutA
664' E. Blghth SL, So. Boptou, Ma*
Iždininke — Ona StanlųliutA
106 W*t 6-th St, So. Boston. Ma*
Tvarkdat® — Ona Mizgirdlenfi,
'.
1512 Columbla Bd., So. Boston, Ma*
Kasos Globėja — E. Janušonlenž^
Į 14^6 Columbla Bd., So. Boston, Ma*
rausija savo susirinkimus laiko kaa
I antrą utaminką kiekvieno mlne«<K
T:30 vai. vakare, pobažnytinfij ava,
talnėj.
Visais draugijos reikalais kreipkft*ą
I pas protokolu raštininkę^
--------------------------- i--------- ---------------- --

i

-j

| Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas^
Petrauak*
24 Thomąs Park So. Boston, Ma*
'
Vlce-Pirminlnkas—Juozas JackavlS*
02 Sa^yer Avė., _
Dorchester,
Ma*
|pr<Jt
Kaay8 Rusteika,

•

1

Rap.

DEJOS VALDYBA

A

<

/
••

TAMULIS BASE-BALL

..

•

: •

\
>

Pirmininkas — Motiejus žioba,
ČAMPIONAS
539 E. Seventh St, So. Boston, MaC,
Telephone South Boston 3552-B; '
V. Tamulis, So. Bostonietis, ku
Vice-PlrmĮninkąs — J. L. Petrauskai
ris yra “pitcheriu” Boston En- j 24 Thomas Pk., So. Boston, Ma*

glish Aukštesnės mokyklos basę-

bąli tyme,.jau yra išmušęs 154 sa Fiu. Raštinirfkas — Matas šeikls,
256 E. Ninth St, So. Boston, Ma*
vo oponentus 11 žaidimuose. Per Iždininkas
— Andriejus Naudžiūnas,
du metu jis parodė nepaprastus . 885 E. ui
UOuna;, So. Boston, Ma* ;
Broadway,
gabumus. Jo dar niekad Bostone I 7 Wlnfield St, So. Boston, Ma* *
nėra pralenkę base-ball’io žaidi-1 Draugija laiko susirinkimus kas trej^f
me
Į nedėldienĮ kiekvieno menesio, 2>M
* * *
1 v'
I vai. po pietų, parapijos salėj, 402 E.
Beabejo, Tamulis sieks kaipo I Seventh St, .So. Boston, Ma* " , J
• Mirė ilgai sirgęs Antanas Tupi1 ■
■
kas. Jis išgyveno Amerikoje 29 profesionalis. baise-ball žaidikas. j
u
A9fTMT1|.pn p
metus, j Y ra gyvenęs Stoughtone, Tai mūsų “Babe Ruth.”
Anglų
spauda
plačiai
apia
jį
mIrY*
_KA
yaiwllsRO E» *»
Mass/ EasteB^;Mąs8. .irxSo> Bosto So ir st’bisYs jo gabumų. Jis teip- ; VAIDYBOS
AOTEA*AJ ■■
ne. Vėliausiai jis gyveno 20 FredeI
rick St.., So. Bostone. Paliko nu gi yra gabus ir moksle.
Vasaros
sezoną
Tamulis
praleis 1 pirmininkas — J.
liūdusią moterį Gertrūdą ir duk
terį kuri yra vedusi,ir gyvena Hyannis ir loš su kolegijos vaiki-1 24 Prescott Bt, Readville, Ma*
...... r ,.
| Vlce-Plrminlnkas — J. Markeliai* ,
I 140 Bowen St, So. Boston, Ma* i
Montelloje. Tapo su mišiomis pa nais to miestelio tymu.
_______
’
_
_______________
_
___________
ĮProt
Radtininkas—Vincas Paplausk*
laidotas birželio 4.
,| 116 Bowen St, So. Boston, Ma* *
IŠRĖKDAVOJTMUI______Įrin. Raktininkas — M. Seiki*,
* • o

Nn£

KAMBARIAI

.

?0,*. BotrtoQ’

Sekmadieny įpuola bažnyčioje
Mes užlaikome kambarius, vai-1 ' 237 W. Fifth St, So. Boston. Ma*
metinė seminarijai .rinkliava. Ku kinams
I
arba pavieniams. Gražiau-1BogtOTU Ma*. .
nigai prašė žkionių savo auką pa
,9duoti vokely. Tuo būdu gerbiami šioj vietoje So. Boston.’e arti prie į Draugija laiko susirinkimus kas aofr
Rašo VL. P. MUČINSKAS
byčiųjr visų patogumų. Galima išsSS^B^SįyS
aukotojai bus žinomi.
/
rendavoti už labai prieinamą kai-1 salėj, Tth St, South Boston, Ma*
ną. Kainos yra nustatytos sulig
Ši linija pradėjus lietuviams Gothenburgo persėdus į mažesnį
kambario didumo. Dėl platesnių
LANKĖSI
L. R. K. SALDŽIAUSIOS BIRO
patarnavimą teko sutikti žmonių laivą vandeniu. Kaip parankiau.
Trečiadieny, birž. lankėsi redak informacijų klauskite pas E. PleV. J. PAiALPINĖS DR-JOS A
Dokumentai.
klausinėjančių kaip ir kokiu būdu
cijoj kun. J. Baisūnas, “Darbi vovkienę, 948 E. Broadway, South

■LAIVMS''J^S'r^'""'

VALDYBA

nuvežami keleiviai Į Lietuvą Šve

Amerikos piliečiams Švedų vizų ninko” bendradarbis ir platinto
dų Amerikos Linijos laivais. Dirb nereikia, o Lietuvos, piliečiams jas ir LDS. narys. Papasakojo adamas Švedų Linijos įstaigoj no tranzito vizų rfereikia. Tik jei ma pie Ncw Yorko ir New Jersey vaino apsistoti kokiam .laikui gauna
riu painformuoti.
vizą už 50e. iš Švedų konsulato
Rengiant ekskursijas laivai'bus*
i Netv Yorke arba kur tokia įstaiga
siunčiami tiesiog į Klaipėdą kaip, randasi.
Lietuvos dokumentai,
19 Athens St., So. Bostone parsi
tie
patys
kaip
ir per kitas linijas duoda 3-jų šeimynų namas po 5
kad ir šioji pirma lietuvių ekskur
sija Švedų Amerikos Linija birže važiuojant reikalingi. .
kambarius su visais įtaisymais k t.

Bostone.
■ v-

/

r

Pirmininkas — V. T. Savickas,
ųsl E. Ssaenth St, So. Boston, Ma*
Vice-PIrminintes — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, M**.
3 šeimynij namas. Bevelk naujta ir 2 |Prot Raštlntnkas — V. Tamoliunas,
karų garadžius. Graži vieta. 8 Vlew I 40 Marine Rd., So. Boston, Ma*
>
South Avė., Jamalca Plaln. Tel. Jam. I Fln. Raitininkas — D. LlnseriOo^
1798-j.
CB13) I 62 Adams St, DorchesterjvMa*
Kasteriąs —- P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Ma*
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Ma*
Draugija
laiko susirinkimus kas an
skalbvnės, gesas, toiletai; taip-gi
pirmadienj kiekvieno mėnesio 7
galima ir išrendavoti už labai že
vai. vakare, pobažnytinėj svetsil
Kostumerskas Kriaušius
Fifth St, So. Boston, Ma*
mą rendą: pirmas aukštas už $9,
Moteriškus ir vyriškus drabužius
o antras ir trecias aukštas po $10
siuvu, valau, prašinu, perdirbu ir
apdarau. Futras pertafSom ir
į mėnesį. Dėl platesnių informaci
D. L. K. KEISTUČIO DRJOS

$2,000 INEIGĮJ {METUS

GERA PROGA

Gothenburgą

Pri

(Švedija)

lietuvių ekskursijos keleiviai bus
pakviesti pasivažinėti (tour) po
gražųjį Gothenburgo miestą, bus
parodyta įžymesnios vietos ir ki
ti svarbūs dalykai. Sugrįžę tą pa
čią dieną, tuo pačiu laivu, plauks
tiesiog į Klaipėdą. Gothenburge
sustos tik tąm, kad išleisti kelei
vius važiuojančius į Švediją. Tai
tokioj tvarkoj bus ruošiamos Lie
tuvių Ekskursijos Švedų Ameri
kos Linijos laivais. Šis ekskursi
jų'patvarkymas yra tik laikinas.
Laikui bėgant, pasirodžius kaip
dalykai stovi, bus daromi geresni
patvarkymai.

Nuolatinis keliavims.

DĮRVĄ,t

t

Kun S Stonis
x
, Sv. Kazimiero Draugijos
jc-aliotinis
4ganonnis Amerikoie
ameriKoje

ar

man saldainiai ir linkėdamas Tamstoms kuo*
geriausio pasisekimo, lieku,
;•
e ...o-

plaukus

Jūsų giminės ir pažįstami L^iuvoj, beabejo,
nori žinoti, ką veikia 'Atnerik katalikes moterys. Atsiųskite 2 doL iru§( “MOTERŲ DIRVAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
tisą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. įoje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa^
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Ki
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.
—
\
, “MOTERŲ DIĮtVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
yrą toks, kad po metų galima pasidaryti daįli
knyga/ Nelaukite ilgai. Siųskite piųigus tuojau
ir <4M0TERŲ DIRVA” pradės ėitt Liotuvon.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

•

*
•

TlUtVHOHt PAMC 5073

lio 27 d. laivu Gripsbolm.

<

'

SI FROYlOOiCE STRKET. WORCESTER. MASS. '

f

. .

Gegužės 18 dieną Rytprū-; rungtynes laimėjo 3:1, kartu
iioso Goritenuose
Gori tonuose įvyko
ivvko yv- laimėjo ir labai•gražią
__ ♦
siuose
si
patingos futbolo rungtynės dabrinę taurę. Tai ir vėl
tarp Eitkūnų Sportvereimnaujas vokiečių pralaimėji
guiig ir Kybartų šaulių spormas sporte su lietuviais.
' to i sekcij os ‘ ‘ Sveikata ’ ’ si■ daiginei taurei laimėti, ku ■Tą pat dieną Kybartuose
rią paaukojo p. F. Scheide- Lietuvai pagražinti dr-jos
pastangomis pasivaikščioji
reiter.
Nors vokiečiai šia proga mams ir poilsiui įkurtoj va
tikšj osi lietuviams įgalėsią dinamoj Vytauto Didžiojo
atkeršyti"užr prSlAifoCtas Rakštelėj buvo pasodintas
rungtynes laike Eitkutių Vytauto Didžiojo medis—ą“Grune Woche,” tačiau ap žuolas. Iškilmėse organizuo
sivylė. 1 ‘ Sveikata ’ ’ pirmam tai dalyvavo visos Kybartų
■kėliny laimėjo 1:0 ir antra organizacijos, įstaigos ir mo
me 2:1.% Taigi “Sveikata kyklos.
Ta proga kalbėjo mokyt.
O. Rudzevičiutė, vice-direkGREEN BEAUTY | torius p. A. Kizevičius ir ad
SHOPPE
į vokatas V. Aušrotas. Jung
Pagražinimo Įstaiga
• tinis Šv. Cecilijos, gimnazi
Garbiniuoju ♦ jos ir šaulių choras, diriguo
plaukus šešiems*
jant mokyt, p. J. Stankevi
mėnesiams (Permanent Wave)
čiui, gražiai pagiedojo Lie
ant vėliausiai iš
rastos mašinos
tuvos himną, Vytauto Did.
Thermlųue.Taipgi atliekame ir
him., “Ei pasauli mes be Vil
kitus pagražini'mo, garbiniaviniaus nenurimsim!” ir ‘Kur
mo dalykus.
bėga Šešupė.” Taip pat gro
Savininkė M. C. Masteikienė,
jo Kybartų šaulių dūdų or
67314 N. Main St, Montello, Mass.
Tel. Brockton 1532
kestras.
. .

GIMINĖS IR PAŽĮSTAI

t-

j. LĄNDZ1U5 SEYMOUR. M. D.

Gerbiamieji

k

_____

Susirinkimas suorganizuoti pui446 E. 6th St, So. Boston. Ma*
i kiaušį parapijos metinį pikniką įFln. Raktininkas — Juozas Guzevlėlt*
DR. KAPOČIUS IŠVYKO
l vyksta, penktadienio vakare tuoj
27 Tampa St, Mattapan, Ma*
Iždininkas — Vincas Kaliilus,
ATOSTOGŲ
po Šventai Valandai, pobažnyti67 G Street, South Boston, Ma*
nėje salėje. Organizavimo darbas -Šiandien išvyko atostogų dr. A. jTvarkdaris — Petrės Geležinis,
14 Vinton St, South Boston, Ma*
*yra pradėtas. Piknikui bilietai L. Kapočius, kurio ofisas randasi
*
Draugijos susirinkimai būna kaa pto
mą nedėldienj kiekvieno mfinesio S'
pardavinėjami Vieta užimta. Die 251 Broadway. Jis sustos New
vaL po pietų, parapijos salėj, 48i
Yorke
ir
dalyvaus
ekonominėje
na parinkta. Dovanų gauta. Para
2. Seventh St. 8a Boston, Ma*
pijos parengimij komisija ir daug .konferencijoje, o iš ten vyks į
kitų parapijom} triūsia. Poras di Sodus, Mich. ir j Chicagą. Grįžš ---------------------------------- :■
BV. JONO EV. BL. PABALĮ
delių susirinkimų įstatys piknin- į So. Bostoną apie 15 d. liepos.

I

.

•

Maloniai sutinkant gerb. kleboTad nepraleiskite šios progos,
nui
kun. Virmauskui, sekmadieny
bet prisirašykite prie šios garbin
je, birželio 8 d. tuoj po Mišparų 4
gos šv. Petro ir Povilo draugijos.
>
Susirinkimai įvyksta pirmą sek vai. po piet bažnytinėje salėje. įmadienį kiekvieno mėnesio, para vyksta prakalbos apie katalikišką
pijos svetainėj, 492 E. Seventh spaudą. Be to po Mišparų baž
BVENTO PETRO IR POVTLdl
nyčioje pasakysiu pamokslą.
St, So. Bostone, 2 vaL po> pietų.
DR-JOS VALDYBA
v >
Maloniai kviečiu visus atsiltuiK. Rusteika, rast.
kyti.
/
‘
~

Šiauliuose.

IR VĖL UETUVIAI.LAIMĖJO
SU RYTPRŪSIAIS

nebuvo taip suaiorg&rjzavę, kaip

dabar. Beveik
Bevelk kiekvienoje
kolonia.<«.
Avienoje kouiui.
joje yra Federurajos skypat ir visi
yra sudarę stiprų apskritį.
, New Yprko ir b(ew Jersey. pa
vyzdį turėtų pasukti ir kitos lietu
vių kolonijos.
i Sulig to manifesto visiems (lie
Kun. J. Balkūnas tą pačią dieną
tuviams, įstojantiems i šią drau
grįžo j namus.
t
giją birželio ir liepos mėnesiuose,
nuo 18 iki 45 metų amžiaus, įsto
jimas sumažintas pusiau,
SVARBIO&į PRAKALBOS

LIETUVOS PARODOJ
50 LATVIJOS FIRMŲ

Ryga (Elta). — Iki šiol
dalyvauti Kauno parodoj
rengiasi 50 firmų. Kadangi
Latvijos pavilijone visos ne
sutilps jos turns pasiieškoti
vietų kituose pavilijonuose.

VAIDYBA

Šv. Petro ir Povilo draugija, So. kad dar niekad Hetjiviąi fcątąlįkai |
Boston, Mass. minėdama savo 28
metų gyvavimo sukaktuves išlei
do taip vadinamą manifestą į vi
sus brolius lietuvius, kad davus
progą patapti šios draugijos na
riais.
1 ..

BOS DĖLKLAIPĖDOS
KRAŠTO

*lĮjwuv. smnmŲ dr-jo*
% .
t
stijoąe lietuvių veikimu. Jis sakoj
QX<OBA
t

K. JANKUNAYIČIUS

jų klauskite pas E. Plėvokienę,

išvalom.

948 E. Broadway, S. Boston (B6)

673 Eigbth St., South Boston

••

.

v

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

Tel. S. B. 2613

joNis s.metus
(INSURANON)

>

253 firoadway, So. Boston
Apdraudžia visokiai uuoiatytM
ApdraudMu
nnoaattbes
ir kas tik reikalinga. • TalnM
psrduodame anglis ir iir*dav>

L

JUOKAS F. iABKIUMAS
DARBUOJAS BU

VO8B A BOMS PIANO
‘ KOMPANIJA

Keleivai gali keliauti bile laiku,
Bok tikras auna matyt pirm ptrkneatsižvelgiant į sezopą, pasiren siaut Jokio komiso narolkia mokitL
kant bile laivą “Gripsholm,” ▲1 parduodu tiesiai. '
Pasaulio sanus V.O8B grand.
“Kungsholm” ar “Drottningir.tmrisht pianai.__ Nauji Ir
SOrthoOhofaiė>VICIROLA.
ir
holm,” kurie išplaukia beveik kas
MA-JESTID »dlo.
savaitę. "Priplaukus Gothenburgą,
partekti Klaipėdą galima dviem
Reikalauk X«<Uopo
būdais,: gelikeliu skersai1 Švediją
Vom A flOM Plano 0|.
(ypač'vasaros laiku) paskui Balti
100 BOYLBTON 8T. ,
BOSTON
jos jtiraįlKlaipėdą arba tiesiog iš
L B N-G-V O B-l At YG-O *

a,

nmiti.

, KQ8 l lUjUiRSK. AS
KRIAUČIŲ® ~

Siuvu, taisąu.ir
|kus ir mųt
tai misų Rp*clalyM
ttka. DarbM
Mr M.
Box 91, L»wmoe,<Man

?..O.

VALDYBOS AI
1960 M.

JL

DARRĮ^ATyEĘU

.260 W. Broadvay, 8o. Boitoa
H'H

1

Pirmininkas — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St, So. Boston, Ma*
Vice-pirm. — Povilas tirolis,
554 E. Fifth St, So. BoatoO, Ma*'
Protokolų Rast. — Adolfas Navick*
274 Bolton St, So.
Finansų Ražt — Ju
450 E. Seventh St, So.
Kasterfus — Andrius
' 708 B. Fifth 8t, So. Boetoa,
Martelka — Kasimiems
006 E, Broadway, 8a
Draugija D. L. K. K
natinius susi rinktinus kas
dtldienl kiekvieno mėnesio
Svetainėj kampas K Ir
Bo. Boston. Ma*. l-m»
' pieta. At "*
naujų na
prirašyti.

v”
h
skirti ^pinigai

visi kelionei

M.

■

fOTERŲ SMEGENYS
NESISKIRIA NUO VYRŲ
*

New Yorko prof. Papeks,
jilę metų tyrinėjęs ir lyginęs
?yrų bei moterų smegenis,
priėjo išvados, kad Ameri
kos moterų smegenys dabar
irisai mažai tesiskiria ūuo vy
ro smegenų.
Negalima esą sakyti, kad
yyrų ir motenj smegenys bū
tu visai lygūs. Kai kurios
moterų smegenų dalys yra
išsivysčiusios daugiau negu
vyrų, ir atvirkščiai. Bet ir
sniegenų svoris, ir sudėtis
pas vyrus ir moteris yra to
kia, kad kalbėti apie vyrų
pirmenybę visai netenka,
^farp vyro ir moteries sme
genų kokybės nėra jokio
skirtumo, i
MIESTAS, KURIAME VYRŲ

YRA 6 KART DAUGIAU^
NEGU MOTERŲ

; Kinijoj yra miestas TaiYuanfu, kuriame iš 140;000
gyventojų 120,000 yra vyrai
ir vos 20,000 moterų. Šis
skirtumas yra kilęs dėl to,
kad tėvai žudydavo moteriš
kos lyties kūdikius, neturė
dami vilties paruošti savo
dukterims atatinkamą krai
tį.Dėl tokios moterų stokos
tame mieste, tėvai, kurie tu
ri savo namuose dukterų,
reikalauja už jas tiek pinigų, kad mažai atsiranda vy
rų, kurie galėtų tokias bran
gias žmonas įpirkti. Sąryšyj
su tuo, "vietos valdžia išlei----------per keletą
-• ■
f

U'

• •

| L.VYgPOMEI
L. Vyčių 18-tas seimas Įvyks
rugpiūeio 4, 5, 6 dd., Kenosha,
Wis. Laikas yra labai patogus ir
tinkamas seimuoti, ypač leisti ato
stogas.
i-. Tat visi, kurie manote anksčiau
. paimti atostogas, kad nepamirš
tumėte Vyčių Seimo, dienų ir vie; tosį Geriausia šią vasarą atostogoms
proga — tai Vyčių Seimas. Ke■ nosha yra gražus miestas, ant
ežero kranto. Medžiais apsodin
tas, gražiais parkais papuoštas.
-Oras tyras. Apylinkėje daugybė
i mažesnių ežerų. Kitaip sakant,
“Wisconsin the land of thousand
•lakęs.” O ypač tai gera proga
rytinių .Valstijų delegatams atį. vykti į Vyčių seimą ir praleisti
■ atostogas Wisconsine.
į.

už

vyrų.

'liudininkė p
_

-

*<.

■

. *■ »

Tė pigiai pardavęs ir parašė sa

vams, kurie ateity žudys sa vo prieteliui

laišką

vo kūdikius ir už suaugusias laudamas dar 2,000 frankų.

bos ir. visokį -šposai ir teis

dukteris

didelių Bet

reikalaus

•

#

Valdyba

Leppig

pašalinti.

(<V. R”

jo.

Tada Leppig

PROVIDENCA B L

'

Paryžių.

7

savo teisėk^įrodinėjo

K

darė

pasikėsinimą bos,

tikrą

KAS VYRESNIS?

* .

Rymui priklauso 359 baž
nyčios, iš jų 66 parapijinės.
Iš 800 tūkst. Rymo miesto
katalikų kiekvienai parapi
jai maždaug tenka, po 12
tūkst. sielų. Per paskutinį
dešimtmetį įvairoise miesto
dalyse pastatytos 63 naujos
bąssnyčios. Tai buvo lyg^ir at
silyginimas už praėjusį lai
ką, kadangi nuo 1870 metų
Ryme buvo sunaiknita 71
bažnyčia ir kitokios bažnyti
nės įstaigos.

(po

objektą

rė5 gana linksmą

...........■■■

LAWRENCE, MASS.

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks birželio 15-tą dieną,
tuoj po mišparų, šv. Pranciškaus
parapijos salėj. Kviečiami visi na-<
risi atsilankyti ir užsimokėti mė
nesines mokestis. Taipgi atsiveši
kitę savo draugus-ges prirašyti
prie šios kilnios organizacijos.

'
♦

J

X

.

Valdyba

“ Pavasari^’ jaunuolį-Uetuvį 3k
auklės doru, kftniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.
. Vytautas DidĮysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus ateities lietuvius.- V'
“PavasarižSltekainuoja 5 lit
Kaunas, p. d. 88
. \.

DR. M. V. CASPER

---------------------------------------------------

T

511 E. Broadway, So. Boston
Ofiso Valandos:
Nuo 9\kil2 ryte ir nuo. 1:30 iki
5. Ir nuo 6 iki 8 vai, vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir
nedčldleniais, taipgi seredomis nuo
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-ray
»

Tel. So. Boston 2660

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston
^Keleivio” name)

W0RCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas įvyks birželio 8 d., 6 vai. vakare,
bažnytinėje svetainėje, 41 Providence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera
proga užsimokėti duokles.
Valdyba-

DR. S. A. GALVARISKI
(GĄLINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tek So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, noo 1:30 Iki 5:30 po plet ir
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną
pagal' susitarimą

kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei

“P.”

%

Valdyba
--t*

“V-->‘

bšuxAir;

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
KELIUS IR ^ŪDUS VADUOTI^
IŠVĄRGŪ'tR^ELAIMIŲ

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

Lietuvis Dantistas

—-'’Tįr-r

’

-j

V

"■

■ i

Valdyba Jurgio parapijos mokykloje. Visi

r T

£

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare.
Seredomis nuo 9—12 vaL dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vak.. Nedėliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti)..

LDS. 103 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks semadieny, birž. 8
dieną, tuojaus po sumos, Šv. An
driejaus par. svetainęj, 1123 Lemon St. Kviečiame narius ir nares
ateiti ir kurių yraųžvilktos duok
z
DĘTROIT, MICH.
lės užsimokėti. Taipgi atsiveskite
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis
nors po vieną naują narį prie kuo susirinkimas įvyks sekmadieny,
pos prirašyti.
> į birž. 15 d., tuoj po pamaldų, Šv.

-

f'

(KASPARAVIČIUS

tuoj po sumai, parapijos svetainės
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp.
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi.
ri. _Kviečia Valdyba

; . T.

'

.i

LIETUVIS DANTISTAS

Birželio 8 dieną, sekmadieny,

kštai.

/

■-

Administra-r.

►

BALTIMORL, MD.

Kviečia
Valdyba
"f

N. S.PHILADELPHLA, PA.

PAVASARI”

X

Didžiojo karo metu vienas vo
kietis, įjojęs į kaimą, sutiko bobu
tę ir šaukia:
— Mutter spėk, spėk 1
Bobutė: — Kur gi, ponuliuk, aš'
Įspėsiu, kad nieko bežinau.
Vokietis: —< Spėk, butter!
Bobutė: Nežinau, gal ne putra ?
Vokietis; — Mutter spėk!"

X *

-■ .-S’-

.. : ■ OLEVELAND, OHIO

«

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Vytautui Didžiajam, užsipre^numeruodamas .

z

jAnito-

Tek so. Boston 0823

nuotaiką,

Motina' pąmačiusi tėvą Saukia:
— Tėvai, eik čia greičiau, gal
tu, kąip senesnis, įspėsi, ko tas
“prancas” nori?
Tačiau ir tėvas neįspėjo.
Vokietis1 supykęs nušoko nuo ar
klio ir ėjo pats ‘‘špėko” ir “butterio” ieškoti.
v
‘‘Karys”
-

ir

■

“Darbininko”

%

.

šiluma

nių informacijų kreipkitės į

Birželio 11 d.r 8-tą vai. vakare,
LDS. 70 kp. nudrinkimas jvyin
mėnesius kalėjimo ir nedi birželio 15, tuoj po dvyliktai, vai. Lietuvių Salėj Įvyks LDS. 51 kp.
mėnesinissusirinkimas. Gerbiami
Taigi kviečiame visus narius at nariai prašomi susirinkti.
delį piniginępabaudą.
Rašt
silankyti į šį susirinkimu ir už
r * »» mokėti mėnesines. Atsiveskite ir
“L.44
savo draugus prirašyti. Nariai,
CAMBRIDGE, MASS.
kurie dar neturite mokesčių kny
LDS. 8 ’ kuopos mėnesinis susi
gučių tai gausite susirinkime.
rinkimas
atsihus- sekmadieny,
' Valdyba
biri. 8, tuoj po sumos, Lietuvių
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai
pialonėkite atsilankyti ir užsimo
ATHOL, MAS8. \
kėti .užvilktus mokesčius. Valdyba
Tuo tarpu pasirodė kieme tėvas.
y

<

skalbynės,

rius patarnauja. Dėl plates

teismas priteisė Leppigui 2 _

MUTTER ŠPEK!
KIEK RYME BAŽNYČIŲ

vi

galvoj

maudynės,

_

nią Leppig)^ taip pat suda7

Būrininkaš egzaminuoja nese
niai Į dalį atvykusį naujoką:
— Kas vyresnis: viršila ar leitenantas? ,
’1
Naujokas, pažiūrėjęs į vieną ir
į antrą, drąsiai atkerta:
— Viršila, tamsta, būrininke!
— Kodėl?
— Jam jau apie 30 metų...
>7
.../
“Karys
—

kurį, turint

šios bylos

sos

prieš buvusios žmonos;“sa

Naująji Vatikano stątisti- vininką” ir iššovė į jį kelis
ka rodo, kad kunigų bažny kartus iš revolverio, bet ne
tiniam darbe yra 310 tūks pataikė, tuo tarpu anas retančių. Šis skaičius padaly vanšavosi su gelžgaliu, bet
tas^ 806 vyskupijas, kurios daug tiksliau — Ltppigą te
sudaro 204 arkivyskupijas. ko nuvežti į ligoninę.
Vyriausioji bendroji valdy
ba visam bažnyčios pasauliui
yra konsistorijų kongregaci- ja Romoje, sudaryta iš 13
kardinolų.
Misijonierių darbą dirba
ne£ trečdalis visų kunigų ;
didesnė gi jų dalis yra vie
nuoliai. Paskutiniais laikais
daugiauimta švęsti į kuni
gus vietinius misijų šalių gy
ventojus, — kaip kiniečius
ar Arikos negrus. Iš dirban
čių Indijoj 772 jėzuitų, treč
dalis yra vietinės kilmės.

sų...

kvitais. Po |įds gynėjo kal

Vieną vakarą Ltppig pa

KIEK PASAULY KATALIKŲ
KUNIGŲ

L. D. S. 11 kuopos' mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny,
birželio 15 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad
visi šiame susirinktate dalyvautų
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

?

Yra elektra, ga

kambariai.

duodama

LDS. 97 kuopos susirinkimas
įvyks sekmadieny, birželio 8’ d.,
tuoj po sumos. Ateikite vist' Ge
ra proga ^rbininkaęm prisirašyti
prie vienintėlės darbininkų orga
nizacijos._

ir- šviesūs

dideli

7 gražūs

L0WELL,MASS.

į jo žmonos savininkas, o anas

grįžo

“Darbininko” name 5 arte Z’

gas,

įrodinė

lavimus Mink nebeatsakinė- jo, kh<i Mink yra neteisėtas

i

-■

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
L. D. S. 22 kuopos'mėnesinis
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, susirinkimas įvyks penktadieny,
sekmadieny, po 15 <l/šv. Petro birželio 6, 7:30 vaL vak. Lincoln
ir Povilo bažnytinėje svetainėje; svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite
risL
+

mas turėjo publiką iš salės

ir tie pinigai greit iš

pinigų, gresia sunkios baus- slydo, o toliau į kitus reika

mes.

BRIGHTON, MASS.

Iš publikos pasipy

kaupu.

lė juokai, sąmojingos pasta

vunn.

—į

■■■T—

l iti. Portėr 8789

LDS. 35 kp. susirinkimas Įvyks
sekmadieny,' birželio 15. d. š. m.
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tu visi nariai ir bent po vieną
Saują narį atsivestų prirašyti pri*
mūsų brangios organizacijos. Nepamirškite užsimokėti duok

7

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPštS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—C
881 Mass. Avė., arti Centrai Sq.
Cambridge, Mass.

-' :: y-- :

i.

“DARBININKAS”

I

/

.-

-z

i

Amerjka pe Lietuva ; Jos kiekviena
turi ypatingu savybių, knistas pasilai
kys visados. ................ ......
Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
Uetnyts, kuris gerai žino Lietuvos gyfenisag.-Kaš nori tokiu būti, turi akaigĮ Lietuvos Katalikų Veikimo Centro
džiamą savaitraštį

,

/

hVra
- - ■ -
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TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS. DARBININKAMS

Tai buvo ne Azijoj, ne Afrikoj,
o Prancūzijoj.
\.

•

"DARBZVZNKO" KAINA;

Po ilgų

pertrakcijų

$5.50

Pusei metų

$2.75

K afh'a :

Lietuvoje

.....^.
........... .*« • < •....... .$3.00
•
• * * * • • • • • •

metams

Reikalauk pasižiūrėjimui.
__________ ________________________________________________________________ __________ -................... ...................
V
- Jį
•

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
«t

f

♦

/

Reikale Kreipkitės Pas

«

Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktaL

s

■

z

-jK«a Ugdytą JtUByee BroUal-UJJnrfeflal aeQę Ir prisirisimą prie gimtotH» ialeieš Lietuvos? Kas nuolat par
laikytą patriotizmą ir kurstjtą kata
likiškojo Idealizmo ugn|?..
' — ©ii dar prte* DldlU Karą plaSai ilaomas fr visą mylimas, didėlis,
paveiksluotas,
gražus
ssvaltražtie
"liitlnli.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.
“Šaltinis" eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaite 20 didelių pusla
pių, Ir kaštuoja metams Lietuvoje tik
8 Ūtos, o Amerikoje 2 doleriu.
“Šaltinis” nori tapti dvasintą tiltu,
kuris jungtą visos Lietuvos sūnūs su
savo tautiečiais Amerikoje.
Jei dar neesi snstpažlnęs su “Saltlofu." parafiyk Išliką Šiuo adresu:
“Šaltinis” Miuljampoie, Llthuanta, —
gausi vieną n-rj snsipafinlmui nemo
kamai, o susipaiinęa daugiau su juo
niekuomet neatskirsi.
' Su pagerta.
-MiMe” AtekUstraoija

LIETUVIS GRABORIUS

VLADAS P. MIUA
49 Chttrch St., Low®U, Mtgg.
Tdephone 5788.
Laidotuves aprūpinu garai ir na*
brangiai. -Patarnauju d« kriklty*
nij, vestuvių ir Šiaip visokiems ra!*
kalama.
-

"DARBININKAS”
Į
South Boston, Mass.

b

366 West Broadway
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TeL So. Bostonį0620
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ATi^EKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS

fr. už žmoną ir 1 fr.Jčelio-

-

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

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

vo 5,101 frankų, t. y. 5,100

’

............... .$2.50

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangiu dovanų.

Leppig ga

važiavo iš Paryžiaus.

•

GALIMA UŽSIRAŠYTI' TIK SAVAITINĮ

* Amerikoje metams

Dr.Grady, 327 ££51

BRANDOS TAUTIEČIAI

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

t

r.

'

Lietuvoje metams ....

paga

nei tramvajų f stotį. Kitą
dieną p. Leppig persikraus
tė pas Minką, o Leppig iš

•»

"DARBININKAS” S..

liau sudarytas pardavimo—
pirkimo aktas.

.

I

Atsilankyk, parašyk arta
telefonuok. Idant tą pačią
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9
VALryto. Tel. Capltol 5395.
^*Apylinkfij reikia susitarti 3
arta 5 dienom iškalno. •»

Tįsiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje r;-'.;--' .
,-Musų. Laikraštis” metams kaštuoja
ketur litai, pusei metų — du lltaL
.Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi-ir
poetikoj) — trigubai brangiau.
' Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės Alėja 31 Nr. -Musų Lalkraštla”

...'.............................................................

- Pusei metų

Ant Vietos ir Apylinkėj

✓JT reikia užsisakyti sau Amerikoj Ir

....

Amerikoje metams

VIZITĄ Į NAMUS

‘‘Mūsą Laflmšį’’

\

------ •-

gas ponios Leppig atžvilgiu.

I

—

reika

Neseniai Paryžiuj ši byla
pasibaigė teisme.z
Vyriau.sias jos “didvyris” yra ru
sų’ enfigrantas Mykolas Lep
pig, .mechanikas, prieš pusę
metų įsigeidęs būtinai nuva
žiuoti į Ameriką. Jšet du
Vytis
dalykai trukdė: žmona ir pi
nigų stoka. Tad ir sumanė
TeL So. Boston 3520
jis vienu žygiu ir žmonos
A. 0. ŠALM A-SHALLNA nusikratyti ir pinigų įsigyti.
. LIETUVIS ADVOKATAS
Pradėjo gana vikriai. Pra
Baigęs
du
Universitetu
r
dėjo jis tą savo žmoną muš
CORNELL UNIVERSITY su A. B.
a wašhingt6n univ? su llb.’ ti, varginti iki tiek, kad to
“flarbininko” Name
ji pareiškė norinti jį pames
(antros lubos)
ti. Tada Leppig pasirūpi
w8 Broadvvay, South Boston
Rezidencija
no ir “pirklio.” Apsistojo
905 Harvard St, Cambridge, Mass.
Tel University 1463—J.
jis ties vienu ukrainiečiu A.
____ _________ Minku, kuris jau ir anks
ate*- >
čiau. nebuvo visiškai abejin

J

- —

bematant sutirpo. Tada jis Lepipg-— pilnutėlė poniutė,
_
_____ J,
ėmė galvoti, kad žmoną pėr sverianti 100 ikHografnų su

mėnesių visos jaunos mergi
nos ištekėtų
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