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'"KAUNAS. —^Gegužės 31 - vietos žydų vardu, ir vienas
j Italij^i&vyko Tauinun- mokytojas visų jmokyklų var
du.
r
’
'
- V
kų są-gos (valdančios parti*
“Visi sveikintojai savo ir
jos) delegacija — s-gos pirtauragiškių.vardu reiškė didelį
mininkas p. Lapenas,^prof.
džiaugsmą; kad ir Tauragei pa
Tamošaitis ir dr. Janavigaliau atėjo laiminga valanda,
kada ją aplankė pats Tautos
7 čius. “L. A.” rašo, kad ke
■ --r •
.- •
lionės tikslas esąs vietoje su - 'Vadas.
P. Viliūsis tarp kitko pa
sipažinti su Italijos politi> niu, socialiniu, ekonominiu reiškė: ’/'*
gyvenimu ir to gyvenimo va
“Tauragės, tautiškos visuodovais.
" menės vardu linkitf, kad mūsų
< .<
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LEDAI VISUS RUGIUS < sidėjo
IŠKIRTO
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Vadinasi ir dabartiniai
tautiniųkų partijos “lyde
riai” seka .Voldemarą dr uo
liai studijuoja fašizmą. Nebereikalo ir prez. Smetona
dabar lankosi provincijoj.
Jo oficiozas jį vadina “Mū
sų Tautos Vadas p. Antanas
Smetona.”

U

gos a
gimo komisij
Amerikos ir
nais. 7. • '%
Per pusvalandį gyventojai liko
Giedant: Li
ubagais
bolševikai
»
VEVIRŽĖNAI. Gegužės dėjo,'
• '<■
,25 dieną buvo nepaprastai himną stovėjo,
graži karšta. Tįk 15 vai. 20 ricininkų., *
Po-tfc^
Rašo:
.
'
minučių nuo žiemos rytų pu
kinęs seimą
.“Mūsų tautiečių pilietinė ir
Prez. Smetona tarp kitko
sės
baisi
audra
užėjo
;
ledai
;
- valstybinė sąmonė kasmet au- atsakė šiaip j
majoro
riešutų dydžio, su lietumi žiai semia
ga, stiprėja ir vis gražiau ima
“Šie Vytauto Didžiojo metai
, pasireikšti. Tai itin gerai galismarkiai krito (pievose iki 4 P. ( *
liepia
mums
susimąstyt,
kas
mes
7.nut^Rptebėti didesniuose žmo’2"■» <•
esame buvę praeityje ir kokių centimetrų^pribiro).
Visa7 pirm.;
ių susibūrimuose, kada būva
pareigų mums uždeda mūsų
ro^ą pareikšti ypatingą prirugiai lig vienonukirsti, suJ*

4-'

,* -•’T-•

iB

irišimą ir pagarbą aukščiaumūsų
valstybės
valdžiai.
£
••
A.''*’
- *
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.
vbi

Tautos Vadas pasiliktų—prie —

-, ,

z

■' valstybes vairo tol, kol bus gy
vas, kol fizinės jėgos jam tai
leis, kad jis vestų mūsų tautą
Į šviesią ateitį ir į Vilnių, kurį
taip myli, kuriame dirbdamas
ruošė kelią nepriklausomymai
Lietuvai. Todėl mes prašome jo
neišleisti valstybės vairo iš sa
vo rankų. Mūsų pasitikėjimas'
Tautos Vadu yra pilnas; nes
jis tikriausiai jaučia tautos
svarbiausius uždavinius.”

4 centimetrų eilė ledų buvo
nukritusi
•

-

■

- X*

tautos senovė.. Didinga buvo
mūsų sei —

►

Ir popietinę sesiją atida
išmetė
rius nepasikeitė tvarka.
-Ž".
Tada pirm.- Gegužis ir ki
au R- ti sandar-socialistų lyderiai
S d. praicialistų sutaria užstatyti gramafoąs, km ną. Įkaitę delegatai “ra
klausėsi
visokių
Chica- ibiai”
,
t
seimo ren- “maršu.”
Vėl bandyta tęsti posėdį,
Taip ir pa
him- bet nepavyko.
sibaigė pirmoji seimo' die
vos himną na.
'

. J

•

Jurgelionis ir kiti, antros tų savo nusistatymą, priaa*
įdienos posėdy nepasirodė. pažinti} prie praeities
Vadinasi palieka vienus san- dų, patys grįžtų prie-tikėjU
dariečius piautis su bolševi mo ir Sus-mo konstituciją
pertvarkytų tikėjimo deąkais.
?
.
/
Tame matome socialistufniais. Tuomet Sus-mas pats?
< »
*
išsivalytų nuo išgamų ir pa
vadų gudrumą.
Šis nekultūringas laisva siliktų pilnai tautine orga
manių seime įvykis dar kar nizacija. Nes organiząc^i^
tą parodo mūsų visuomenei ir ištisų tautų ateitis .glūdi
tikėjime ir doroje.
jųjų supuvimą.
. Bolševikai nuo šio seimo
pakils 100%. Jie to norėjo
ir atsiekė. Sandariečiai pa LENKAI
kliuvę į socialistų spąstus
“VILNIAUS RYTOJŲ
nebepajėgia savarankiškai
gyventi.
VILNIUS. — Miesto sto
Visa jų spauda jau socia
raštijos parėdymu “VŠ
listų įtakoje. “Tėvynė” jau
niaus Rytojus” 46 num. ta
nuo seniai šoka sulig Gri
po sūkonfiskuotas už straipJ
gaičio muzikos. “Sandara”
snį “Kaip iš tiesų 1
irgi socialistų pažabota.
Dmitraukoje.”
“V-be” beglobodama nęzaležninkus į savo gardelį įsi Pavergtoje Lietuvoje
kai savo spaudoje slėpė,
leido socialistų agentą.
Aišku, kad įr;S. L. A. seP ruosius "faktus apie jųjų k
žvėriškus
me sandariečiai-tautininkai reivių
šoka sulig socialistų muzi Dmitraukoje. Jie’rašė,
kos. "O socialistai į seimą tai- lietuviai patys prac
pasiuntė gudrių muzikantų, muštynes, puolė jų karei
*
;
kaip tai: Bagočių; Jurgelio- vius.
Žinoma tai, bUV^
ųį, Gųgį ir kitus.
7_.J

'

Antraji Seimo Diena

i še?Amerikos
. -j**** • ^ Antradieny, birželio'17 d.
Įvyko triukšmingiausias po-!?4A7fe;U 'sėdis, bolševikų krauju apPasvei- jaistvtas.
Matyt, -kad vieni ię kiti
riš gra- tikėjosi kruvinų susirėmimų
it-prie jų buvo gerai prisif' Šilo toks triukšmas, kad
Mnot “Draugo” reporterio,
ė,to ^thiko^tik ‘štand’o’ su popXT'C
t ir bus^‘amusemento’ par-

’7.7'

.

*

daužyti, medžių lapai nu
listus. teisingas pavadinimas, nes ; Taigi už šias \ kruv iiias nių ir mūsų spaudoje.
draskyti,
kai
kurios
oftelės
ribose, negu senovėje. Bet ir
Iššhukus~ delegatus pirm, seime esama geni eirkinin- muštynes ir už'primiginimą Jš tų aprašymų. ma
nedideliame savo darželyje mes atrodo lyg kirmėlių nuėstos,
Gegužis paskyrė mandatu kų iš socialiau ir bolševiku
bolševikų yra kalčiausi s^m- kaip žiauriai lenkai puolę
turime mokėti išauginti tokių
“Prie vartų p. Prezidentą
pievos sugadintos. ’ Veviržė- komisijon K. Strun^kį iš tarpo.
lietuvių jaunimą, moteryąi^
gėlių, kuriomis galėtų pasige
pasveikino energingas miesto
dąriečiai.
nų
bažnyčios
bokšto
viršūnė
Brooklvn,
J.
Grinių
iš
Phirėti ir kitos pasaulio tautos.
Seimo posėdį . pradėjo
. ’burmistrasp. Voldemaras mies
“Draugas” labai teisingai merginas. Daug sužeidė 7įŽ|
nuversta,
klebonijos,
kuri
“
Vadas
tol
gali
pasilikti
va

ladelphia ir adv. Uvieką įš 9:30; bolševikai nesustoją
to vardu, miškų urėdas p. Vi-;
vienas nuo žaizdų mirė. J
pastebi. Rašo:
du, kol jis turi pasitikėjimo.
buvo dideliais medžiais sau Detroit.
liūšis tautiškos Tauragės visuo
preikalayę įtraukti vieną jų
“Vytautas Didysis vadinosi giai apaugusi, 13 lango stik
menės vardu ir žydų rabinas
“Šliupas ir kiti social-tau- 4‘Vilniaus Rytojus”,
Bolševikai
dėt
tokio
šalis-'
narį į mandatų komisiją.
Magnus Dux, — didysis vadas.
tininkai suskaldė Sus-mą, jo atitaisyti lenkų me
lių
iškrušta,
špitolės
—
15.
ko paskyrimo pakėlė skan
Prezidiumas liko bejėgi!
Aš esu tik mažas vadas, kuris
išmetė iš tos atskalos tikė bet jie tą numerį kon:
Kai kuriems ne tik abejus dalą. Jie reikalavo, kad į
nori
praskinti
kelia/dideliam
Betriukšmaujant
įėjo
į
sa*C
MUITU BILIUS PRIIMTAS Lietuvos vadui. Mylimai mūsų langūs, bet ir lempas ant sta mandatų komisiją paskirti}
jimo dėsnius, per ištisus me vo. Vietoj konfiskuoto^
^r
ę daugiau policininkų.
Lietuvai keliu savo taurę.”
Užsienis Smarkiai
tus prakalbomis, per Sus-mo ėjo 46a numeris, bet vieta
lo stovėjusias ledai sudaužė. iš jų vieną delegatą. 7^
—
Prezidiumas
šaukiasi,
jų
Z
straipsnio palikta tuščia
, Protestuoja
I
“L. A.” užbaigdamas Daug yra namų, kuriems ’ Pirm. Gegužis bolševikų pagalbos ir įprašo išmesti organą ‘Tėvynę’ ir per ki
•
ta.
/
’
'
F
straipsnį
daro
šiokią
išva

nuo
audros
pusės
visus
lan

reikalvimo nepaiso ir bando lauk Žaldoką, Milių, Jusiu tus laikraščius skelbė beWASHINGTON, D. C.
dievylję, kovojo prieš dorą, Tas aiškiausiai parodo ko*
gus kruša išdaužė, kaip pie tęsti sesiją.
ir Petronį.
Pereitą šeštadienį pasibaigė dą:
kią gedą lenkai užsitrauk
šmeižė
katalikus,
niekino
ninės,
sinagogos
ir
kitų.
Yra
“
Išvada
iš
šio
viso
yra
aiš

Bolševikai
sustoja
ir
keli
Policininkai pildo “šeimiT
■ kova už muitų pakėlimą.
savo kruvinais darbais,
Bažnyčią.
ki; Tautos Vado p. Antano visai audros sugriautų namų^ kalbėtojai pasirodo ant keninku” įsakymą. Sukįla ant
Taip vadinamas Smootkraščio tuščia vieta dau
Smetonos autoritetas krašte pa nuardytų ir apdraskytų slo
“Tuo savo darbu socialazių.
kojų
visi
bolševikai
gelbėti
Hawley-Grudy birius priim
pasako už patį straipsnį
lieka, kaip ir buvęs, kuodu
J
gų,
išverstų
medžių,
nulauž

tautininkai
mūsų
visuome

^Pasigirdo
žvėriškas
bau

savo draugus. Policininkai
tas 44 prieš 42 balsu senato
džiausiąs. Jam reiškiamas žmo
Nutriaskavę dar kartų
tų
telegrafo
stulpų,
nutrauk

nės
dalį
užkrėtė
bedievybės
gių
pasitikėjimas
labai
iškal

bimas.
greit šu drąsuoliais apsidir
rių ir 222 prieš 153 atstovi}
barus lenkus dirbkime,
bingai pasako, ko mūsų kraš tų laidų ir 1.1; M. CirtauPolicistai vaikščioja pa bo. Sako viena komunistė ligomis, kurios pagimdė so paliuosavus mūsų brolius
buto balsais. Prez. Hoover
tas nori, kuriuo vadu jis pasi tui Rusinuose perkūnas stak
sieniais, bet “oratorių” ne policininkui įkando į ranką. cialistus ‘revoliucionierius,’ kruvino lenkų erelio nagų
tiki.”
‘
'
šį birių jau pasirašė.
džius sudegino. Ašmontui trukdo. ?"
'
Areštuota 18 Bolševikų ir o tie kruvinojo bolševizmo
Šiuo nauju biriu palies
Taigi išrodo, kad prez. radio sudaužė. Andrijaus-^ Pirmininkas- . sesi ją nu
pasekėjus. 4 ' '
jie pasodinti kalėjimam
3,218 įvairi} gaminių. Mui
Smetona skina kelią monar- kui medžius išlaužė etc. Per traukia. '
y
“Komunistai—tai social- KUN. L. KAVAL1AU!
Septyni sužeisti
tas maždaug pakeltas 3.55
kui. Apie rinkimus į seimą pusvalandį Veviržėnų ir jo Susirenka po pietų
“V-bė”, rašo, kad bolše tautininkų auklėtiniai, ku
nuoš.
pė žodelio.
apylinkės^ gyvenojai uba ------------—.—;--------------OPERi t
vikus areštuoti ir išmesti iš rie savo vąkarykštiems va PASIDAVĖ
Užsieny dėl tokio muito
f t.
gais tapo.
Sulig “L. A” dideliausiu
salės padėjo juodukai. Iš dams ir mokytojams ne tik'
kilo protestų, nes nebegalės
X
x
z
Providence, R. I. (
OETROIT,Z • MICH.
konkuruoti taip su Ameri tautos vadu esąs prez. Sme ^Reikia pastebėti, kad kru
eitu, kad be policijos buvo gėdą daro, bet ir tokių ne
malonumų, mio kurių jiems koresp.)—Pirmadieny,
tona, o tokiam prezidento ša už 1 kilometro nuo Viver- šia vasarą'LDS. 72 kp. smar pasamdyti ir juodukai.
kos kapitalistais.
Taigi viso išmesta iš seL šiandien jau ir galvelės želio 16 d. išvažiavo šv; i
Demokratai taipgi prieši žodžiais, “kuris nori pra-' žėnų ritiestelio prasidėję ir kiai veikai. Gegužės 25. d. iiyko
zapo ligoninėn mūsų k
skinti kelia dideliam Lietu- štuntii 5 kilometrų kvadrate išvažiavimas. Dalyvavo daug žmo mo apie 2Č0 delegatų. Liko skauda. •'
nosi muitų pakėlimui.
tingos #nk. Kai! nių ir pasekmės buvo geros.
“Kokį kelią tautininkai nas kun. L. Kavąlia
‘x veikė
apie 300 delegatų seimuocl
Aišku, kad daugiausia nu vos vadui.”
Kitą išvažiavimą rengia birže
Išmestieji delegatai suši- turėtų pasirinkti, kad išgeį pasidavė operacijai.,
Mūsų išvada fš šių pasi kurie
ntojai didelę ^bai
kentės biednuomenė, nes ka
lio 22 d., toj pačioj vietoj t. y.
pitalistai užsitvėrę sieną ga gyrimų yra, kad prez. Sme mę turjffo, taip piletis L. di prie Pleasant Lake. Prie šv. Jur rinko Meldažio salėje ir ta bėjus Sus-mą nuo komunis padarė apendicitis ir tuM
lės pakelti kainas ant gami- tona nori pats atsisėsti ant džiai išsigando, kaiįj ledai, gio parapijom mokyklos bus auto rėsi kaip išvaduoti Iš kalėji tų pavojaus? Sunkus tai operaciją.
karališko sosto ir karaliauti iškrutą langus, sudaužę lem mobiliai ir nuo 11 vri. ryto iki mo savo vadus. . Sakoma^ yra klausimas, kurio jie ne .^Prašykime Ai
v nui.
/ kad mūsų mylifluusr l
tol kol bus gyvas, nepaisant pą pį-adėjo kambaryje šoki pirmos po, pietų veb žmonea į šį kad policija nusistačius juos išriš.
darbininkų
išvažiavimą.
i j*’
“Jei tautininkai būtų tau- biamanY klebonui gi
ten laikyti kol seimas pasiKAUNAS. — Ministerių tautos valios, arba skina ke nėti nuo stalo į pečių (pasiNorintieji važiuoti kreipkitės
tininkais pilnoje to žodžio sveikatą.
), nuo pečiaus į veįdkabinetas gegužės 22 d. savo lią kitam diktatoriui.
L1kS»
"
•
•*
pas rengimo, komisijos narius A
r huo veidrodžio že- Mikalauską, 9535 Randi St, St
Teismas prieš bolševikų prasmėje, jeirjiėihs ištikrųposėdy paskyrė po 200 litų
• Suprantama, ka<Į tokie yr
■ T-’KarpŠli,
103»
Rtumtt
Št
ir
P.
delegatus; nukeltas į Šešta jų rūpėtų tauta ir. stambios
x Troboje vaizdas nerę'pensijos ligi gyvos galvos ra tautininkų norai. Dėlto
Brundzą,
9515
Cardiyū
AVe.
* kun. F. Sragiui ir kun. Šodienį.
% tautiškos draugijos gelbėji
aš buvo, net ir po lova
jiejpasiuntė^j Italiją savo at*Kviečiame gausiai važiuoti.
i*'"* .
z •
Socialistų vadai Bagočius, mas iŠ pražūties, jie pakeisstovus studijuoti fašizmą. viltos nebuvo,.
*
parai“I Tauragę p. Prezidentas
atvyko betemstant, pradėjus
šiek tiek lynoti.
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Veviržėnųmiestelį. Iškritę
ledai 2 v.entimetrų diametre
visai išnaikino rugius, numušė sodų žiedus; daug išprašė iai^ stiklns, siįgadino keletą trobesių. Nuosto
liai dar UeiipskaičiUoti. Be
to, tuo pačiu metu pil Cirtaųto Mįko, gyvenančio Ru
sinu k, Veviržėnų’ v^ perkū, •*
. V-"’' -C’'-:
1 nija sudegino tvartą, daržiUARAVYKAI JAU AUGA J
nę ir joje buvusį turtą. Nuo Kaunas. Zitiečiu kurorte
stolių padaryta už 46,000 li- Kretkampyje >gražiame jauĮų. ' Trobesiai buvo neap name pušynėlyje rastas yra
drausti.
Ff&įttftPINIGŲ PADIRBIišaugęs gražus, sveikas, drū
tas baravykas; Tai naujeny
išriminąlįnė policija Pa
PROF. PAKŠTAS VAŽIUOS bė. Bet čia gali būti paptasG
'ės
io
Į AFRIKĄ
rado
miestely sulaikė P.
čiausias dalykas fžėmėje ba
rimoką, kuris platino pa
Prof. „ Pakštas rengiasi ravyku sėklos per.nešaltą
rartas dviejų litų, netikras vykti į centralinę Afriką, žiemą, kokia buvo praeita
liąaętas. 1 Jo namuose taip kur tyrinės kolonizacijos są žiema, neiššalb, ir, šiltam pa
at rasti įrankiai pinigams lygas- lietuviams. Ten dabar vasariui užėjus, toji sėkla
tik lenkai kolonizuoja.Tą ko atgijo ir baravykas išdygo.
lonizavimą pirmiau paruošė
^^UŽPUOLŽ PERSIKRIKŠTIJU- speciali lenku valdžios komi
BAIGS STATYTI BAŽNYČIĄ
sija.
Prof.
Pakštas
važiuos
gggy StĄ ŽYDŲ ŠEIMYNĄ .
Ariogaloj prasidėjo baž
su
lietuvių
emigrantų
trans

. . 'Gegužės 25 d. Viliainponyčios statymo darbai. Dar
portu,
kaip
vidaūs
reikalų
lėš Slabadoje Kaune,-Dvabai eina labai smarkiai. Šie
ministerijos
siunčiamas
ats

ksRF g. nr. 10 įvyko skandamet norima baigti Parapi
tovas.
Po
to
sustos
Afrikoj
gtaKČia neseniai buvo apsi-jos ūkininkai o taip pat 'or
ir
ten
padarys
savo
tyrinėji

(gyvenusi Joffes šeimyna:
ganizacijos, pinigais ir dar-.
mus.
♦vyras su pačia ir dviem vai-

rifcąis, kurie pernai Girkalny
^iĄžydų pefėjo į katalikus ir
apsikrikštijo. . Žydai juos
p^Įfouolė, ir jų buto langus
.iškūlė. Jofienei škaplierius
^nudraskė. II nuovados poClicija' kelius iš triukšmadasuareštavo ir nusivarė i
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kęs ginklą. JŠaulys atsisukę
kalbėtis su teisėju vokiškai,
nurodydamas statutą,, pagal
kurį jis turis teisę susikalbė
ti betarpiškai lietuvių kalba
su teismu. Valstybes-gynė
jas pasiūlė apskųstąjį už to
kį paakinimą nubausti 300
litų. 'Bet. teisinas atmetė val
stybės gynėjo pasiūlymą.
Apskųstajam nesutikus kal
bėtis vokiečių kalba, teismas
nagrinėjo bylą, jo nebklaušinėdamas ir nubaudė jį pini
ginė bauda už byloje iškeltą
nusižengimą.
.- . ’
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-Šarvuočių rinktinės vieno
puskarininko sąžiningumo
dėka a gegužės mėn, 27 d.
Kauną šarvuočių rinktinėje
sulaikytas lenkų šnipas Bartnikas Jurgis, Lenkų Vl-tos
brigados iŠ Vilhiaus ątsiiįstas, jis bandė išgauti iš šar
vuočių rinktinės Įvairius
kląptiis įsakymus ir šiaip ži
nias. Per kratą pas jį ras
tas įvairių mūsų kariuome
nės karininkų sąrašas, šar
vuočių rinktinės sudėties są
rašas,- revolyefis.* Pagal jo

tiehio^ negalima.
(JJltAp— “Kurjer Wilenski” priiAeša,' kad,
Pilsudskiui paskutinį kartą
esant Vilniuj, lenkų Vytau
to Didžiojo komitetas krei
pėsi į jį prašydamas priim
ti garbės pirmininko vietą.
Pilsudskis, davė Savo sutiki

mą.

-

‘‘Vilniaus Žodis” prane
ša, kad prieš kurį laiką Gar
dino karo teismas svarstė
Vilniaus lietuvių skautų va
do, studento Pr. žižmaro po
litinę bylą ir jį išteisino.
Kaltinamąjį gynė advoka
tas Frištriibergaš iš Gardi
no.

parodymus suimtos dar dvi
jo žmonos seserys — Anelė
ir Jadvyga 'Sadonytės iš
Bundziškio vienk. (Žiežma
rių valsč;), kaip padėjusios
jam rinkti -žinias, ir Kaz
lauskas Jonas, š. m. gegužės
mėn. pradžioje už 10 dolerių
pervedęš Bartniką ir jo žmo
ną įer administracijos liniją
IRGI LAIKO ŽENKLAS
1
’ :
:
'
.
SUGAVO LENKŲ KARVELĮ . pas lenkus. Kvota jau baiDaugumas
Vilniuje
kur

'«
; .r» *
Butrimonių kaime Birisų giama.
suojančių autobusų yra žy
valsčiuj pagautas pašto kar ■ Įdomių žinių apie tai, kaip dų rankose^ bet kondukto
telis. Ant dešinės kojos su Bartnikas pašidate lenkų riai daugiausiai buvo kri
žiėdU, kuriame išspaustas šnipių įdėsime kitame nume- kščionys. Konduktoriai gau
lenkų erelis ir skaitliui* 1980. .n--'
.
na 150—200 zlotų mėnesinės
■
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Kauno kąra komendantas'
lenkų laikraštį “Dzien Kovvenski” už . nesilaikymą
spaudos taisyklių aprašant
protesto demonstraciją Kau
ne pubau^e 3,000 litų mokė
ti arbą'jo redaktoriui 2 mėn.
-

.

.< STUDENTAS SIŽMARAS

NUBAUDĖ

,

< '

_____ ♦
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rių autobusuose vis daugiauĄįk
įmstebiam žydu.

Matyt

ir

jiehiš jati striukai, kad grie-

.

biasi šitokių menkai apmokainų vietų.

SUSIMUŠ!! BONAI

Kaltinėnai,1 Švenčionių ap.
Pas imimis susimušė mūsų
valsčiaūs ponai. Mokytojui
Ovčinik netoli Kaltinėnų apie 2 vai. nakties (Ko jis to
kiu mėtų vaikščiojai Red.)
pastojo kelią trys nežinomi
asmens ir grasindami revol
veriais smarkiai apdaužė.
Ovčiniką priglaudė KOP
kareiviai. Jis jiems pasako
jo, kad jį sumušę Kaltinėnų
valsČiaiis raštininkai, su ku
priais jis ne taip senai drau
gaudavo ir kartu puotauda
vo. Dabar turės darbo ir
Storastija, kol- juos sutai
kins arba perskirs.
RINKIMAMS 30,000 ZLOTŲ

Vilnius. Kadangi šiemet
vasarą baigiasi Vilniaus
miesto tarybos kadencija ir
numdtoma nauji rinkiniai,
tai magistratas ruošdamas
1930—31 metams miesto biu
džetą neapmįršo įstatyti ir
gana nemažos sumos rinki
mų išlaidoms, būtent 30,000
j&yZ
'z ; ; >
t
v
'•JįįL
.
.
.
.
į Paieškati Antano-Dndus, jis gy

"i

<- C- •

NARIJAUSKAS
.-

įttĘduūaš. Gegužės 15 d.
rAitU kaiine, Pilviškių vai.,
rįlkaviškio apskr. mirė lieivių darbuotojas rusams
paūdą persekiojant Au
rius Narijauskaš. Gegužės
8 d. jo kūnas iškilmingai
išlaidotas Paežerių kapinėBj - dalyvaujant skaitlingai
iiniai žmonių.
'v-' .■ ---------- - --- •
J-

PRAMONĖ DUODA

h

PELNO

4-

Klaipėdos celiutežos ir popierinių dirbinių
l&inė bendrovė savo balaną?SUvede su žymiu pelnu,
i&eiūinkanis išmokėjo 10%
atridento.
Įmonės pelnas
Uo 6-$4 mil; liti; 1928 metų.
$29 metais pakilo ligi 7,37
nį. litu.
. ' .
įsirodp, kad padidinus
ię, padidėjo ir pareikahas. Dėl tę padidėjusiai
uncijai rinkoje jokiu
umu: nesusidarė.
AISI

veno keletą metų. Chfcago,.Hl., o
vėliaus išvyko į Lietuvą o pasku

NERŪDIJIMO PASLAPTĮ

tiniu laiku gyveno Argentinoj. Aš
nuo-- jo jokių žinių negaunu apie,

Kaunas. Pranas Mitkus 21
metų gyvenąs Mažeikių ap.,
Tirkšlių valse., Geidžių k.
darydamas
bandvmus
atrav
r —
do geležies nerūdijimo pa
slaptį. Paprasta geležis už
kasta drėgnoj žemėj per 5
paras apsitraukia- rūdinių o
kita geležis per,5 paras ir
toje pat žemės vietoje liko
rūdžių nepaliesta ir skaisti,
slaptame susirinkime Juozą

metai laiko. Kas apie jį žino ar
ba 'jis pats malonėkite man pra

nešti žemiau pažymėtu antrašu.
Aš labai svarbų reikalą turiu. Kas
man praneš apie jį aš maloniai at
lydysiu už tai. Aš ir gyvenau Chir
eagoj per keletą metą, o vėliaus
New Haven, Conn. Dabartiniu lai
ku gyvenu N. Y. valstijoj. Jonas

g „įf;

'

Mickevičius, care of Grovc Club,
Far Rocka^ay, N. Y.
(B.-24)
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IR Iš SKRYNIŲ IŠVAGIA
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PINIGUS

Mėnesinis vaiką paveiksluotas

Juozo Krasausko, gyv. Ar
mėnių kaime, Juodupės vai.,
samdinys Juozas Meškaus
kas, 19 irietų pusbernis at
plėšęs užrakintą Krasausko
skrynią pavogė ’1200 litų, ir
nežinia kur paslėpė. <

Eina septinti metai kas mėnuo
32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, Šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau huo mažų dienų. Pats
pirmas tam darbas — tai įpratinti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
yra visai nesunku ir nebrangu,
štai “žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti.
Bok tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems Šiemet gražią dova
nėlę j užsakyk jiems "Žvaigždu
tę,” kuri ksŠ mčnao jiems duos įdomių skaitymėllij, įvairių žinių,
mįslių,- galvosūkių
Bus ir Tau
malpnu, kai vaikas skaitys ir.

L. Vyčių 18-tas seimas įvyks
AUDRA KRETINGOS rugpjūčio 4, 5, 6 dd., Kenosha,
Wis. Laikas yra labai patogus ir
APSKRITY
i —
tinkamas sehnuoti, ypač leisti ato

Gegužės 25 čL popiet per
ąfnigos apskritį užėjo di$ 4. kilometru rttože auę Jos centras slinko per
A- ,
------- ±

e,.
L# •J *

MO

VALANDOS

stogas.

.

>

Tat visi, kurie manote anksčiau
paimti atostogas, kad nepamirš
tumėte Vyčių Seimo, dienų ir Vietos,
Geriąnsia šią Vasarų atostogoms
proga — tai Vyčių Seimas, Kenosha yra gražus miestas, ant
ežero kranto.. Medžiais apsodin
tas, gražiais parkais papuoitas.
Oras lyras. Apylinkėje daugybe
mažesnių ežerų./ Kitaip sakant,
“Vftseonsin tbelahd of thousand
lakęs.“ 0 ypač 4aFgera proga
rytinių valstijų delegatams at
vykti į Vyčių seimą ir pralėkti
atostogas Wisconsine. - ’"
L- I

■
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Jjj JUS gtrėjaies rukymu, kodėl nerukyt maloniausio cigaretų, koks

kada buvo išdirbtas? Camels išdirbti vien tik malonumui . . . ne
JČAtti kitam! Geriaūri Yrių malonumo suteikiančių parinkfiniausi ta*
bakai — visi Švelniai mal cni o s y pa ty bės, nUn okusių, saulėjsubrendu

"“ i

Tlkpaąbn
Juk vbat n
lit metams.
'

k -rmtbą nertfosi.

a

- V<*Z4

-A’k.

sio turki jos ir Naminio Tabako sumaišyti čia tikroj kve|>ejimo ir
skoirip įįąWbMjŪj.
\
i

• MDMiĮfe '• . -ffKrint Angelo Sirgo Vaikų Bą-

Camels, gaunat vieną teisingųjų Aąionumi|j. Tas yi*

* UžsieayjF8
pnarfiMtv

Gėrėkitės jĮol

/

Cgjnel ; Malonumo Valanda —. Tg&dTeaio' rahaĮOa

.•? ; 8
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ULabai stebėtina, kad į tų kviestieji nusprendė verčiau
Kas gauna Buenos Airėse vavę geromis specialybėmis,
iŠk^iiQ0'y^arienę, kurių pasitikti namie prie papras- darbų, tai skaitoma didele bet dabar ir tų netrūksta be
c.
_ tų savo nžsiėmimių BeVtaip įaUjiena. Jau kuris tari ko- darbių. Vakar buvo užėję
pasielgtįami, jįie įžeidė savo, jų darbelį, tai ląikosi įsišie- redakcijon, 'sulyg iškalbos,
gųlingų kaimynų, kurs risiš- pęg^ nors su juo elgiasi kaip dii vokiečiai /aidžių rinkė
Tėjo ateiti. Tuoj pradėjo iš
kai nutraukė .su jais sųtyprasčiausiu vergu. Vie- jai ir klausė ar mes nežiųosikalbinėti: vienas pirkęs
kius.
-< nas neseniai atvažiavęs žmo- j me kur jie galętų gauti savo
porų jaučių, kits'įsigijęs ūkį,
Kristus, panašiai kaip tas gelis pasakoja: “Jeigu aš specialybei darbų. Jiems pa
trečiaš vedęs moterį: visi tik vaišingas šeimininkas suren- laetuvoj būčiau, dirbęs ir kas siūlėm kreiptis į* vokiečių
r'
—
ieško kliūčių pasiteisinimui. gia savo Bažnyčioje nuolati- būtų mane uliavęs, tuojau ką spaustuves ar organizacijas.
Ieškodami, žinoma, suranda nę puotą, kurioje visus nori nustvėręs būčiau skėlęs gal- Pasirodo^ kad jie jau du mė
ir neina į vakarienę, dėlto, ,pavaišinti savo . .Kūnu ir von. O čia dirbir sušilęs ir nesiai kaip vaikščioja ir žikad nenori. Bet kodėl gi jie Krauju. Į tąją puotą, t. y. ^vis rėkia: “varnos, vantos’ ’ no visas spaustuves ir orga
nenori? Tur būt nujaučia, prie šv. Komunijos yra kvie- (skubėk, skubėk), bet prisi- nizacijas, bet niekur darbo
kad ten nebus svaiginamų čiami visi, bet kaž-kodėl di- eina tylėt, nes už vartų ke- negauna, nes taipgi visur
gėrimii, muzikos, nė pasi delė dauguma ieško visokių (lėta šim|ų laukia alkanų spaudos darbininkų pertek
linksminimų; kad reikės ap kliūčių ir pasiteisinimų, kad^ darbininkų mano išmetimo, lius. Dabar nutarė kreiptis į
sitaisyti
šventadieniniais tik nedalyvauti tame dangiš- Darbai fabrikuose ir maže^-] emigrantų laikraščių redakdrabužiais, nusiprausti, ap kamerpokyly. Ir visi tie pa nėse dirbtuvėse labai silpnai rijas, gal jos, nekurios turė
sišvarinti, o čia tiek su tuom siteisinimai tai vis žemiški eina. Moka už valandų dar damos spaustuvėles, suteiks
bėdos; kad vakarienėą^metu užsiėmimai. Perdaug, gir bų, o dirbt duoda po 2 ar 3 darbelį. Jiems prisiėjo nei
turės tinkamai elgtis, dabo- di, turiu darbo ir trūksta valandas per dienų. Tai ga giamai atsalti ir nusiminę
tis, kad ką neprasitartų, į- man laiko tokiems dalykams vęs uždarbį, žiūrėk, kad už nukeliavo toliau.
Tarnaitėms, tiesa, .vietų vtempti savo protą/ vadinasi kaip lankyti bažnyčių, klau tekti} kambariui apsimokėti
ra, bet ten taipgi moka jas
^visame kame varžytis,—tai syti šv. Mišių/ eiti prie Ko ir dar sausai duonai.
gi tą viską apsvarstę, pa- munijos. Vadinasi, neturi Amatininkams, kriaučiams, išnaudoti: prikelia nuo įkelaiko svarbiausiam savo rei
turių valandų ryto ir turi
S-iaučiams, staliams lir t. t.
kalui — sielos išganymui.
būti ant kojų iki 12 valandai
taipgi labai blogai. Visokių
Toks pasiteisinimas tai ly
nakties. Iš namų galima išbaldų; rūbų, batų sandėliai
gus beprotystei. Jei koks
eiti vieną karta i dvi savaiužversti ir visai mažai reikapramonininkas turėdamas
tęs. Tai irgi nepavydėtina
Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas,
lavimij, dėl to taip darbo la
gražios progos įsikurti dide
padėtis.
?
36 St. George Street,
bai mažai. 0 laivai kas die
Nonvood, Mass.
lį biznį, sakytų, kad neturi
Šokių vakarus lietuviai
nų pristato vis naujų ir nau
tam laiko ir vieton rūpintis
rengia gana dažūai, bet nesi
VI. Paula’iskas, Pirmininkas,
jų
darbo,
jėgų.
263 Fayette StręeJ,
apie tų svarbų reikalą šnipi
mato to linksmumo, koks
’ Lowell,Jlass.
nėtų kur pakampėmis nieko
Pirmiau mažai matės vo matėsi Lietuvoje jaunimo
Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm., tikslaus neveikdamas, ištik- kiečių bedarbių, nes jie at sueigose.
' 21 Fairfox Rd., <
_
A T.
rųjų mes pasakytume, kad vyksta daugiausia apsišar •
Worcester, Mass.
jam galvoj susimaišė. Taigi
Ant. F. Kneižys, Sekretorius,
ir, žmogus, kurs nesirūpina
-

366 W. Broadwav,

-4twhQT_AT1.

*

Kun. K. Urbonavičius,
36 St. George St.,
Nonvood, Mass.
Kun. J. švagždys,
20 Webster Street,
Montello, Mass.
Kun. F. A. Virmauskis,
50 West 6th Street,
South Boston, Mass
Kun. F. J. Juskaitis,
432 Windsor St.,
Cambridge, Mass.
Kun. F. \V. Strakauskas,
151 Rogers Street,
Loveli, Mass.

pelno. bepročio vardo, nes
praleidžia proga įsigyti gerų
darbų-ir užrūstina Dievų,
paniekindamas Švenč. Sa
kramentu. Jam teks kada
nors išgirsti tuos baisius Iš
ganytojo žodžius:/‘O sakau
jūms,akad nė viens anų vyrų,
kurie yra pakviesti, nera
gaus mano vakarienės.” Ki
tais žodžiais, nė viens jųmeineis į Dangaus Karaliją.
*■)

v

Ar gi ne metas mums įver
tinti tą Dievo pokylį ir jame
dalyvauti ?

$374

1929 CHEYROLET
<

CABRIOLET

Rumble sėdynė. Smarkus mo
toras. Getai važiuoja, švarus
ir geras pirkimas. Pamatyk
šiandien.

ESSEK COACH —
ir/ stovy,—tires- kaip
;
Ant išmokėjimo
tom išlygom. S
:as puikiai j-

• >-

4-*

1928 CHEVROLET
A N—Viskas pu i- $
kiam stovy. Pirk '
šiandien '.............
'

325

••**-•••

1228 WHIPPET—Tikras bargenas.
. - tik per tris dienas. Vis- $ O Ž2 S
kas geram stovy ......... m V O

Bile kurį šią karą galima nupirkti už mažą įnešimą ir lengvom* išlygom.

.

•

2. Brooklyno bylos priežastis ir

jos kaltininką nustatymas.

5. Lėšą Fondo deficito proble-

> ma.

Antanas O. Avižinis,
132 Douglas Avė., _
Providence, R. I.

■

.
■
11 ■ i rr?----------------rcar?

MALDŲ R1NKLNCLI8, baltais viršeliais______ $1 75
MALDŲ RlNKLNčLIS, baltais viršeliais____________$126
MALDŲ RUTKEMLIS, juodais viršeliais____________$1.75

MALDŲ RINKIMALIS, juodais viršeliais__________ $1.25
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais' pras
■ -.....................

trūkumais.

4. Pildomojo Komiteto atsako
mybės įvertinimas už Centro Sek
retoriaus netaktiškus ir Susiv.
* puostolingus darbus.

»

JO

ĘsŠTOK^CoinmopZZjtt^Cbevrolet

nius. Turi užmiršti ką bet kurios
grupė naudai “kriaueiūnas”' ar

“Šiaučiūnas” kalbėjo ar prašė,
bet visuomet turi turėt gaivoje visos organizacijos gerovę ir garbę.
Reikia atsiminti, kad kuopos ats
tovas kalba ir balsuoja' ne vien ūz
savę, bet sykiifir ą^įtus^ kuopos
narius; tad žUtovas^turi mtudoti

kuopos įteiktą mandatą vertingai
-z' " i
’
*
1. 'Perorganizavimas Pildomojo organizacijos naudai,
Komiteto, kadangi referendumas . Neprošalį bus pastebėti ir^kan
praėjo nepilnai ir su neleistinais didatui į “amžiną seimo vedėją”

darbu.

,,

tais viršeliais

Sekančią savaitę Niagara Falls,
N. Y. įvyks LRKSA. Seimas.-Šiam
seimui teks suvirškinti keletą opią, bet svarbią klausimą, kurią
tinkamas išsprendimas galėtą žy
miai pataisyti organizacijos reika
lus, kaip lygiai nerimtas išspren
dimas gali pastumti Susiv. į toli
mesnes nelaimes ir nuostolius. O• *
■'
•
piais klausimais yra . numatoma
v*
šie:
•

3. Massachusetts valstijos kuo
pą dismisija ir nariu suerzinimas
netvarkiu. čarterio įregistravimo

Atstovas A. L. R. K. Federacijos
Tarybon

l

Viskas geram stovy.
Tires, pentas ir apmu:
šąląs. Pirk šiandien.

Klausykis per Radio ' r

,

Literatinė Komisija

i■ !

tą karą kurį visuomet norėjai, bargeno
kaina.

t' • CHEVROLET CAVALIRRS

Kun. E. Gradeckis,
396 Church St.,
New Britain, Conn.
Simonas Cibulskis,
24 E. Liberty Street,
Waterbury, Conn.
Antanas O. Avižinis,
132 Douglas Avė.,
Providence, R. I.

t

pardavimu. Ateik šiandien ir parsivesk

filASSL

Kontrolės Komisija

j

pažymėtus ! Pasinaudok šiuo 3 dienų iš

/

Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas,
z
371 Portland Street,
Cambridge, Mass.
Z'

r

Perskaityk specialius bargenus žemiau

/

,*

jeigu ir šiemt tą patį statytą, kai
seimo vedėjo autoritetą pakreipti
bet kurios “politinės” grupelės
naudai — yra didelis nusikaltimas
organizacijai ir teisingumui. Sei
mo pirmininkas pataikaudamas
“savąją” grupei įžeidžia seimo
autoritetą* ir patį seimą paverčia
j paprastą mitingą. Seimo vedė
jas turi būt bešališkas, “šaltas,”
taktingas ir mokąs orijentuotis ei
namais klausimais.
Lai šią n/etą jSeimui pasiseka iš'«
•
* • X. .
*
•
«•
sirinkti tinkamą vedėją ktlris su
,

Co., 949 Comihonvealth Avė
Commonwealth— Chevrolet Co., 20
Province St, opp. City Hali.
BROOKLINE VILLAGE: Commonwealth Chevrolet Co., 25 Washlngton
v St, at Brookline Avė.
ATLANTIC: North Qnincy Garage, 151
/Hancock S^CHABLESTOWN: Stanley Harlow
Chevrolet Corp„ 334 Main St.
CANTON: Morae & Mnllin Motor Co.,
Ine
.CHELSEA: McBride Chevrolet Co.,
980—986 Broadway
EAST BOSTON: Warnock-Lynch Mot
ors, Ine, 944 Saratoga St
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co.,
277 and 308 Massachusetts Avė.
EAST BRAINTREE: Clark & Tabor,
Ine-----r ,
SOMERVTLLE:- Hodgdon Chevrolet
Co., Broadway, at Magoun Sq.
REVERE: North Shore Chevrolet Ine,
1459 North Shore Rbad.
SOUTH BOSTON: Dailey Chevrolet
Co., 664 Broadway.
I

--F^Wo4enio vefcore 8 vai.

Vakarais Atidarą
tVALPOLEWalpole Auto Statlon, 902
MAin St
j .
EAST WEYMOUTH: MlUer Motor
Servlce._____ ____
SOUTH WEYMOUTH: Sargent Bros.
HINGHAM: South Shore Chevrolet
CCo.
SOUTH BRAINTREE: Haskell’s
Garage.
'■
NEWTONVILLE: Sllver Lake Chevro
let Co., 444 Watortown St
»
LĖXINGTON: F. K. Johnson, 85 Bedford St
_ *
DORCHESTERf Columbla Chevrolet
Ine., 617 Columbla Road (Uphams
••Corner) and 767,'Dudley St
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine.
MfcDFORD: Medford St, Chevrolet
Co., Ine, Medford Sq.
WELLESLEY: Haskins & Hynes, Ine.
WATERTOWN:
Daniels Chevrolet
Co.. 647 Mt Aubum St
EAST MILTON: Woodward’s Garage,
Ine.
MELUOSE: Fleld Motor Sales Co.
DEDHAM: Dedham Sq. Chevrolet Co.,
Washington St
EVERETT: Mėlanson Bros., Ine., 67
Chelsea St ‘ '
■

NEWT0N: Stoart Chevrolet Co, 431
Washlngton St.
WINTHROP: Gordon G. Fullerton, 57
Putnam St.
WOBURN: Lynch Motor Sales, 40-,
Wind St
WINCHESTER: Frank Murphy, Ine*'.'
748 Main St
Ti
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet Cot, >
458 Blue Hill Avė.
*
ROSLINDALE: Mt Hope Motor Sales, .1
Ine., 415 Hyde Park Avė.
WEST ROXBURY: West Rdibury
Motor Sales, 1782 Centre St
STONEHAM: Kent -Motor Sales, 350
Main St
-*
NORWOOD: Fenton’s Garage.
MATTAPAN: J. J. Delaney, Ine, 1309 *
'. Blue Hill Avė. ,
'
V”
MALDEN: Frame Motors, Ine,
Ezchange St
’
READING: Bailey Chevrolet Co.
QUINCY: Washington St Garage,Tne,
216 Washington St
tįjgį
LYNN: H. E. Pembrook, 236 Washins. ton St
jįy
WAKEFIELD: Main St Chevrolet Cot*į
WALTHAM : Robert C. Fence, Ine, 703

MainSt'

“SARGYBĄ”

y-

“SARGYBA” duoda populiarią

gebėtą išvesti seimo darbininkus
Sąjungietės brazda kaip bitutės straipsnią iš įvairią mokslo sričią,
_ 6. Nariams mokesnią pakėlimo
Susivienymui naudinga linija.
ir kiekviena kuopa stengiasi kuo- supažindina skaitytojus šu naujai
pasiūlymas.
Delegatas gkaitlingiausiai svečią sukviesti į siais mokslo laimėjimais ir išradi
7* Organo “Garso” cenzūra ir
šią gegužinę. Kaip girdėti, daly mais. ,
Centro Sekretoriaus vienpusiškas
vaus svečią ir iš Brooklyn, N. Y.
ir klaidingas per organą buvusią
“SARGYBA” plačiai-rašo svei
ir Worcester, Mass.
katos klausimais, pataria, kaip ap
bylą aiškinimas, kuris privedė SuGegužinė
įvyks
birželio
22
d.
š.
sisaugoti nuo įvairią ligą, kaip
sivienymą prie naujos teismo by-^
m., Šankaus ūky, Buckland, Conn. pačiam susirgus pasigydyti, pail
los.
'
!
Programą išpildys šv. Cecilijos ginti gyvenimą...
/
Jeigu šiuos klausimus svarstant,
choras vadovaujant gabiam var
“SARGYBA” kovoja su įvai
Seimo dalyviai vaduosis Sūą-mo
gonininkui V. Burduliui iš Hart
riomis dvasios negaliomis ir gyve
gerove, tai galima tikėtis, kad-bus
fordu Kalbės adv. K Tamulionis
nimo. nenormalumais^ k.v. bedie
padaryta .atatinkamos išvados ir
ir eilė kitą kalbėtoją. Bus įvai
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt.
organizacijos reikalai atstatyta į
rią lenktynių ir kitokią pamargi“SARGYBOJE” skaitytojas ran
geras vėžes. Bet jeigu čia pasi
nimą.__
<
da
įvairią žinią ir apžvalgą iš
reiškė iš anksto suorganizuota ir
No. Manehesterio sąjungietės mokslo, meno, politikos ir visuo
tiksilai suagituota “Vyrai, nepasi
daugiausia rūpinasi pagaminimu menės gyvenimo/
duokime” grupė, tai tuomet jau
užkandžių ir gėrimą ir daug kito
“SARGYBOS” kaina: metama
bus blogai Tąsyk, žinoma, nusi
kią gardumyną.
— 6 litai, pusei metą — 3 litai, 1
žengę asmenys liktą pateisinti ir
Taigi visi šio apskričio lietuviai numėrfe—75 centai. Ulsienyj dvi
savo vietose, bet Susivienymui
gubai brangiau.
nepraleiskite šios geros progos
tektą atsidurti į tolimesnes ir, gal
, Metiniams skaitytojams duoda
smagiai laiką sunaudoti.
būt, dar didesnes nelaimes.
priedą “Laimės” kalendorius ir
į

Dėltogi, gerb., kuopą atstovai,
^važiuodami į 'Seimą, pirmiausia
į turi Žinoti savo svarbios ir -atsa-

•

«■**

> Kviečiame visus senus, jaunus,
loterijos bilietas.
mažus ir didelius —
.' •
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jį 'kad tautinin- j uosi pažangiečiais), neišski-

> Brtarri |

"1, StėįgiU- Į tiant ųei p. Voldemaro. Dą^
kiĮ raMžia pakeiti

S- fajįfM '•taieitfOČMtaki
taUtar M

mojo Seimu

Dėl ib rišoj Lie

kų naudai.

♦ •*•»»«•*•«••», >BMA I AzMclksf*
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..................|m UfeKoy ■Cttesi
\ftaMMc ouce per week ye*rlr..|2ūelvtan« kert MmUttye W

tuvoj

nepasitenkinimų

kilo

ir protestų.
Prof.

<

i

Voldėmarąs

opozicijon

SontiiBot
Telephoce SovUi Bosten
06M
<
Z

37

. irgi

—X
v

i

.

/

nyčių ir iš bažnyčios ėitf šven-

■

>■

Panaikintas

įstatymą.

sio

ta prasme, kad dabar sekma

y-? . - —. - -

"
-■

—- z.---- —— T—
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įįįjlgų trukdymų ir debatų už- nagį

/ ,^re

‘ * Panašiai, dabar elgiasi ir ki ■ tos
tos mšiės opozicijos vadas prof.

»•

Voldemaras. Visi gerai atsime
na, kiek jisai steig. seimo Iąi- r
kals be jokios atodairos kovojo
prieš žemės reformą, vadindamas ją nevykusia, beprotiška I
ir pdiiaiiši. Dii grižianri žemės I

- m^it4,|šąinjj§jįjri)inių, bet kitos są-

naują

> k.ferrs paliečia apie 1500 rūšių

lys taip

panašų Į

uždės

pat

^visokių gyvenimo reikmenų,
muitą ant Amerikos prekių, Į

^įiradedant nuo reikalingiau-

♦ r tuomet
ir'

3/sĮų ir baigiant tokiais, be ku-

jungtinės Valsti-1

o tas tiesiog]

voišdlfbiniuSj

bus negalima. Dabar jau A-Į

?mniū. tąrifu.

Visko

i

Kiti jį tiesiog

tfaiha ir nors dar turi svetur į

fcyližvardyja nauja

Amerikos

rinkų Savo prekėms patduo-1

^'gyvenimo tragedija, nes dėl

bet jau neturi tiek kon-

ti,

to griežto muito numatoma

sumentų,

gf-didelis žmonėms

apsunkini-

kad galėtų

visus]

jos išdirbinius sunaudoti,

>

.

v *•

Krikščionv^ krautuvinin

o Į

c>~

pabrangs.

|
į

■

muito

Tačiau tas

7 ?ųieko negelbėjo.

z Tie,

tas tarifas

Mat, reokia žinotų kad tas
muitas taikomas ileviemtikj

ku

svetimšalius, bet

parankus.

jis

dau-

sugalvotas \ atnešti]
daugiau galės užtvos, giausia
acieiitė- naudos ^^j^ieria»ri^:^I,* I

kapitalizmas

sigynus iįuo -svetimoe kom-

ė savo kvailą besii*dis-

pėticijos, btis galimu pakelti

ir

kainas ant naminių gyveni^

^riųtnfaliai švenčia savo per-

mo reikmenų, ir tuomet ne

Ikr sykį

tną

ir trumparegystę

galb- 4 •

77

jokios

bus

Bet kodėl tasai tarifas jau

* ' *

pramo-

ir apsiginti nuo

svetim-

šalių"kompeticijos tai labai

patrijotingas

ir

v-

jla^Bas. Iš paviršiaus taip at-

■?;rodp, bet esmėje yra kitaip.

prieš A-

stybių protestuoja

merikos

namie nu

tarifą,

puolęs ūpas, pesimizmas

ir

bet vietos ka

ko, ne panika,

pitalistai nieko nepaiso.

Jie

'>3

&JGerai savę apsiaupti kvniš- vis dar mano, kad pinigas už'
r.'-

bet siena yra sie-

^/ka siena,

viską galingesnis.
’K.

per ją nieks neineis, bet
’X.

Beinamoji
-

-

•

įpėdinis

r*/, Ižarblis buvo ištremtas 1925

į: <Ji.- už tai,

į^yŠJagde

kronika
.

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

Rumunijos sosto

apsivedė

kad

su

ne

ypata

LopescU,

lOarališkos kilmės.

Karolis

^Ads gi nesnaudė ir už penkių
^fflfetų sugrįžo

tėvynėn

jau

Visas per-

įfe . kaipo karalius.

■^Mųsnaasnuėjo slidžiai, it da-

greičiau ir žmoniškiau. Kal

bant apie
kia

Ak

niekeno

nekliudomas.

Įftdpmu kaip Europos

val-

įtybes kraštutiniškai tvarko*

žmoiriškumą,

mouarchizmą bri fašizmą ii*

ri

valstybė

gyvastį?

'

oga ilgo

auklėjįtao,

tautos

opos

tikslo neatsiekia.
už

žmogžudystę

miriimi,

o čia

' .

UJrstčs.

Tai jos it pari-

JH

■<

z

Washingtone,

netoli

Augščiausiojo

tos

Teismo

Naujieji Teismo rū-

miesto dalį/ kur dabar ran-

*

ff y

pąbėgti, tačiau jį čia pat su
gavo ir. visai sumtištą.ir su

.

'

eksportas į

naudotis

minimaliais

muitų* tarifais ir, tokių bū- •

jeigu

būtų

laiks

bent

nuo laiko tiesioginis susisie

kreipti

kimas tarp

prekybos

Portugalijos ir

.

lėtų labiau išplėsti ir prekii

gąnizacijšPortugalijoje ę-

apsimainymas papigtų. Lie-

sąnti gan

daugiau gauti vaisių, alyvos, 1
< 3-

v

prie Karzivadze

Jis

aikštėje,

butą

i- -

.

'■

-

-

• ••

Kapitono Razmino pagrobimas

ieškoti pragyventi

pradėjo

’

.

.

tė,

kai prieš

buv.

narkom-

pagrobtas ^prekybos

Mešchedsko

riaus7 valdininkas

Senatas (įkurti,

į . ■

sky

į"

■

Iš jo išlipo du civiliš

Kuzminas. Iš bolševikų ban•r
*
'
ditizmo trinkas buvo pada

kai ir vienas policininko u-

rytas ne dėl politiškų sume

niforma

apsirengę žmonės.

timų. Čia buvo grynas čekis

tų asmeniškas pyktis prieš šį
žniogip

grei

.

^R-tas"

'■

-

/ *

VILNIUS. — Dėl- Lietu-

Sovietų agentas, pa-

pranešė, kad jis tuijs kugrei-

prašos
Kuzminą
vakarie
Čiausia vykti į policiją, kur
l tūri išaiškinti dėl tol’niesnib niauti, jį stipriai nugirdė ir
atidavė į čekistų rankas. Šie

Stylijis bu$ senovės i ritorijoje. Nevisai gerai su- savo kliką primušę iki sąmo-

kad Kaulio demonstracijos
gali rasti keršto teisę lenldjs>

kame

(?)

Visas

Vilniuje.
buio

aprašymas

tas kurstymais

išmargin

lenką

prieš:

lietuvius. Pabaigoje straips

nio kvietė atkreipti domę- į
“Rytą”

Kazimiero

Šv.

ir

draugiją,” kurios anot “Dz.

Wil.,” organizuojančios Šia-

demarkacinės

pus

linijos

<

.

šaulius.

Kurstančių straipsnių prieš
lietuvius pilna endekų spau
da.

Čia

tik paduodame

dalelę.

7^

..

'

Lietuvių ksraT^į;

kur tų

įsiveržė į nuošaly stovėjusį

Vokietijos gilume, Elbeiv

feldo mieste yra ar 17 lietu

suristą ir iki kraujų sumuš

vių šeimų.

tą. Nors ir išgelbėtas, tačiau

sikraustę prieš 20—30 metų ,

Čia lietuviai tttt-'

negalėjo Meheidre iškentėti darbo ieškodami ir daugiau
moralinių ir fizinių kančių.

sia iš

Nelaimingasis netrukus ne

teko proto ir baisiai kertė

Kibartų. Daugumas vedę vo*
•
* t
»
<•
kietes. Jų vaikai jau suvo-

damas mirė.

kietėję.

Suvalkų

žemės,

nuo

Šiaip šeimos didžiai

katalikiškos.
1 ■*"/ ...... .......... *

a—

1 "T* ■'

■

1

XX reontlčuos
KONfflESAS
l(l1 ;

dd. Šv.

bį didelį griovį. Kuttnino la-

s” aut<

Ise-

r į

pas Adams Street ir Nbw York Avenue, Nevatk,

'■

Neto Jersey.

"į

l

\

/

<

'*

'
A

gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliaiir rėmėjai nuolankiai prašohii pKdėti

rioŠUb taip.

svArbion lieturių katalikųa&iiijoc organiancijos v
šventėn 20-tan Kongresai / į. ,M> n

ais j gai-

...

- A

1 viesiBi^
V i Z

S

Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam

riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau-

“policijos” automoHlį.

X
- T»

jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21 **

Lavoną iš

sėdo į metė į prie kelio pasitaikiu-

-•

Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci

‘ Viri A. L. & K. Federacijps apskričiai, sky

nelaukdamas,

r

»

Tenka pasidžiaugti,!
pasidžiaugtij pratęs kp
 nės netekimo išvežė už mies
Tenka
ko jįe-vokttkaf
jie-vokiškai reikš
reika-

kad pilnai atatiktų ( nieko

jų. ..

gruzinų jaunuoliai prievarta

kapitonas

trudo namą sūriojo automo

bilis.

intensinga,

Vii N

-

V; fi '

labai namb, kur ir rado Mcheidzę

smarkiai nuplakė. . _
'i.

Pati darbo or-

•>

<

ku režimu ir daugiau nebe
norįs apie, tai ir girdeli.

galimumus ir su

ffll RE

pagrobtas; ir Į

kuriuos

į

Portugalija.

‘

sis valdininkas.

dėmesio

daugiau

Lietuvos uostų, prekybą ga

Pdx jjoros savaičių kankini-

mo jį sušaudė.

jas, reikalinga Lietuvai, at

k
j tuva iš Portugalijos
galėtų______
čiau prilygsta anglų tipui.

Maskvon, i

nuvežė

kruvintą

piicš l6.,- C&la;tų<va£*gtįie-|
-bus Kražūs,|c$shi iMfcnWiį
_a&iMllį
______
čeliištai
’ &k'Wtai
Bi^' lofee ir tobau bus nuo- [fik'Sa tirao mažo daikto: pritroiikė

OI

mėgino

dar

pakenkti |Į kad Tęismo namai bus taip lavo it kiek išgąsdintas Lev,
Lev,; to ir teH užmušė.

A*

Lietuvos

ma,

stoty

asmenis,

Valstybės Į jo apsigytenirtio Dancigo tė

tftmetc tą įnešimą 45 balsais! savo augštą tikslą.

r

:

pa-

reikėtų išlaikyti,

Yra manoma artimoj atri- :

Lietuvon yra dar mažesnis, lėtų

į

vylė komunizmu, bolševikiš

■L?

k *•

Leningrado

nelaimingasis

atstovas

Senatorius Tydings įnešė, j dari Capitol bei

gali

Maskvą,

Vežant

Jį

Leningradą.

buvo

žmogžudys- Į Jie nebus augšti,' bei labai

■S
r

į

zunduose suimti dū įtartinus

uždarbio.

I erdvūs ir žymiai pagražįB tą

kurie

pa-

baudžiama) mai bus statomi per tris me- . Visi trys atrodė tikrais vo
kaip^tik ir ltus ir kaintios 9,740,000 dol. kiečiais.
Šie “svečiai” į—

r*

Šitą yąrdą Liė-

”...

Taip jįs ir buvo išvežtus

Tačiau nepraėjo ne Savai

Amerikoj Į rimtus.

b įriįratttsios prie dlk- žmogaus gyvasčiai.

M

nusipirkt geresnio.

savoltys

čių.

tais,

dalyvavimas

* ,

Paga-1 griaus 78 namus, ir ten sta

bausmė

mirties

sio.

1929 nh vasarą Tėgerane

priemaiš-jgrekų.
o ti alkoholį tokiais priemais4grekų.

daugumoj

'

fo” neragaus, nes turi už ką

Demokratija rei- kad būtų uždrausta atskies-(Rūmai.

Btiiia.

f

’"

Šiems vietos kur stovi Oapitol, nu-

laikams jis netinka.

statinėms^/

fabrikantai

portveinui.

...61,500

•VRISIU, pipirų, riešutų,

nibks neatkreipė jokio dėme

pareiškė, kad jis labai nusi

atimti žmogaus

žydų kodeksas.

mo

”

tuvai

■ ■■

aiškėjo.

apsigyveno netoli Dancigo ir

Tai Senojo Įstaty

pk pakeliu vos truputį stap-

{gtea ant demokratijos. * Xe-

ir. tautininkai (tuomet vadi-

» •

fe bolševizmo peršoka į daugiausia yra

t£

>4

Kokią teisę tu

nepasižymi.

67,800

uždarytas, I

formą buvo visi dvarininkai

jo

bausmė juomi

mirties

...

«/.

Aišku, kad prieš žemės re

Z*

ir jis sau viešpatauja, be- liaus,
,W

tas ir

Sakoma,

jūos gasu.

laikyt

vėliau, \ buvo

llicininko

1

—

1928 m.
. 1929 ių.

savanorių aprūpinimas žemė ir
.’
z “ J vos protestų lenkai smarkiai
Kareivadze pagrobimas
panašiai. Panašių minčių jis ta | grobimuose pastebimas ne
rengiasi prie naujų skerdy
da reiškė ir kitais klausimais, Į pirmą kartą. Panašiai huvo
Kanivadze buvo
žymus
nių, didesnių negu jie su
sakysime, miškų servitutų likvi I pagrobtas ir narkomas Lev.
Gruzijos veikėjas ir didelis
ruošė Dmitraukos sodžiuje.
davimo klausimu. Pareiškęs tai
1923 m. Narkomtrudas bu- savo krašto patriotas,
jis]
“Dzieii Kotvienski”
rašo,
ir veiksmais. Taip 1928 m. pra- I
' *
•- ?
fc •>
vo komandiruotas užsienin, buvo apsigyvenęs Trapezundžioje, sergant p. finansų mi>
nistėriui, Voldfeniatas visai iš tačiau iš tos kelionės nepa- duose, -Turkijos teritorijoj.
■*
■ r'C. ■ r '*“71".
braukė iš žemės ūkio ministe | norėjo grįžti Sovietų Rusi
Į jo butą^atvyko 4 turkų žan mas. 1925 m. tam mieste bu-'
rijos sųmatbs žemės ūkio me-|
vo bolševikų pagrobtas įžy
jon.. Šį jo nenorą giįžti darų
uniforma
apsirengę
Horacijų, dvarų parceliacijos ir;
mus
Gruzijos \ sukilėlis’
savanorių žeme aprūpinimo po-, bolševikai > pradej o aiškinti žmonės ir, padarę kratą ir
zieijas, pusiau sumažino išlai kaip turintį ryšį su kažko smarkiai sumušę, automobi Mcheidze. Pagrobtojo drau
das kaimams i vienkiemius kiais piniginiais išeikvoji
liu išvežė į sovietų teritori- gai nesikreipė į policiją, bet
skirstyti ir buvo mėginęs su
patys pradėjo jo ieškoti..Šio
mais. Tačiau tikrumoje vi
stabdyti naujakurių aprūpini
bolševikų politiško banditiz
mą mišku. Tik kylant ministe- sai kas kita buvo. Savo laiš 1 Kernai—-paša nots ir pa
rių kabineto krizei, jis teatsi- ke, kurį jis nusiuntė į Char laikė gerus santykius sU so mo pėdsakai tuoj buvo su
sakė nuo tų savo sumanymų kovą, buvųsis nArkomtrcdas
sekti.
Po trijų dienų keli
vietais, tačiau įsake Trapevykdymo?’

Trisdesimts pasaulio val

&■- drausti savo krašto

/Naudingas

*

sUoti.

”

] kad tame bjauriame darbe
kad žemės reforma
Hamburgo komunistų pre- Į
nėre. jokią, normą, maksimam^ [dalyvavo kažkoks “poHeibei minimumų. 'Vadinasi, ną/j
kybos atstovybės aukštesny- Į 4
| ninkas/’ Tas tariamojo potraukiama dvarų parcejiacija,

smaugiančiii kilpų pasiliUo-

/toks pragaištingas ? Juk ap-

vertinamas/

aukštai

—

«

ibimO aplinkvb

7

nuo

galimybės

57,000

negu

bendradarbiui jisai pa kelbė sa- Į ir kitų laikraščių čia patievq teigiamą nuomonę steig. sei I kiame kai kuriuos tir krūvimo žemės reformos klausimu. I nų pagrobiihų aprašymus.
Kaip staiga nuomonės kinta I:J
Dar 1928 m. jis tvirtinęs; kad 1i
2Taritttna;Lev pagrobimas
nereikia 2go įstatymo žemes į b g«i..K
:
ū
J
•* < • ■ •..a rfš.
i • -...............
ra į

•
^vjčragaištingumą.

...

Vyno

,AC

■y.. , , ■■■ ■ ■ ■ ■

j

tdsjšfer labiau įkaitino seimo] nius, kuriuose patiekia labai
kas bus tokį griežtą muitą į-if • TAdikatižihą. ’___ \
' (
daug žinių apie daugelį tokių
prieš jį kilo protestų.
Biz“Bet štai šiemprof. Vol-|
vedus?
Aišku, kad ne^a^-Į
kruvinų teroro aktų Vokieti
įiyniėriai, laikraštininkai, kodemaras, bandąs d.Vyti kažko-1
bas dar padidės, o ^vėnimo Į|
Btegijų profesoriai rašė sieks[
kią opoziciją, skelbi\ jau. visai joj, Lenkijbj, Tolimuose Rvreikmenys dėl tor'pat muito]
ką kitą. Taip, vieno dįenraščio I[tuose ir k.; Iš tų straipsnių
ninius straipsnius, nurodyto nežmoniško

te yra

pdirbtą
kamščių tnedžio
kad pajustų įstatymo nenaudin- j-jleapdil
* *
ty sudaryti prekybos sutartį
gumą tuo atveju, kad negali žievę ir dar kai kurias pre tarp Lietuvos ir Portugali
pasilsėti nei patys krautuvinin kes.' Poftughiijos importas
jos, kad Lietuvos prekės ga-.
kai nei jįj tarnautojai”

^inas ir net nelaimė. . Daug

fe,darni

krautuve^

tarnavo Alauškiams.

-£
t

^dupo, plotmės ir finansinės
įksvarbos jis vadinamas bilijo-

prekių. Garsiame Porto uOšį f,

**.

lijon.

.

•.
—•

-I . ' z-

’.

(sii
cėliuliūzbą
dar popiųrikUs
rodo šie
vynibjamU popierių) ir Iritm

.1927 iri.

//Jau. buvo galvota ir apie

Vadinasi tautininkai pasi-

..
- ‘

brivių,

reformos priešai tada buvo: Į
Portugaliją — /bendrai LrŽ
kal- du, lengviau konkuruoti šit
prof. Voldemaras ir lenką frak- Į
F»
bant, už npie 40,000 lt. per kitų šalių importais,
.
_p. Grajevs-1
r
Šiuo
ei_jos seime ,narys
metus,
nors
pernai
jis
buvo
kis. šisjaskutinis buvoriūlęstį
reikalu dabar daug darbuos
Generolo Kutiepovo paDar gerai neatsipeikėjųsį
neliečiamą normą 10,000 V
ha.
1
žymiai sumažėjęs.
‘
jasi
Lietuvos pasiuntinys.
Bendrai jiedu abu darę daug!■ grobimas yni ne pirmas bol- Levą jmetė į laivo kalėjimą.
.>
Nemažai
Portugali
j
os
pre

pan^ siūlymų.. ,Tt
Paryžiuje
p. P.
Klimas.'
,Tais laikais |; ševikų teroro aktas Užsieny. lĄorsf jį /pagrobė 11 vai., ir
kių Lietuva gauna Vokieti .Portugalija
steig. seimas dėK žei
yra
aktingas
. žemės refor-įĮ Begiedovskis, kuris pabėgo laivas uoste išbuvo ki 16 vai.,
___________
latat!
radikaliai nu-|
raos
buvo la
bri radi
jai tarpininkaujant, kas'jas, prekybos kraštas ir, turint
r nuo tokio teroro, užsienio tačiau į upolicijos” automo
sistatęs.
P<*ixĮ
Voldemaro
iri
sistatęs.
žinoma, pabrangina.
Žino omeny ir jos dideles koloni
Grajevslfid tais laikais netak-1 spaudoj .įdėjo kelis straips- bilį ir į kitas aplinkybes

jos turės pačios sunaudot sa- Į
įįfių galima apseiti. Dėl jo di-

v

s

.kiaušinių,

sviesto,

Z '

nuo 1 vai. ligi 4 valandos

po pietų. 7.

<•*

Amerika neįsileis kitų

•

*

jbs, medžio '.dirbinių ii- feąL/?

Iš Portugalijos gi Lietuva
protesto išreiškimą, būtent, lielengvinant įvežimą Portuga
■ -tuvių ir šiaip krikščionių žada I gauna vynus, marinuotas žti-

į visos krautuvės bus atidary-

••

"..

valdžia po per ją nieks ir neišeis, vadi-

- "Wasliingtono

.

dieniais ir šiaip šventėmis

tui pareiškė štai ką :

*

*

leksa “L. A.” korespdnden-

daugiau €efeliulio**s.

Lietuvos ąžuolas, kurį perka 7

>

.. X’*"

"*.

-

lėtu vežti

...101,000 lt.

1926 m..

■»

Į Portugaliją Lietuva ga-‘ j

...

*^\ .

? >**•

.»-

- -Sj
4tt.'
4>
giridr

Lietuvos

kaip

žymUSv

/ .

begu juokinga, mandagiai beta-,
riant. Pavyzdžiui, bus* Dievo į
Kūno švente, .eis procesija, o čia j
gatvės atidarytos, degutas bė. varvąs, šypsojimasis ir t. i.
j|

tautininkų val
džia panaikino švenčių poil

Įinės ūkio ministeris p. J. A-

*

.

rąbtų^Dėja,

nių

Skaičiai:/

Dėl jo pareiškimų že-

[prieš.

eks-

1926 m. Daugiausia mes

Smerio WegutbUtines, pro Lėra

Lietuvos

pasireiškė

- * >vs

•

ki

,<

■ ? -‘ Ms
!L./f
..'V
■ *"
kamščių, pramoneii;

.-Wf " t. ‘> a* <

v

'Lietuvos

Pokarinis

- tadieniškai apsitaisiusiam pro 1
,
* ■ •>.
* . V "
_ 1 _
smirdančias krautuvėles, silkių, eksportas Portugalijon

ŽYDELIAMS'

išėjęs

X

S

TAUTININKAI PAfilTAMfAVę • triukšmą ir ertnidelį,. daugiau I

•’

•v»

•86 West Broadway -

'

•?r-

♦

*S
5.?n!tm? ISvežam dabar poi-tugalame
dienomis jei žmogui reiks j baf-1 celiulituos ir šiek
tiek ąžuoli

iš pagrindų.
i..

S. v

J u>jfiaorųjų» juk Vamrvfišyy|-• .r ,
»
vrš dvi didelės turgų dienos peri P
savaitęir dar penktadienis. Tad
jo

refdrmos įstatyųią dvarinin-1 ino buvo padaryta griauna

/ BUBSCUPTION BATU

TARP
L1B
tvrTP
11-

'

Į

" ’bfe jį kas Steigiamojo Sd-

įŠleu ‘

f

4.—.Ci/.

kai ir šiaip lietuviai srnar-1
kiai protestuoja, prieštokį Į
taųrininįų valdžios ‘darbą.
Balsas” rašo: I
-i

..čf

L

•V ■

. '?

a

*

A•
'
pf

L7<?-

• .v ■..

■

'■
1

, •<

12L-'! i/.''sSį

r■Į

turčiams iš savivaldybių ski
riame pinigų ligoninėje lįU;
kyti, tik vieniems daugxkart

l nėfaįmingesiiieins
all®)olikanis

ligęniaųtsl

niekas

rankos!

j

neištiesia.

Į

L -Valstybė negi gali visa ką
globoti. Ji šaukia pačius pi-1
lliečius rūpintis savo reika-l
llais. Ji tik padeda darbą!
į dirbti. Valstybę pavaduoti I
Įėmės - Lietuvių • Katalikų
Į Blaivybės Draugija, kai su-Į
įmanė įsteigti pirmą Lietuvo- Į
Ije sanatoriją, arba ligoninę,!
Inusigėrusiems. 'V a 1 s t y b ė I
[mielai sutiko tą pilietinį L. Į
|K. Blaivybės Dr-jos pasiry- Į
[timą. Viena ministerija da-Į
Ivė sanatorijos reikalams že- Į
Įmes, kita mielai pavelijo pa[sirinkti aukų visoje Lietuvo| je. Blaivybės Draugija drą-Į
[šiai taria savo žmoniškumo
ĮšCikį visoms valstybės įstai-l
[goms, visoms kultūros orga-l
Inizacijoms, visoms savivalIdybių valdyboms, visiems
| parapijų dvasiškiams:

Esame patyrę, blogų dar
bų.pradžią mielą esant, nes
,
•* . visų jų pabaigą—Jaaisi. Kaip
jau, rodos, miela džiaugtis ir
degtinės nuodais, tik ąę il
gam? Apsidairykime aplin
kui, kaip pakinta geri mūsų
pažįstami, gal giminės ar net
mūsų vaikai, paūžę, pagėrę
kokią dešimtį metelių, kar
tais vos tik keletą metų.
Skaisčiaveidžiai stipruoliai
andai, ’ dabar išpurtusiais,
raudonais dvėselienos rau
donumo veidais, mėlynomis,
kaip slyvos, nosimis, nebe
tvirta eisena ir*drebančiomis
rankomis. Pasibaigė džiaugi
kilias, kada. .degtinė jiems
tarnavo, dabar pradeda ge
riantieji degtinei tarnauti:
be jos nebeapsieiti, jos ieško
ti bet kuria kaina žemėjeJ

■ ■■ '

T

'I

| •— Šen Visi iš vieno sanajtorijos alkoolikams statyti!]
I Visos organizacijos duokiĮme savo atstovų rinkliavos
[komitetams sudaryti, sū.de| žutėmis ar su aukų lapais!
[apeiti visus piliečius, pasiekĮti tolimesnius užkampius!
Į Dėl Dievo ir artimo meilės
neatsisakykite kviečiami at* eiti talkon, parinkti, atlikti
! saVo pilietinę pareigą ir bent
■? dali atsakoWbė&.už^ aplei^Hai yra

pagydomi,

bet

n
į)
7^-

už COUPE

— Septyni kiti modeliai
taip pat nebrangu*, DideFactory Įfc pajrirlnlrimaK * Spalvą.

£S ATDAROS VAKARAIS

Retadl and WholBsale
652 Beacon St.
IR«E METROPOLITAN PARDAVĖJAI
Johnson Autotiiobile Corp.,916 Commo&vrealth. Avė,
•

~~

■ '

•

'

• .

■

MILFdRD: Milford Auto Station,
271 Main St
NEtVTO??: Frank tV. Lane,
399 Waahlngton St

NQI«TO»f

,W. BattLri / .

STOUGHTON: Tuttle-Tfoed W
\VAKEEIELD: WakefIėidMoto
& Servlce, Ine, 550 MaIn 8t,-.
WAL3?HAM: AutomobRe A 4R

tar

QUINCY: Sylvestėr&Careon, .

.

12 Watertow& St

v

V

84Wh8hlngton St
‘į.
.WATERT0W: Ctefiin
kunigui, mylinčiamsavo sei būtų kam ir kur jie ilges ' Ir visi kiti piliečiai nepa- c
QUINęY: South Shore Hudson-Essez v Ck>., 32 No. Bea<»n St, '
Company ’ ?----- ,
'
mą tėvui
R'AVERLEY: Frank L. Harrū
niekas nebemie niam laikui pagloboti tam šykštėkite aukų pinigais. Ką
RĘAD1NG: Rėading Motor Mart, Ine.,
47 whitė st ’
tikrose
sanatorijose.
Main St
la: paliks Dievą.' ir tėvynę,
gali žiiy)t, gal artimiausias
WELLESLEY: Wellesley Moton
RĖVERE: The. Luna Park Garage,
Colonial Bnttding
/ ‘ .į..
Ir alkoolikai visur gydo tau žmogus, gal net tavo vai- (
368 Ocean Avė. ' ~
apvogs savo vaikus, bet tik
R0XBURY: Hudson-Essez Co., 491 \VEST RUNBURY: Betlertė 11
' 1716 Centre St
galėtų negyvas -apvirsti i mi, tik mes vieni atsilikę, ta kas už metų kitų, jei ne už 1
Blue Hlll Avė. SOMĮEjRViLLE:
Hudson-Essex Co., TVEYMOUTH: tlncoln-Perraui
purvyną ir ten pasvaigulioti savo žemės nelaime dar ne dešimties, dvidešimties, bus i
st* v
192 BtoadwHy
’».=
SO. BOSTON: Hųdson-Easei Co., 722 TCINTHROP: Uudšon-Ėsset &
alkooliu. Skandins savo ir susisieloję. Iš alkooliko mes reikalingas geibstančios ran- 1
Wlnthrop Centre
Broadway
STONEHAM: Stopeham Auto Sales, W0BURN: McGllvary Brotų 2£
kitų vėles ligi sudegs degti temokame pasityčioti, kai jis kos. O gal tu pats, pirma į- i
Ine., 456-45Ž Main S£ •,
'
Street
nėje darą nepatekęs i praga paraližuojamų savo narių gudęš gerti, paleidai į svietą
nesuvaldo, arba net visai ap alkooliu apnuodytą vaiką ir
rą.
(PAREIŠKIMAS
dabar jis dėl tavęs žūna? Tai
Piliečiai! Broliai! Kri virsta bejėgis.
LDS. Naujos’Anglijos priešsėi- svarbių priežasčių atstovų ad|
" Rytinių Vilkijų Lietuvių
— Lai sau artimas dvesia atpirk bent dalelę savo kal
kščionys ! Juk tai baisu. Jei
Visuomenei
< I minis suvažiavimas-įvyks sekma tų prisiųsti, tai nors savo aute
'' tybės.
girdėtume ką pavasario me- rave ar patvoryje!
dieny, liepos 6 d. s. tn., 1 vai. po mus ir pageidavimus prisius
Prie katros lietuvių dienos iš-Į
Sunku duot keletas litų?
'-4
Trečią vokiečių priešalko- važiavimo, kuris Įvyks birželio 29 J pietų, bažnytinėje svetainėje, 119 raSta- .
Templė St., Nashua, N. H. Šis su
O šimtais milijonų kas me line diena, ruošiama Drez d., Progress Club Parke,' Liiiden,
Tikimės, kad visos kuopoan
važiavimas bus priešseiminis. Pa
tai' svaigalais pragerti ne
pakvietimą ir pageidavimų A®
N. j. rengiamės smarkiai. Komi
LIETUVIAI!
dene tarptautinės higienos, sija dęda visas pastangas ir nori geidaujama, kad visos šio apskri džiai priims ir suvažiavime cl
sunku? Jei šimtąją dalį to,
Aplankykite Savo Gimtinę šią Vasarą ir Dalyvaukite D. L. K.
čio kuopos išrinktų atstovus ir
■< 1
Vytauto 500 Metų Mirties Sukaktuvėse * Į ką prageriame, nors vienais parodos proga, kuri įvyks s. lai atlikti, kad sutraukus publi jiems jduotų naudingų sumanymų vaus. .
*
*****
kos
Tiorš
keletą
tūkstatfeių
j
šį
is-l
Didžiausias Laivas Paskirtas Šiais Metais Plaukti iš NeW Yorko
Į metais atiduotume alkoolikų m. birželio mėn. 23—25 d. torinį išvažiavimą Vytauto Di organizacijos labui.
’
"
. į
- ‘ /
263 Fayette
|sanatoriaji, ligoninei; jau Tuo laiku žymiausi specia džiojo sukaktuvių metais. Ko Kviečiame ir tas kuopas, kurios
I mes turėtume ją lygią Eu- listai padarys" pranešimus daugiau suvažiuosime" to gėriau ligŠioi dėl kokių nors priežasčių
K. J. Nadzeika ra
Amerikos Lietuvių Laivakorčių- Agentų Asosiacijos ir Brooklyno
I j ropos įstaigoms, o mums tik šiais klausimais: 1) alkofiz- galėsime pagerbti savo tautos vą- nėra prisidėjusios prie apskričio
išrinkti
atstovus
į
suvažiavimą.
7 South Strėę
Lietuviu Tautininkų Kliubo ■
| pelno, ne skurdo padidėtų. mas kaip socialines-higienos dą. Li^thvi, nepamiršk prisireng Į- Jeigu kurios kuopos dėl labai
/
' \ Naste
į ŠĮ šaunų išvažiavimą. ProDIDELĖ EKSKURSIJA TIESIOG į LIETUVĄ J ĮBeriatne be atodairos di- problema, 2) alkolizmas kai l tigramas
bus Įvairus kokio da nėra
po
dvasinės
higienos
proble

~ Populiariam Pnfkten Motoriniam Laive
buvę.
Jaunimui
bus gera proga
Idziausius pinigus visuomėjįhei susarginti, o manome ne- ma, 3) alkolidmas "kaip gy pasišoktų Muzika bus gera.
“JGRIPfeHOLM”
Rašt. J. E. žemaitis
18000 reg. tonų (talpos. 23600 tonų talpos (dlsplacement)
[išteksią keleto litų jai svei- venimo sąlygų sunaikintojas
ir
kt.
Pranešimai
bus
da

SWEDISH AMERICAN LINUOS LAIVE
Į kinti.
4
SKANDINAVU AMERIKOS LINIJA?J
IŠPLAUKIA BIRŽEUO-JUNE 87 D. V H.
romi
viešuose
susirinkimuo—
i.
!■
A Blaivybės Dr-jos
OFICIALINE LIETUVOS VYČIŲ
|
W NE\V YORKO TIESIOG I KLAIPĖDĄ (Lietuvos uostų) ,
šd.
g Dieutt Art Vaadtaya*
(per Cothenbųrgų, Švedija)
.
*■ I
n Centro Valdyba :
Skersai Atlantikų. šiaurus .turų ii* Baltijos Jurų. Tam pačiam dideliam
t»ER CHERBOURG —
Be to, daugelis Vokietijoj
laive, be persalimo visu keliu iki Klaipėdos uosto. Čia keleviai bus
6 PER BREMEN
II
Pral.
Dr.
Pr.
Kuraitis-^
\
<'
iškelti j krautų. ' '
j
draugijų priešalkolinės die keliaujant iš Lietuvos ir f
•
Stoji Didelė Lietuvių Ekskursija vedama
|
Dvasios Vadas. nos proga padarys atskirus
t

---- ----------------------------------- —------------------

>

'

j

I
f

\

/
«

■
■
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Ėnrbės vado Mažosios Lietuvos Tėvo
MARTYNO .TANKAUS. visiems žinomo ir
' mylimo kiekvieno lietuvio, kaip užsitarnavinilo už nenuilstama darbavimųsi Lietuvių TantsR. Bus lydimas Lietuvos šaulių
Sąjungos spaudos atstovo p. J. V. Adomol,
Ir švedų Amerikos Unijos atstovo
Kauhe p. K. Poodžio.

LI ETUVĄ

[Į

vėlesni Iįplaukimai U Veto Ybrkb
DroitningKoIm Liepos 16, Rugplučio 23,
Rugsėjo 20, Spalių 18

>v"

Vripsholui Rugp. 9, Rūgs. 6, Sp. 4, Lap. 1

MB
■I

||
<■ . Laivakorčių Kainos ii Nctt Yorko (ar SostoHOj f Klaipėdą
,
III klasė J tep $107, ir atgal ęmųil kt. (cahlti) j kiekvieną.pusę 8162.60
Pilnų informacijų .nŽHfsakjflfvtetJihs. [msaAit gauti Ir tt ’kfMpkitėa 1
nrčinusj lietuvi-Attnm
k6r| frffefltj liuėrifcoi Libijos agentg'ar .
bflrkurf musų LlhiJM opdų.
-į

-

ąWEPMH AMERICAN LUTE

savo posedžiilš. Tam jau pa
siruošė šios draugijos: Vo
- Pirmininkas
kiečių moterų priešalkohnės
Kan. Dr. J. Tumas —
kultūros draugija, Kryžiaus
V iee-piriąininkas
draugija," Vokiečių susivie
L. Tamošauskas — ” ■. nijimas prieš alkolizmą, Mė
lynojo lįyžiauš* sąjunga.
Sekretorius
’ */
*
*’x.
'
"J.. Labokas^Ti^ūnYrikus Guttemploriai ir kt.
Dr. Ą. Gylys —-

\

I
St. Jonkiitč, — Angelo i .
Blaivybės D-ja
I
Sargo Vaiką Šą - ',,
:n
H j. i l '
li / ■
gus pirmininkė ;

' grelčanslnff gnrlaIvtais

EKSKURSIJA
Liepos-July 5 d., 1930
Laivu FREDERIK Vnt

arba popullatld ekspreamra garlaiviu

LIETUVON PER KLAIPEDĄ;
SMAGIAUSIA—PATOGLAl-SIA—KELdČNfi

Informacijų klauskit pas
viefitų agentų arba

Vizas kelte raadeaia iki Klaipėdai
LAIKO

NE D AlTG-RUo'šKLTRS

.

į

.3
J

KORTE GERMAK
Dčl visų infocmaajŲ krrilfcitfr - pąs jftsų aąęntą arba | E

BŪRY,
CONN.
‘S •
9' " •
- >
‘?Darbininkui”)
\ Juozapo parapija,
lo 22 d., rengia milžiniiką
|į Linden parke, Union
; Pradžia 1 vai. po piej didžiulis choras, p.
vadovaujant. Bus viso-

štai koks vaizdas... Iškilminga vai
kučių eisena priešakyj vadovau
jant mūsų dvasios tėvui kunigėliui
St. Kneižiui Garbinga procesija
iš bažnytinės svetainės į bažnyčią.
Ir čia veržtę veržiasi jo patjes pa
rašyti seniau žodžiai, kad ‘'žengi,

jo suvargusią širdį. Bet ne
lygiai atjaučia tą "džiaugsmą
q^Ūžumą, yra širdžių kietesiž uolą...
Gražus, gražus birželio rytas čia
ikoje,
bet
neišpasakytai
gražesnis mūsų tėviškėje
voje.
Šiandiena Sekminių
J diena. Smulkus lietutis liį augalai džiaugiasi ištroškę, tos
ios-gaivinančios Dievo rasos
iai išskėtę savo lapus klaukaip šiltas lietutis plauja
gaivina.
kliena pirmoji šias Šv. Roko
ijps vaikų Komunija, atsirper pirmąsias rytinės šv. Mi-

laukiamas Avinėlis nekaleiausis.
Čia ne mano vienoriš džiaugs
mo akys rasojo, bet didesnius ra
sos lašus braukė nuo akių ir nuo
veido, tos motinėlės, kurios matė
savo mylimus sūnelius ir dukreles,
kurie priėmė į savo širdis, tą Išga
nytoją pasaulio.
Po pamaldų įrašoma vaikučiai
į Šv. Rožančių ir Į Škaplierius
Kurmelio.
Už tokį kilnų ir didžiai brangų
pasidarbavimą, netik šituo sykiu,
bet rišu savo buvimu Montelloje,
dėl mūsų parapijos ir tarp mūsų
parapijonų, mažyčių ir jaunimo
priguli garbė mūsų jaunam kuni
gėliui St. Kneižiui, kuris nenuils
tamai dirba! savo vyninyeioje, pri' žiūrėdamas, kad jo vynmedis iš
duot naudingą vaisių.
t

Parapijonas

BROOKLYN, N. Y.
Birželio 7 dieną, 1930 m. apie
3:15 A. M. mirė A. A. Marijona
Rainienė, po tevąis Petruševjčįū-

Joną, Aleksandrą, Vincentą, Ed
vardą, Juozapą, kuris iš jų jau
niausias yra 11 metų. Taipgi pa
liko savo tikrą sesutę Oną Generi:čienę, Brooklyne, brolį Jurgį Pet
ruševičių. Anglijoje. Velionė iš
Lietnvos paėjo kaimo Apšrutėlių,
valsčiaus Alvito, apskričio Vilka
► -Franklin mokyklą ir vienu aviškio. Jos tėvai buvo Vincentas
iu pastebiu
bažnyčią,
ir Petronėlė GeruliutJ—Petruševi
ų nenuleisdamas- artinuos ir
čiai. Velionė atvyko iš Lietuvos
jau apie 26 metai atgal ip veik vi
są laiką gyveno Brooklyne. Pri
klausė prie Apreiškimo Panelės
Švenčiausios lietuvių parapijos ir
•gražiai ir dorai išauklėjo ir išmo
kė savo vaikelius. Buvo draugiš
m. liepos 4 d. Rytinių Valko būdo ir mylima visų pažįstamų,
lietuviai katalikai turės sū
kurie skaitliugai atsilankė į jos
rimą, šv. Jurgio parap. sa- šermenis ir paaukavo didelius,
§e, 207 York St., Brooklyn, N. Y. puikiausių gėlių bukietus ir skait
10 vai. ryto.
lingai palydėjo. Laidota buvo iš
Visos katalikiškos draugijos, 1688 Grove Street, savo gyvena
taipgi parapijos malonės
mos vietos, į riršminėtos parapijos
prie to seimelio. Rinkite
ir svarstykite įnešimus,
am seimeliui.
iugijos nepamirškite parašyMoterų Sąjungos Maine ir Mass.
iems atstovams mandaKiekviena kuopa turi teisę apskričio suvažiavimas įvyks bir
S pO 1 atstovą nuo kiekvienų želio 29, 1930, 2-rą vai. po pietų,
išariu ir parapijos po 3 atsto- Maironio Parke,< dabart vadinamam Labdarybės dr-jos parko
Fed. Apsk. Valdyba svetainėj, Worceste?, Mass. Ke
lias į- Shrewsbury važiuojant pas
Quinsigamond ežerą.
Visos kuopos malonėkite prisiųst
atstoves. Labai svarbūs klausimai
kuopų gerovei bus svarstomi *ir

pirmos šv. Komunijos. Ašara
per veidą, kaip žirnis, pris prabėgusias dieneles. Iš
pnsių žmoneliai skuba, patininoterėlės ir skuba kad nesuvč" | .Skubu ir aš. Žengiu dideĮ.žingsniais užsivožęs skėčiu.

SEIMELIS

PRANEŠIMAS

turime rengtis prie aktyviško vei
kimo.
* ■ ..

Apsk. pirm. TrB.. Mažeikenė
H

gi' Parduodam barnus Ir vienos rūšies Apdraudą (inirarance). Stunlalvakoraenal pri-

KORCESTER, MASS

BČpoieri8

-----

ROCKY STONE
-

*

Įsitemykit gerai ir atminkit dieną — tai bus

LIEPOS-JULY 6
Taipgi imtynės
z
JUOŽ. KOMARAS
fr
i

•*

(Tikietas $1, vaikams iki 15 m. dykai.)

’ NEUROSFARMOJ
Brunswick, Ohio
KAIP NUVAŽIUOT:' Automobiliais visi važiuokit MEDINABRUNSWICK Raute 42 į pat BRUNSWICK centrą. Iš centro tik
2 mailės j Neuro%, Karmą. Brunswick yra 25 mailės nuo Clevelando į pietus. K Pittsburgo, • Youngstowno ir kitur Clevelando
r siekti nereikia. Iš DETROITO ir kitų vakarinių miestų važiuo
kit RoUtc 20 iki Medina ir paskui į Brunswick. (Išsikirpkit šitą.)
»

__________ .____ _ ______ £_____ •

NEWARK,N.J.

WATERBURY, Conn.

Sek-

Juozapo parapijinės mokyklos už•» •. •
x• &
z r*
_
Šiais
baigimas.
“ metais užbaigė
mokyklą 95 mokiniai. -Ųžbaigmo

Apie šeši metai atgal čia kores
pondentų; buvo devynios, galybės.
Atsiradus naujiems tie korespon
dentai kaž ko pabūgo. Man atro
do, kad ir dabar tas pats veiki
mas ir visokių atsitikimų yra, kad
vienam ar dviem korespondentam
nėra galimybės viską tinkamai ap
rašyti Tankiausiai koresponden
tai užimti kitais darbais.
71

mokyklos ceremonijos-įvyko šv.
Juozapo bažnyčioje.

Diplomus iš

dalino kleb. kun_ J. Valantiejus.

Kun. dr.-P. Karalius pasakė pa
mokslą pažymėdamas užbaigusių-:,
jų parapijinės mokyklos kursą pa

Federacijos 20-tas kongresas įvyks šį metą mūsų kolonijoj, kai
po jubilejinis, savo, dideliais^ dar
bais, kur yra nudirbęs per 20 me
tų. Tadgi šis kongresas bus vie
nas iš svarbiausių mūsų išeivijoj,
šios kolonijos darbštusis jaunimas
ir gabios moterėlės pasirodys įžy
miai Šv. Cecilijos choras vaidins
juokingą operetą “Apkalbos ir
Meilė,” kur įeina gražios mūsų
liaudies dainos.
Gal teks ir pa‘eiam autoriui pamatyti mūsų jau
nimą vaidinant šią operetę.
x Jeigu,'kuris iš donininkų solis
tų važiuotų kongresan, labai kvie

reigą išėjus Ir BMaiŽiy Tarpuose čiame prisidėti prie progrąpip.
‘ Labai malonu pt
grajino mokyklos^miestra. Pd to, ankšto pnmeškite muzikos' vedė
Voreesterio Rūtvilė pradėjo rašyjui A Stanšauskui, 159 NevrYork
nėti žinutes į “D-ką.”
“Rūtvilę” turi labai gerą plunksną, bet
dar gražesnes mintis. Būtų gerai,
kad gerb. korespondentė rašytų
kųotankiausiai, nes Woreesteryje
žinučių yra devynios galybės. To
dėl ir aš “Rūtrilei” linkiu geriau
sių pasekmių šiame kilniame dar
be.
. _

“Ex-Žvalgas”

WORCESTER, MASS.
Daugiau Labdarių Prietelių
15 d. birželio įvyko Labdarių,
Blaivininkų, LDS. 7 kuopos ir L.
R. K. S. A. 41 kuopas bendra gezgnžinė, Labdarių parke. Turime
pasidžiaugti, kad mūsų katalikiš
kos draugijos remia Labdarių dat*
buotęš. Darbininkai: Labdarių —
P. Lengrinis, M. Ščiuka, K. Sen
kus, K. Kazilaitis, Blaivninkų —
J. Svirskas, P*. Blaveckienė, I>. R.
K. S. A. 41 kuopos — P. Milius, K.
Lekęckas, J. Laukaitis, A. Junevi
čius, J. Nastaravieius, LDS. — J.
Kazlauskas. Visi darbuotojai dir
bo su didžiausiu pasišventimu.
Diena pasitaikė graži, tai buvo ir"

klebonas kun. J. Valantiejus sutei

kė palaiminimą Šv. Sakramentrų
Mokyklą užbaigė ir gavo dipkh
mus šįe: J. Adomaitis, P. Aleksan
dravičius, E. Ažukas, P. Alizas, J.
Adomaitis, J. Čepuma, E. Diginis,
A. Druteckas,' V. Gribinas, B.
Gvazdauskas, E^ Jurkauskas, K.
Juška, B. Grivmskas, J. Kilmošauskas, T. Kaukas J._ Marcinkus,.
V. Markevičius, B. Orintas, B. Orodeekis, E. Porilartis, A. Pažėra,
V. Raginskas, K. Rakauskas, K
Stanayičius, E. Sabas, P. Suba
čius, J. Stanevičius, J. Stokna, A.
Urbonas, H. Vikas, J. yirbiekas,
B. Vacaitis, E. Adomėliutė A. Atkoeaitė, C. Ačiutė, J. Baltrunaitė,
E. Brapiutė, R. BreiriutėvM. Budrevičiutė, L. Buskaitė, O. Bartkiutė, M. Balniutė, E. Dauboriutė,
A. Dimiutė,- M. Gudinskaitė, O.
Gudoniutė, M. Ignatavičiutė, N.
Jakūtavičiutė, E. Janušauskaitė,
E. Kalvaitė, A. Klimašauskaitė. A.
Krisevičiutė, L. Kiduliutė, A. Kli-

zas, P. Landžiutė, O. Lkukaičiutė,
O. Larickiutė, Ė. Lingiutė, A.
mingas, kad jis randasi ne- f gūžės, Birželio ir Spalių mėLevanaričiutė, 1/ MikoTainTutė, L.
įesiams. Išleido kun. K. A. Va
Marciuškiujė, E. Mikaite, P."Mar- pertoli jūrių, „gražių byčių, žys
. gfo.
čiulaitė/ E. Majauskai^, A. Pau-1

lanskaitė, R. Puškiute, V. Puodžiunaitė/'jf. Pinevičiutė, M. Ri-

•'

. 'V
* -

50r,
Andziulaiti*___
U Keliorta po Europą ir
Ariją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI

Vienuolio fiuputa su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su- —
lietuvino Vaidevutis----------- 15c.
Nepaisytojo—keturių veiks
mų drama. Parašė kun.zPr. M.
Juras. Kaina-L---------- --------- 35c
GiliukingM Vyras—2\aktų
komedija; parašė S. Tarvy
das_____ —_______ _______ 25c,
. Ėlgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų
uozukas _______________ 25a.
Ubagų Akademija ir Ubagų
Balins — komedijos po 1 ak
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35e,
Šnipas-Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis _______ 40o
Esumas—3-čia dalis dramos
“Gnns Taūtos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10a
žydų Karalių* — drama 4 ;
aktų, 5 par. Vertė J. 1L Šir
vintas ----------- --------------- 30a
Viri Geri-3-jų velkamų, vaiz
delis; parašė F. V.\_______ 10a
Patriciją arba nežinomo#
kankinė — 4 aktų drama.
Vertė Jonu Tarvydas ------- 10a,
Išganymo Apsireiškimai —
atėjimas ir gyvenimas ant fe*'
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis---------- :-----75a.
Dramos; 1) Germaną; 2)
Fabiola—5 aktų; 3) Murdo
Stebūklas — 4 staų; parašė
J. Tarvydu______
l__ 65a.
Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-mo akte. Parašė Gineitis 15a.
Vaikų Teatrai: dalie J; 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono
laimė; 3) Pasakyk mano* lak
mę. Surinko S. K, D. ir N—15a.
Valkų Teatrai: dalis H: 1)
Išturime paskui; 2) Antanu
kas. SurinkozS. K., D. ir N—-15a.
x■
MALDAKNYGi8>

Dangaus Karalienė. — Su
rinko* Kun. M. Gavalevičius;
be apdarų 75 centai, su ap
darais ------------ -------------- —$1.00
Žmogus ir Gyvuolys. Parašė kun. P. Bučvs ___
.<30e.
Socializmas ir KriMSonybt ,
Prof. V. Jurgučio —__ _ 10c.
Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis -----------—- - ,
lOe.
Maldos Galybė. Istoriškas /
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalban
išguldė P. B._____ ________ 25c.
Apsirikimų Komedija. Atri-'
tikimas iš Amerikoniško gyvo
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas—...—
Pulkim tai Mą-"D-ko”
T ___ 10d
Jono Kmito Eilės........... $1.00 panda. Odoe apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujai Autam Alto
Lietuvos Albumas. Su pariui—juodos (prastais minki*
veikąlais ir aprašymais_____ 1.50 ab virfelhfe) ą.—. .. ,
50a.
Mažas Itsajai Aikse Ate/
Trumpa Apologetika arba
rins—juodos (prastais kiettds
virfeliris) _
50a.

> TCaahlngton St, arti Jordan-Manh
Dapt Krautovta, ant kampo BedfordSa)

J\

a.

t

*’

t

i

'
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Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00
Patarmės Moterims—pamo
\ v
kinimas moterims jų asmeni
&
Apie Apdraudą. Parašė J.
niame, žeimyniniame ir visuo
S. Vasiliauakas ---- ----------- 5e.
meniniame
. Parengė
Moterystt ir Šeimyna. Ver4
Kun.. V. ] likanskas ______ 15c. tė j. Gerutis __ :_________ 40c.
Auksinio/Obuolio Kistorija
Gamtos Pradžiamokslis —S.
(Graikų Mythologijos Žiups
Dr. A Vileišis__ __ ________ 50c. v.
nelis) su paveikslais.^ Lietu
vių kalbon išguldė Alyva——50c. ' Limpamodos Ligos ir kaip
nuo: jų išsisaugoti! Para$v
Trys Keleiviai—Krikščionis,
negyvoji gamta: žemė, van
Žydas ir Turkas^ Pamokinau- v duo, oras. Parašė J. Baronas_ 50e.
4i apysaka. Parašė T. Vyš
f
X
niauskas. Vertė P. B,
.. 40c. Patrimpe Laiškai. —Išleido
Kun. X Miliukas________ 60c.
Trumpi SkaitymėMai—labai
MtflS (Poema). Parašė M.
gražūs pasiskaitymai apie įGustaitis
- —
.......... 15c,
vairius gyvenimo atsitikimus.
Nauja Skaitymui Knyga —
Parašė J, Tarvydas —_____ 45c.
(Dalis
II). Su paveikslais^—75c.
Turto Norma—moksliški pa
Vienuoliui
- Luomą.. Verte
siskaitymai Parašė Uosis——45c.
Kun.
P.
Saurusaitis
------- 25c.
Didžiojo Karo Užrašai—su
Vaikų Inygelč — su pa
paveikslais iš 1914—16 metų
Parašė P. aždeįkis.
___ 65c. veikslais ---------------------- 30c.
Mano Patyrimai Didžiojoj
Gerumas — aprašymas apie
Karčj,
1918 ir 1919 m. Para
gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. Vertė Kun. P. L.___ .15c. šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ________ ________ 25e
" Tabakas—Nuodai — rūky
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
mo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį parengė 'S. Kaimietis—15c. Graudūs Verksmai Sudarė ir
išleido Kun. J. Koncevičius—10c
Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c. Moteryste Nesuardomybė. J.
'Katalikų Bažnyčia ir De
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
mokratizmas. — Parašė kun.
dinys, Kaune ---------- ---------10c.
Tarnas Žilinskas______ —50c.
Sunkiausiais Laikais. Parašū
Apaštalystės Maldos Statu
A Rucevifius------------------ 40c.
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
Šventas Gabrielius. Išleido
saitis ________ __ • '
S5e Tėvas7 Alfonsas Maria C. P—25e.
Kelionė Aplink Pasaulį per .
Religijos Mokymo Metodi
80 dienų—Apie visas derybas
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
be galo įdomūs nuotikiai~keLeiskite Mažučiams Ateiti
lionės .per įvairius kraštus.
Prie Manp. Sutaisė KuPraParašė Julius Verne. Vertimas,
nas--------------------------------- 40c<
J. Balčikonio_____
<1.00
Mūsų Dainiai. Parašė Ka
Pramoninė D emokratj ioė Pa
zys Puida —------------ 50e.
grindai. Parašė Uosis

MONTELLO, MASS.

ežeru, puikių parkų ir miš
kų. - Sakoma kad čia lietu
vių gyvena apie 6,000 o gal
geraįtė, P. Ramanauskaitė, O.
Strazauskaitė, S. Struckiutė, E. ir daugiau. Miestas turi ajšnkiutė, A. Šmotaitė, & Šuopėnai- pie 73,000 žmonių ir 25.
tė, M, Sakalaitė, A Štoknaitė, A
dirbtuvę. Pereitais metais
Silvestraričintė, M. Valuckiutė, O.
fabrikai išmokėjo darbinin
Verseckaitė, K. Vailionaitė, D.
kams ilgų apie $15,000,000.
Reporteris Walker, O. Vitartaitė, O. Zenauskaitė, O. Zujutė, S. Žukauskaitė. Yra sakotba, kad Montello
P. Žurliutė,
.
lietuviai gyvena turtingai ir
PLUKK8MAS> Pbkus, PaduŠŠv. Judzapo lietuvių parapija y- užlaiko namus švariai. Mies
kas, Patalus, Kalt&as ir viso
kias lovų įrėdmes, perduodam ra didžiausia Naujoje Anglijoje. tas dar jaunas, bet auga
Turi modernišką parapijinę mo
pigiausiai. Kreipkitės ypatišgreitai.Jlar čia galima priei
k.kal arba raSykiL
kyklą, kurioje mokina Seserys.
mojam u£Rap. namai nusipirkti namus ir
A * siganėdintmą.
Pas mus gaualgražių ir nebrangiai.
I te tikra* europis-,
Bartkevičius turi apie 15
r
kas plunksnas ir
paku*. Aplanky
kit Musu Naują
KAM REIKAUNGA VIETA ių ir labai gražių ant
Storą LŽPIE’8.
avimo. Klauskit jo se
Aaropem Feotker Co„ M Chauncy
St, Boaton. Ifasa. (Chauncy St
UĘLfEO Z kančiu adresu
eina ii Sanunar St Ir yra netoli

pasekmės.
22 birželio įvyks Labdarių, Blai
vininkų, Šv. Marijos Vardo (mo
terų dr-jos) minėtų draugijų ben
dra gegužinėm—Prašome visų daly
vauti. Minėtos draugijos daug yra pasidarbavę parapijos labui.
Todėl verta ir visuomenės para
mos.
'
•

-į

ĮVAIRI08 KNYGOS r V

Aritmetikos Uždavinynas—25o.
Avė., Nevrark, N. J. 7 Vėliau pra
Vaikų Darbymečiui^— Rin
nešime viešbučių kambarius.
kinėlis kalbos mokslui-------- 50c.
'
Spaudos Komisija
Petriukas----- laiškai vieno
l
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Kas |ai yra
Ne kiekvienas gali pada Bolševizmas
bolševizmas ir jo vykdymas
lyti ką nors nepaprasto, bet Rusijoj -------- —----- - -----------15c.
kiekvienas gali nudirbti pa Žaidimų Vainikas—Savybės
prastą darbą nepaprasta vakarėliams ir gegužinėms su
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
dvasia. — Booker- Washing- ' gonis
------------------------- ±—50c.
ton.
Laimė — (poėma). Parašė
- Vaitkus--------------- ------------- 50c.
Atsargiai su Ugnimi. Vertė
iš lenkiško kun. K. S.77.... .10c.
? Mūsų Tikėjimas —išaiškiniftaas
mūsų tikėjimo.
Čia lietuviai gyvena gra Vertėpagrindų
Jonas M. Širvintas___ 50c.
žiai ir turtingai. Šimtąi lie Lietuvos ženklai. — Išleido
tuvių turi savo namus ir gy J. "Šeškęričius ir B-vė, Kau
nas --------------------- -------------- 40c.
vena kaip ant farmų. Čia o- Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
ras tyras ir vanduo svei cijos, Monolgai ir Dialogai.
kiausiai visoj Amerikoj ir, Parašė Juozas V. Kovas----- -30c.
Graudūs Verksmai. — Ver
labai gardus. Mūšų mieste tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c.
lis Montello yra nepertoli Eucharistiškos Stacijos—Su
nuo Bostono tik 18 mailių. lietuvino Kun. P.JuškaiŪs—15c.
Kristaus Kryžius: Stacijas,
Miisų miestas ir tuomi lai Graudūs Verksmai, Maldos Ge•r —
w • • • Aa «•
—

I

» f ---

X
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madieny, birželio 15 d, įvyko šv.

Mūsų korespondentai

V

.rite už $2.50. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS.
nariams.

ginčytis ar mėnulis apvalus
ar kampuotas. Besiginčijant pa
leido ir kumščius į darbą. Karaliūnas kumščia Antanavičiaus ne
galėdamas įveikti sumanė duoti
gerą kiką. Kaip sumanė, taip ir
padarė. Karaliūnas Antanavičiui’ taip smarkiai koja spyrė j pilvą,
kad jis turėjo kraustytis į ligoni
nę. Pasekmės buvo tokios. Anta
navičius tuojaus mirė, o Karaliū
nas pateko į galėjimą, kur užsta
čius $2,000 kaucijos tapo paleis
tas. Bet Antanavičiui mirus Ka
raliūnas vėl atsidūrė kalėjime ir
laukia teismo. Tai mat vis toji na
minė. Gerai būtų, kad tuos kati
liukus išmestų lauk. Gal tada tra
gedijos sumažėtų.

*
N

skubinkite atnaujinti prenumeratą ir nauji dnražyti. Jokio
cesčio už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtą įsitaisyti arba papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, nes duo
dame didelę nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine krina gan-

t *

WORCESTER,

bažnyčią sfi^pryj mia- fėj kuri sulaukus Vos,41 metų amžiaus ir po kelių dienų ligos apleidienų, kuomet ir mane macio šį pasaulį palikdama, didžiautinėlė prispaudus prie karššiame nuliūdime savo vyrą Alek
hvo krūtinės, pavedė Motinai sandrą Rainį, penkis sūnus, t. y.
6, man beeinant į bažnyčią

Valandos: 2—4; 7—8
^rambnll St, Worcester, Mass.

Žemiau telpa sąrašas įvairių knygų. Kiekvienas atnaujindamas
rę
prenumeratą arba naujas prenumeratorius užsimokėdamas nenupi- ~
jintą kainą ,$4.50 gali pasirinkti iš šio sąrašo sau knygų UŽ VIEN4. ?- .
DOLERĮ ^ B LT U L Kųygų mylėtojai naudokite proga. PaikZ^V

kaip Karalius Karalių” su 63 vai
kučiais, kaip geras piemuo sura
dęs savo paklydusia avelę, vedi,
v r
artini prie Dievo Stalo. Paskum
Tragedija
vaikučius seka jų geraširdės moti
Vos pora mėnesių atgal įvyko
nėlės. Bet nevisus vaikučius lydi
jų motinėlės yra ir tokių kurie baisi tragedija. Speteliūnas nu
žudęs Montvilienę, ir pats nusižu
vaikučiai turės suminkštinti savo
tėvelių kietas, ir sušildyti' Šaltas dė. Pora, savaičių atgal įvyko ant
širdeles sugrįžę iš bažnyčios ap ra baisi girtuoklystės tragedija^
Buvo taip: Antanavičius ir Karašviesti Šv. Dvasios.
Laike šv. MiSų priimama į savofnūnas gerai įsikaušę ųaminės pra-

i bur.dąug malonumo ir smai, gražios dainos vipatenkins.
Kviečia Komisija širdis, tas-senai vaikučių širdelių

5 Atsiuntimo Šv. Dvasios
Sekminės, linksmiausia
rio šventė. Gamta apsirėpuikiais žiedais ir žaliais laį paukšteliai čiulba, linksfnią darbo žmogelį ir ra-

gčdulinfcąršventos mišios ir paju
dėta į Švenčiausios Trejybės ka' *
*, *
J.-- *
pus.
Po laidotuvių velionės vyras, sū
nui ir'sesutė visus palydovus su
kvietė pas save pietų ir juosltogražiausiai priėmė ir yaišįno. Žo
džiu sakant, laidotuvės buvo pavyzdingos ir puikios viau-kuomi.
Laidotuvių apeigomis rūpinosi ge
rai. visiems žinomas Antanas Valantiejus.
r:
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UKTuV. DUKnaV DEJOS
M GLOBA MOttSOS kva
VAimrkA
sūnus atlankė Vaikų Invalidų Li
goninę “Pėabb&y Home for
GripledChiįdren, Nėwton Center,
Birž :eli.o 22, 9:30 vąl. ryte šv.
Sfąss.”
Ligoninė yra sanitariš Mišios bus giedamos Maldos Apaškoje^vietoj ant didelio “ Oak” kal taiybės Draugijos intencijai Na
no girioj. Ten yra ir lietuvių vai riai eis prie ŠV; Komunijos “in
kų. Su viena (Ona Kuršukaite) torpore.”
z j
lankytojai kalbėjosi

A 1I\A Važiuok už dešimtukų Washingtotio gatve
Rlnil* • į RoSlindule. išlipk ant Beėęh gatvės ir eik
ja po kaire kalnan apie penkias mintitas.
—kureisi. (Pasilik dešimtukų).

prįždami ligohlankiąi užvažiavo
į Bostono Kolegiją, šios mokslo
vietos tai neapsakomas gražumas
kaip, iš vidaus taip ir iš lauko.
Kiekvienam
ypač katalikui yra
verta žinoti garsiąją Jėzuitų Bos
ton Colleg^.
Tuomi laiku Bostono Kolegijos
Base bąli ratelis smarkiai lošė su
smarkiuoju ttoly Ctoss Kolegijas

rasi. Suprasi

Tuoj po pamaldų įvyksta Munch•>:<; P-LĖ PLACIDĄ ONA MARIA VILEIKIUTĖ
backs
darže, Roslindale, -Mass.,
rateliu, kuris laimėjo. Buto pro
iš Worces ter, Mass.
parapijos metiųis piknikas.
ga pažiūrėti.
1926 m. įstojo į Eitihanuel ko
Jei labai lytų ir ilgai, tai vieton, ’ Šiomis dienomis ji užbaigė auk
metinio pikniko įvyktų pobažnyti- štus mokslus Emmanuel kolegiją legiją, kurią šiais metais garbin
Birželio 17 d. 8:30 vai. ryte Pra
Bostone ir gavo B1A. laipsnį.
gai baigė.
' '
nas Bunevičius 361 School St., nėje salėje kermošius.
P-lė
Placidą
gimus
lapkr.
23
d.
Stoughton, ėmė šliūbą su Juzefina
P-lė Placidą Vileikiutė yta be
Vargoninkų antras susirinki 1908 iri., Providence, R. I.
Ulinauskaite, 4 Boston Plače, So.
galo rimto būdo ir daug dirba
1910 m. mirė jos tėvelis. Nete
i* ne^a^
oras būtų piknikas visBoston. Kun. Norbutas- laikė jų mas kaip nutarta ir garsinta įvy
mūsų visuotneniniainė peikime.
ko
pobažnytinėj
salėj
birželio
19.
kę
tėvelio
mamytė
sumanė
grįžti
vien įvyks, nes parkas netoli ir yra medžių ja
intencijai šventas mišias. Po mi
Nuo pat jaunų dienų priklauso
Nutarė daug dalykų įvykdyti Vy Lietuvon. Kartu Išsivežė ir Placi
šių kun. Virmauskis sušliūbavo.
tauto jubiliejaus apvaikščiojime. dą. Į Ameriką vėl atvažiavę 1912 prie lietuvių draugijų ir kuopų me. Jei visąi labai lytų tuomet'tikrai įvyktų ar anksti ai*
ir jose darbuojasi. I
Vargoninkai pasiskirstė dainomis m. pas savo seserį.
vėlai bazarėlis ar “pcnny sočiai” pobažiiytinėje. atnaujin
, *
Tą pačią dieną 9 ;30 A. M. pri
ir kiekvienas lavins sava chorą
Dažnai pasirodydavo ir vaidini toje salėje.
Tais pačiais metąis jos mamytė
ėmė Šv. Moterystės Sakramentą Vytauto Šventės apvaikščiojimui Ištekėjo už Antano Dziaugio. šliū
muose.
• .'.< .
PARAPIJOS PRAMOGŲ KOMISIJA
Vincentas AmbroŽas 439 E. Tth Darbo Dienoje.
*
\ bą davė kun. T. Žilinskas.
Būdama kolegijoj tiek daug ne
— I ttlit O.iįm tai—
St., su Monika Kaulinsite, 29 Mill
galėjo
veikti,
bet
užtat
kitus
ra

P-lė Placidą gerai atsimenanti
Smagu girdėti kad iš lietuvių
cambridge, hass.
St., Dorchester; Šliūbavo ir mišias
gino prie lietuvių veikimo. .
savo mamytės vestuves.
tarpo randasi kurie gali stoti
giedojo jaunavedžių intencijai
Pirmos ŠV. Komunijos
Tad linkime p-lei Placidai ViPatėvis- jai visuomet buvo kaip
prieš pasaulį ir pasirodyti savo
kun. Virmauskis.
Iškilmės ■
geras ir tikras tėvas. Leido ją Į leikiutei sveikatos if.giliukį gauti
gabumais.
Lietuvis
mokslą.
Užtai ji yra jam labai darbą, kuris būtų naudingas Die
Birželio 8 vaikučiai, gražiai ir
vui, jai pačiai ir visai mūsų tau
dėkinga. gerai prirengti ėjo prie pirmos
Birželio 22 Dievo Kūno
~'
v
t"
Pradinę ir aukštesnę mokyklą tai
šv" Komunijos. Prirengimu rūpi
Iškilmės
■
baigė Worcestery.
nosi Pasijonistės Seserys.
Suma. 11:30 bus • prie Įstatyto

LIETUVIŲ PARAPIJOS

PASTABAi

■ 4 *

Pirmininkas — Motiejus žloba,
589 E, Seventh St, So. Boston, MaC
T^ephonė South Bo&ton 3552-R.
Vlce-PIrmlninkas — J. L. Petrauskai)
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot Raitininkas — Jonas Gllnecklš
5 Thomas Park, So. Boston, Mate.
Fin. Raštininkas — Matas šeikla,
256 B. Ninth St, So. Boston, MaM.
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
865 E. Broa3way, Š6. Boston, MaML
MarteĮka — Jonas Zaikls,
7 mnflėld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trecią
Švč. Sakramento. Greičiausiai bus
hedMdleni kiekvieno mėnesio, 2-rą
faL
būstą, parapijos salėj, 492 st,
su asista, nes jau klierikai bus
Seventh St, So. Boston, Mass.

•

LIETUVIUKAS PASIŽYMĖJO
Pereitą, penktadieny, birželio
13 d. Įvyko Bostono kolegijos
auktšesnčs mokyklos- pirmų, ant-

rų ir trečių metų mokinių - vaka-

Birželio 19 d. yra Dievo Kūno
šventė. Vakare mūsų bažnyčioje
būva mišparai su Įstatymu. Tokįe
mišparai atsibus kas vakaras per

turto dalį'išleisti parapijos pikni
•
ke. Visi taip darykime.
Turintieji bile kokius pikniko
dovanų bilietus tesugrąžina p. A.
Naudžiūnui susirinkime* penkta
dienio vakare z arba kitąda pirm

pikniko. Mat visos dovanos turi
būti piknike laimėtojams atiduo
tos. Kitaip būtų negerai. Užtat
Birželio 20 d., tuoj po Šventajai
tepasirūpina laiku tikietų nume
Valandai šaukiamas parapijos
pramogų komisijos ir rasų triūsė- rius ir neišparduotus tikietus grą
žinti pikniko kasieriui p. N.
jų-veikėjų ir geradarių didžiau
Jei ir nevisai malonus būtų osias susirinkimas. Reikėtų visiems
ras
piknikas bus, nes vieta neto
sueiti kad parapijos pramogos ir
li
ir
gan patogi ir negražiame odarbai kuogeriausiai pasisektų.
re. Tačiaus jeigu jau ilgai lytų
tai vieton pikniko nuo 3:15 vai.
po pietų bus pobažnytinėje salėje
piknike dovanų daiktų išdalini
mas bei jomarkiukas dėl visų.
Jei kas būtų lietuje ir Munchback’s parkan nuvažiavę tegrįš
svetainėn.
Dievo Kūno Šventė Oktavą.

ras. Mokiniai už pasižymėjimą
moksle gavo dovaiias. Iš lietuvių
vaikinukų tik Vladas Jeskevičius
iš Dorchester gavo dovaną.
% Girdėjau, kad jis ir sekmadie
ninę mokyklą užbaigęs buvo ap
dovanotas kun. F. Norbuto gra
žia dovana ir diplomu.

LANKĖSI
Trečiadieny lankėsi redakcijoj
drūtuolis p. Gansonas ir p. A. S.
Petrauskas iš New Britain.
Ketvirtadieny lankėsi kun. F.
Juškaįtis ir klerikas L. Praspalius iš Cambridge. Pastarasis su
grįžo praleisti atostogų. Šiais me
tais jis priimtas Detroito vyskupijon ir už kokių pustrečių metų
bus išventintas. jei Dievas duos
sveikatą, Į kunigus.
Kun. Abromaitis, Nashua, • lie

4

5

tuvių parapijos klebonas, lankė
si redakcijoj. “Darbininko” kny
gyne pasipirko įvairių knygų ir
reNgijinių daiktų.

E X T R A
?
LIETUVOS VYČIAI MUŠIS
v
SU LENKAIS

• .C

kaip ir Baltrušiūnas yra stambi
pajėga. Jis rudenį žaidžia £botbolą su garsiu Pere Marųuette ty?nu.
Tymo vedėjas (coach) E.
Batestini, mano, kad dabar Vy
čiai turi tvireiausį negu bile ka
da tymą ir, todėl pageidautu žai
dimų su Nashua’s, WorCesterie,
Atholio, Lawrenco, Montello ir
kitų lietuvių kolonijų tymais. Su
sinešti gali su manageriti A Kli
mas 366 W. Br6adway, So. Bos
ton.
Šiuom tarpu, L. Vyčių žaidi
mai, kurie įvyks Columbus Parke,
South Bostone, yra nustatyti ši
tokioj tvarkoj:
,
Šeštadieny, birželio 21 d. 3 vai.
po pietų su šv. Stanislovo lenkų
parapija iš Chelsea. .
Sekmadieny, birželio 2Ž d. 3
vai. Sti Šouth Boston Toim Team.

. Per šv. mišias, kurias laikė pats
klebonas vaikeliai priėmė pirmą
šv. Komuniją. Pirm Komunijos
gerb. klebonas sakė trumpą, bet
labai vaizdų gražų pamokslą. Pri
ėmę vaikeliai šv. Komuniją jau:
t ėsi" ir iš jų veidelių matėsi; kad
tartum į dangų būtų patekę. Tė-

Birželio 15, parapijos svetainė
je įvyko parapijinės mokyklos
mokslo užbaigimo vakaras. Sese
les prirengė ir vadovavo visam*
surengime. Vaikai kiekvieno sky
riaus gražiai pasirodė. Pagaliaus
buvo sulošta veikalėlis “Išsižadė
jimas motinos dėl ttirto.” Žmo
nių, tiors ir buvo Šilti diena, bu
Trečiadieny, birželio 25 d. 6:30 vo daug atsilankę. ,
Vietinis
vakare su New England Telephone
Company.
Miesto aukštegnes mokyklas ySekmadieny, birželio 29 ČL su ra baigusių nemažai. Su garbės
Graphič Arts.
.•
?
diplomu baigė S. Bartkevičius. Jis
Lietuviai turėtų skaitlingai at yra paskirtas prie pačių gabiau
silankyti pažiūrėti šių žaidimų ir siųjų. Jis -gaus iš valdžios lėšas
savo jaunus atletus paremti nors
tęsti tolimesnį aukštesnį mokslą.
moteliai. Ti6 mūsų jaunuoliai
O gal teks į Edisono mokinių sky
žaizdami Knightš "of Lithuania lių,, nes jis labiausiai pasižymėjovardu gražiai garsina lietuvių elektros srity. Jis jau turėjo ke
'vardą, nors už' tai iš savo oponen lis vietinius kvotimus vedančius
tų turi patirti neihaŽai neapykan
prie rinktinių skyriaus. Netrukus
tos. Todėl lietuviai turėtų dau
ims valstijos kohkursinius kvoti
giau' susifndomavimo rodyti, negu mus. Jis tikisi visus išlaikytiDie
ligšiol' rodė. Pavyzdį galėtų imti
ve jam padėk.
kad.ir iš paliokų. Kuomet jų pa
rapijos ' tymas didžia su aiHkistai

NASH AUTOMOBiLtS 4 darų
Sedan, už I49B.00, išvažlftota tik
3,000 mailių. Antomobilia - taip
kaip naujas. Kam tyra reįkaįlngas
automobilis tai yra geriauisas pir-

kinys.
•
r*' * ri

1^.,. ’

i

.. J. MIKALIONIS nusipirko gra
žų vasarnamį arti dviejų didelių
ežerų. Jis sako, kurie skaito ‘ ‘ Dar
bininką” galės pas jį atvažiuoti
į svečius ir gerai pasimaudyti.
..... Rap.

vai-motinos tų vaikelių didžiumo
je irgi ėjo prie šv, Komunijos. g9
vaikeliai ir mergaitės priėmė pir
mą-šv. Komuniją toj dienoj.

~

.

kriaušius, a&taB: auvyHą po 366Broadway, So. Boston, Mass.

tP >’ y.

.

Prieš pat pirmas šv. Mišias vai^liai ir mergaitės susirinko mo. BĖJO" ,
ky^lbs ivaipbariuosha. Iš čia su paleisti vakacijosna. 4 vai. miš
L. Vyčių 17-tos "kuopos base procesija vedimi. gerb. klebono parai bus iškilmingi irgi su asis
bąli tymas šiomis dienoiniš įgijo fajni Fr«. JuŠkaiCj^ėjobažnycion. ta. .Tuoj po mišparų bus procesu
naujų pajėgų, f
perėjo-ke
letas- gšlbiį žaidėjų5 iš -Bostono j’škaplieriuš ir rožaheių. Klebo turios Evangelijos Viešpaties'
ir pasisukaHighshoolių, o be lo sugrįžo iŠ nas pasakė trumpą pamokslėlį it zauš Širdies
St. Ansėlm’s Kolegijos . Juozas visus pirmosios šv. Komunijos _vimo aktas.
Baltrušiūnas, kurs ten žaidė .-ko kandidatus-tes įrašė blaivybei į Dievo Kūno šventė yra tai di
legijos tyme, o per vasarą, žais Visi vaikeliai bei mergaitės pri delių Bievo malonių laikas. Visi
su Vyčių tymu. Taipgi sugrįžo siekė negerti jokių svaiginančių ateikite pasinaudoti bei atlaidus
įsigyti/
Bep.
prie tymo ir J. Bušmanas, kurs, gėrimų iki 21 metų amžiaus.
VYČIŲ TYMA^ SUŠTlf- -.

šeštadieny, birželio 21 d. apie
3 vaL po -pietų, Cotumbus Parke,
Įvyki labai indomios lietuviams
baseball rungtynės, Lietuvos Vy
čių 17-os kuopos tymas susikibs
su gerai išsilavinusiu ir tvirtu šv.
Stanislau- lenkų parapijos tymu
iš Chelsea, Mass. Žinote visi, kaij
iš Chelsea, Mass. Žinote visų- kaip
tuviai “mylį” lenktis. Tos.nuo
monės pasireikš veikimu 'minėto
se rungtynėse. Ligšiol Vyčių ty
mui vis pasisekdavo lenkelius ap
galėti ir jiems sarmatą padaryti.
Pamatysime kaip Seksis šį kartą*
Patartina visięms lietuviams atei
visi paliokai nuo' Andrew Sųuaro
ti šių rungtynių pasižiūrėti.
Bport. sueina žiūrėti kartu su savo ktinigaip. Kuomet gi mūsiškiai žai
džia, taitik keletą lietuvių tepa
- PIRKO, AUTOMOBILĮ
matysi. Turėtų-būti kitaip.1 r
šiomis dienomis pirko ir jan
parsivežė natiją *. Patge - Graliam
sedan automobili p. M. Karbaus
kas, Šy.’ Petfo lifctūtdų parapijos
JONAS LIUTKEVIČIUS sena#

Lekcijos
tnaUesM

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas^
24 Thomas Park So. Bostod, Mass. .
Vlėė-Pirmlhlnkas—Juozas Jackevičius,
92 SaWjter Ava, Dorchester, Mąss.’-,
Prot Raštininkas -r-' Kazys Rusteika, 446 B. 6th St, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčiui)
27 Tampa St, Mdttapan, Mass.
Iždininkas — Vincas Kallšlus,
67 G Street, South Boston, Mas&
Tvarkdaris — Pctrks Geležinis.
14 Vlnton St, South Boston, Mass.-.
Drinžijbs susirinkimai būna kai pir
mą /Ued^dlenj kiekvieno mėnesio ,t
vai. po pietą, parapijos salėj, 491
B. 8eventh BU So. Boston, Masa.

f01)
So. Boston
I MOMVybM
ic*» Tąix!

------- —----------------------------------------- -i-

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena
turi ypatinrų savybtų, kurias patal
kys visados.
.
Tik tas yra Amerikoj ryvMiO getas
lietuvis, kuris gerai itno Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, tari skai
tyti UetuvraTKataninj Veikimo Centrą ,

hĮsatjng

JlreUtla tthlsekytl wu Amerikoj tr
feįgma gtfctnMM M- pai^tmiMii Lto- ^BmtiAJkra8tisw metant

tetur UtaL pttM ttetų — ta UnA
Latvijai ErtUeJ h Vokietijai kalml
te pati, o viwr kitar abtfeny (teigi i*
Amerikoj) — trigubai brangia*.
Adreaaa: Uetimk KannavLaftėbte&hi

iho*-r
n
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MOSI SUGALVOTI VYRAMS
KITOKIUS RŪBUS

B^^^Kaune susidarė

fįįįr pakeisti

tam tik-

kurio tikslas

^^rąs komitetas,

kambariai.

ĮĮSjfr rubus tinkamesniais. Nes

toki

duodama

ir

vasarą

|į*£kelnės ifeos.

grabužiai prie

šiluma

ir Janito

•z
. •$
nių informacijų kreipkitės į

stori,

“Darbininko”

Administra-

rangovės

Vvk}

dėvimi

jokios

^dalies šviežio oro

-

rius patarnauja. Dėl platės^r

§^feakla4r apykaklės ir kaklaIgjryšio aprūpintas,

X

skalbynės,

patys,

Šakoki buvo ir prieš šimtą me-

tų. -Rūbai

Yra elektra, gaA

’ • f
'
■
■
šas, maudynės,

dabartinių vy-

gb esą vyrų rūbai

.-

“Darbininko” name 5 artas

kūno

Tel. So. Boston 0823

ir. saulės

LIETUVIS DANTISTAS

^neprileidžia. Karščiausiomis

DR. M. V. CASPER

sAvasaros dienomis vvro kūnas

(KASPARAVIČIUS
labai šunta.

Be to, vyrųrū-

51L E. Broadway, So. Boston

turi perdaug sagų, .kurių

Ofiso Valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki
.5 ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofi
sas uždarytas subatos- vakarais ir
nedėldleniai8, taipgi seredomis nuo
12-tos dieną uždarytas

g hžsegiojimas užima daug lai-

KAIP IŠPILDĖ MIRUSIO
REIKALAVIMUS?

ko besirengiant..

į

V. Prieš šitokius rūbus vyrai
L-įVisame pasauly pradėjo koEyfeti, reikalaudami lengvų,)
ĮjggĘtjicSįs-.. •• w
>• ■
•
į■F-S
patogių
ir
higieniškų
rūbų.
. r-*
*
Iaetuvoje rūbams pakeisti
-Buvo sušauktas vyrų susirin*kirnas, kuris išrinko nuolatir ^jąį komitetą, i kuri įeina: Dr.
KEISTAS MEDIS
;. ^Jurgelionis, A. Bružas, P.
=> Babickas ir V. Daudzvardas. Ceilono saloje, Indijoje au
g&į
Koki bus tie pakeisti rū ga be galo gražus ir labai
keistas medis — skėčio pal
bai, dar nežinoma^ nes tik
B ^ar gaminami projektai. Ta mė. Kalnuotose vietose jos
lžau jau žinoma, kad turėsią j aukštis siekia 13—17 metru.
Ji žydi vieną kartą per šim
fe^būti rl) tautiški, 2) higieništą metų. Sprogdami jos žie£ ki, 3) praktiški ir 4) pigūs.
Plačios ir trumpos kelnės,
Jykomažiausia sagų, kodau-giausia kūno vėdinimo. RūI- bai neprivalės varžyti kūną.

GERI DRAUGAI
— Patark man, kurią išsirinkti:
viena neturtinga-, g. kita turtina,
tik kad ją nelabai temyliu.
— Tai aišku — atsako draugas :
— vesk neturtingąją, o man paro
dyk, kur ta .turtingoji.
“Ūk.”

Krikščionis mirdamas paliko vi
są savo turtą savo trims kaimy
nams, nes giminių jis neturėjo.
Vienas kaimynas buvo vokietis,
kitas rusas, trečias žydas? Bet pajikdaiųąs turtą krikščionis reika
lavo, kad kiekvienas iš kaimvnij
Įdėtą j jo karatą po šimtinę.
Krikščioniui mirus, visi trys kai-nrynai atėjo išpildyt pareikštą
jiems reikalavimą.
Pirmas priėjo prie karsto vokie-.
tis ir Įdėjo šimtą aukso pinigais,
paskum, prięjo rusais ir Įdėjo po
pierinę šimtinę; pagaliau, priėjo
žydas, išėmė iš karato vokiečio ir
ruso pinigus ir Įdėjo Į karstą tri
jų šimtą sumos vekselį, kuriuo
pasižadėjo stfrnoket pinigus, kai
velioniu pareikalaus.
“M. L.”

Taipgi nuimu ir X-ray

f Tel. So. Boston-2660

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
X.
251 Broadway, South Boston
(“Keleivio” name)
Ofiso valandos'nuo 9 iki 12, nuo
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare/
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną.
Šubatomis nuo 9 iki 6 vak.. Nedeltomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartj).

.Komitetas tikisi dar šiai
r vasarai pagaminti projektus

Ibai daugiausia
ir jaunuomenėi

liepos 4, 7:3® vai. vak7, tinėoln
svetainėj, 26 Lincoln St Ateikit*
vist
Valdyba
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ŽAIBAS
—FOTOGRAFAS ,’
Jt
>

keletas.
*

* •

>

JOM mis, M. D.
(SEPSIS)

Z ’

Lietuvis Gydytojas.

Žaibas kai kada trenkdamas kartu ir fotografuoja.
Tokiu atsitikimu vra žinoma
<• ;

TeL Porter 8789

4

Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—8

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq.
Cambridge, Man.

1
x

■

Netoli Prancūzų miesto
pijon yiena mergaitė, vardu
Marie Pabre, "audros metu
pasislėpė po medžiu. Žaibas
'.trenkė -į medį ir užmušė
mergaitę. Apžiūrėjus mer’gaitės lavoną,
rastas ant
krūtinės
tikras atvaizdas
medžio, po kuriuo nelaimin
goji stovėjo. Londone kartą
žaibaą nutrenkė moteriškę,
kuri tuo metu
sėdėjo prie
stalo su marmuro lenta. Toj
lentoj rastas nutrenktos mo■——

Lietuvos

DR. GRADY
SPECIALISTAS

PENKTADIENY

LIEPOS-JULY 4-TA D. 1930

Valdyba

LAWRENCE (METHUEN) MASS.

Šis išvažiavimas bus vienasis puikiausių ir linksmiausių gegužinių kada nors bu
Nes yra pakviesti visi apylinkės kolonijų parapijų chorai, kurie be abejo da

vusių.

lyvaus ir išpildys puikiausi programą.

Taipgi specialiai

išrinktax sporto

VLADAB P.W1A
49 Chureh St., Loveli, Mase.

komisija

rengia puikiausi programą susidedantį iš įvairiausių lenktynių, virvės traukimo, gy

vybes palaikymo, ir daug ki'tokių pamarginimų.

mos dovanos, nes apskritys tam reikalui paskyrė nemažą sumą pinigų. '
Base bąli rungtynės įvyks tarp So. Boston’odr Lawrence

mandų.

• *

Telephone 5786.
Laidotuves aprūpina gerai Ir nebrangiai. Patarnauju d« krlHtyn<j. vestuvių ir Wal> visokiem* relkalama

Visiems laimėjusiems bus duoda

'

. ,

base

Vyčių

*

r

ko

bąli
v

-

N.S.B

Taipgi yra paimta viena iš puikiausių orchestrų kuri griež lietuviškus ir anglis-*
kus šokius.

Įžanga į‘svetainę visiems veltui.

V

;

•

ČPTOMETRISTAS

Visi žinote Palangos gražumą, jos plačias pievas, ošiantį pušyną ir sidabrinį ežerą.

Todėl nei vienas netikite namie, bet visi kas kaip galite it su kuo galite važiuo

kite į Palangą, nepaisant ar su orlaiviu, automobiliu^ traukiniu, gatvekariu/ar pėsti
. atvykite,

bet vietos visiems užtektinai bus.

i

, Visus kviečia RENGĖJAI
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