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Gegužės 15 d. dėl smar
kaus ir Audringo lietaus, vi
są dieną lijusios, Kaune gat
vės ir šalygatviai buvo ap\ semti ir vanduo veržėsi į rū•
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Ugniagesiai, policija ir ka
reiviai gėlbėjo gyventojams
• pabėgti į sausumą.

Laisvės Alėja, Duonelai
čio, Gedimino ir kitos gatvės
buvo taip apsemtos, Kad lai
veliais buvo galima plaukio
ti. į e •

Namų savininkai labai pa
sipiktinę dėl blogos kanali
zacijos ir vandentiekio.
■ Vienas ūkininkas patekęs
Laisvės Ąlėjon pasakė, kad
“ant Kauno nukrito debe
sis.”- • . • r'
Praėjus audrai ir sumažė
jus potvyniui žmonės gatvė
se rankiojo vandens išnešio
tus daiktus.

L.D, S. 15-KOS METŲ
SUKAKTUVĖS
i

SEPTYNI PRIEŠ PENKIS
UŽ SHARKEY

Aleksote dalis’ kalno nuJąck Sharkey ir Schmelslinko ir užvertė kai kur Vei
ing pranašauja, kad kumšty
verių gatvės grindinį.
Namams grėsė didelis pa nės birželio 12 d., Yankee
KUN. DR. F. KEMĖŠIS
vojus. Cementinės tvoros pa Stadiume, New Yorke iš 15
L. D. S. įsteigėjas, pirmutinis “Darbininko”
statytos namų kiemuose prie round’ų baigsis knockoutu.
Sharkey tikisi laimėti tar vadas ir garbės narys. Jis buvo uolus mūsą išeiv
kalno neišlaikė žemės spau
dimo ir skilo.
z pe pirmo ir septinto roundo, ganizatorius. Dabar jis yra docentu Dotnavos Ž
Šančiuose vanduo apsėmė o Schmeling sako, kad jis joj, Lietuvoje, Sukaktuvią proga, sveikiname!
Transporto rinktinės kance- paguldysiąs Amerikos čampioną tarpe''devinto ir pen
leriją ir sandėlius.
PROF. A.
Iš viso mieste kovojo su kiolikto roundo.
Tikisi, kad bus 80,000 pu'vandeniu lig 12 vai. nakties
KAUNAS į“ L. Ą.”,pra- polemišką ra
t
arti 60 civilių ir 250 karių, blikos.
neša, kad dėl pasirodžiusių c
Ekspertai septyni prieš
ugniagesių. Žmonės grįžo
vietos ir užsienių spaudoj p. zes
' namo apie 12 vai. vidunaktį. penkis už Sharkey..
Voldemaro pasikalbėjimų. kė
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Šiandie sueina lygiai .15
metų nuo LDS. organizaci
jos įsteigimo.
Šias sukaktuves minime
be triukšmingų šūkių, bet tik
rimtu prirūinimu įvykio 15
metų atgal. v
Reikšmingesnis sukaktu
vių paminėjimas įvvksYudenį, jubiliejinio seimo metu.
■' Tuomet bus išleistas padi
dintas “Darbininko” nume
ris. Vėliau jubilejinis kalen
dorius.
- Pradėdami šešioliktus or
ganizacijos gyvavimo metus
padvigubinkime savo dar. buotę organizacijos labui.
Uoliau ■ imkimės platinti
organą “Darbininką.’2
Valio/LDS. ir jos organas
“Darbininkas!”
LDS. Raštinė
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t KAUNAS.—Visoj Lietu
voj pasipylė protestai ir de
monstracijos prieš lenką
barbariškumą
Pavergtoje
Lietuvoje.
Gegužės 23 d. įvyko milži
niškas protesto mitingas ir
demonstracija Kaune.
Kalbėjo Šauliu sąjungos
pirm. Žmuidzinavičius ir ki
ti. ,
'r
' Jų kalbas gausi minia pa
lydėjo įvairais šūkiais, Vie
ni šaukė “Gėda lenkams!

TAUTŲ SĄJUNGOS
TELEGRAMA LIETUVAI
KAUNAS. — Tautų Są
jungos tarybos generalinis
sekretorius Drummondas ga
vęs Lietuvos skundą prieš
lenkus atsiuntė p. užsienių
reikalų ministeriui dr. Zau
niui šitokio turinio telegra
mą:
'
' “Turiu garbės pranešti ga
vęs Tamstos gegužės 22 d. te
legramą dėl įvykusio prie
Varėnos incidento. Telegra
ma
; Lenkijos vy-

Šalin barbarus, duokit
klų! ” Kiti reikalavo prašąlinti lenkus iš įstaigų,
lyti lenkų mokyklas ir t.
Priimta rezoliucija ir?
tayta pasiųsti persekioji
miems vilniečiams užuoj
tos žodį, o civilizuotam?
šauliui paskelbti lenkų
riškus darbelius.
Po mitingo svetainėje
nia išsitiesė į didžiulę '
testo demonstraciją. Nuej4
prie ministerių kabineto,
rio rūmus rado policijosap-f
suptus.
Pasakyta kalbos ir su
dota tautos himnas.
Pasibaigus demonstraci
karštuoliai neišsiskirstė, bet’
pasuko prie • lenkų įstai
Policijai kai kur pavyko
karštuolius numalšinti
Vėliau dalis demonstrazt*
tų atsidūrė prie lenkų gOh£
nazijos. /
Lenkų gimnazijos langų'
Jis išdaužyta.
Policija mėgino dei
strantus- apsupti, bet jį b
“ nuginkluota. ”

A

ėo§fW
rašto,įkuriame polemizuoja
mės, bet mes patariame nuo spaudai pasitaiko dalykų, te su p. Lapenų, ‘Lietuvos šus, paaukojusių Kaune Tamstos prašymu ir einant we*nski ’ ’ redakcijai,
nijo.
statomai Prisikėlimo bažny precedentais, Tamstos tele knygynui ir kitur.
kurie žemina ne tik itauti“betų” susilaikti. .
*
Nuostoliai dideli.
Aide
’
paskelbti
negalime.
-------- z —
... —.
Keli žmonės sulaikyti. J
čiai. Paskutiniame numery grama buvo tučtuojau paninku sąjungos vardą, bet
Tame Jūsų rašte nėra išk^ yra sąrašas Kabelių sodžiaus siijsta Tautų Sąjungos tary kaltė aiškinama.
įžeidžia ir pačią Lietuvos
tų įdomesnių politinės reikš gyventojų, kurie paaukojo bos pirmininkui ir pranešė
Šis karštuolių žygis yr
valstybę.mės
faktų,
o
siaura
asmeniš

i
smerktinas, nes jie sudarką
35 zlotus 40 skatikų.
jui.”
“Atsižvelgdama į tai, kad
ko pobūdžio polemika nega
gražų visuomenės pasireiški-*
toks prof. Voldemaro veiki
li būti ir Jums -patiems nau
mą prieš smurtininkus ir da
Už ŠV. TĖVO ŠMEIŽIMĄ GAVO
KAUNAS. —"Dabar jau mas yra absoliučiai nesude dinga, nes ji gali vesti .prie
ve jiems argumentą priėš£
5 MĖN. KALĖJIMO
galutinai nustatyta, kad, rinamas su padoraus tauti įvairių dalykų kėlimo aikš
mus.
' Roma, Italija. — Šiomis bent ties Alytaus baru, pleč- ninko garbe, Lietuvių tauti tėn. Šitokiose, sąlygose ma
Kitame numery įd
ninkų sąjungos centro val
------------- “9^
dienomis Milano teismas nu kaitimnkųx laikraščius per
nome bus naudingiau Jūsų
KAUNAS. — Praneša js
smulkmenišką protesto
dyba nutarė prof. Voldema
BUKAREŠTAS, birželio
teisė tūlą krautuvininką už mesti i Lietuvos pusę pade
paskutiniojo rašto neskelb Paryžiaus, - kad ten staiga
tingų ir demonstracijų ap
ro veikimą išaiškinti ir iš to
dat lenkų kareiviai.
8 d. — Šiandie parlamentas
šv. Tėvo šmeižimą.
ti.”
mirė Grovas Tiškevičius, bu
šviną.
/ . .
Gegužės 13 d. į šiapus ad išvadas padaryti skubotai Vadinasi tautininkai bijo
ir Rumunijos gyventojai pa
Teismas tą padarė pasivęs Lietuvos atstovas Londo
pavesti Tautininku sąjun
skelbė savo šalies karalium
• remdamas Vatikano—Itali ministracijos linijos litera
si iškelti aikštėn . tokių da ne.
gos
garbės
teismui.
”
tūrą mėčiusi plečkaitįnmką
jos pasirašyta sutartim.
Princą Karolį.
lykų, kurie “negali būti ir
Laidotuvės
įvyko gegužės
Ši
žinutė
tilpo
gegužės
23
zŠmeižikas gavo 5 mėn. ka Stasį Damauską lydėjo Pu
Jums (p. Voldemarui. Red.) 21 (f. š. m. Dalyvavo Lietu
Jo tėvui mirus jis atsisa
d.
laidoje.
vočių lenkų stražnicos kap
lėjimo ir $50 pabaudos.
patiems naudinga.”
vos atstovas ir kiti įžymesni kė nuo sosto ir išvyko į už
ralas Przecholskis ir tos pa Geg. 24 d. Associated
Suprantama, tie dalykai asmenvs.
sienį kaipo tremtinys.
Press pranešė iš Kaimo,
čios stražnicos du kareiviai.
nebūtij naudingi xne tik p.
Velionis yra gimęs^spalių Ligšiol Rumunijos kara . PHILADELPHIA,
Gegužės >14 d. tie patys as kad prof. A. Voldemaras a- V-oldemarui, bet ir visai tau
lium buvo jo sūnus Michailą, /Birželio 5 d., ryte, šv.
3 d., 1882 m.
menys, grįždami iš Puvočių, reštuotas ir kaltinamas už tininkų partijai.
•
•
„ 1920 m. 5-joministerių ka- 8 metų.
miero lietuvių bažnyčioj £9
ties Trasnikų kaimu, vėl j “aukšto laipsnio valstybės ? Bet visuomenė turi reika
Taigi dabar tėvas nuvertė gaisras. Subėgę u
|bineto buvo paskirtas LietuKAUNAS. — šeštadienį, šiapus linijos permetė ryšu išdavystę.”
lauti, kad tautininkų vai-J
■ vos atstovu Londonan ir ten nuo sosto savo sūnų ir į jį bandė užgesvti, bet ugnis b&£3
Siu žinių Lietuvos vyriau
gegužės irien. 24 d., įvyko or lį laikraščių ir brošiūrų.
džia- neskirstytų" Lietuvos 'darbavosi lig 1921 m. pra pats atsisėdo.
sybė per atstovybę neužgin
vo galingesnė ir už
laivio katastrofa, kurios au
Damauskas yra pats “Pir
piliečių į sūnus ir posūnius.
Naujo
karaliaus
karūnaci

džios, kada atsisakė.
šių pastangas. Bas
ka jaunas 24 m. amžiaus myn” redaktorius. Kapra čijo nei nepatvirtino. Tad
Dalvvavo du metu Rusų- ja įvyks spalių mėnesy.
sa sudegė. Joje ką tik nei
aviacijos puskarininkis Vla las Przecholskis, eidamas ir n£galime'"pasakyti ar tįįPrinco Karolio draugas iš degė kun. Mockaitis, tos pi
Japonų-kare. Prie Rusų tardas Ačas. Leitenantui Ka- padėti Damauskui, kartais pusios žinios spaudoje apie
navo-Rusų užsienio reikalų Londono skelbia, kad prin rapijos vikaras, kuris i
<
valiauskui pavyko laimingai persirengia civiliniais Tū p. Voldemaro aretšavimą
teisingos ar ne ?
Paskutiniais, surašinėjimo ministerijoje ir Rusų amba cas Karolis nepasitenkins savo gyvybę pavojun, kad
išsigelbėti su parašiutu.
bais.
Iš tų žinių kl jau esame daviniais Rygoj iš 377,917 sados Londone sekretorium. vien Rumunijos karalyste, nešus Švenčiausiąjį. Ir ištt
gavę, spėjame, kad p. Vol- gyventojų 227,849 arba 60%
Esant Lietuvos Taikos de-. bet sieks būti ir Vengrijos se.
demaras nenusigando nė sudaro latviai. Toliau eina legacijai Paryžiuje daug jai karalium.
Begesinant bažnyčią,
Tą parodė prekybos ir pramonės rūmai!
’
>. Princas Karolis yra di- damas stogas, sužeidė 6 ug
garbės teismo ir tęsė savo o- vokiečiai — 44,105, žydai — ten padėjo.
pozicinę politiką. Toji jo po- 42,328, rusai — 29,696, len
Jis buvo vienas iš nedau vorsuotas. Dabar sugrįžęs niagesius.
' VILNIUS. — “Dziennik *‘šū
šiaurės rytų žemėse” 1929 litika ir galėjo tautininkų kai — 16,574, lietuviai — gelio mūsų nutautusios aris tariasi apie divorso panaiki
Gaisrą užtiko kun.;M
Wilenski” praneša, kad šio- m. Pranešime, kuriame vi valdžią priversti griebtis p. 6,817, gudai—4,751, estai— tokratijos, kuris stojo į Lie nimą.
kaitis apie 645 vai. ryte.
’mis dienomis Vilniuj įvyko sapusiškai charakteriuoja- Lapėno pasiūlytų priemonių 2,443 ir kiti 3,361. Lietuvi^ tuvos darbą. Vedęs buvo Ne- ■*
Šv. Kazimiero parapija
'
1
y*
metinis prekybos ir pramo mas ūkio stovis, konstatuo p. Voldemarą “sudrausti.” skaičius Rygoj palyginti su svyžio kunigaikštytę Radvi užsienio reikalų ministeris steigta 1893 metais įr
nes rūmų susirinkimas. Di- jama, kad ekonomiška padė Spėliojimus sustipriną dar 1925 m. surašinėjimu, suma laitę, kilusią iš žinomos se dr. Zaunius ir Lietuvos ats pačiais metais šios parapi
Melio susidomėjimo sukėlė tis tiesiog apverktina. Tai į- ir tas, kad tautininkų vai žėjo 930 žmotaėmis. Lietuvių nųjų Lietuvos patriotų gimi tovas Paryžiuje p. Klimas įsteigėjas kun. J. J. K
rūmų biuro pranešimas apie rodoma gausiais statistiniais zdžios oficiozas atsisakė pa tarpe — 4,649 Lietuvos pi nės.
pasiuntė užuojautos telegra kis nupirko Šią bažnyčią nu
ekonomin padėtį Lenkijos duomenimis.
skuti p. Voldemaro kitą liečiai.
.
Mirusio žmonai Lietuvos mai *
protestonų.
A /
%
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Įeit L. Tugaudis; gimn. iriu-
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buvo

rikos—dainų mokyt. M; Bu-

auhės bažnytkąimis
įguįioje Žemaitijos gi
ja. Kada buVo pastatynoji GruŠlaukės bažDievas žino. Antjau senutė, 1778 m.

driūnas;

v - r-®’.--J.yrą TiBda^ori0. Kauno

> Vfe.

Kretinga. Prasidėjus, nors
dar ne pilnai, naujos
žinkefco linijos tiesimo dar

dai iiems iškėlė vaišes.

Žur-

K8V1SK10 sKĮriaųs |tęigaix)ą-

mokytoja p.

gini,

katedr.

Liutkevičaitė;

vąr-

.».■

su žydų sis susiHnkimas, i kurj at- gonininkas K. Ostrauskas,
į^kirĮi
; visi intefi- kun. V. Bieliauskas, keletas
gyvenimu Lietuvoje.
i susipažins

./

' r

"'J

Žemiau telpa sąrafas įvairią knygą. Kiekvienas atnaujindama \ V
prenumeratą arba naujas prenumeratorius užsimokėdamas nąMpb. r
totą kaina H50 gali pasirinkti ii šio sąrašo sau knygą už VHN4
MILERĮ V E I* T U t Knygą mylėtojai naudokitės proga. Basi,

drebinkite atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokto mo
kesčio už persiuntimą mee nereikalaujame. Kas norėtą įsitaisyti ar- '
ba papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, nee duo
dame didelę nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kaitai
rite už $2.50. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LD8.
nariams.
'

i

bams, pradėjo iš visų Hetuvos apskričių važiuoti į
padidins kalėjimus
Merkšaitis;. po jo kalbėjo Išrinkta skyriaus valdyba,
Kretingą darbininkai. Pri
-LIETUVOJE
er Grųšlaukę eina vieškiti dtt iniciatoriai
M. kuriem pateko: & OstraUsVažiavo labai daug ir kas
Per čia važiuojama
Kaunas. Artimoj ateity Būdriūnas & L.. TugaUdišj kas, M. Būdriūnas, A. Sadien vis dar naujų pribūva.
ĮVAIRIOS KNYGOS .
nu gel. stotį, KlaipeDr. Vinco Pietario Raštai.
Mieste butų maža,' daugu mano mažesnius aręšto na- ir apskrities v-kas J. Gie- jeta, L. Tugaudis ir J.
Istorijos
apysaka. Du tomai $1.00
į Palangą, į Šventąją ir
Patarmės Moterims—pamomųs panaikinti, užtat išplės-1 draitis.
Preriditiman teivo
mai tenka nakvoti po dan- ti didesnius. Taip Kauno,]pakviešii: pitin. — it Kri- Merksaitis; revizijos komi- rinimas moterims ją asmeni
?r
Apie Apdraudą. Parašč J.
k? Yra keturios žemaitišsijon—J. Giedraitis, O. Tu- niame, šeimyniniame ir visuo
’gumi, vargti, o nežino ar
S. Vasiliauskas----------------- Se.
meniniame gyvenime. Parengė _
krautuvės, kaime 40 ū•*A
Moteryste ir Šeimyna. Ver
įlių ir Panevėžio >kalėji- kščiūnas
ir
sektet.
X gaudienė ir M. Krikščiūnas.
gaus darbo. Darbams
Kun.
V. Kulikauskas .——15c. te J. Gerutis
■
atremon-1Merksaitis. Perskaityti dr, dviejų komplektų
4^*,
Galop; kanklininkas K. Os
moj eilėj priimami vietiniai |mus padidins x ir
Auksinio Obuolio Historija
.. Gamtos Pradžiamokslis —
ūokykla, girininkas, polici(Graiką
Mytbologijos • Ziupstrauskas
kanklėmis
paskam

k Vyriausybė tam pla- jos įstatai. Nariais Užsirašė
Dr. A. Vileišis_____________ 50c.
darbininkai, kurių bd dar
Lietu
oė punktas ir pašto agentfų
nui, tikisi, pritars.
[37 asmens; daugumoje ty- bino keltų liaudies dainelių. neBs) su paveikslais.
0
bo čia labai daug esama:
vių kalbon išguldė Alyva:——50c. - Limpamosios Ligos ir kaip
nuo ją išsisaugoti! Parašy
telefonu. Pas bažnyPanevėžy prie kalėjimo Į irai, DaUgUma narių vietos Susirinkusieji kanklėmis ir Trys Keleiviai—Krikščionis,
negyvoji gamta: žemč, van
Heių.prie vieškelio Grušlaukę
žydas ir Turkas. Pamokinan- t
jų
muzika
labai
domėjosi.
duo, oras. Paraše J. Baronas—SOe.
įpirko žemės sklypą, ' ku- įžymeriiių žmbnių^k. t. apš;
ti apysaka. Parašė T. Vyš
; puęsia plati aikštė, kur va- K4 PADARO “FUNDIJIMAI?’
Patrimpo Laiškai. — Išleido
Į riame įtaisys cemento, sta- Į v-kas jiulk. lėit. J. Giedrai- Visas susirinkimas praėjo niauskas. Vertė P. B________ 40c. Kun.
A. Miliukas __________ 60c. '
įsarą iš ryto ir, vakare suva Patilčių bažnytkaimy, Ma lių ir kitas dirbtuves. Dirb- Į tis; apskr. gyd. p. Gasiūnas * aukštai pakilusia nuotaika.
Tftteipi Sfcafcymėnai—labai
MrilS
(Poema). Paraše M.
9J
grąžos pasiskaitymai apie įlydavo galvijus: šiaip jau rijampolės apskr., gegužės vių korpusas bus pastaty- ■
Gustaitis
........................
15c.
-..
vairius gyvenimo atsitikimus.
pramonininkai ir per 11 d. per šv. Stanislovo at tas ir prie Marijampolės kaNauja
Skaitymui
Knyga
—
Parašė J. Tarvydas
. 45c.
(Dalis H). Su paveikslais------75c.
dils varė savo biznį.
Turto Norma—moksliški pa
laidus sunkiai sužeidė Vik jimo. i •;.
,
Vienuolinė Luomą. Verte
siskaitymai Parašė Uosis—.__ 45c.
Kun.
P. Saurusaitis -----------25c.
^Šiemet nutarta pagražinti torą Mickų iš Patilčių kai Šiaulių kalėjime pristatys Į ***
Didžiojo Karu Užtilai—su
Vaiką
Knygelė — su pa
paveikslai* iš 1914—16 metą '
y sodinti liepomis su mo, Jevaravo valsčiaus, Ma 2—3 aukštą, padidins moteveikslais
------------------------ 30c,
Parašė P. aždeikis-__ _______ 65c.
UBAGYNAS DIDĖJA
< Yra ir pavojaus, kad ma^Vytauto ąžuolu. Pasitari- rijampolės aps. Jam bege ni skyriiųkieme pastatys ūMano Patyrimai Didžiojoj
Gerumas — aprašymas apie
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
- inui sušaukta parapijos at- riant alų Suchaverskio ali kio patalpų korpusą, kuria-} Vilniaus magistratas jttiib Ins gali persimesti ir į ne gerumą per Tėvą Faberą-Fiupiną. Vertė Kun. P. L.------ 15c. šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
nėj, girtas Mačiūnas su savo me bus virtuvė, skalbykla.!gegužės mėnesio 10 d. pra- priklausomą Lietuvą. ,
^stovai, kurie tam pritarė.
pelionas) ____ ______________25e
Tabakas—Nuodai — rūky
žmona'ir Strolių berniuku kepykla ir sandėliai. Sena-Jdėjo redukuoti darbininkus
' Pamaldą Vadovėlis, Stacijos
mo kenksmas; pagal d-rą NiJ darbą pirmi stojo giriatėję prašė jo “užfundyti,” sis kalėjimas bus atremon-Į viengungius, po,-dešimties BAISŪS GAISRAI PROVIN kolskį parengė. S. Kaimietis—15c. Graudūs Verksmai. Sudarė ir (
A. Mažeika, Kreišleido Kun. J. Koncevičius__ 10e.
Užkeikta Mergelė ar Bar*,
bet kada ’Šis atsisakė “fun- luotas, 2—3 aukšte įtaisys Į dienų sū mažomis šeimynoCIJOJ
da ir Bandalkutis—apysaka 15c. Moterystes Nesutrdomybė. J.
Hįngds miškų urėdas p. Dau
dyti,” tai jį su peiliais šoko dirbtuves.
mis, o nuo birželio mėn. 1
Vilnius. Prasidėjus sau Kataliką Bažnyčia ir De
Licsauskis. šv. Kaz. D-jos lei
jotas Liet, Pagr. Dr. pirmipjaustyti ir badyti. Atpjovė
mokratizmas. — Parašė kun.
dinys,
Kaune ----- —■.------------ 10c.
dienos
visus,
~be^
skirtumo.
siems orams daugely vietų Tamaš Žilinskas____ _______ 50c.ėninkas. Iš valdžios gauta
Sunkiausiais
Laikais. Parašė
galvos kraštą, kelis karius
Tuo būdu, artimiausioj atei sodžiuose siaučia gaisrai, Apaštalystes Maldos Statu
A Rucevičius —------------------ 40c.
’daigai, kuriuos pristatė p.
tų sutvarkyti
dūrė į petį, nugarą -ir kai
tas. — Vertė Kun. P. Sauru^girininkas, p. urėdas plana- rįjį šoną. Kiti, išgirdę riks , Širvintos. Miestelis Ė pir ty Vilniuje1' sUsilduksime kurie naikina ištisus sodžius saitis -.............. ...—_________ 55c Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria- C. P—25c.
daugiau 100 naujų bedarbių, ir net miestelius. Pavyzdžiui Kelionė Aplink Pasaulį per
|-Vb aikštę, nurodė kur kasti
Religijos Mokymo Metodi
mą, su policija užpuolikus mo pamatymo atrodo nela nes suteikti miestui kredi šio mėn. 1 dieną Kobilniko 80 dieną—Apie visas dejybas
ka.
SūtaisS K. J. Skruody8u_50c.
^duobes, parinko ir apkarpė
suėmė, o apmirusį sužeistą bai koks. Visą miestelį su tai, jau išsisėmė. Ėndėkai miestely, Švenčionių apskri be galo įdomūs nuotikiai ke
Leiskite Mažučiams Ateiti
Bedalius. Darbas tęsėsi visą
lionės per įvairius kraštus.
Prie Manęs. Sutaisė KuPrajį jo brolis vežę į Marijam daro viena gatvė nusitiesusi kaltina socijdlistus, šie en- ty, kilęs gaisras nušlavė 62 Parašė
Julius Verne. Vertimas,
ėną, dirbo uoliai liuks polės ligoninę. Bevažiuo net 3 km. Nuo jo 5 km. at
j. Balčikonio—------- ---------_$1.0(:
Mfisą^ Dainiai. Parašė Ka
ais veidais su prakaituota jant, vėl užpuolė juos, kilęs stu vra administracijos lini dektls, o iš tiesų ir vieiii it namus. Apie 1000 žmonių Pramoninės Dėmffcratjios Pa
sys
Puida .----- - ——-------- 50c.
kiti lygiai “rūpinasi” Vil neteko pastogės.
grindai. ' ParMė Uosis ------—75e
Anderseno
Pasakos—su panuo Marijampolės kraštoPa-, Apylinkės gyventojai laniaus •'
G^g-nžes^Mfauo —• Kun. P.^ eikslėliais
-.‘ ,20c.
Taip
pat
baisūs
gaisrai
ąi suienk^g. Gyvumo mie ^Ugalvaš’^1
ę - ■ Heyųzės 18 d. amžinai par ttažkoks Kostas Navikas
tOnT kaikuriiio3<sbdžiu£ JBta-1
tely jokio nemalyt ’ Pasitei ir reprezentacinių autoihbVZUaTUryBBB—
sdlikš ■ gmšlauk i ški ų - atuiiif- 'savo : sėbrais, grąsinde
slavės apskrity, kur Volkų Vilką DarbyhieShd
Rin
ijtyjec ■ tą ‘ dieną GruŠlaukės brauningais, o vienas pribė ravus apie organizacijų gy bilių pĮrkįttQunti. Tuo tar sudži^ję.gudegė 24 gyvena kinėlis kalbos mokslai—------ 5Oc Ariją~ Parašė Pranaičių Julė 2.5$
TEATRAI
- aikštėje pasodintas gęs prie Viktoro Mickaus venimą pasirodo, kad čia pu ubagynas didėja.
Petriukas — laiškai vieno
mieji namai ir keletas tvartų vaikelio.
Vertė
Š.
Rakauskas
15c
ytauto Didž. ąžuolas su 70 brolio įpiovė jam lūpą. Bet veikia keletas lietuvių orga
Vienuolio Disputą su Kabi
ir kluonų. Vėl kitame Ircų Bolševizmas — Kas tai yra
nizacijų.
Tik
nelaimė,
kad
au. Vieno veiksmo juokai. Su
epų. Aikštės dalis ntltaria šis šiaip taip pasprukęs, su
bolševizmas ir jo vykdymas
sodžiuje
palikus
ūkininkui
lietuvino
Vaidevutis------------- 15c.
BEDARBIŲ
DEMONSTRACIJA
Rusijoj ----- - —_— -------- 15c
šiais metais aptverti žeistąjį vos gyvą atvežė į jos rodo labai maža gyvu
Petkūttui mažus ^vaikus na Žaidimą Vainikas—Savybės
Nepaisytojo—keturių veiks
VILNIUJ .
.'gražia statine tvora.
Marijampolės ligoninę. Pa mo, nors sulenkėjusioj apy
mie, šiems bežaidžiant su vakarėliams ir gegužinėms su .' mų drama. Parašė kun. Pr. M.
linkėj turėtų būti ypatin
Vilnius. Gegužės 14 prieš
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
sveikti vilties mažai tėra.
Juras. Kaina------- 2------------------ 35e
ugnimi, kilo gaisras. Visi ke gonis
'7..
;... . :__ 50c
gai gyvos. Kai kurias iš jų pietinėmis valandomis dide
Giliubangas Vyras—2 aktą
Tenka paminėti, kad už
turi vaikai žuvo liepsnose, . Laimė — (pdėma). Parašė
jai, Mokytojai Auklėtojai,
komedija; parašė S. Tarvy
valdo svetimtaučiai net gi lė bedarbių minia dėihbnsMažąją Globėjai ir
puolikas Mačiūnas iš Ker
Daugiausiai. gaisrai kyla Vaitkus —————————-—-50c das _______ _________________ 55c.
svetimos valstybės piliečiai. travo ties magistrato rū
Atsargiai ra Ugnimi. Vertė
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks
Geradariai! .
”
mošinės kaim., Jevaravo v.,
dėl kaminti neiškretimo.
iš
lenkiško kun. K Š........ . ...10c.
..10c mą komedija. Parašė Seiriją
Man rodosi, kad jau laikas, mais reikalaudami darbo.
rasydinkite Jūsų
Marijampolės apskr., jau
uozukas . ........ ................... 25c.
Musą Tikėjimas Saiškinikam tas priklauso, šis klau- Kai įnirtuši bedarbių minia
brangiems
buvo kelis kartus baustas už
Druskininkuose ir kituo mas pagrindą mūsą tikėjimo.
Ubagą Akademija ir Ubagą
iimas
sutvarkyti.
Juk
yra
ėmė
veržtis
vidun,
tai
reikė

Vertė
Jonas
M.
Širvintas
—
—
50c.
Balius
— komedijos po 1 ak
>
vaikams
tokius darbelius, bet, maty
se miesteliuose įvyko nepa Lietuvos BėnUal — įleido . tą. Parašė
Seiriją
Juozukas
_
35c.
pakankamai ir mūsų tautie jo šauktis policijos. Atvyku
ti,
tos
bausmės
perlengvos,
prastas streikas: tris dienas J. ŠeScevičftis ir B-vė, Kau
. Sniegas — Drama 4-rią ak
“SAULUTĘ!”
čių, kurie tokius darbus dar si raitoji ir pėsčia policija
nas.
—
:
____
—
—
s
—
—
—
—
«—
40c
tą
Vertė Akelaitis ________40e
kad dabar net jo žmona pa
buvo uždaiytds visos krautu
geriau atlieka. Kai kurie iš bedarbius išsklaidė..
Esamas—3-eia dalis dramos
imąs ir Kalbėk: Deklama
Lutė” daili, turininga ir panašiais darbais užsiima.
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
inteligentų nestoja į šaulius . Pradėjus sklaidyti bedar vės. Tilo būdu protestuota cijos, Monofgai ir Dialogai.
J& yiikams. Jai rašo ir piešia žiParašė
Juozas V. Kovas -—30c. rašė Kun. L. Vaicekauskas__10c
prieš
aukštus
mokesčius.
nomieji mūsų rašytojai ir dailininvien todėl, kad nenori būti bius, kai kiirie jų apmėtė
Graudta Verksmai. —- Ver
Žydą Karalius — drama 4
PERKŪNAS UžDEGfi i • vado vauj ami. svetimtaučių.
tė
Vysk.
A.
Baranauskas
—
_
10c.
aktą,
5 pav. Vertė J. M. Šir
akmenimis policiją.
ite vaikams džiaugsvintas
____ ____ — .......... —30c
EodiMfetlžkft Stadijos—Su
Kaunas. Prieš kelias diez
j»it naudos!
Viri Cteri—3-ją vėlkšuią vaiz
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15e.
Popierio fabriką švedai |
^•“Saulutė” eina du kartus per nas Raudondvario valsčiuj,
delis;
parašą F. V. —- -------10c
Kristais Kryžius: Stacijos, .
KIAULIŲ MARAS
ėsi 16 pusi, didelio formatovu
Patricija,
arba nežinomoji
greičiausiai
statys
Petrašiū

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
Užleidžiu, kaime audros me
votn viršeliu. Kabia Lietuvoje,
kankins
—
4 aktą drama.
Jgužės, Birželio ir Spalią m*
Vilnius, Šiuo metu daugenuose, nes ten jam, žinovų
tu
perkūnas
trenkė
į
Kazio
VertS
Joną?
Tarvydas
_
-r
—
10c.
įesiams.
Išleido
ktrn.
K.
A.
Va

rijoje, Estijoje, Vokietijoje
manymu, veikti bus geriau-Į Vilniaus krašto vietų bai
išganymo Apsireiškimai — •
----------25c.
“ SARGYBA” duoda pėpuliarią gys .. ... .. ...
m 12 lit., pusei metų, 61 lt., Remeiko kluoną. Tas bere
atėjimas
ir gyvenimai ant io>
muofie siaučia kiaulių ma- straipsnių iš įvairią mokslo sričią, Dangas* KmUenl — Su
mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje gint visas supleškėjo^ srovi sios sąlygos.
mSs
Jėzaus
Kristaus. Vaidini
rinko Kun. M. Gavalevičius;
fcitos
dvi
vietos,
to
lrium
Įrašu
nuo
kūno
vietomis
iš
1
lijtur metams 15 Iii., pusei mesupažindina
Skaitytojus
su
naujai

mas
su
gaidomis
____ _ _ .... 75c.
be apdarą 75 centai, su ap-'
nės nudegė tik. stogas. Nuo
Dramos;
1)
Germaną;
2) ‘ -i
siais
mokslo
laimėjimais
ir
išradi

darais
__________
___
L
____
$1.00
fabrikui numatytos, — yra j dvėsė visos kiaulės. Lenkų
Fabiola
—
5
aktą:
3)
Liurdo
Jurbarkas, “Saulutės stoliu padaryta už 2100 litij.
&nQffts ir OyvBolys. Para
Vilkija ir Aleksotas.
valdžia dėl maro Išleido tam mais.
Namai buvo neapdrausti.
“SARGYBA” plačiai rašo svei šė kun. .P. Bučys __—30e. Stebuklas — 4 aktą; paraU ; —
ijai. .
,
J. Tarvydas
■
-------- 65c.
Švedų degtukų koncemoĮtikrą rašt$.
katos klausimais, pataria, kaip ap BodaUzmai Ir iHM&onyM.
Knarkia
Paliepus.
—
Komedi

.Tį,,''. 10c.
—?■■■"■ ■■■■—^1* — sisaugoti nuo įvairią ligą, kaip Prof. V. Jurgučlo
Lietuvoj priešaky stovės
ja 1-me akte. FatašS Gineitis ISe.
Žydas Lietuvoje. Parašė S. '
Vaiką Teatrai: dalis I: 1)
švedas Kalenbergas, kuris Lietuvą mtysi skaitydamas Ks- pačiam susirgus' pasigydyti, pail Kaimietis
---------------------_10e
Pagalvok
ką darai; 2) Jobo
gėti gyvenimą...
netrukus atvyks į Kauną,
- leidžiamą - ^SARGVbA” kovoja su įvai Maldos Ch^yM, Istoriškas
laimS; 8) Pasakyk mano
gentai. Susirinkimą prad^ liaud. mokytojų ir šiaip įJo pirmasis iniciatorius i;
vairių profėšijų inteligentų.
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MALDŲ RINKINĖLIS, baltais *. viršeliais.
NtttiaNĘtiB, baltais viršeliais.
>Ų RINKINĖLIS, juodais viršeliais.

>1.75
4155

r

41.75

Maldų RttnoNttis, juodais viršeliai
Į NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
tais viršeliais —___________ - -- --------- _ 50
Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu:

2.

“DARMNlNRO” ADMINISTRACIJA
South BortoBi Mt—

i

r.

•

*,

- y

-s

Metropolijos generalvika
ras prof.-Šaulys sugrįžo iš
Kartagos kongreso Kaunan ir.
ir eina savo pareigas.
** . * .

HUNBMtS

riopas dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais, k. e,
e. bedie
hedie-
b
vybe, gųĮayimtt, ištvirkimu ir h.
“SARGYBOJE’* skaitytoja m^S-AltC
<bb
** Ik
di įvalrią Žinią' Ir apžvalgą iš
mekdo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenimo. •
SARGYBOS ’ ’ kaina: metams
r- 6 litai, pusei metą — 8 litai, 1
numeris—75 centai. UŽsienyj dvi
gubai brangiau.
r
Metiniams skaitytojams duoda
v.

//Mtteą laikraštis” metimą kaštdoją tetari litai, ptiąei tortą to

.... s «

4

«a;

<

*. w<

t

.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
Kam nikalfaųja pirkti vyriškus
kaina
ta- pati, o visur kitur užsiedrabužius prašau prie* manąs
kreiptis, nes aš reprezentuoju vie nyj (taigi ir.Amerikoj) —trigubai
priedą ^Laimės” kalendorius ir
- ' ‘
ną iš geriausią firmą. Siūtus gau rangiau.
Adresas:
Lietuva,
Kaunui,
Ltto
loterija bilietas. ?
\
site pfcUi ir gerai. JONAS JAAdroa; “largyboa” AtaiabROSA, 225 L St, So. Boston. TeL vėe Alėja 81 Nr. “ Jftteą 1Uikrąi.
•>
ticMUi* Ebusm. ZJaudžM naaaaL
tk”
S. B. 0394-V
✓
*
♦
* aV'. J I-v,

piešinys IV-to Mfllfmečio krikičionybėa. Lietuvią kalbon
išguldė P.‘B. •
7~. .... 25»
Apsirikimą Komedija. Ati
tikimas S Amerikoniško gyvo
rimo. ttguMI Lgpliaua Vai
kas ....« ■>«
-y. ,iy ■
. t 10e.
Jono Emilo SQės
. .|1.00
Lietuvos Albūmas. Su pa
veikslais ir aprašymais______ 1.50

trumpa

trba

ftę. Surinko S. K., D. Ir N—15a.
Valką Teatrai: dalis IĮ: 1)
(štirrime paskui: 2) Antanu
kas. Surinko S. K, D. ir N. 15a.

MALDAKNYGM

• *
»• J-.'.-

Pulkim aut Ksfią-^“D-ko”
panda. Odos apdaru $2.00 ir $8.00

Milas Nauja Auka Alto
rius—juodos (prastute miakA
ala. viršeliais) ■ ■ .
50a.
Maita Naaju Akte RNk

x:

Pa
riua—juodoa (prastai* ktetall
ančansku 5(k viršeliais)
, , -t
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Jis atvažiaVo į kolegiją pernai, su vienu tikslu, Dūtent, kad
• .

«
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J*--*

*

taptų Kristau^ tarnu—vienuoliu kunigu.

Juozukas paži

"M

H

j J’ *

nęs pamylėjo vienuolių gyvenimą, stropiai darbavosi, kad
taptų vienuolijos bandiniu. \Už kelių mėnesių jis .buvo pri
■ ■'<

v.

z1

imtas į tą skyrių.

_________

; Bandiniu tapęs,Jis uoliai siekė tobulybės, šventumo.
1
■sveiki ąrti.,
Juonias buvo pamaldus. Varpeliui suskainbinius į ko
V .
• _ ■ Ar paskutinių trijų dienų šiluma neprivargino jus.. plyčią, Dievui garbę atiduoti, jis pirmas , tenai buvo. Taip
Jums mokyklos kambaryje šilta, man irgi nelengva surasti pat visas vienuolijos regulas stengėsi užlaikyti.: Ar tai bu
ką nors naudingo jūsų “Darželiui.” Pamąstykite kas jūs vo ruošimas prie pamokų, ar tylėjim^laikas, visą tą jis už
%
<
laukia už dvieju savaičių... Mokvklos užsidaro..; neverki- laikė tobulai.
Todėl mylimas drauge, šventai praleidęs trumpą savo
te.
žemiško ištrėmimo gyvenimą ir pasiaukojęs Dievui, nuėjai
; A pas savo Atpirkėją, kurį taip labai mylėjai. Kuomet, mes
t
čia pasilikę dėl tavęs ašarojame, gal tu iš mūsų silpnumo
GERA REKOMENDACIJA
šypsaisi, nes tu nebepažįsti vąrgų bei bėdų. Melsk Visa
/ Vienas vertelga paskelbė laikraščiuose, jogeiz jis reika galio mums drąsos, kad ir mes laimėtume amžiną laimę, et
in • aetemum
reguescas
in pace.
lauja vaiko pasiuntiniams. Pasisiūlė jam daug vaikų j- ant tu
. ’ •
t
JT
• ' •
PetrasŽ-. Grušeckas
galo jis sau.vieną išsirinko. Vienas draugas klausė vertel
gos, kodėl jis tąjį ypatingai vaiką pasirinko, nors jis netu
. Z
rėjo jokių rekomendacijų? “Jis turi gana rekomendaci
BURBULAS GRAŽUOLIS . •**iį■ *.’ ■ _ 5 7.‘jų,” atsakė vertelga: “Pirmiausia prieš įeisiant į mano
■kambarį jis apsivalė savo batus; todėl jis yra švarus. Jis
Žalioje žolelėje saulėlą dienelę sumanė vaikas burbutuojaus nusiėmė skrybėlę ir į mano klausimus atsakinėjo lėlius leisti. Štai rado šiaudelį, muilą, išplakė jį ir ėmė
greit ir su pagarba; todėl jis yra mandagūs. Paskui jis pūsti...
.?;
;
a
į
savo kėdepadavė senam žmogui, kuris vėliau atėjo. Taigi
Ir vienas už kitą geresni ritasi vaikui burbulėliai: dide
jis yra geros širdies ir prielankus. Jis paėmė nuo žemės li, margi išlekia į dangų.
knygą, kurią aš tyčiomis numečiau ir padėjo ją ant stalo,
O vienas išsipūtė jau toks gražuolis, kokį niekas niekad
kuomet kiti ją palikdavo gulėti ant žemės ir praeidami už nebuvo matęs!.. Rožine, žalia, geltona spalva spindi: dan
gaudavo, todėl jis yra akylas, ir mylįs tvarką. Toliau jis gus, sodas, gėlelės, paukšteliai jame matosi: gi jis pats sau
kantriai laukė, kol neatėjo jo eilė, nesiskverbdamas; todėl lėje kaip ugnis žėri.
■
jis yra kuklus. Su juomi bešnekėdamas aš pastebėjau, jog
Vaikas nustebęs net rankutes išskėtė, o burbulas^ vis
jo rūbai buvo nuvalyti, jo plaukai sušukuoti ir dantys bal aukštyn, aukštyn lekia... Vėjas jį varo, ’ vėjas jam
ti. Ar tai negana rekomencįacijų?”
šnibžda:
,
.
:
Vertelga—business man
— Koks tu gražuolis! Koks gražus!
Paskelbė—advertised ■
Višta margutė vos jį pamatė, metė vabaliuką, visas viš
Pasiuntiniams Vaiką — errand boy .
teles sušaukė:
'
'
Prielankus — friendly, kind
Akylas ir mylįs tvarką — attentive and Ioving order
— Žiūrėkite, seselės; kas per kamuolis, kas per stebūkŠvarus — clean, neat
ląs! Su pagarba-—respectfully
Gaidys, kaip pamatė, sumanė jį snapu sukirsti, bet iš
Tyčiomis numečiau—dropped intentionally
f
Nesiskverbdamas—wit-hout pushing fonvard
to niekas neišėjo!! — kamuolys tiktai nusijuosė ir pakilo
Turėti} būti pavyzdis — should serve as a model
. f:' ' '
dar aukščiau.
Kol neatėjo jo eilė — until his turn came.
Muselė lėkė p^o šalį, tai apako net — taip spindėjo burMana kad kiekvienas vaikelis gali pasimokyti iš paduo
bulėlis.
to pavyzdžio kurį paėmiau iš Šv. Kazimero Seselių mokyk
Vis lekia, žėri, ir dainuoja sau dainą:
los vadovėlio. t Jeigu vėliau gyvenime vaikinai ar merginos
— Aš burbulas gražuolis! Už-saųlutę aš gražesnis! Nu
darbe neatranda pasisekimo, štai kodėl jų ypatįškas šva
lėksiu ,aš į dangų, saulutė laukia svečio, svečio brangaus,
rumas ar elgėsis kaipo kelmas skersai jų kelio sudaro visą
Burbulo Gražuolio!
tMieĘasisekimą.
4
įsį .
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Dr. Robert ĮD. Plunkett,
Neūr Yorko Sveikatos De.•X
partamento džiovos gydyto
jas praneša apie sekantį at
sitikimą': ' \
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Dvidešimts metų atgal or
ganizuota ko^a prieš džiovą
pradėta. Per tuos dvidešimts
metų, labai daug nuveikta
susekti ir išgydyti ta liga
“Du metai atgal jaunas
setganeįus. Pavyzdin. vientik New Yorko valstijoj, ne- vaikinas, lankantis kolegiją,
inimant New Yorko miestą, geros šeimynos ir neturėda
yra. 85 dispensarai, klinikai mas jokių finansiškų rūpes
ir 34 visuomeniškos sanito- čių, apsirgo. Jį užpuolė bai
duoti išegzaminavimui. Kur sus karštis ir per du mėnesiu
nėr džiovos žinovų, Valstijos nebuvo galima surasti kokia
Sveikatos Departamentas į- liga serga. Truputį pasvei
steigia laikinas vietas kur kęs, jis sugrįžo kolęgijon,
galima kreiptis. Pereitais bet labai greitai pavargo,
metais suvirs 45,000 išegza- kvapo neturėjo užtektinai, ir
minavimų padaryta tuose tankiai kosėjo. 1928 m. ru
klinikuose.
;
denį jis labai apsirgo, ir ko
Jeigu sergantis vyksta į legijos kliniko . slaugė jam
tas pietas kuomet liga jį už patarė nuvykti pas gerą gy
puola ir {pasiduoda tinka dytoją ir pasiduoti krūtinę
mam pagydijimui, turi gerą išegzaminuoti. Tą jis pada
progą pasveikti. Kad nors rė. Apleidęs kliniką jis pra
mokslininkai, mokytojai ir dėjo labiaus kosėti ir pradė
gydytojai tą faktą praneša jo išspiauti kraujo. Už kiek
žmonėms, vistiek nuo rekor- laiko tas kraujas sustojo bet
dij matyt, kad daugiausia vistiek jis labai? greitai pa
žmonių tenais nuvvkstakuo- vargo ir pradėjo menkėti.
mėt liga jau gerokai įsigau Per visą pereitą vasarą jis
labiaus pavargo.
na.
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MARIJONy VIENUOLYNAS
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•
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Apie šitą namą matyti įvairiausių gėlių, — pačių jaumj
vienuolių prisodintų. Jos šitą namelį linksmina savo gražumu, ir jį puošia. Žiūrint į rytus, yra gražus takelis, iš
abiejų šalių apsodintas puošniais krūmais ir gėlėmis. Gale
šito takelio pastatyta palapinė, kuri vasaros kaitrose pridengia nuo saulės.
Įeinant i vienuolyną pastebima labai jauki tyla, čia taip
ramu, rodos, kad niekas nei negyventų. Praeini pro koplytelę, bet ir ten tylu, ramu, tik raudonas žiburėlis pro
stiklą spinkso. Ir taip tylu, kad rodos visame name niekeno^ųesama. Už valandėlės išgirsti ką. nors negarsiai kal
bant ir pamatai išeinant jaunus studentus. Jie šnekasi
tarp savęs be jokių šūkavimų ir riksmų, malonu į juos
pažvelgti, kaip jie vienas kitam išreiškia pagarbą.
Ateina poilsio diena. Visur viešpatauja ramybė. Stu
dentai savo paskirtose vietose užimti kokiais nors darbe
liais. Praėjus pietums, visi rengiasi ką nors žaisti. Šitas
žaidimas ilgi yra įspūdingas ir turi daug vertės, nes visi ži
no, kad į juos žiūri Viešpats Dievas. Ir kiekvienas studen
tų darbelis ir žaidimas yra pašvęstas Viešpačiui Dievui išanksto. Studentai eina savo pareigas tinkamai, kaip jiems
nurodyta. Taip kiekvienas studentas save tobulina kas
dieną, ištikimai eidamas savo pareigas, gerai atlikdamas
jam skirtą užduotį, tinkamai ruošiasi pasiekti savo tikslą.
— skleisti Dievo žodį tar0 žmonių ir juos prie Dievo pri
vesti.
• >
Matas Valentukonis,
“
Lietuvių Kolegijos Studentas
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— Stebūklas! tokių gražuolių aš dar niekad besu ma
čius. Nutūpkpas mane greičiau, leisk jpasįgerėti 1..
— Ne, pas tave nutūpsiu. Į svečius vyksiu aš į pačią
saulę: saulė laukia senai jau svečio brangaus, Burbulėlio
Gražuolio! — išdidžiai jis atsakė ir nusiskubino toliau.
Vilioja ir berželis: — Nutūpk, Burbulėli, ant kvapafus
lapelio: svečią aš tokįTvliai-paSupsiu: duok man prisižiū
rėti į tave, gražuoli.
x
r
;; >
Bet burbulėliš jam net neatsakė ir lėkė vis aukštyn.
Vėjas jį neša, vėjas sū juo žaidžia...
Vėjas staiga lauke pamatė pienės burbulėlį, užmiršo apie burbulą ir į gėlėlę nuskrido, šaukdamas:
— Fii! nupūsiu! na laikykis, brolau, stipriau!
Burbulas vienas pasiliko ir lėkti | saulę jau nebegalėjo.
—- Pailsėsiu truputį, — tarė jis išdidžiai, ir vis žemiau,
žemiau ėmė leistis: tiesiai į žalią sodą. Gi pats galvoja:
— Na, kur gi aš nutūpsiu?
— Pas rožes? Nenoriu, rožės perdaug išblyškusios.
— Ant berželių? Ne, jie labai prasti.: j
—■ Štai-žiedelis — raudonas, ryškus gvazdikas, bet jis
per žemai ir prie šaknų nešvarių bus per arti!
— Žvirbliui ant uodegaitės ? Labai jis rėksnys didelis...
—Kvietė mane kuosos — labai negražios.
- Gi tai kas per paukštis ? Kokia uodega stebėtina! Į
mane truputėlį tas paukštis panašus. Aš, žiūrėk, su juo
iš tiesų susipažinsiu...
. z ' u
O povas vis arčiau ir arčiau į Burbulą eina. ■ Savo uo
degą ilgą, išpūstą paleido, tiktai gėrėkis.
— Štai ir sostas paruoštas jau, ir koks gražus! — sušdko Burbulėliš. — As juk broliukas saulei! Saulė laukia'se
nai jau svečio brangaus, Burbulo Gražuolio: gi aš noriu
truputį čia sustoti!
'
r
Ėmė jis žemyn leistis. Štai ir povo uodega.
Karalius aš ir graž..
PTaž...
— Karaliuj
Nutūpė ir sprogo burbulas...
*
•
-t >4
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Leonas Vitkauskas
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kaip širdį gelia ir negalima nusiraminti, kuomet išgirsta

*
Su Dievl

*

Jūsų

’ V

|r negalės'save jaunuoliu (įaufjų
vadinti, kuris 1930 metais neuž-

siprenumeruos leidžiamo Kaune
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau—
—
'
stį
tos žiedo, žurnalo

“ATEITIES”
■

-

I

Žurnalas eina sąsiuviniais po 64
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame
rasi gražių eilėraščių, beletristikos
dalykėlių, Įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimą.
? ’

“Ateitis” visų pigiausias Lietu

*■ -

.•

Kasys Vengras,
Lietuvių Kolegijos Studentas
♦

S ta.

Araugs.. . (irt. tš: arpiąutVarvežtlarkult?) .

J

zuta. Burneikis.-Verbų^kmadieny^uo milų ateiskyrt.
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“DARBININKAS” tiesia koltą
nei į žvieeėsnj rytojų.
v

Ar šert’, ar nešert’ juodbėrį žirgelį ?
šert’,-šert’ kaip nešert’ juodbėrį firgelį! >

,

J

“DARBININKUI” visur Ir VtaMm
rapl darbo žaMmių reikalai.
.
j
“DARBININKAS” turi labai MtOM
savo “RADIO STPSKNAS.”
J
“DARBDONKA8” yra dalba
nių Ir Inteligentų lalkraltiA.
"DARBININKĄ” redaguoja
rtne PR. DOVYDAITIS.
_ ,vi
SbsMMto M
**D ARBDOH
■v*

Dygs, dygs kaip nedygs avižėliųbačka.

Štai, vienas iš Lietuvių Kolegijos mokinių tarpo,—Juo-

4<S- *

•

Ar dygs, ar nedygs, avižėlių bačką?

i

H

.

Sėt’, sėt’ kaip nesėt’ avižėlių bačką.

me, kad prakilnus jaunikaitis—kaipir.dar nepilnai nepra> žydusi gėlė—nuvysta,—numiršta eidamas mokslą.

«■
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Skindamas sau per pasaulį taką, prityriau daug reikš voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi
mingų dalykų. Vienas iš jų yra šis prityrimas': kolei pa kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
saulio manymu esi pasekmingas, tai nestokuoja bičiulių bei “Gamtos Draugo” priedu. Pusm.
prietelių, bet tik nustok pasisekimo, įkrisk į vargą ir pasi — $1.00. Moksleivams; met. —
lieki savo skurde vienas. Tačiau, savo gyvenime aš turė $1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!
Adr.:'“Ateitis,” Kaunas, Lais
jau vieną prietelį, kuris man visuomet buvo ištikimas: ar ves Al. 8.
aš buvau pasekmingas, ar įkliuvęs į vargą. Tuomi mano Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi
neatmainomu prieteliumi yra mo motinėlė.
nasi ir stiprinasi saulės spindu
— ; Nuo pat kūdikystės ji buvo su manim. Giliai į mano liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų;
širdį ji pasėjo tikėjimo grūdus. Gal tuomet taip aiškiai šalies—gimtinės, gaivinasi NĮ^tirK,
rinasi jos gyvenimu ir žiniojMn
šventų tikėjimo tiesų nesupratau, kaip kad dąbar, bet tikė
jau neabejodamas į tą, ką taip uoliai mokino geroji mamy
tė. Ir kuomet koki nesupratimai vargino mano jauną gal
BROLIAI IŠEIVIAI
velę, kur galėjau eiti, jei ne pas ją? Ji viską išaiškindavo TCvynSs likimas, jos laimėjimai ir ne
laimės, jos sielvartai ir bėdos Joms vi
ir aš vėl jausdavaus ramus. —,
.. ' . ;siems, be abejojimo, rnpl- Joms taU>'
Ne kartą susirgęs, gulėjau lovoje ligos kankinamas. So pat rupi, kad Tėvynėje taurautų fr
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip
puliai varstė mano kūną ir ligos karštis degino mano kūną. pat niekinat priespaudos nevalią ir ne- ■
ribotą sanvaliavimą su kven3*usiomt»
Kas mane taip ištikmai slaugino bei ramino, jei ne motinė žmonių
teisėmis ir laisve. — Jus norit*,.
ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma?;
lė? Taip daug dienų ir naktų ji praleido be valgio ir mie kad
rių atskirti, pažinti Tėvynės buv}, koka
go dėl manęs! JMEano sveikata jai laibiausiai rūpėjo. Ne jis tikrumoj yra. — šitais visais ah
žvilgiais Jums labai yra pravartu ifr
galima rasti geresnio ir ištikimesnio draugo, kaip savo mo siraėyti
tinėlę!,.
“Darbininku,”
Pasaulis dar vis mane vylioja sa^o prašmatnybėmis, i- nes 4-.^-........
” yra tlkriasstaa.
dant nuvestų savo tuščiais linksmybių keliais. Bet moti Šių“DARBININKAS
dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis.
“DlRBININKAS” ugdo tiesos te nėlėm patariamas ėmiau siaurą, sunkų bet tiesų kelią, — tie laisvės
meilę.
<
sos ir pasišyentimo. Ir neapsirikau. Ir, Dievui laiminant, “DARBININKAS” moko neapkąsti =
priespaudos smurto Ir niekinti dMrrik;
tikiuosi motinėlės nustatytame kelyje atsilaikyti ir pasiek- dų veidmainyste.
j
r

Ar sėt’, ar nesėt’avižėlių bačką?

;
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MANO IŠTIKIMAS PRIETELIS
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Tačiau,

/

ti amžinybę.
X

nuolis pradeda rodyti nepaprastus gabumus, ir dar dau

•t
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TAS JAU NEBUS JAUNAS

>•* '
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Brangu ir linksma, išgirdus, kad tokis, ar tokis jau

giau žada sekančiuose savo gyvenimo žingsniuose.

-

SENOS DAINELĖS Iš LIAUDIES

v

AMŽINYBĖN PERSIKĖLES DRAUGAS
>- w/

s

v*

Netoli miestelio Hinsdale, III. ant mažų kalnelių yra
pristatyta daug gražių namų. Vienas užvis aukščiausis, ir
visi kiti namai sulvginant su šituo išrodo maži. Iš tolo žiūrint atrodo, lyg pradėti statyti pasakingi nedideli rūmai.
Toji statyba glaudžia Tėvų Marijonų vienuolijos naujoky
ną ir Lietuvių Bernaičių Kolegiją Amerikoje. •
•

-v-

| '

Štai jau atskrenda linksma valaūda, —
Visur matyti atmaina.
Vyturis garsina linksmą naujieną,
Kad pavasaris ateina.
Jau saulė kįla ir sniegas šįla,
Vanduo sau takus daro;
.Maži upeliai jau ledus kelia
G Į gilias upes varo.
_o
)lės kiš’ lapus, medžiai lėidžy lapus, ' '
•e
/
Rengiasi žiedus krauti;
Rugiai žaliuoja, pempės gyvuoja,
Dairos,kur gūštą gauti.'
y
Kukūoj ’ gegužė, bitelės ūžia, '
_Laukai žaliuot pradėjo.
' Žiedai medelių, žolyn’darželių
Kvapu maišos tarp vėjo.
SteRu Maris (Nbrwood, Mass?)
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PAVASARis
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Kad nors to vaikino tėvas
sirgo džiova su tinkama
priežiūra jis pasveiko, bet
pirm negu tas tėvas pilnai
pasveiko jis gal perdavė sū
nui ligos bakterijas, ir jeigu,
sūnus būtų pasidavęs išegza-'
minavimui tas faktas paaiš
kėtų, ir su tinkama priežiū-i’
ra nebūtų užsikrėtęs. Gaila, kad kolegijos klinikos gydy—
tojas nesusekė vaikino pade-.,
ties, nes jis turėjo visus džio
vos apsireiškimus.
Sergėkis nuo kosėjimo,
pergreito pavargimo, kraujo,
seilėse įr sumenkėj imo. Jei-,
gu turi nors vieną iš tų apsi-.
reiškimų nuvyk pas gydyto
ją ir pasiduok geram išegzaminavimui.
J'y •
F. L. I. sL

y

X
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• -> To vaikino tėvas tūla lai-■ 7š
ką atgal sirgo džiova bet sų
tinkamu gydymų jis pasvėi- ’
ko. Kuomet jis matė,* kad4'jo sūnus taip baisiai sumen- •
kėjo jis tuoj kreipėsi prie
medikališko patarimo. Vaikinas pasidavė išegzaminavimui. Bet džiova užpuolė;
jaru abiejus plaučius. Jį tuoj
pradėjo gydyti. Ir net iki
šiam laikui jis gydosi, kad
nors truputį sveikesnis vis*
vien labai serga, kaip tik į
laiką liga sugauta.

Amerikoje *&■”*”*“•—
$LM o UotavoJ

Austrijos patrijotine'or

ganizacija* Heimwehr

pa-

NUKT JOSEPH’S UTRUAEIA* K. U WO<BAZ|IMI 07 J

;” įdėta p.

tyt visai nebegalėdami su
juo dirbtų p. R. Prezidentui
įteikė ^kolektyvų atsistatydi
nimo raštą, prof. ,Voldema
ras sąvo atsistatydinimo
rašto nepadavė motyvuoda
mas, kad neva jo duoti jam
jaunieji neleidžią. x

Voldemaro laiškas (jįs va
riui, kad ji nusiginkluosian- ka, ir kast norėti) pakeist
tautines minties vadas,
konstituciją, ar agituotų kar ir “Ryte” buvo padė
umpteBee for aailint at apačiai rato et periu* prorided ftr M Boettok
ti, bęt sekamomis sąlygo
stybes prezidentas A. Sme
prieš esamąją valdžią, tas tas), į-kurį p. Lapenas taip
▲et of Oetober 8, 191T, autboriaed 0O Jolp 12, IMT > t
tona buvo pasodintas kąlėji- J
mis: kad;jis taip pat nugin bus skaitomas krašto- išdavi atsako: ’
8UBSCRIPTI0N RATBB:
PRKNU1DCRATO8 KAIKA:
man; kad garbingai žuvo a. 4
IriMBtie yeariy..................... AmerikojeBriNM
•K50 kluotų socijalistų organiza ku.
Prof. . Voldemaras savo
a. kap. GVidynas, eidamas ’
ciją Schutzenbunnd, jei rei
laišką
prieš
1
mane
nukreip

once per week yearly..|245O Vieno kart aavaltSje metaOM....|X50
savo pareigas, bet, ar mūsų <•;
once per week yeariy... .fS.00 (Jieieny vieno kart oouSfljO airi 9MB kia, tai su Heimwhro pageltą, ir. “Lietuvos. Aido” reTautės vadas buvo persekio- ’
Mussolini paaiškino, kad
“D A R BINIIKK AE’’
ba; kad pakeistų dabartinį
daktoriui adresuotą pasira Argi taip gali elgtis rim
jąmas už Vęldemaro idėjas, h'
savo pirmesnėse kalbose ne
West Broadw»y
Sostii Boston, Ma*
vidaus ministerį pastatytuo turėjęs minties ardyti Eu šo . .“Tąūtininkų Sąjungos tas valstybės vyras 1 Prof. ir ar Gudynas žuvo už prof.
Telephone Soath Booteo OMO
ju Heimwehro kandidatu; ropos taiką. Jis tik perspė garbės pirmininkas Prof. A. A. Voldemaras apsiėmė vei A. Voldemarą,—o ne už mi- į
kalą parašyti. ‘ Pinigų pa
ir kad paskirtų kitą,polici- jęs Italijos žmones, kad Voldemaras.”^ ’
nisterį pirmininką, vyliau- ‘
ėmė,
o
veikalo
iki
šiol
nepa

sybės galvą to krašto, kurį '
LDS. ĮSIKŪRIMO 15-KOS jos viršininką. Kancleris perdaug nesidžiaugtų taria Aš turiu prof. A. Volde rašė. Ar tai garbinga ?
marą
pataisyti,
kad
jis
nie

jis taip Širdingai mylėjo ir
su tuom nesutiko ir mąja ramybe, . kuri dabar
5 METŲ SUKAKTUVES Schober
Prof. Voldemaras dar ir tik jam o ne kitam tarnavo ?
įnešė Parlamentan sumany neva esanti Europoj, ir bū kada jokio Tautininkų Są
■
I
jungos susirinkimo tokiu šiandien tebesėdi svetimame
Aš nesidedu dideliu gal
mą v nuginkluot Heimwhr^ tų prisirengę prie visokių
pirmininku
nebuvo
nei
ren

bute ir nuomos už jį nemo vočium ir pripažįstu teisę ir
Birželio 15-tą, 1915 rd. įPo ilgų kalbi) “Draugas’’jokių sąlygų. Jis dėkin- galimumų. Kuomet klausy
ka. Ar tai padoru?
kitiems galvoti. Gi prof. ;
vyko pirmašai L. D. S. susi išrinkta tuomlaikiniu Dar gas esąs Heimwehrui už su tojai šaukė: ‘‘Šalin Franci- kamas, nei išrinktas.
Nežinojimas, .kokiu gar
rinkimas. To įvykio proto bininkų Sąjungos organu. kėlimą patrijotinių jausmų ja!” — jis prieš tai kuoKokia opozicija ir koks Voldemaras, matyt, yra vi
bės pirmininku jis yra, aiš opozicinis veikimas yra leis sai priešingos nuomonės aNutarta laikyti valdybos krašte, bet nenori, kad toji smarkiausiai reagavęs.
kolas skamba sekamai:
j ' ' . :
'
K.
kiausia rodo kiek prof. Vol- tinas ir koks , neleistinas, pie save. Jis mano, kad vi
; ‘“Pirmas Lietuvių Darbi susirinkimus kiekvieną ket organizaeija imtų šalies val
demarui buvo ir yra brangi manau, prof. Voldemarui sur ir visuomet jis vienas
dymą į savo rankas.
ninkų Sąjungos susirinki virtadienį.
ir artima Tautininkų Są aiškinti 'nereikia, nes šitai temoka ir teturi teises gal
Susirinkimas uždaryta su
mas įvyko birželio 10 d.,
STUDENTES
junga. Būdamas valdžioje jis gerai žino iš kovos su voti. Čia jau ne vien žemai
1915, parapijinėje svetainė malda.
DAINA
Kinijoj mūšiai eina to
prof. Voldemaras buvo su- plečkaitiiiinkais, kai buvo čiams, bet ir visai Lietuvai
Jonas J. Ramanauskas,
je, So. Boston, Mass. Į su
Rašt.” liau. Kiekviena pusė giria
sirūpinęs teatro ir kitais valdžioje.
žinomas priežodis.
sirinkimą pribuvo sekančios
Kas dar myli ilgus plaukus,
si laimėjus, bet sulig pasreikalais, ir gal dėl to Tau
Čia reikia pridurti, kad
O aš bubikopą,
' ’
Kol kas tokia prof. A.
ypatos: Kun. T. Žilinskas,
Klaidingą prof. Voldema
kutinių žinių Nankingo natininkų
Sąjungai
laiko
visai
Kas
daboja
poetei
j,
F. _
Kemėšis,' Jonas Va- naujo laikraščio sumanymas cijonalistų armija priversta
ras daro išvadą, kad aš savo Voldemaro “moralė ir for'•Kun.
-v .
O aš pilozopą.
nerasdavo.,
0
išėjęs
iš
val

Iukonis, Dominikas Antana įvyko labai greit, nes jau buvo pasitraukti prieš Šiau
ir kitų šalininkus vertinu malė-teisė,” kurios nepakeis
džios
jis
pasirūpino
opozi

vičius, Vladas Jakštas, Jo- Rugsėjo 19, 1915 pasirodė rinės armijos atakas. Daug
skaičiumi, o ne svoriu; aš 'nei dauguma balsų.
Vai, dūda ir vėl dūda,
cijos
.
dienraščių
bendradar

.has Jakštas, Jonas Petraus pirmasai “Darbininko” nu raudonųjų dalyvauja Šiau
Vai tai dūda, dūdytėle,
duotame interviu
kas,i, Pranciškus
Strakauąmeris.
.
\
O aš bubikopą.
- -•' biams
Pranciškus Strakauąriečių eilėse. Prie bendros
Tautininkų Sąjungos centro
kas, Jonas Vilkišius, Anta- Daug jau vandens Nuplau
KAIP VOKIEČIAI SPAUDŽIA PROSŲ
krašto netvarkos prisideda
Prie, kasti netinka pudra
valdybą
nepamtuotai
apkal

,.has Ašmianskas, Motiejus kė per tą 15 metų... Daug plėšimai, kuriuos daro viso
Nė kitokis tinkas,
LIETUVIUS
tinti. Kada buvo reikalau
ižioba, Mykolas Venis, Po visokių įvykių ir perversmų
Tik
prie mano bubikopo
kios rūšies banditai. Euro
jama tai įrodyti, tai jis, iš
Tai viskas pritinka.
vilas Karvelis, Agota Stra- pasauly atsitiko.' Niekam
piečių likimas pavojuje.sisukinėdamas, įrodymų ven “Naujasis Tilžės Keleivis” mokėti už pavasario šventę,
-kauskiene ir Petras Grinke- tuomet neatskrido galvon
Daugęlis skubiai kraustosi
• Vai, dūda ir vėl dūda,
gė.
a yieius iš Str Bostono.
į savo paskutinį numerį įdė kuri įvyko antrą Velykų die
svajonė, kad trumpu laiku is Kinijos.
- Vai tąš dūda, dūdytėle,
Nei
Tautininku
susirinki

*X
jo straipsnį, antrašte ^Apįė ną, 62,50 markių. Kadangi
Tai viskas pritinka.
į-'y Jopaš Jaroševičius, Pra- Lietuva liks nepriklausoma.
mas, neiatskiri tautininkai
lai
Prūsų lietuvių prispaudimą
Kudirka ir Pranas Kū- Tąs įvyko, ir
iki šiol nera'is Centro Val
draugai buvo įleidžiami do
Per
savaitę,£j>ef
luktelia
'
Franci
ja
suteikia
naują
ras jš.Norwood, Mass. Pra- mingai to susilaukė. Šian
dybos reikalavęįkviesti vfc Vokietijoj.” Laikraštis ra vanai, — ne pusės tiek nebu
Paskaitos nubosta,
^ nas ? Jakaitis iš Worcester, dien su malonumu mums konstituciją Syrijai. Sulig
Bėgčiau, bėgčiau, kad galėčiau
suotinįjį susirinkimą prof. šo: “Apie Šį dalyką šiame vo, turėsime padaryti rink
naujos
konstitucijos,
kuri
tenka
pažiūrėti
į
tą
laimin

L^llass. Tadas Kubilius, JoTekina pas Kostą...
\
Voldemaro bylai spręsti.Tik laikrašty jau daug sakyta.' liavą, kad galėtume surinkti
ineis
į
galę
po
būsiamųjų
^kūbas Saladonis, Juozapas gą praeitį ir konstatuoti tą
vakar, gegužės iš 18 dieną, Vokiečiai vis dėlto tvirtina, pinigus magistratui. Mes da
Vai, dūda.ir vėl dūda,
rinkimų,
Syrija
liks
beveik
faktą,
kad
Lietuvių
Darbi

;.Vaičiūnas, Jonas J. RamaKaune įvykusiame dešim jog Prūsų lietuviams duoda bar aiškiai matome, kad lie
Vai tai dūda, dūdytėle,
nepriklausoma
z
valstybė,
ninkų
Sąjunga,
įkurta
to

r'Saliskas, Petras Juškaitis.
Tekina pas Kostą. ties apskričiu skyrių valdy ma Vokietijoj visiška laisvė. tuvių judėjimą norima siste^Mykolas Abračinskas ir Ma- kioj kilnioj dvasioj ir tar šiek-tiek priklausanti nuo
d'!'
/
*
bų ir apskričių komitetų su Taip pat ir Vokietijos kon matmgai numarinti. Todėl
Franci
jos.
Prezidentas,
Kurs
naudama^
aukštiems
ide

^'rijona Juškienė iš BrockOi, kolegės mano mielos,
važiavime, kuriame dalyva stitucijoj pasakyta, kad Vo mes griežčiausiai protestuo
turi
būti
Muzulmonų
tikė

Ką
ta
meilė
daro
—
alams,
nepailso,
ir
toliau
pa

Mass.
vo 195 atstovai, buvo vien kietijoj gyvenantiems, kurie jame prieš tokį vokiečių vy
Geriau būsiu aš be pietą,
sirengus savo nusistatymą jimo,. turės kiek apribotą
Susirinkimą atidarė su
balsiai priimta rezoliucija, nėra vokiečių kilties (t. y. ir riausybės elgesį, pakeldami
Negu be bazaro.
palaikyti: "dirbti su Dievu ir valdžią sušaukt ir paleist
Z inaida kun. F. Kemėšis.
reikalaujant prof. A Vol lietuviams) leidžiama visai savo balsą į visą pasaulį, kad
parlamentą,
kurs
bus
nor

su.
sveiku,
protu
ir
palaikyti
Vai, dūda ir vėl dūda,
J? trumpai paaiškinęs suma
demarą kviesti prie tvarkos. laisvai .rūpintis savo kultūri mus mūsų sunkioj kovoj dėl ,
maliai
renkamas
kas
keturi
išeivijoj
tikėjimą
ir
lietuvy

Vai tai dūda, dūdytėle,
inytosios organizacijos tiksVisiems žinomuose gar niais reikalais. Bet tas vis savo kalbos ir būdo išlaiky
Negu be bazaro.
metai.
g lį^ 'kun. Kemėšis perskaitė bęsiuose interviu prof. Volde kas yra iš tikrųjų tiktai ant mo užstotų. Kažin, ką saky
^'lįglaikinę konstituciją, kuri Taigi, broliai, panaujintu
Šoku tango ir fokstrotą
maras save sutapdino su popieriaus, o praktikoj da tų vokiečiai, jeigu Lietuvos
t*
Net kojytės sopa,
r sų;-pataisomis buvo vienbal- uolumu varykime tolyn tą
valstybe^. kabineto krizę roma visai kitaip.', Vokieti valdžia pasiimtų tokius vo
Vokietijos parlamentasO
sustojus
klausiu
“
myli?
”
k šiai priimta. Buvo duotai garbingą uždavinį, kurį 15 Reichstag. atmetė nąeijonaskelbė esant valstybes krize jos lietuvių susivienijimui kiečių žygius pavyzdžiu ir
“Ne, tik bubikopą..” .
^ įnešimas ir vienbalsiai pri- metų atgal ant savęs užsidė- listų sumanymą paskirt
ir pranašavo kraujo pralie daromais kliudymais mes tu panašiai su vokiečių draugi
' Vai, dūda ir vėl dūda,
lįimtas įsteigti organizaciją jome.
jimą. Ar tai padorumo pa rėjome jau ne kartą progos jomis Lietuvoj pasielgti).”
700,000 dol. antrojo šarvuo
Vai tai dūda, dūdytėle,
pasiguosti. Atrodo, visai
|<.:yardu Lietuvių Darbininkų
to laivo pastatymui. Balsų,
žymys? " ' ’ •'
•
' Net kojytės sopa...
įf-Sąjunga. Tada iš susirin-|
Kai prof. Voldemaro ka taip, kad su Prūsų lietuviais
buvo 270 prieš 129. Prezi
B.Br.
elgiamsi, lyg jie būtų po iš IR MAHOMETONAI PROTES
e-t'kusiųjų prisirašė 25 asme' (“Rytas”)
lbinėto
p.
p.
ministeriai,
madentas
Hindenburg
kalbėdav
ATEITININKAI ŠAUKIA
TUOJA DĖL BOLŠEVIKŲ
imties įstatymais. (Ausnah^iys, įmokėdami įstojimo po
—----- —
TERORO
megesetze). Mes dar gerai
dolerį. .
DIDŽIULĮ KONGRESU
“Slowo” praneša, ’ kad
atsiminsime, kaip 1927 m.
Nutarta išrinkti valdybą,
birželio mėn. Vokietjios lie šiomis dienomis Vilniuj gy
iri užimtų vietą iki pirmu
KAUNAS.
Ateitininkai
tuvių sušivienijmas buvo su veną Rusijos emigrantei
tinio seimo. Į valdybą buvo
šiemet savo 20 metų nuo įsi
rengęs ekskursiją į Klaipė mahometonai pasiuntė pro-.,
išrinkti sekamieji asmenys:
kūrimo sukaktuvėms pami
dą. Tuomet Gumbines val testo telegramas prieš ma
dvasios Direktorius Kun.
nėti šaukia didžiulį kongre
džios prezidentas iš mūsų, hometonų persekiojimus So
.$*/ Kemėšis; Pirmininkas
są. Jis įvy^s birželio 21, 22
kaip nė iš vienos kitos drau vietų Rusijoj-Popiežiui, E^ Motiejus Žioba; Pirmininko
ir
23
dienomis.
Kongreso
gijos, reikalavo 50 pfenigių gipto karaliui Fuadui, HedEpPagelbininkė Marijona Jūšmetu
bus
daug
paskaitų,
iš

už kiekvieną narį, kuris žaso karaliui Ibn Saudui
įfCidenė; Raštininkas Jonas-J.
kilmingų posėdžių. Daug
prie ekskursijos prisidėjo. Mekoj ir lenkų respublikos
įg Ramanauskas;
Iždininkas
bus
ir
dainų,
Sporto
šventės.
Paskutinį laiką vėl Tilžės prezidentui. Telegramose atB*Mykolas Venis; Finansų
Bus suvaidinta misterija.
miesto magistratas negirdė vaizduojami baisūs maho
Raštininkas Petras GrinkeIkyičfus;' Iždo Globėjai Vin- Organizuojama ir ateitinin
tu būdu į mus kabinasi. Vo metonų bažnyčios persekio
kų spaudos paroda. Tai bus
kietijos lietuvių susivieniji jimai Sovietų Rusijoj ir_
Pęjps Kudirka, Pranas Kuras
katalikiškosios, mokslus ei
mas savo salėj retkarčiais prašoma pagalbos ir užtariJonas Petrauskas,
rengia vakarėlius. Už kiek mo.
mt^ifutarta steigtis išleisti nančios, jaunuomenes, lai
mėj
intų
šventė.
gatavo laikraštį. Kad tą kuovieną tokį lietuvišką vakarė
MM IJJJinjį UXTVV(M
lį magistratas prašo mokes
^Wričiauaia įvykdinti, nutar- - Ateitininkų Federacija yy KMžuamąni
čio (Vergaugųngssteur), o
į ninku nuo narių pasto ra didžiausia mokslą einan
D>s?crifa^viM>^L< ?x •’*;
'. ’•.
te Sąjungas vardan spaus- čios jaunuomenės organiza
tai tiek, kiek negalima sumo Kati nas. Dabar Lietuvę# 4 >
Stovi
ii
taiRs
;
&iia^:»£*V'
V
Kneiž3^,^.
‘
lilaŽei*t(dM>^;jR
J
mirksi
į
J.*
Pitr
kėti. Dabar Vokietijos lietu- kalėjimuose esą apie 3,400
aįęi įsteigti. IJun. F. Ko- cija. Ir iš jos daugiailsia ga
, T. ŽUimkw,'-V.*Ktiditka?ir'J.<farotos*flKHW^
V
vių susivienijuaM rtl gavo Vai i ui K&UDO V
lėšis vienbalsiai išrinktas lima tikėtis, kad sukurs
Įttarad *1 ••concbdaM matte Sept 12,1215 at
ander tha Act oi Mareb 1,

poat flfflea at Boriso, UMri
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pirko visi, kas, norėjo prisi Inspekcija tokį nuostolį
dėti prie Laet.pramonės ku- išveda todėl, kad visus ligti; - šiol "nudirbtuosius “Galy
nmo>
.
;
!
Ravirijoi komisijos pranešimas, bės” darbui laiko bever
Balandžio palyginti, labai mažas. Ūkio
kurį suyasė reviziją-daręs į. čiais. Kurso skirtumą kėi- > Tur būt, mažai kas iš kau taip prašmątųiai pakrikštyva
bankas, .kur1 buvo padėti
Linartas, .buvo labai trum ciant į litus — 418,000 — ji niškių yra Įsigilinęs į inūsų tomis gatvėųūs tikrfaujSfofS
visuotinis “Galybės” “galybės” pinigai, atsįįygipas. -Kąltinama valdyba, laiko nuostoliais. Iš akcinin
laikinosios - sostinės , gatvių visame pasaulyje
įį-vės susirinkimas. .
- no pagal kursą, o prekybos
kad nuo 1925 iįa. nešaukę vi kų ir skolininkų taip pat
visko dabar nebūsią galima pavadinimus. ? Bet verta:
Tikrą tiesą pasakina,
■-ė V Kvorumui akcininkų su- ir. pramonės bankas daug
suotinio susirinkimo, kad
pridėtas vargas gausiai ap sų miesto tėvai ■ šerijonnK 1
•
sidarius susirinkimą prade- mažiau.
Vis tik derėtąsi su užsie per maža surinkta keliavu išięškoti. _■
simokės. Kito miesto, jau gatves krikštiję su ypatingrfj
‘jo p. Linartas, pirmininka- Nutarta ieškoti naujos iš nio firmomis dėl statybos. 13 sių į Ameriką, kad tie patys - “Galybė” palieka gyvuoti
' • vo kan. P. Dogelis.
eities. Buw) pasiųstas į A- jų atsiliepė. “Allgemeine valdybos nariai ėmę algą ir Visuotinis susirinkimas a- nekalbant apie , sostines* su įniršimu, ir dabar laiirnriĮffiO
" i \
Įdomiausia buvo išgirsti meriką p. GabryB, tačiau Gesellschaft” net atstovą 8 proc. už akcijų platinimą pyskaitą priėmė vienbalsiai.
Kaunas turi tokių dariu^
į valdybos pranešimo, kurį jam nesisekė. Tada 1923 hl šiomis dienomis atsiuntė ir etc.
%■
Tuos akcininkus, kurie dar
e Želigovskio harmoningų gatvių varduoji
padarė “Galybės” reik, ve buvo ten komandiruoti b-yės žadėjo už 333,357 dol pa
nesumokėjo
pinigų,
nutarta
Inspekcijos aktas
kaip Altų,Baritonų,SopTaKB
Kiaušinį
dėjas inž. Skripkus. .
akcijų platinti pral. Olšaus- statyti gerą hidroelektrinę
išbraukti.
Skolininkus
para

'
*A
V
Jis buvo sustatytas po. l
mį Tenoru, Apynių,
Inž.x Skripkus nupasako kas ir inž. Pauliukonis. Bet. stotį, bet... kad taip atsiti
mėn. revizijos 1929 m. gale. ginti atsilyginti arija trauk
Daug margučių mes išdaužėm
čių, > Braškiu, Kanapių
ti jęs visą “Gąlybės” istoriją. ir jie, nežiūrint gana dide ko, bent dabar nieko realaus
ti
teismo
atsakomybėn.
Per Velykas, — ’
Pagal tą aktą “Galybės”
/..Pasirodo, jog steigėjais bu- lių pastangų, surinkę tik negalima padaryti. Anot inž.
dėl ne Pilypo iš Kanapių?)]')
b-vė aktyviai veikusi 1923- Likvidacijos klausimo su Tiktai vienai senas kiaušas
; vę: praL Olšauskas, inž. 92,000 dolerių. Nutarta ieš Skripkaus, daugiaūsoia čia
Pasiliko.
Kriaušių,- Obuolių,
26 m. Turėjo savo- biurą, sirinkimas nutarė nekelti.
sPauliukęnis, inž. Skripkus, koti paskolos. Per konsulą?į parėję nuo seimo ir kai ku
Serbentų,. Sėmenų, Slyįtįį^
darė tyrimus etc. Buvo pa Susidėjus patogesnėms ap
Generolas Želigovskis
Markas, inž. Šliogeris ir kt. Bielskį ir kažkokį Naginį į-j rių asmenų,. kurie dėl blo
Šermukšnių, Vaisių,- Va-ti
Jį padėjo,
daryti žygiai dviem hidro linkybėms turto vertė galin
- Jos tikslas buvo gaminti e- sibravė inž. Pauliukonis į gos valios ir nesusipratimo
Ambasadoritj seimelis
I
šuoklių, Vyšnių, Žemuogių^
elektrinėm stotim pastatyti. ti pakilti ligi 100,000 lt. Dalektros jėgą miestams, mie Westinghouse kompaniją, Į visą darbą sutrukdę.
Užperėjo.
Bet atsiradus kliūčių “Ga ryti žygių stfeiti į kontaktą
Siūlų, Plytų, Vinių, cVZcm/'
steliams apšviesti, fabri kuri duodavo užsienių pra-1
ti Kasos stovis
lybės” b-vė nuo 1926 m. be su norinčiais darbuotis šito Tai ne paprastas margutis,
Danų, Estų, Lenkų (taipgi
kams varyti ir trąšoms dirb moninkams paskolas. Inž.|
O spygliuotas,
je
srityje
ir
sekti
padėtį.
veik
nieko
nebeveikianti.
Lenkų!), Nor vegų, Olandų^
ti. Bendrovė pradėjo veik Pauliukoniui apgynus “Ga-| Pranešimą padarė buhal
Aht margučio to'vištele '
Kadangi, anot inspekcijos, Į valdybą išrinkti: inž.
Slavų, Švedų, Darbininkų,
Karūnuota.
ti 1921 m. Nutaria sukelti lybės” projektus tam tikroj | teris p. Šidlauskas. Tiktai
Skripkus,
kun.
Bartuška
ir
esą
padaryta
610,717
lt.
nuo

Mėsininkų, Vežėjų ir L
kapitalas ligi 25,000,000 komisijoj, kompanija sutiko | nuo 1925 m. užvesta dviguba
p.
Dauknys.
Jau
devintos
štai
Velykos,
stolių,
bendrovė
turinti
lik

•- auksinų, kad būtų galima duoti 6,000,000 dolerių pa-Į buhalterija. Pirmiau būta
Prieš tokį metodingą, išKai tas kiaušas
viduotis. A ų
.
kiek
netvarkos.
.
’
z tiprądėt darbūs. Todėl buvo skolą iš 6 pro<L, tik parei
Guli mūsų Vilniaus krašte laikytą gatvių krikštijimą^
Pasišiaušęs.
z išleistos akcijos 2,500 auk kalavo Lietuvos vyriausybės 1922 m._ pajamų buvo 11
tiesa, prinėipialiai nieko ne- ;
miL,
išlaidų
6
mil.
markių.
garantijos.
Siųsta
į
Kauną
|
sinų, vėliau pakeista po 100
galima sakyti, tik truputįti
IŠ LIETUVOS DURPIŲ ŪKIO
Ir ilgai dar nor’ gulėti
lt., kurias bendroves Įgalioti ekstra telegrama, bet garan Pakeitus auksinus litais ba
gaila, kad miestą tėtfainęišti*
Aiškiai matos.
visiems pardavinėjo. Mar tijos nesulaukta. Pasirodo, lanse gauta 1,003,000 lt. De Lietuvos pelkės ir durpy būdu ir Šiaulių apskr. — Ak, vyručiai, neapseisim
naudojo visų galimumų.
Be
granatos!
ficitas
tuomet
buvo
'3,740
lt.
kas, “Galybės” įgaliotinis, kad vyriausybė kažko delsu
vyzdžiui, kaip puikiai skaroti,
tonų iš kurių 1,800
nai sudaro apie 180,CMM) ha. 19,800
k
•
apvažinėjo beveik visą Lie- si. Sudaryta komisija nuta 1923 m. jau 39,800 lt. defi
Jbėtų greta IPupijy Olandų^
Jeigu norime tą kiaušą
ploto arba apie 4% visos te tonų rankiniu tbūdu ir 18,' tuvą, bet reikalingo kapita- rė garantiją “Galybei” cito, nes būta per 100,000 iš
Vežėjų gatvių, Kopūstų ar -j
Supešioti,
OOO tonų mašininiu būdu.
ritorijos,
neskaitant
oku

laidų.
(Reika
pastebėti,
kad
Ak,
vyručiai
neapseisme
duoti,
bet
finansų
min.
p.
j
lo nesukėlė. Vig^dėlto pra
Burokų, Hotentotų ir kitų’
Jei palyginti iškastų durpių
puotos
lenkų
dalies
ir
Klai

Be
armotų!
dėjo veikti.
Petrulis vis dėlto atsisakė. tas deficitas pažymėtas toks
mums draugingų ir tofciyti
kiekį
1919
—1920
m.
su
1929
mums artimų profesijų kaipti
Eiguliuose'išnuomuota 10 Sako, ir čia intrigavusi da didelis, kad finansų minis- pėdos krašto. Šitoks pelky
metais, tai tas kiekis yra Daros koktu vien pažvelgus
terijos
inspekcija
visas
išnų plotas palyginti su kai
Auksavežių profesijų varti
Į tą kiaušą.
/ ha. žemės ' hidroelektrinei bartinė belgų elektros ben
trigubai pastaraisiais metais
Į
laidas
kelionėms,
tyrimams
Vai,
kad
gi,
kareivėliai,
dais pakrikštytos gatvėsttiti^
mynų latvių tokiais pat plo-1
stočiai ant Neries statyti. drovė. Pral. Olšauskas ir
j
didesnis.
Jį
sudaušme?..
*
t
Pradėta daryti tyrimai, Žu- inž. Pauliukonis buvo po 4 įetc. laiko deficitu, nes ben- tais yra nedidelis.
I ' •
' :
f
”
Bet nereikia pamanyti,< a yo išdirbtas net./projektas. mėn. paršaukti . į Lietuvą. t
du^rirc^alju visų' L 1929 metais buvo išnuo- . . - > Nębėlaųkim dešimtųjų
ką miesto tėvai .sugėb^ti^muotą įvairioms Įmonėms aMes Velykų,
'
Tačiau dėl per menko kapiKad elektros 'energijos Į 1926 m. deficito 151,000
sausus praktiškus amęri^jęfe
mūsų pelkių sudaro durpy pie |5OO ha. durpynų, kur
■>
Okupuotą
mūsų
šalį
1
organizacinių
išlaidų
11,800.
> talo nuo darbo susilaikyta. tiekimo reikalas bdvo aktu
čius sekti. Jų duotuoš&vaę^
Išvalykim.
nai
su
plonais
sluoksniais,
buvo
pagaminta
30,500
to

>1927
m.
deficito
153,000,
org.
Gavus iš valdžios leidimą alus, prašyta vyriausybės
duose yra ir drąsią fantaaiti
128 m. de- mažai arba visiškai netin nų sausų durpių. Didžiausia
prof. Kolupaila padarė ty koncesijos elektros stotims I išlaidų 11,000.
jos polėkių. Juk Degtukų,,
įmonė,
“
Amerikos
Lietuvių
išlaidų
Į
ficito
152
1
/2
tūkst.
kančiais
techniškai
naudoti.
rimus ant Nemuno ties ant Nemuno ir Neries staty
Grąžtų, Koklių, Nyčių,nR&į
1929 m. galutinai Oficaliais daviniais mūsų Akcinė Bendrovė” turi iš pradeda intensyviau tvarky
Verkne—Nemaniūnais. Bet ti. Seime įstatymas tuo rei 110,400.
binų, Servituto, Siūty, Spyir čia darbai nepradėti, nes kalu praėjęs dviem skaity I viską suvedus . nuostoliu tinkamų kurui ir kitiems nuomojusi Rikykos' durpy tis ir žymiai pavaduoja ki nu, Staklių, Stiklų, Šeivų/
1923 m. surinktas auksinais mais, trečiuoju jau užkliu 150,000. Kasoje nieko nėr, reikalams naudoti durpynų ną, kur pagamina kasmet a- tą kurą: mišką, anglį ir kok- Virvių gatvių vardų ^kąti
kapitalas krito ir pasiliko, vo, ir visai nebuvo svarsto- S nes kai kurie asmenys pali yra 65,648 ha. su 1,969,291,- pie 20,000 tonų durpių. Ši s£ Šitoks mūsų kraštui skambvje tikrai yra kažkas,
nko skolingi, nevisi akcinin- 962 riti išteklium šlapių dur tomis durpėmis varo didelę reiškinys yra visais atžvil
eteriško, didingo, sostinisKo£į
Ikai atsilyginę. Visoms su- pių. Šitas šlapių durpių elektros stotį, kuri teikia e- giais naudingais. Tik tenka
'' ' .
“L.'A»
•
YPATIŠKAI VADOVAUJAMA
Ilinams pateisinamieji doku kiekis gali duoti apie 200,-. nėrgiją ir šviesą visam Šiau- daugiau dėmesio atkreipti į
DIDELE EKSKUBSUA
llĮų miestui ir Radviliškio durpių i,ūkį, tkuris gali duoti
mentai yra.
000,000 tonų sausų durpių.
I Bendrai išlaidų padaryta Didžiausi durpynų plotai y- m.; kitą dalį durpių par daug valstybės iždui paja
apie 174,000 lt. Jų tarpe— ra Šiaulių apskr., t. y. 11,- duoda geležinkelių reika mų: suskalsinti mišką, su
Prisidėkit prie ekskursantą kurie
J kelionėms į Ameriką 72,000, 844 ha. su išteklium 315,- lams ir centraliniam namų taupyti pinigų, kuriuos išdalyvaus minėjime 500 metimų
apšildymui. ,'
|| už leidimą vyriausybei 25.mirties*'sokaktuvią leidžiam užsienin pirkdami
550,022 m3 ir Mariampolės
||000, akcijų spausdin. 3,000, apskr. 8,439 ha. — 254,817,- j Per 1929 metus iš durpių anglis ir kitokią kuro me
D. L K. V Y T A U T O
7
|| brošiūros 5,000, p. Gabrys
I ūkio gauta 106,367 lt. pelno. džiagą.
A. Požėla
900 m3.
:
Išplaukiant
f
|| kaltas 12,000 lt. už parduo(“L. A’.”)
Į Kaip matyti, durpių ūkis
Kai
kurie
durpynai,
ypač
HOLLAND AMERICA LINUOS II tas akcijas, Baltutis .4,000
[ lt. ir Markus 8,000 lt. Tyri- Šiaulių apskr., yra labai
vėliaviniu laivu
|| mo darbai atsiėjo 48,000 lt. turtingi storu durpių sluok
sniu net iki 9 metrų gylio.
STATENDAM
Kaip sn akcininkais?
Visos Lietuvos vidutinis
iš New Turko
|| Akcijų išpirkta-5855, šu- durpynų gylis yra nuo 2,4
Skandinavq-Amerikos Linij
RUGPIŪČIO 16
|l taokėta 8,557,641 auks. arba iki 4,8 metrų;; . Per 1929
/
■ * . .
’ • ■. •
|| 148,087 lt. Daugelis už ak metus visoj Lietuvoj buvo
Nužeminta laivakorčių kaina j abu galu. Puiki kelionė ir malo
i Asmeniškai
nus putatnavimas. Tiesioginis gelžkeiių susisiekimas 1 Klaipėda per
Rotterdams).
. ti • - lį eijas paliko-skolingi. Iš vi- pagaminta 85,500 tonų dur
vadovaujama
Informacijų atsiklauskit pas Amerikos Lietuviu I>aiyakor8ų
LIETUVOS VYČIŲ
IĮ so akcijas pirko 875 asme- pių. Iš jų rankiniu būdu
Agentę Asociacijos narius. ,
per KUN. G. M. čtSNĄ
MISS J. LEONAIT£_ “Amerikos Lietuvio” Agentūra,
tĮnys. Kai kurie labai daug; — 55,000 tonų ir 30,500 to14 Vemon Su, AVorcester, Mass.
/
|| pav. inž. Skripkus 1,773 ak nų
J. AMP.JLkZIEJUS. 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
mašininiu. DaugiauEKSKURSIJA
.T. VASILIAUSKAS, 814 Bank St, Waterbury, Conn.
- ■ lį
cijas, kun. Bartuška 300 šia durpių iškasta buvo 1929
A. S. TREČIOKAS, 197 Adams St, Nevari, N, J.
J. SEKYS, 226 Park St, Hartford, Conn.
J ake., Kairys 101, kan. Šau metų Vilkaviškio apskriti—
“NAUJIENOS,” 1739 So. Halsted St, Chicago. I1L
Birželio 14-ta Dieną
X VELECKIS, 502 South Avė., Bridgeport, Conn.
lį
lys
per
100
akc.
Akcijas
26,100
tonų
durpių
rankiniu
P. BAI.TUTnS, 3327 S. Halsted S t, Chicago, IiiUivu “tnUTRD STAT18”
“DIRVA,” 6820 Superior Avė., Cleveland, OMo.
—------------ ----- —---------------i
K. MAKAREVICIUS, IK Liberty St, Ansonia, Conn.
LIETUVON
N. VAISNOR.A, Franklln Savlngs & Trust Co., Plttsburgh, Pa.
LIETUVON
rnas. Ir čią, sako, veikę kaž
kokios pašalinės jėgos. Prie
~I IY spimn nieko negalima
buvo veikti. Perversmui įvykus, kreiptasi į min. kabi
netą, bet ir teų liepė palauk
ti seimo sušaukimo.f Taip
pradėtas darbas turėjo su
stoti. .; *
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Į LIETUVĄ

I

J. J. URBSZO, 187 Oak Rf., Lavrence, Mass.1’. MOLIS, 1730 — 24-th’St, Detroit, Mich.
- /
■
J. G. BOGDEN. 322 West Long St, DuBois^Pa.
' ,
J. ZOLP, 4559 S. Paulina St, Chicago. IU.
V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St., Chicago. I1L
,
A. VA RASTUS, S. 12 & Carson St, Plttsburgh, Pa.
“TARPININKO” Agentūra, A. Kupstas,
322 W. Brofidvay, So. Boston, Mass.
MISS .T. RODTS (IlauktytP), 50 Sterllng St, Worcerter, Maus.
N. GENDROLTUS, 395 Broadvay, South Boston, Mass.
J. KAŽEMSKAS, 793—797 Bank 8treet Waterbury, Conn.
T. BARTKEVIČIUS, «78 N. Main Street, Montello, Mass.
K. .SfpAįjftAS, 875 Cambridge. St, Cambridge, Mass.
'
J. yiTKAURKAS, Richmond Trust, Co..
’ 2701 E. Alfeghony Avė., Phlladdphla. Pa.
MATAS BlEKfiA, “Sandaros“ Agentūros vedėjas.
373 Kenslngton Avenue, lloseland, Chicago, III.

EKSPRESINĖ KELIONĖ į EUROPI
Per Hamburgą Mūsų Moderniniais Laivais
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KLAIPĖDĄ

dLk. VyUut*ė Didy^s

Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

į* ST' LOUIfl, MILWAUKEE IR CL1V1LAND
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SMAGIAUSIA- PATOGIAUSIA - KELIONE

I^miluoja reguliariai kas suraitė.' prieinamos kainos. Tieslbginlni gelžkellals sosistekimaL mi Lietuva. Taipgi reguliariai
lftpiaukimni mtjs populiariais kambariniais laivais:

Dėl informaciją kreipkitės Į lokalinius ageutaa musą
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AS GIRDĖTI LIE1
KOLONIJOSE
Mankus, Fabijolė, jo duktė — p-lė
J. Steponkiutė, Tartulijus —» Ro
mos prefektas — V. Rimša, Kor-

iti keletą paskutiniųjų įvy-

Motinų Diena.
metinę motinų pagerbimo
•'Šventę, mūsų sąjungietės visuomet
^gražiai mini. Ir šįmet Moterų Są<£nngos 5-tosios kuopos narės pasi-

?Stalo aukodamos savo maldas už
gyvas, ir mirusias savo motušes.

vinas, jo sūnus — V. Blaveckas,
Fulvijus, Sirijos pasiuntinys — J.
Svirskas, Sabestijonas, Romos ge
nerolas krikščionis — J. Grigas,
Kolpurnas, Romos oficierius — A.
Valatkevičius, Judėjus, ofieiehius
— F.4 Puzara, Kolesmo, užvaizdą
— J. Grigas, Šv. Agnietė — S.
Blaveckaitė, Syra, vergė krikščio
nė — A.Žemaitaitė, antra vergė,
Afra — O. Mešukaitė, trečia ver
gė—Graja — O. Žiukaitė.
>
Be to, buvo- paįvairinimų, kaip
tai p-lės B. Sidabriutės dainos, pa
nelės G. Vaitekūnajtės smuiko so,lo, deklamacijos ir šokiai jaunų
vaikučių, ir p. Bliūdžiaus benas.

i

-

įys didžiausios durys lietuviu tau
rihkimuose atstovus ir jiems įda
tos apvaikščiojimui. Ir ištikro, lie
vus-savo kuopų ar draugijų nuta
tuvi, kas tik gyvas, ruoškimės,
. Šioje lietuvių kolonijoje yra su- rimus, prisiųsti liepos 4 d. į viršspieskimės ir pasirodykime, kad
salę.
t..; *
sitvėręs “Jaunuomenės Choras.” • minėtą
'
•
u
mes esame 'lietuviai, mylinti savo ,
Iki šiol apskritis susirinkimus
Tai yra vienintėlė jaunimo orga
tautą ir jos genijų.
nizacija šioje lietuvių kolonijoje, laikydavo penktadieniais vakare
Tos dienos programas bus labai kuri turėtų palaikyti lietuvybę Karalienės Angelų salėje, bet pra
, gražus. Aštuntą valandąjyte, šv. tarpe jaunimo Amerikoje ir dirb dėjus liepos 20 d. sekmadienio su
sirinkimai bus sekmadieniais, 7:3Q
mišias atnašaus mūsų klebonas J. ti dėl mūsų tėvynės Lietuvos.
vai. vakare. Vietos bus paskelbtos
Lipkus, už visus v lietuvius karei
Bet yra visai at Virkščiai.!. Kai
vius, žuvusius kovoje už Tėvynės
po lietuvių choras turėtų pirmoje vėliau.
laisvę — nepriklausomybę.
Per eilėje mokėti Lietuvos himną, bet j Pabaigoje gerb. J.v Liudvinaitis
šv. mišias D. Vytauto kareivių
chorui nė į galvą neatėjo. Buvo ] užprašo visus Bipoklyno lietuvius
draugija ir kitų d'r-jų atstovai “in
pageidavimų iš choristų, bet cho I katalikus dalyvauti išvažiavime
corpore” priims šv. Komuniją.
ro vedėjas pasakė, kad jau yra iš I kuoskaitlingiausiai. Atstovai noLaike iškilmingų šv. Mišių gie mados išėjęs ir Lietuvos himnas Iriai pažada netik patys važiuoti,
dos didysis parapijos choras, ku yra jau pasenęs. (Gal šio choro ve Į bet ir daug savo/draugų ir pšžįsris labai gražiai yra išlavintas dėjas mano parašyti naują him I tarnų nusivežti į Linden -birželio
129 dieną.
ną?).
prof. S. V. Railos.

Todėl tolimesnieji apylinkės lie
tuviai, norėdami dalyvauti taip
gražiame paminėjimu su bažnyti
nėmis pamaldomis, malonėkite at
silankyti anksčiau.
x

- , , Vakaro programas

Ir šis choras yra tik dėl.choro
vedėjo naudosJ’ Vieną vakarą sa

vaitėj mokinasi dainuoti, o nė vie
no tinkamo-.padengimo nepastatė
scenoje. Kaipo choras turėtų pa
statyti scenoje operetę arba pana
šiai. Tiesa, vieną kartą parengė
teatrą ir koncęrtą. Teatras susi
dėjo iš dviejų veikalų ir monolo
go. Vedėjas paėmė 36 dolerius už
išmokinimą... nebuvo už ką paim
ti.
'
;

Šv. Kazimiero Draugijos ęentras
Didelė, trukšminga Vyčių eks.
iš Kauno praneša, kad sekantiems ]kursiją išplauks iš New Yorko
nariams pasiųstos knygos grįžo iepos 5, 1930, Skandinavų Linija;
atgal:
. .
. " •_
aivų —“Frederik VIII”
(per
1. Tamkus Kazimeras, 572 Mar- 'Copenhagen) į Klaipėdą, ši tre
čia Vyčių ekskursija bus viena iš
ket St., Newark, N. J.
didžiausių ekskursijų paakinėti
2. Burba Pranas, 458 Main St., Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
Edwardsville, Pa.
Vytauto 500 metų mirties sukak
3. Medonis Petras, 526 Tam- tuves. Kas važiavo su Vyčių eks
many Way, Homestead, Pa.
kursija, nepamiršo linksmaus jau4. Varanąuskas Petras, 4500 nimb žavėjančių lietuviškų daine
Honore St.> Chicago, UI.
lių, gražių vakarėlių, lietuviškų
5. Blaznutė Jėva, 63 Main St., valcų, polkų ir visokiomis pramo
gomis patįs linksminosi ir kartu
Ashley, Pa.—_
linksmino keleivius. Kelionė jū
6. Jakavičiutė Anielė, 233 E.
t
\
romis pasidaro neilga ir maloni.
Aye., Bayonne, N. Jx
Ši Vyčių ekskursija žada Būtį tik
. 7. šeštakauskienė Anelija, 2423 rai' paminėtina.
Alice Avė., Detroit, Mich.
" •
— r
Norintieji važiuoti Lietuvon ir
A
'
Darbas—Žingsnis—Ūpas
Matyti čia yra pakeistas adre tinkamai paminėti Vytauto DiLDS. 2-ra kuopa dirba ir savo sas ir savo laiku apie tai nieko ne džiojo sukaktuves, kviečiami pri-z
darbais džiaugiasi. Gegužės-30 d., pranešta šv. Kazimiero Draugijai sidėti prie šios didelės Vyčių Jau
Romuvos parke, LDS. N. A. aps
Šiuomi nuolankiai prašau, auk nimo Ekskursijos.
kričio gegužinė pavyko. Buvo ščiau nurodytų asmenų galimai
Laive vietos jau reikia užsisa
daug svečių. LDS. 2-ra kuopa gra greitesniu laiku man pranešt savo
kyti. Dėl kainų ir tolimesnių, ži
žiai auga, nes turi energingų na tikrus adresus, arba jeigu kas ži
nių- kreipkitės į lietuvius agen
rių, kurie jos labui daug dirba.Vi notų kur tie asmenys gyvena, ma
tus.
sų ūpas geras. Jaunasis kunigėlis
loniai prašyčiau suteikti man j^
Adelė Rubliauskaitė,
Kneižis su parapijoųais pagerino
adresus. Už tai būčiau labai dė
Lietuvos Vyčių Centro 1-ma
Romuvos parką dėl žaidimų. Da kingas.
Vice-Pirmininkė ir Vyčių Ekskur
bar laukiame sugrįžtant savo my
Prie tos progos gal bus leista sijos Komisijos Narė.
limo klebono kun.. Švagždžio iš
paprašyti gerb. Šv. Kazimiero
Lietuvos su naujienomis.
Dr-jos narių visuomet kaip yra
Bronis Bartkevičius, I
keičiamas
adresas, nepamiršti, pra
LDS. 2 kuopos prot. sekretorius
nešti savo\iaują adresą arba tie
siog šv. Kazimiero Draugijai, Ro
(turinčių arti 6000 pusi)
tušės Aikštė 6, Kaunas,-Lithuania,
arba šv. Kazimiero draugijos įga ruošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
liotiniu Amerikoje. Tuomet visi
Gegužės 4-tą, man teko lankytis nariai būtų patenkinti gaudami nį,” didžiausią mėnesinį literatū
šv. Pranciškaus parapijoj Miners- knygas, o Draugija išvengtų be ros; mokslo, visuomenės ir akademiš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo
ville. Ši parapija yra nemaža. reikalingų išlaidų
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
Daug žmonių susirenka išklausy
Maloniai
prašyčiau
visais
šv.
dinys’’ darosi kaskart įdomesnis,
ti šu» mišių. Man teko' būti baž
Kazimiero
Draugijos
reikalais
ar
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
nyčioje kada šv. mišių auką atna
Haujaj
norint
įsirašyti
į\žv. Ka gu kuris inteligentas, vistiek ku
šavo klebonas kun. Mykolas Dau
zimiero Draugijos narius kreiptis rios profesijos jis bebūtų ir kur
mantas. .Jis taip-gi pasakė gražų
ir turiningą pamokslą.^ Prašė ir šiuo adresui Rev^S. Stonis, 4.. begyventų, jo neprenumeruotų ir
ragino, kad visi gausiai lankytųsi Providence St., Woreester, Mass. neskaitytų bent nuo 1930 metų
t
Kun. 8. Stonis,
j šv. misijas, kurias davė Tėvai

MONTELLO, MASS.

5:00 vai. vakare iškilminga va
karienė šv. Jurgio draugijos sve
Tą patį vakarą atsilankė į Blai tainėje. “Toast master” išrink
vininkų parengimą J. M» Pralotas tas M. Bagdon. Laike vakarienės
rinkosi žmonės į šv. Kazimiero pa- J. Macijauskas, Švėkšnos ''klebo seks pasveikinimai mūsų miesto
fTS^ijos svetainę pasižiūrėti links nas. Jam įėjus svetainėn, sutiko viršininkų ir kuopų’delegatų.
Pirmiaus šis choras skaitėsi ne
imo teatro “Motinos Širdis.” Vai- gausus sustojusios minios ploji
8:00 vai. vakare pradžia pro partinis. Bet lapkričio mėn. 1929
idiinmas visais atžvilgiais pavyko. mas ir p. Bliūdžiaus beno užtrauk- gramo. Vakaro vedėjas gerb. P. prisirašė prie Proletarinės Meno
Ypač malonu buvo matyti čia gi- tas maršas. Mat p. Bliūdžiaus e- Kazanauskas. Programe dalyvaus sąjungos
tai yra prie Komunisicinusį mūsų jaunimą užimant visas sama švėkšniškio, — ir paįvairin gerb. “Draugo” redaktorius L. tinęs bandos, kur visi chorai savo I
damas va*karą savo grojimais, pri Šimutis. Todėl bus mums visiems
įrolės ir gražiai jas atliekant.
dainomis garbina Maskvos dievai
Ir kodėl ne? Juk čia augęs jau- sidėjo prie pagerbimo savo buvu malonu išgirsti jo gražios kalbos čius. Nežinau, kaip šis Lynno I
nimas lankantis anglų teatrus, pri- sios parapijos klebono praloto 500 metų mirties p. Vytauto pami- choras galėjo . pakliūti į tokią
ęąm$rėjęs garsįų aktorių tekniškai Macijausko.
nejime.
rt garbingą bandą,” nes iš vaikinų
^apdirbtas roles, kaip tik ir gali ir
Kun. Petraičio perstatyas kal
Toliaus programoj dalyvaus tri ir merginų tarpo yra daugiausia
“ privalo imti didesnį dalyvumą lie- bėti, gerbiamas svetys trumpai nu jų parapijų chorai: mūsų mylimos geri katalikai; taipgi šio choro
į tuvių vaidinimuose.
piešė Lietuvos ūkišką gyvenimą, sesutės Pranciškietės ir mokiniai; valdyboje yra irgi geri katalikai.
£ Vaidinimo pertraukoje, adv. Mi- gi paskui perėjo į jos kultūrinę D. Vytauto Kareivių Dr-jos orkes Tur būt daugumas visai nežino,
Š leris pasakė trumpą, bet gražią ir sritį. Čia plačiau atpasakojo ą- trą ir Šių draugijų atstovai:
kad yra prisirašę prie tokios or
įr nuoširdžią prakalbą, atatinkamą pie Švėkšnos gimnaziją,' kuri yra
L. D. K. Vytauto Kareivių D-ja ganizacijos; kiti nesuprato, kas
pjtps dienos reikšmei.
-jo rūpesniu ir darbu įsteigta. Už —V. Nikšas, B^Bacevičhis, P. Ka>- tai yra per Proletarinė meno s-ga,
- Be to, buvo ir kitų paįvairini- baigęs kalbą patsai perėjo rinkda zanauskas, P. Kamsickas, R. Že o vedėjas-išgyrė ir tokiu būdu pa
mų, kaip tai: dainos panelių Girai- mas aukas dėl tolesnio išlaikymo, maitis; Šv. Petro ir Povilo Dr-ja kliuvo prie komunistinės bandos.
£ Šutės, Sidabriutės ir Adomąičiu- Švėkšnos gimnazijos. Užbaigęs — P. Medelinskas, J. Teiberis; Šv.
Todėl Lynno jaunimu? jau būtų
tės ir gražus p-lės G. Vaitekūnai- rinkliavą ir padėkojęs aukavu Petro ir Povilo Choro Dr-ja.— Pa- laikas , susiprasti ir rimčiau pagal
;_tės smuikavimas. Visos čia minė- siems, pralinksmino augusius ir• nelė O. Adomaitė, K. Rinkus; Šv. voti, kas tai yra Proletarinė meno
panelės yra sąjungiečių duk- mažus su tam tyčia vaikučiams Jurgio Dr-ja—A. Barčiauskas, K. sąjunga ir kokiu keliu ji eina ir
skiriama pasakėle. Kokį duosnumą. Lorencą; SLRKA. 54 kuopa — M. apsisaugoti nuo; visų išnaudotojų,
jvorcesteriečiai parodė šiam girti Čižauskas, J. Šidlauskas; Šv. Pet- kurie slopina ir trukdo tautinį Vei
nam kultūros reikalui,
neteko>• ro ir Povilą. Jaunimo Dr-ja — M. kimą.
Ą .
Kazimiero. Draugijos.
Bagdonu
patyrti. - - •-'•^7^
:'
?
..
ĮgąHotinis
Amerikoje
\
‘ ''r
rų Šv. Rožančiaus Dr-ja—ČiupPo šv. mišių teko dalyvauti su
lienė, M. Paurienė; Šv. Agotos
sirinkime, kurį pats klebonas ati
d-ja—O. Lorencienė, A. Martinke
darė ir visą tvarką vedė. Pastebė
vičienė; L. R. K. A. Moterų Są
jau, kad minersvilliečiai visa širjungos 42 kuopa — M. Rihkevičiedžia myli ir gerbia savo kleboną.
' 'z
i
D. L. K. Vytauto 500 m. mirties nė, S. ‘Grigaliūnienė; Panų Dr-ja
ŠTAI GREITA PAGELBA NUO
-Kun. Mykolas Daumantas būda
— p-lės T. Krividaitė ir O. Žalėa
sukaktuvių paminėjimas
Didžiojo New Yorko Fed. Aps mas Philadelphijoj pas kun. J. J.
PILVO PAKRIKIMŲ
'gabiūosius blaivininkii 25 kuopos
niūtė; "SLA. 60 kuopa — K. Pa
krities įvyko mėnesinis susirinki Kaulakį daug dirbo, bet būdamas
1930 m. liepos 4 d. Rytinių Val
Birželio 29 d., 1930 m., Vytauto šluostą, A. Krasnauskas.
Yra pastebėtina kaip greitai Nuga•Vaidintojus.
mas
gegužės
30»«L
vakare,
Karalie

Tone pažai i na nevirškinimų, atsirūgi
stybių
lietuviai
katalikai
turės
su

klebonu
čia
dar
daugiau
dirba.
• Patsai veikalas, atvaizduojąs mirties sukaktuves rengia ir vado
Rengkimės visi, nes tai bus vie
ma, gasus pilve ar viduriuose, galvos
nės Angelų par. salėje.
Atėjęs rado didelę skolą, bet kaip sivažiavimą, šv. Jurgio parap. sa skaudėjimų, kvaitulius, ir vėmimų, pa
r3»rtaųjų krikščionių—persekioji- vauja D. Vytauto vietinė kareivių nas dižiausių ir gražiausių mūsų
Dalyvavo
pusėtinas
būrelis teko sužinoti, per kelis mėnesius lėje, 207 York St., Brooklyn, N. Y. einančius delei naikinančių konstipacfmus ir kankynes, yra gražus ir pa draugija ir visos Grand Rapids, tautoje paminėjimų, kuris neišdiLs
jos pasekmių. Nuga-Tone užveria sa
draugijų ir kuopų atstovų.
Prasidės 10 vai. ryto.
jau daug atmokėjo.
Mich. lietuvių kolonijos draugijos. iš mūsų širdžių. /
mokinantis.
vy geriausius žinomus vaistus išvalys
Nutariama rengti išvažiavimą į
mui kūno nuo-delei konstipadjos susi
Sekanti asmenys ėmė dalyvumą: Todėl iškalno raginame mūsų
Visus nuoširdžiai kviečia
tos
Visos
katalikiškos
~draugšjds,
Bažnyčioj
visi
altoriai
pagražin

rinkusių nešvarumų, priduoda naujų
♦
I 'orėsi parką pabaigoje liepos ar
^Fabijus, Romos' senatorius — P. brangiąją visuomenę prie šio pa dienos rengimo komisija.
spėkų viduriams ir pagelbsti viduriams
kuopos,
taipgi
parapijos
malonės
ti.
Apie
kleboniją
ir
bažnyčią
vis

pradžioje rugp.. mėn. Tikslas šio
suvirškinti kas yra suvalgyta.
’'
minėjimo ruoštis
rengtis prie to seimelio. Rinkite
Jums priėmus Nuga-Tone tik per ke
išvažiavimo — kelti kapitalą būsi kas atnaujinta ir aptaisyta., Po
Prie šių iškilmių padidinimo ir
pietų buvo Gegužinės pamaldos. atstovus ir svarstykite įnešimus, lias dienas,.pasireikš žymus pagerėji
mai naujai vietos spaustuvei.
mas apetito, hesmagunrai su pilvu ar vi
gražesnio darbo nuveikimo turėtų
Maniau kad. rasiu kelias moterė būsimam seimeliui.
duriais išnyks, įpkstų ar pūslės įdegi
Apkalbamas
išvažiavimas
į
Lin

.y .
v
prisidėti kiekvienas, kurio širdy ir
mas sustos, miėgas.pasidarys poilsioden, N. J. Šis išvažiavimas yra - les, bet įėjus nustebau, kad reikėDraugijos nepamirškite parašy gas ir atgaivinanMs ir abelna sveikata
pi jie nepasistengs išauklėti juos gįslose dar teka D. Vytauto lietu
■yo baimėje, išlavinti juos ir įdupti
J
>'
rengiamas Rytinių Valstybių lie į jo net apsidairyti kur gauti vietą ti siunčiamiems atstovams manda pasidarys geresnė/\
' ..
■s ginklą prieš Įvairius gyvenimą viškas kraujas!
Jeigu jūsų apetitas yra menkas, ar
atsisėsti.
Tas
parodo,
kad
minerstuvių katalikų. Jis bus birželio 29
tus. Kiekviena kuopk turi teisę ba jei valgimas teikia nesmagumų, jus
Rgjas.
Pavojingiausi žmonių prieD. Vytauto kareivių ir kitų
girtybė, netikėjimas ir doros nud. Išvažiavimo programa bus ga i villieeiai yra maldingi žmonės.
siųsti pp 1 atstovą nuo kiekvienų turite imti Nuga-Tone ir atsikratyti jū
jtaas.
Ypačiai daug pavojų yra draugijų bendrai išrinkto komite
sų keblumų priežasties. Nuga-Tone y•
• '
■*.
na plati.__Bus žaislų, base-ball ir
iriuose besimokinančiai - jaunnome- to yra labai aukšta mintis ir gilūs
Dar vienas dalykas, kuris visų 25 narių ir parapijos po 3 atsto ra pardavinėjamas visų vaistų parda
Geriausia* be*imofcinančto jaunivinėtojų. Jeiga jūsų pardavėjas netu
koncertinė dalis. Dalyvaus apylin ątydą traukia, tai šv. Pranciškaus vus.
> drangas ir vadas mokyklos suole y- norai paminėjime 500 metų mir
ri jų steke, paprašykit JĮ užsakyti jų
kės chorai. Bus kalbėtojų, kaip parapijos choras. Šio choro giedo-*
Fed. Apsk. Valdyba dėl jųa iš savo dtiaberio.
dvidefimts metų leidžiamas ka- ties mūsų genijaus, didvyrio ir
Praėjus šaltai žiemai, ir atėjus anglų, taip ir lietuvių žodžiu, bus
ikų moksleivių mėnesinis žurnalas
jimas malonus klausyti. Jį išlavi
paisau palengvinsite sunkių auklėj 1- •nūsų visų mylimo tautos tėvo.
maloniam pavasariui, gamta kelia^ tai nepaprastas draugiškas katali
no ir diriguoja p. Mikutavičius,
Todėl bendro komiteto yfa nu- si iš miego ir puošiasi gražiais ža
kų
suvažiavimas
-7
arba
antroji
kuris toje parapijoje jau apie 20
“Ateitis.”
•arimas iš visų keturių šalių visą liais rūbais ir žiedais. Ji savo gra
Lietuvių
Diena,
kurioje
Vytauto
[metų
vargonininkauja.
_
ir motinos, nepagailėkite 10 lt lietuvių išeivija kvieti didžiausiu
žumu vilioja kiekvieną į laukus, Didžiojo ainiai, susirinkę į vieną
toteme (5 It. pusmečiai ir išrašykite
Ten Buvus
į žurnalą savo besimokantiems val- trimito balsų.
sodus arba miškus.
, vietą, padarys pažadus sekti Vy
MU. Tuo suteiksite jiems džiaugsTėmykite ir skaitykite laikra
Pasinaudodamas tuo laikotar tauto Didžiojo pėdomis.
*Atelti8” {domi ir nemoksleiviams.
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
ščiuose
ką
ruošia
Grand
Rapids,
nenumeratos kaina: metams $2.00,
piu Moterų Sąjungos Conn. aps
Tuojau čia pat—susirinkime bu
ąsmečlui $1.00;
moksleiviams me- Mich. didžioji lietuvių kolonija 29
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
kritys rengia gegužinę, kuri įvyks vo išrinkti darbininkai: 4 vyrai ir
iŠB $1.00, pusmeSui 50c.
d.
birželio.
Šioje
dienoje
atsidarys.
Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
Adr. “Ateitis," Kaunas, Laisvės Al. 3.
birželio 22 d. š. m., Buckland, Ct. 5 moterys.
Vieta yra viena iš gražiausių, kur \ Kalbėta apie ’važiavimo priemo
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
L. Vyčių 18-tas seimas įvyks
jyįlS- ji ■ j .....................................
bus galima pasigerėti gamtos gra nes. Nutarta važiuoti busais. Pra rugpjūčio 4, 5, 6 dd., Kenesha>
visų papasakos. •
žumais ir pasimatyti su visais pa šyta atstovų iš kuopų it draugi ,Wis. Laikas yfa labai patogus ir
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
žįstamais.
Svarbiausia, tai yra jų kad jie savo draugijose ir kuo tinkamas’.seimuoti, ypač leisti ato
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
ruošiamas gražus programas susi pose paagituotų ir surašytų norin stogas.
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
r <
Šiij/metų Amerikos Lietuvių R. K. Federacidedantis iš dainų, kurias išpildys čius važiuoti į Linden birželio 29
Tat visi, kurie manote anksčiau
į? jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso paapylinkių chorai. Yra užkviesti |- d. ir priduoti vardus ir pavardes paimti-atostogas, kad nep&mirššaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
žymūs kalbėtojai Taipgi dar. pir sekančiame susirinkime, kuris bus tnmėte Vyčių Seimo, dienų ir vie
^*'d<L Šv. Trejybes lietuvių parapijos salėje, kamsį pas Adams Street ir New York Avenue, Newark,
mą kartą dalyvaus jaunametės są birželio 20 d. Karalienės Angelų tos.
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
jungietės
iš
Hartfordo
.ir
New
BriGeriausia šią vasarą atostogoms
parapijos salėje, tuoj po pamaldų,
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
New Jersey.
'
•'
taino. Jos irgi prisidės prie išpil vakare 8 vai. Kelionė į Linden ir proga —> tai Vyčių Seimas. Kerius ar kiti.
C ' Visi A. L. R. K. Federacijos apskričiai, skydymo programo.
atgal busais kainuos $1.00, kuris nosha yra gražus miestas, ant
‘^MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
Sąjungietės savo
kolonijose bus mokamas iš kalno užsiregis ežero kranto. Medžiais apsodin
riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drauviršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
stengkitės sukviesti koskaitlm- truojant.
f CT08 bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai
tas, gražiais parkais papuoStas.
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
giausia svečių dalyvauti šioje ge
Rytinių Valstybių Seimelio rei Oras tyras. Apylinkėje daugybė
[. ir Tėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
gužinėje.
kalu, kuris bus Liepos 4 d., šv. mažesnių ežerų. Kitaip sakant,
fc, gyarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos

Garbingas svečias.

10 DIDŽIULIU TOMŲ

MINERSVILLE, PA.

GIUNO RAPIOS, MICH.

| jx FEDERACIJOS KONGRESAS

fe Šventėn 20-tnn Kongresam

\

Am. L. R. K. Federacijos Sekretorijaias
Hale Avė., Brooklyn, N. Y;

Iš kalno kviečiame dalyvauti
visus šio apskričio lietuvius, nes
visi būsite maloniai ir svetingai
pavaišinti ir smagiai laiką pralei
site.
“’ •"!’••

V

Ranadmo Komiriia

Jurgio parapijos salėje, Brooklyn,
N. Y. (207 York St.) apkalbėta.
Šiame seimely bus svarbių dalykų
apkalbama. Bus referatų ir šiaip
jatf pranešimų. Raginama kuopos

“Wisconsin the land of thousand
lakęs.” 0 ypač tai gera proga
rytinių yahtijų delegatams at
vykti į'Vyčių seimą ir pralobti
atostogas Wiseonsine.
\

ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
z Užsakymus siųskite šiud adresu:

9322

- ^MOTERŲ DlĖVA,t
24 Streti,
x Chicago, IU.
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kas, biznierius,. gyv. 75- “G? St
>
f cjaiĮiHtaiiii m
’nfeša, (kbd įier priėjusį mė- į
Biznį' Vesti paliko saVo žtaopą ir
|
■r, w .
regienė
aukavo
pavęikąlą;
Vincen1
.“t.
sūnų,
<
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PARAFUOS MITINIM
nesį Vilniaus vaivadijoj su
.r.
■
> “f
v iiH
:ii
iiiiiniH
f. 4
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■*-. ta Savickienėj aukavę- staltiesę. |
«...
degė apie 400 trobesių 3 mi
"Metinis parapijos p&nikas tai gėJau rašėme, kad gegužės grerisnū pavoju pradėjo bėgti.
“Vižtr Iįietūva protestuoja
lijonų zlotų sumai. Apie 50 _ J Tuojau po Šy. Valandai, penk riaūąia bizbieriams prųgd pasigar
ifr .Jd. VyaįaĮe Dmitraukos Lenk, tareirtri b^nSfa lydtjo prieš lenkus ir prašo Tautų
tadienio vakare, įvyko susirinki
sinti,
*.. - ’ »
i ; - SUDEGft I St. TILTAS
prpe.
-sudegusių
trobesių
bu^
kaime, esančiame ąnapus-admas parapijos pikniko reikale., Iš
š&atHYų ųgniinL Apalpusį JKk- Sąjungos sudrausti lenkus ir
I Birželio 6 d. po pietų sudegė
*.
• *
■ •.
;-fĮ
komisijų raportų pasirodė, kad \
vo
padegta.
Palengvinti
ko'•Nepamirškite pakviesti kunigą Į taip vadinamas L -Street „tiltas So.,
mūsų nelaimingų
;
ministracijos tinijos prie pat kntį kareivai išmetė iš buto į kie- apsaugoti
pikniko bilietui plafi&i yra sklei
savo ligonius pirm birželio 15. I bostone;
-2
.Varėnos miestelio, lenkų ka mą, kur VUkovskis snžeistejam jų brolių pavergtoje Lietu vrti'sii šiais masiškais pade džiami. Ir agitacija ųž juos varo* pas
d. Tuomet baigsis velykinė. Žiūrė- j| Be to gaisras padarė daug ža-.
gimais, pasiūlyta 500 žiotų ,ma. Paskirtos dvi aukso dovanas kime savo ligonius. Aprūpinkime | los subamarinų tunely, Edison
reiviai užpuolė besilinksmi dar perdūrė durklu nugarą. Išbė voje gyvenančių, gyvybę
.. '-M
nantį lietuvių jaunimų ir giojus vyrams, kareiviai nežmo- Amerikiečiai lietuviai tu premija tiems asmenims, prie vartų “door prize” palengvi juos ir dvasiškai.
kompanijos. Iš priežasties gaisro
nimui bilietų išleidimą. Dovanos
.
• •>' ė
n takai pradėjo daužyti šautuvų rėtu pakelti savo balsą prieš kurie "suteiks informacijų
daug įstaigų neteko elektros švie
pradėjo terorizuoti.
3;ra $20.00 ir $10.00 auksu. Kas
Iš Naujos Anglijos ketino daug |
sų ir jėgos..
-*
Lenkai besiteisindami pa buožėmis buvusias vakarėly mote lenkus ir reikalauti ,kad di padegėjams susekti.
noru tifodu nemažu aukso gabalu važiuoti bus’ais Niagara Pails, N. |
Nuostoliai siekia milijoną dole-..
birželio 22 d., Munchbaek’s Par^
sauliui dėl šio barbariško į- ris ir mergaites. Dulkiu subady džiosios valstybės lenktis suY. į S. L. R. K. A. seimą. Kodėl!
;
?
. ,
.?
ke, Roalindale, laimės.
viskas aptilo ? Ar nenuvažiuos jie Į Sako, kad pastatyti naują tiltą
vykio vadina jį “menku in sią Kurkutį lenkų kareiviai nusi drausti} ir pavergtuosius
, Prie to bus dar visokių daiktųtik į Šarkio faitus ?
užims apie šešis mėnesius.
cidentu.” Žinoma tik lenkai tempė į postą Čia sužeistasis at musu brolius paliuosuotų iš
daiktelių pačiame darže. Prašyta,
1
taip gali teisintis. Tą menką gavo sąmonę ir, jausdamas mirti, I lenkų vergijos, grąžindami
Ikid žmonės aukotų gražių daiktų
Metų bertaininiai pasninkai į-1
ir dirbtų priedų išdalinimų. Buvo puola šį trečiadienį, penktadienį ir I UKTUV. DUKTERŲ DR-JOl
incidentą” paduosime skai prašė kareivių atkviesti tėvą, no mūsų sostinę Vilnių.
v Jiįr
daug pažadų ir gražaus ūpo.
• ■ ■ ■
:>
*•*<
šeštadienį.
I PO GLOBA MOTINOS *VA
tytojams plačiau. Štai jis: rėdamas su juo atsisveikinti. Tay >
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v Lenkų vyresniajam puskarinin čiau kareiviai jokio dėmesio į pra•
• •
f
•■
kiui Vilkovskiui leidus, vietos kai šymą nekreipė ir net išvarė buo
mo jaunintos surengė savybė^ va žėmis atėjusias prie poste) moteris,
►
*
T
karėlį, kuriame dalyvavo apie 40 kurios norėjo perrišti jam žaiz
žmonių. Puskarininkio VUkovskio das. Sunkiai sužeisto Kurkučio
į vakarėlį nepakvietė. Apie pusę brolis Juozas mėgino per kaminą
> 11 vaL vakaro į patalpą, kur šoko išlįsti ant stogo ir pasislėpti, bet
jaunimas, įsibrovė minėtas puska lenkų kareivių buvo pastebėtas ir,
rininkis, vieno lenkų, kareivio ly- apšaudytas šautuvų ugnimi ir su
, ■ -■
■ ■
dimas, ir. pareikalavo, kad jauni žeistas dviem šūviais į kojas, Nu
mas tučtuojau išsiskirstytų. K&- krito žemėn. Po to, Vilkovskis į
kreivis vienam vakarėlio dalyviui vakarėlio būstą įmetė bombą, kuri
Kurkučiui Jokūbui kirto šautuvo išardė visą vidų. Egzekucija tęsė
buože. Kiti vyrai, tai matydami, si ligi 8 vai. ryto. Charakteringas
puolė prie kareivio ir išvedė j| pro Įsikarščiavusio puskarininko posa
duris; Greitai po to, puskarininkis kis, “kad jis esąs du lietuviu už
Vilkovskis atsivedė apie 25 karei mušęs ir be jų kraujo gyventi ne
vius, kurie pradėjo vakarėlio da< lyvius žiauriai mušti šautuvų buo
žėmis. Puskarininkis Vilkovskis
Kurkučiui durklu pervėrė kaklą.
'Kiti vakarėlio dalyviai, matydami

PARSIDUODA
r , S0. BOSTONE po num. 22—24
Ne^ttian St.; 15 šennynty'iariHrij: y*
ra didelis yardas, arti byčių ir ka
rų. Geną vieta. Jeigu $78.00 į mė
nesį, Salininkas apleidžia miestą.
Kaina $6,500. Savininkas ant pir
mų lubu gyvena.
(B.-17)
t.-

IŠRENDAVOJIMUI
KAMBARIAI
Mes užlaikome kambarius, vai
kinams arba pavieniams. Gražiau
sioj vietoje Šo.ubostdn’e arti prie
byčių ir visų patogumų. Galima iš' rehdavoti už labai pririhamą kai
ną. Kainos yra nustatytos sulig
kambario didumo. Dėl platesnių
informacijų klauskite pas E. Ple* vovkienę, 943 Ė. ftradway, South

Bostone.

52,000 INEIGŲ J METUS
3 šeimynų namas. Beveik naujas Ir 2
karų garadžiųs. Graži vieta. 8 Viw
South Avė., Jamaica Plain. Tel. .Tain.

- ’ (BIS)

- 1798J.

Prof. A. žid&naričūtai

MUZIKOS MOKYKLA
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Vilnius—-Šią vasarą kaip
ir kitais metais, prie admi
nistracijos liiiijos atvyksta
atostogų apie 2,000 lenkų
skautu, kuriems jaii rengia
mi būtai. ■;f

‘ -

DIDĖLIS SKIRTUMAS

759 Columbia Edų Dorchester'
Tel. Columbia 0176
-

Išrinkta daug gerų darbininkų•
• •
VALDYBA
r
kių. Sekančiame susirinkime dar
Ketvirtadieny 4:15 po pietų bus I Pirmininkė — Teklė AžmenskienS.
1
bininkų paskirstymas bus dapil- Marijos Vaikelių Draugijos pa-| 63 G St, SO. Boston, Mišs.
Vlce-Pirmlnink6 — F. Zaleckienė, {
dytas. Tam tikslui ir bilietų su
maldos.
.
■>. ’ • J 448 cambridge 8t, Cambridge, Maak
Prot Raštininke — Ona Slaurienš,.
grąžinimui susirinkimas nutarta
443 E. 7-th'8t, So. Boston, Masa.
turėti birželio 20 d., tuojau po Šv.
. Penktadieny 4:15 P. M. yra pa- jį Telephone South Boston 8422-R.
j Fin. Raštininkė—-Marijona Markonlutš;
Valandai.
lapijos vaikų-mergaičių klausoma I 684 K Eigfath St, So. Boston, Ma»'

Argentinos policijai paga
liau pavyko susekti didžiau’
X
. '
šią pasauly moterų pirklių
organizaciją. Organizacijos
priešaky stovėjo kaž koks
Samuelis Kom; narių joje
Buvo apie 400 žmonių.
k,-

f

•

■

4.

...4.

tą nuo 149 Boston St., po nauju
antrašu 759 Columbia Rd., DorKas turite kokius nors
chester.
reikalus prašome kreiptis nauju I
antrašu.

Įlldinlnke — Ona Staniuliutė,
106 West frth St, So. Boston, Mass,
Tvarkdarė — Ona Mlzglrdlenš,
1512 Columbia Rd., So. Boston, MaM
Šeštadieny 9 vai. ryte įvyksta
Kasos Globėja — E. JanušonienS,
SMULKIOS ŽINUTES ?
su mišiomis vaikų-mergaičių iškil-1 1^6 Cblombia Rd., So. Boston, Misa,
Birželio 15 r. 7:30 vakarė įvyks
savo susirinkimus laiko ka*
mingas pirmą kartą priėmimas šv. 1[Draugija
antrą titaminką kiekvieno infine^dį katekizacijos , aukščiausio kurso Komunijos.Tebūnie vaikeliai šven
7:30 vaL vakare, pdbažnytindj m'
mokslo užbaigtuvių iškilmės. Pa
talnej.
.
'
ya
ti.
'
•
į Visata draugijos reikalais krelpkltlą\. •>
mokslą pasakys kun. Kneižis. Seks
•
• •
Į pas protokolą raštininką,
-S

- -------- r-

palaiminimas ir dalinimas diplo

mų.

• • •

i >

r
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15Ud-193d
KLIMAVIČIAUS FAUNOJ

>1
BUMNER STREET
....... , ĮKDRWOOD, MAB1
Z /
Ten pat kur ir paeitą metą httFO.. ’3
-

;
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Visus kviečiame koskaitlingiausia atsilankyti į šį para
pijos milžinišką išvažiavimą. .Bus visokių Įvairenybių. UŽtikrinam kad atėję praleisite laiką linksma. Atsilankiusie■ ... ji įsigalėsite. .
' ?**
. :r <4 ,
**

LDS. Naujos Anglijos priešseiminis suvažiavimas įvyks sekma
dieny, liepos 6 d. Š. m., 1 vai. po
pietų, bažnytinėje svetainėje, 119
temple St, Nashua, N. H. Šis suVažiavimas bus priešseimijris. Pa
geidaujama, kad visos šio apskri
do kuopos išrinktų atstovus ir

jiems įduotų naųdihgų sumanymų
organizacijos labui.
' Kviečiame ir tas kuopas, kurios
Sgšiol dėl kokių nors priežasčių
nėra prisidėjusios prie apskričio
išrinkti atstovus į suvažiavimą.
-- V

Sekmadieny, birželio 15 d., šven- j
te Trejybės Švenčiausios. Toje]
dienoje baigiasi Velykinė. Verta
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NMHOSIOSAMGUJOS

ŠVENTeSUEIKALE ĮVYKO VARGONININKO
r.

SUSIRINKIMAS

o

• *

.

’Zj

T

PUIKUS PIKNIKAS

Ir vieno ir antro j ubilejaus* iš
kilmėms šis tas daryta. Kolonijojį
lokalius apvaikščiojimus jau kai
kurios darė. Kitos dar darys.

paaiškindamas, kad rašęs visiems
apylinkės vargonininkams kvies
damas susirinkti, kad suorganiza
vus Bostone “Dainos Šventę” pa
minėjimui Vytauto mirties sukak
tuvių. Pakvietė pakalbėti kun.
Virmauskį. Jis aiškino, kad Fe
deracija jį įgaliojo surengti di
džiausiai miniai pamaldas, vieša
me parke, rugsėjo 1 d. ryte; .jis ir
ruošiąs tokias pamaldas. Į pamaldas. minios galėsią numaršuoti pa
rodoje nuo lietuvių bažnyčios. ^4r
tas pamaldas su. geru pamokslu
galima esą pašvęsti Bostono ir apylinkės jubiliejaus paminėjimui.
Po pietų ar vakare gi esą galima,
laikyti Dainos Šventę Vytauto pa

Lietuvių R. K. Federaeijos N.
A., apskrity kilo mintis,
kad Nau•
V
^4
1
jos Anglijos lietuviai, kaip Chicago’s ir Nevr Yorko turėtų vieną
bendrą apvaikŠčiojimą Bostoriė.
Tikslui suorganizuoti tokį apvAiksčiojimą tūrėta trys- Federacijos
susirinkimai. Nutarta dieną, pa
maldos lauke. Tartasi apie vietą,
programą.
«
• ?." Dabar bendro apvaikščiojimo
dalykai tvarkosi. Bostono mayoras prašomas, leisti viešame , par
ke laikyti šv. mišias, 10 vai. ryte
gerbimui.
✓
rūgs. 1 d. 1930. Vakare gi visos
Vargonininkas E. Šlapelis iš
Nashua, N. H. ir Jurgios Šokelis iš
\ Loveirio vargonininkas pareiškė
reikalą turėti dirigentą, kuris
laiks nuo laiko pamokytų chorus
kolonijose. Ponas Šokas, Brock'svarbių priežasčių atstovų begalė tono vargonininkas ir panelė Pi
tų prisiųsti, tai nors savo sumany nkite Lavvrenco vargonininkė pri
mus ir pageidavimus prisiųskite tarė ir sakė, kad ir jie prirengs
chorus ir bendrai ir pavieniai suraštu.
• .
.
dairiuoti “Dainos šventės” pro
Tikimės, kad visos kuopos mūsų
pakvietimą ir pągeidavimą nuošir gramoje.
'"Kitas vargonininkų susivažiavjdžiai priims ir suvažiavime daly
irtas nutaria birželio 19 dieną 2
vaus.
k
. • •.
••
•
tai. po piettj, toje pačioje šv. Pet
V. Paultuakas, pirm.
ro pobažnytinėje salėje. Tuomet
263FayetteSt., 4 tikimasi, kad net ir & tolimo AtLoveli, Mass. Kolio ir WestfieMo mušikai prj< i*

>•

Rengia Lietuvių ūkėsų Gedimino
Drangija, BirželfatJnne 17, 1980,
Oūkiand Grovė, E. Dedham, Mags.
Piknikas prasidės U vai ryto ir
traukais iki Vėlumos.
T 1

.140 Bowen St, So. Boston,
Prot RaSttainkas—Vincas PaptaūiftMi
<§
116_Bowen
116 Bovven St, So. Boston, MtM.
MtM
Fin. RaStininkas — M. Seiki*,
256 E.
Ė. Nnth St, So. Boston, Ml<
Mtat '!■
Kksierius — F. Grendeita, .
'
,
- Z
“ “
________ --Z
237
W. Fifth Z-.
St, ZSo. z
Boston,
Mt*

Šis piknikas, bus vienas iŠ pui
kiausių. Jame turėsime daug žais
lų, skanių valgių ir gėrimų. Bus
puiki orkestrą, kuri gr&jys lietu
viškus -ir amerikoniškus šokius.
Todėl prašome visuomenę koskaittingiausiai atsilankyti; Į
Gal jaii visiems yia žinoma, kad
parkas labai didelis ih' yra daug
vietos. Taip pat turime priminti,
kad D. L. K. Gedimino Dr-ja yra
geriausia iš visų kitų draugijų

Wtaftald St, So. Boston, Mota
Mtafe
7 Wtnftald
Draugija laiko susirinkimus kas aSK,
zą nėdėldlenj kiekvieno rnėbesio, ac
num. 492 E, Seventh Bt, parapijai
salėj, 7th Bt, Soath Boatoa, Matau

K.J.NądMfik»raŠt.
7 South Street,

r

?*'
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Mkrtalka —

J. Zaikls,

t. a K. SAUMIAVSIOS ittt» f
«
T
V. J. PAJAMOMS DEJOS
»
•VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Sepenih St, So. Boston, Maaa.
Vice-Pltminlnlms — A. Naudžttfnks,
885 Ę. Broadvay, So. Boston, Mmb.
Prot RaStlninkas — V. Tamollunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Fin. Rafitlninkas — D. Lingevlčhta
62 Adams St, Dorchester, Mass.
Kasiertas — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Kasa -Tvarkdarlg — J. Lešflnskas,
141 Bowen St, So. Boston, MaM
Draugija talko susirinkimus kas antra
pirmadieni klejrvleno mėnesio 7:36

‘1
"S
'H
ą

Bostone ir apylinkėje. Pašalpos
v
sergantiems moka po $6.00 savai
tėje, o pasimirus draugija išmoka
po $150.00 pomirtinės. Šios drau
'■
gijos nariai yra liuosi nuo visokių • vai, vakare, pobažnytinėj rretalDėJk t,, *
Fifth St. So. Boston. Mass.
trukdyta'ų, tad bus gera proga ne- ą---------------------- i----------- ------------------ ------------ ;-------- » '
.£
prigulintiems prisirašyti už pusę
D. L. K. KBMTOČIO DRJOft*
Įstojimo (ant parko).
VALDYlO# ADRB8AI Tad gerbiamoji lietuvių visuo
■ 1ŠMM.
; *3
menė, esate maloniai prašomi seni
Rimta taksa — Antanas Maeejunat,' '
ir jauni koskaitlin ginusia atsilan
450 E. SsvoaUi Bt, So. Boston, Msaa , !
kyti, o mes tikimės kad atsilankę YtafTlnn. - Povu* Rtolta,
būsite užganėdinti. Įžangos į pik
ifiata

niką nebus.
šilingai kviečiame visus daly
vauti.
A
Mnrtko Rongijai

Kelrodį: Važiuoti Elevatorių
iki Foryst Hills, iš ten Washingtąft
GrOve St. karu važiuoti iki G rovė
St Ten bus Smogtts, kuris nurodys
bty.
daugiąu ir dvasios pikniko vietą.
bus. ■ .Gal
Gal bus dangiąu
vadą.
PASARGA: Jeigu lytą, pikriko
vaflų.

♦
'

<<
v®

(V. JOSO ZV. BL. PJUUta

•
A. ,

į 14 Vinton St, South Boston, Masą |Dt*ngijbs susirinkimai būna kas pi*

v -1

■ rašiusiam, tfekd nugirsti Užmetimu,’ •
4>tik aš esu tos žinutės atitartus, liį, DKJOS VALDYBA^——
nės aš buvau pasižadėjęs parašyti Pirmininkas — Motiejus Žloba,.:. } .
530 E. Seventh St, So. Boston, M*c«
apie rengiamą veikalą “Moterims ' TelCJhoiie South Boston 3552-R.
Neišsimelųosi. ” Bet su ta žinute Vice-Plsalininkas — J. L. Petrauskai
! , 24 Thomas Pk, So. Boston, Mus*.
aš
nieko
bendro
neturėjau.
Tie

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckii
I
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
sa, aš btivau patašęs “Darb.” ži
Fin. Raštininkas — Matas Šeikta.
256 E. Nlnth St, So. Boston, Malk
nutę kas link rengiamo veikalo,
v
— Andriejus NaudŽittaAs,
bet ji “Darbininke” netilpo, o Iždininką*
885 E. Broadway, So. Boston, Maac
.
-J
' •
tilpo čia minėta.
Kas tą žinutę Maršalka — Jonas Zaikls,
Baigus bažnytinį jubiliejų iš apylinkės chorai duos programą.
J
7 Winfieta St, So. Boston, Mass.
parašė, tai tik težino pati “darbi
priežasties sukatkuWų Šv. Tėvo Tam tikslui chorų vadai laiko su
Draugija talko susirinkimus kas treSą
ninko0 redakcija.
nedadienj kiekvieno mėnesio, 2-rą
Pijaus-XD 50 metų kunigavimo^ sirinkimus.
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 E.
A.
P.
Nevieta,
Seventh S t, So. Boston, Mass.
Bostono ir visos Mass. valstijos
Vienas tokių apylinkės vargoniL.
V.
17
kp,
pirmininkas.
lietuviams lieka apvaikščioti dar' ninku susirinkimų įvyko birželio
ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOf
du dideli jubiliejai, būtent r 500 m. 5 d. 2 vai. po pietų, šv. Petro po—r
VALDYBOS ANTRASAI
sukaktuvių nuo Vytauto mirties■ bažnytinėje salėje, So. Bostone.
EKTRA!
EKTRA!
Pinnlntokas
— J. Grubin*k«%
ir 300 m. sukaktuvių nuo įsikūri
Susirinkimą atidarė vargoninin
24 Prescott St, Readville, Maaa. .
mo Mass. valstijos.
kas M. Karbauskas prakalbėle,
VlCė-PlrmfnlnkaS — J, MatkeiloaR
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“Darbininke” No. 37 vietinėse
Ponas Pleyokas aukoja parapi
I mą nedčldienj kiekvieno mėnesio,1 .f>j
žiniose tilpo žinutė antgalviu Į vaL po pietą, parapijos salę}, 40
i
jos piknikui reikalingą duoną ir
“Moterims Neišeinieluosi” su pa- |j B. Seventh St. So. Boston, MaM-' 'M
frankforts duonukes. Joana Tve.
T
rašų “Kap.” Man, žemiau pasi- i■ ——------- :------ j—. " . 1

i-

%

iVENTO PETRO IR POVILO
’ DRUJOS VALDYBA
r

Birželio 10 d. 7;30 vai: vakare yra tai visiems katalikams atsi-jĮ Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas, ■".• ■ bus šv. Teresės pamaldos ir relik minti.
I 24 Thomas Park So. Boston, Mass.
1
• < I Vlee-Plrmininkas-^-Juozas Jackevičiuj ■
vijos sveikinimas.* ■
Nariai eis “in corpore” prie I 92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.JT
. • • • • '■
jProt
Raštininkas
—
Kazys
Rusteika,
4
Dievo Stalo.
•' I 446 E. 6th St, So. Boston: Mass. x
Birželio 12 d, 7:30 vąl. vakare,
1 Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičtaj
.’ų
bus Sodalicijos pamaldos. Rodos,
•/.■AM
L it Tampa St., Mattapąn, Mass.
‘v
[Iždininkas — Vincas Kališiūs,
kad prieš vakacijas šios SodalieI 67 G Street South Boston, MaM,
.•Z
eių pamaldos bus paskutinės.
įTvarkdaris — Petras Geležinis,

DARBININKy PRIEŠSEIMIHIS SUVAŽIAVIMAS
»

Ji

‘ Raportoris pirma išpažintis.

t • ■

Pirkliai, imponuodavo į
Argentiną savo "prekes” iš
įvairi} pasaulio kraštų. Dau
giausia jaunų meigaičių at
gabenta iš Lenkijos ir Rusi
jos. Paaiškėjo, kad tie niėkšai-varė savo darbą jau apie
10 metų, prisidengę labda, ringo s sąjungos vardu. Per
tą laiką iš .Rytų Europos. į
Argentiną kasmet buvo at
gabenama po 200 mergaičių.
Organizacija Veikė komer
ciškais pagrindais. Kiekvie
na patekusi į jų pinkles auka
buvo registruojama. <■ \

uždare Varėnos tiltą, neleisdami
PRANEŠIMAS
gyventojams eiti dirbti laukų dar
xPao£ jA.# Zdanavičius praneša
bų anapus administracijos linijos.
kad
permainė savo gyvenimo vie
- ••
*

Tokį tai barbarišką darbą
lenkai vadina “menku iilcidentu.”

■

' ,

'
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SMtJIKA-PIANAS
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VILNIUS. — Kaip žinbmė, piieš karą, Vilniaus
miestas yra pasiskolinęs
^Anglijoj gana nemažą pini
gą sumą, už kurią iki šiol
galįs.” Iš viso lenkai paleido apie priaugo daug procentų. Ži
106 šūvių. Iš jų apie 15 perlėkė nomą, paskolinta suma rei
į Lietuvos pusę. Mušamų moterų kia grąžint, bet nelaime —
ir vaikų riksmas, šaudymas, ne nėra pinigui. Tuo tarpu ang
žmoniški lenkų keiksmai buvo gir lai prisispyrę reikalauja, o
dimi visoj apylinkėj. Gegužės 19 paskutiniu metu Anglijos
konservatorių
rytą į Dmitrankos kaimą atvyko parlamente
tonžs Bcnčler, kuris įsakė pa- partijos atstovas Santhy o&gyvadtojų taerpe snėminią. ficijaliai , paklausė užsieniu
Suimti Laį>iii^cĖ» V&das, Kurfcu- reikalų mnisterį Hendertis Petras ir Ganceras. Kiek vė soną, kada galutinai Bus iš
liau suimtas ir sužeistas į abi ko gauta 20,000,000 zlotų sko
jas Kurkulis Aleksandras. Kapi la. Užgirdęs apie tai Vil
tono Bonclerio įsakymu vežamas į niaus magistras nustebo, nes
ligoninę, sunkiai sužeistas Jokū- sulig jo išskaičiavimo, mie
bas pakely mirė. Lenkai pradėjo stas skalnas vos 2,500,000
griežtą kvotą. Yra Žinių, kad kvo zlotų,~o parlamente kalbama
♦
ta vedama provokacine kryptimi: apie 20 milijonų.
Skirtumas, kaip matome,
norima užmaskuoti nežmonišką
lenkų kareivių sauvaliavimą, su labai didelis. Kaip tos dery
veržiant visą kaltę gyventojams. bos baigsis nežinia, bet paLenkų kareiviai prikalbinėjami s'klvdo gandų, kad paskolai
duoti parodymus, esą suimtas( likviduoti magistratas siu
Ganceras yra aštuonis kartus šo siąs savo atstovus net Lon
Tuo klausimu iki
vęs į juos, kad neva jis organiza donan.
vo ir prikalbinėjo žmones sukvies šiol labai ' dažnai važinėjo
ti apgaulingu būdu į vakarėlį len- mūsų miesto tėvai Varšu
- kų karetvūs, nuginkluoti Dmitrau- von.
kos kaime stovinčią lenkų sargy 4 Kada miestas išsikrapštys
iš tos ir kitų paskolų, vienas
bą ir perduoti lietuviams (?).
Sąryšy su šiuo įvykiu, lenkai Dievas težino.

Lekcijos duodamos privačiai kaip
mažiems taip ir suaugusiems sulig
programo Muzikos Konservatorijai
Pamokos aiškinamos lietuvių
kalboje.
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NEW BRITAIK, 00NN.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
LDS. 36 kp. nairihktaias Įvyks 511 E. Broadway, So. Borton J
w
i
Žinomas anglų toksikolo- rios turėjo ypatybę keisti sa provincijos miškuose, užpul- stiprus, jiedū^tamas stiklas, kimai Įvyksta kiekvieną mėnesį, sekmadieny, birželio 15 d. š. m.'
Ofiso Valandos:
gas Wilco šiomis dienomis vo spalvų, Jei įpiltas vynas dinėdami ir grobdami arti iš kurio daroma visoki indai sekmadieny, po 15 d., Sv. Petro 8v*rbu, kad Į ŠĮ susirinkimą atei Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki
tų visi nariai ir j>ent po vieną
S ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
padare pranešimą apie nu- buvo su puodais. Tai buvo mųjų sodybų gyvulius. Nak-i ir įrąnl^LįPernai vienoj to ir Povilo bažnytinėje svetainėje. naują narį atsivestų prirašyti prie sas
.uždarytas subatos vakarais ir
Valdyba
abriko
abrik^ Įa|^*ąti)rijoj pavyko
nedšldieniais, taipgi seredomis
gera
apsaugos
priemonė,
nes
timis
vienur
kitur
girdėti
mūsų
brangios
organizacijos.
nųodinimus seniau ir c^abar.
12-tos dienų uždarytas.
surasti da* stipresnį stiklą
Nepamirškite užsimokėti duok
•
Savo pranešime mokslinin dažniausiai nuodydavo duo baisus liūtų baubimas, pana surasti daf s^presnį stiklą.
Taipgi
nuimu ir X-ra/y '
les. •''*
PBOVZDENCE,
B.
L
Šis
stiklas'
be
tik
nedūžta
damų
gerti
vyną.
šiai kaip Afrikos savannose.
kas pažymėjo,, kad nuodus
\
L. D. S. U kuopos mėnesinis
trankomą^ir
nesprogsta
kei

■
.Sugaudyti
pabėgusius
liū

“
T
t
žmonės žinojo jau žiloj seno
z
susirinkimas įvyks sekmadieny,
4
: IŠRENOAVUIIMUI
čiant
riuį,
.nuliaus
iki
160
tus
išvyko,
didelė
medžiotojų
birželio 15 <L, tuoj po sumos, baž
V >v
t
vėj ir jais naudojosi tiek ka
v
—------ X
7
Tel. So. Boston 2660
svetainėj. Svarbu, kad
ro metu, tiek šiaip savo prie D£L KO MATOM MfiNUUO dkspedicija, kurioj dalyvau laipsnių fei ratūrtį, bet y- nytinėj
KAMBARIAI
šiame ansirinkim© dalyvautų,
LIETUVIS DANTISTAS
ra labai stiprus irjgali. pa visi
ja keli medžiotojai, medžio
ir
užsimokėtų
duokles.'
Parodyki

šininkams žudyti. Prieš 4500
TIK VIENĄ PUS?
metų Mesopotamijoj buvo Mėnulio matom visą laiką ję liūtus Afrikos tyruose. vaduoti geležį. Tokio stiklo^ me gražų pavyzdį kitiems.
A. L. KAPUČIUS
--------- :-------->< . “Darbininko” name 5 arto
išradimas
gali
turėti
didelės
garbinama deivė Gula, kuri tik vieną pusę dėl to, kad jo Tai bus pirma istoriška liū r
251 Broadway, South Boston
l ir šviestu
reikšmės pramonėje.
LAWRENGĘ, MASS.
(“Kelęlvlo”Xame)
■buvo laikoma nuodų valdo apsisukimo laikas apie savo tų medžioklė Europoje.
LDS. 70 kp. susirinkimas Įvyks
Yra elektra, ga*
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
ve. O iš likusių parašų gali ašį yra lygiai tokio pat didu-'
“Jf. R.
birželio 15, tuoj po dvyliktai vai.
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare. ,
af" maudynės,
skalbynės,
ma patirti, Babilonijoj ir E- mo^-kaip kad mėnulis apsi
Taigi kviečiame visus netrina At
Seredomis nuo 9—12 vai. dienų.
Subatomis nuo 9 iki 6 vak.. Ne
silankyti
į
Sį
susirinkimą
ir
užsk
gipte nuodai buvo vartojami suka apie žemę. Toks laika
duodama šiluma ir janitodaliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
mokėti mėnesines. Atsiveskite u
tarti). e
v
ne tik kaip žudomoji prie nuostabus sutapimas nėra
savo draugus prirašyti. Nariai, rius patarnauja. Dėl plates
kurie dar neturite mokesčių kny
monė, bet ir kaip vaistai. atsitiktinas, ~bet lengvai pa
nių informacijų kreipkitės j
gučių tai gausite susirinkime.
Homeras, Horacijus ir Ovi aiškinamas. Seniau mėnulis
Valdyba /‘Darbininko” Administra
PAGRĄSINO
dijus pasakoja apie apnuo- sukos) daug greičiau ir tada Teisėjas:—Pakartokite žodžius, Miestelėnas, griežtas vegetario■’ Lietuvis Dantistas
ciją.
i
ATHOL,
MASS.
kariais
kaltinamoji
Tamstą
iškei

nas,
jau
dešimtį
metų
įeragavęs
dintas stręlas, kuriomis šau nuo žemės buvo matomas vi
t
)■
DR. S. A. GALVARISKI
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
kė!
■
mėsiškų
valgių,
atvyko
į
sodžių
f
dę į priešus kovų metu. Nuo sas mėnulis. Bet kadangi
Liudininkė nedrįsta. ...,_______ paviešėti. BevaikĮčiojantį po lau- mas Įvyks birželio 15-tą dieną,
(GAĮJNAUSKAS)
z
.
. •
. /
dai, kuriais buvo tepamos mėnulio paviršius, kaip ir — Leiskite man juos pakartoti, kus jį'užpuola didelis piktas bu- tuoj po mišparų, šv. (Pranciškaus Šiandien
inteligentų tarpe yra tilt
414 Broadway, So. Boston
strėlos, buvo imami iš gyva kitų planetų, kadaise buvo jjone teisėjau! — atsiliepia kalti liūs.
"__Miesto
_____ponas
_____ _______
_____
parapijos
salėj.
Kviečiami
visi
navos spėja nuo
i
viena nuomonė
5
Tel. So. Boston 2300
“M. R.” inirtusio buliaus pasprukti.’ 'riai atsilankyti ir užsimokėti mė-'
čių. Kaip žiniif, didžiausias skystas, tai dėl žemės trau namoji.
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL
L
~.
AT i
.
« .•
ava • a . •
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po piet ir
ŽIDINYS"
graikų filosofas Sokratas kiamosios jėgos skystam mė — Kada jūs pažinote savo žmo Peršokęs per tvorą, jis metė'i nesines mokestis. Taipgi atsives
nuo 6 Iki 9 vakare, šventų dienų
kite
savo
draugus-ges
prirašyti
ną ?
bulių neapykantbs pilną žvilgsnį
pagal susitarimų
buvo nužudytas priverčiant nulio paviršiuj kildavo ban
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu©
— Tuojau po vestuvių, kai ji ir sušuko; — Na, tu velne raguo prie šios kilnios organizacijos.
■
literatūros, mokslo, visuomenės
t
■ jį išgerti taurę, nuodų. Ro gos, kurios kliudė ir mažino kas mėnesį pradėjo reikalauti nau tas, paluk! Būsiu aš tau daugiau
- Kviečia Valdyba jamas
ir
akademiškojo
gyvenimo
iliustruotas
< '
<
A- '
»
mėnesinis žurnalas yra didžiausias,
mos imperatorių laikais nuo- mėnulio sukimąsi .apie ašį, jų suknelių.
“M. R.” vegetarionas!
“ M. R. ”
TeL Porter 3789
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam
CLEVELAND, OHIO
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias
. dinimas buvo labai paplitų- ■kol galų gale nesulvgino^su
žurnalas. Todėl visi paskubėki
Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
JOHN REPSHIS,M. D.
.Birželio 11 d., 8-tą vai. vakare, lietuvių
. si priemonė, atsikratyt ne apsisukimo apie žemę laiku.
te užsisakyti “Židinį.”
Vytautui
Didžiajam
užsipra.
■
■
.
»
ĖJO PRO TARPĄ
•
(REPŠYS)
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L,
mėgiamų draugų ir konku Mėnulis daro įtakos ir že Gerokai Įkaušęs vyras gatve ei
numeruodamas
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami pusm.
Lietuvis Gydytoju
20 lt; Amerikoje metams $4.50,
nariai prašomi susirinkti
Rašt pusmečiui $2.50.
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—6
rentų. Neronas ir jo moti mei : jo traukiamoji jėga su damas susidūrė su praeiviu, kurs
«l
PAVASARĮ”
881 Mass. Avė., arti Centrai Sq.
Adr.: “Židinys,” Kaunas, Laisvės AL
na Agripina buvo tikri nuo- gelia potvynius ir atoslūgius rūsčiai riktelėjo:
3.
•'
v
Cąmbridge, Mass.
DETROIT, MICH.
— Ar tamsta aklas, kad žmonių
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvĮ Uk .
dinimo specialistai. Renę- vandenynuose, kas taip pat,
t
nematai ? 1
auklės dora, kilniu, energingu, są
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis
jSanso laikais Italija virto <ad ir labai pamažu, kliudo — Atbulai! — Linksmai atsako žiningu, narsiu, ištvermingu.
z
susirinkimas Įvyks sekmadieny,
Amerika ne Lietuva; jos kiekviena
klasišku nuodinimo kraštu. žemei suktis apie savo ašį. Ir Įkaušęs vyras.—Aš jus matau dvi Vytautas Didysai pati tokiu bu birž-. 15 d., tuoj po pamaldų, Šv turi
ypatingų savybių, kurias pašilai*
vo ir tokiais nori matyti visus a- Jurgio parapijos mokykloje. Visi kys visados.
Tais laikais buvo įėję madon žemė tolimoj ateity suksis a- gubai.
kuopos nariai yra kviečiami atsi
a DR. GRADY
Tik tas yra Amerikoj gyvenus geras
teitiesjietuvius.
- durklai ir žiedai, kuriuose )ie savo ašį tik kartą per mė — Tai ko lipote?
lankyti Į šį susirinkimą dėl ap lietuvis, kuiįs gerai žino Lietuvos gy
“Pavasaris’’ tekainuoja 5 lit
— Aš norėjau išeiti pro jūsų
svarstymo išimtinai svarbaus rei venimų. Kaą nori tokiu butUturl skai
[ buvo gailina laikyti’ nuodus lis. Diehos pamažu eina il
Kaunas, p.
> SPECIALISTAS
tarpą“M. L.”
kalo.
Valdyba tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro
leidžiamų savaitrašti
f . ir juos pavartoti, pirmai ge- gyn.
Pabaigęs N. Y. ufilverslty mediką“Mūxų Laikraštį”
i rad progai pasitaikius. Taip
llikų kolegijų; buvęs gydytoju Ft
“Trimitas
,-JĮ
reikia
uislsakyti
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; ehirur,
.J1
reikia
ulslsakyti
sau
Amerikoj
ir
&-įat buvo naudojamasi taurė-------- -----rt
faą i Ont-Patlent Staff Loyeillo Uristoms žirninėms Ir pažįstamiems Lie-
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' ZIJOJ

kettif 'il^l/pusei metų — du litai.

^“ŽVAIGŽDUTĖ”

'

/Mėnesinis vaikų paveiksluotas

fe

Eina septinti metai kas mėnuo

|^32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
»<

Jūs trokštate savo vaikams laimėš. Tai pradėkite jiems tą laiį inę kurti jau nuo mažų dienų. Pats
pirmas tam darbas — tai Įpratia
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
®r yra visai nesunku ir nebrangu.
Štai “žvaigždutė” leidžiama vai\. kamš šviesti, dorinti ir lavinti.
' ’ Būk tikrai vaikams geras ir padaryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigžduk tę,” kuri kas mėnuo jiems duos Įdomių- skaitymėlių, Įvairių žinių,
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau
^'taalonu, kai vaikas skaitys ir

džiaugsis.
Tikpaabndyk — mūsųnerūgosL
Juk visai maža kaštuoja — vos 4
fit metams.

.4',

laikraštis.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
nariams 3-lit., o visiems kitiems 4 lit metams^ Užsienyje 8
ai metams 4 litai pusei metų.
Priedų duodama loterijos bilie-

r e s a s : “žvaigždutės”
'Administracija, Kaunas, Liaudies

X

t

■

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurle
<3al meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šaleles Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytų kata-1
Ūkiškojo idealizmo ugnį?..
— "Tai dar prieš Didįjį Karų plaSai žinomas Ir visų mylimas, didelis,
paveiksluotas,
gražus
savaitraštis
“Šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.
“šaltinis” eina Marijampolėj© (Lie
tuvoj) kas savaite 20 didelių pusla
pių, iy kaštuoja metams Lietuvoje tik
S litus, o Amerikoje 2 doleriu,
“šaltinis” neri tapti dvasinių tiltu,
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su
savo tautfeOais Amerikoje*
_ Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laiškų šiuo adresu:
“šaltinis” Marijampole, Lithuania, —,
gausi vienų, n-rį susipažinimui nemo
kamai. o susipažinęs daugiau su juo
niekuomet' nesiskirsi. -----------Su pagarba,
e.

Administracija

GREENBEAUTY
SHOPPE
I

Ką tik išėjo iš spaudos!
Nauja Knyga

įt fevfainki M. C. Masteflrienė,
N. Maln St, Montello, Mass.
TM. Brockton 1532

Artisto

“DARBININKO” KAINA:
•

K

................. $4.50

t

................. $2.25
.................$5.50
............. .$2.75
s

“DARBININKAS”
•

-v-**

-

-

EINA DU KARTU SAVAITĖJE

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ '
...................

Amerikoje metams

metams

• r

Kaina:

•

$2.50

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

*........................ ..$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
/

Reikalauk pasižiūrėjimui.

1 ----

T

.

“SARGYBĄ”
. “SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos
skyrius: 1) Mokslo populiarizacijos ir
visuomenės klausimų, 2) blaivybės, 3)
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžvala (politikos, visuomenės kultūros ir ekonomijos gyvenimo), 8) prlešalkolinis
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9)
Knygų pasaulis Ir 10) įvairenybės.
“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan.
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkauskaltč, dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaitis, t
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš-1
ka |r kiti.
|
1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me-<
tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Už-1
sienyje 12 litų metams, pašei metų 6|
UtaL
į
Metiniai skaitytojai gauna priedų)
“Laimės Kalendorių” ir loterijos bllie- ■
*Skaitytojų skaiflui padidėjus iki
10,000 loterija bus plečiama. eJl pri
sirinks 20,000 skaitytojų, loterija bos
padidinta tris kartos.
Skubškit užsisakyti “Sargybų,” kad
nepritruktų pirmųjų numerių.

Adresas: Kaunas, Liaudies namaL

STASIO PILKOS

“DARB1NINKO”SPAUSTUVEJĖ

“JAUNA KŪRYBA”

A.TLTEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

r

n paveikslais
1

Garbiniuoju
plaukus šešiems
mėnesiams (Permanent Wave)
ant vėliausiai Iš-J
rastos mašinos
Thermlque.Talpgi atliekame ir
kitus pagražini
mo, garblnlavimo dalykas.

yra
TINKAMIAUSIAS T ATKRANTIS DARBININKAMS

Amerikoj e metams ...
Pusei metų
Lietuvoje metams ....
Pusei metų

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės Alėja ^1 Nr. “Musų Laikraštis.”

Skaitykite ir platinkite mėnesinį
mokslo, blaivybės ir sveikatos
'
laikraštį

^DARBININKAS’*

'

Latvijoj, Estijoj’Ir Vokietijoj kaina
ta patL o visur kitur užsieny (taigi ir
Amerikoj) -5 trigubai brangiau.

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemadfo-

Verta kiekvienam turėti na
muose tų gražių knygutę.

. Kalnatik25o.
Už persiuntimų prisiųskit už
3e. pašto ženklelį.
‘

Reikale. KreipkitEs Pas
I

‘DARBININKAS’’
366 West Broadway

patarnavimas dievą
IRNAKT1

D. A. ZAIETSKAS
Oratoriui ir BalsamtotojM

SH Ir 448 Oambridga Strat(hmbridgu, Bara.
m om CnJverrfty B88I-W

M K

KĄ TIK IttJO M SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
KONGRESAS

South Boston, Mass.

Tėl. So. Boston 0620

&

x

"SARGYBOS” adm.

'*,*•*•

Pagražinimo Įstaiga

t

f
GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
KELIUS IR. BŪDUS VADUOTIS
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Lietuvoje

*

vž
-' ?T' "
j

Per šio pavasario potvy
nius pietų Prancūzijoj iš tu' o miesto žvėryno išsilaužė ir
pabėgo keliolika liūtų. Žvė
ryno savininkas, manyda
mas, kad liūtai potvynio me
tu žuvo, nedarė jokių žygių
-------------------------

tXsd^’Metropolitan Lile.Ina.,
Loveli YMCA.Gym.; A. O. foresters of Amėrica. Valandos: Antr.,
Ketv., šeStad.10 Iki 12 ryte, 2—5,
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12.
827 Tremont St Patarimas dykai.

PanšB KUN. PROF. >R. BUČIS, 1L t Q

~ '

Labai įdomi knyga. Aprašymas šymiansią nuctikių Kunigo
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minki.'
< tais viršėliaifl $LKO. Kietais viršeliais 41-00 Užsakymus siųs

kite tekančiu adresu:

“DABBININKO” ADMDmmULOUA
W4rt Broaduay,

“DARBININKAS”
836 B'way, to. Borton, Man.

I
I

/

