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PASIRINKO “DARBININKĄ” ORGANU
Dalyvavo 100 atstovų.
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NAUJAS SUJUDIMAS
EUROPOJ

Amerikiečiams lietuviams plačiai-žinomas J. M. kun. prof
Pijaus XI paskirtas'Katalikų Bažnyčios, Rytą Apeigų, vyskupu. K<»

sekrecija įvyko liepos 6 d.

•

Jo Eksclenciją Vyskupą Prane išku Buči- sveikiname Ir

čekai Prisibijo Italų

v.

Suokalbio
žvalgą apie Lietuvos pblitinę būk-3
7
; .
’ . - f*
’---------------- ■
■ ■■
ję.
Po referatų buvo diskusijos. Re
BERLYNAS.—Vengrijoj
zoliucijų komisija pasiūlė keletą
kilo didelis sujudimas -kuo
rezoliucijų spaudos, katalikų vei
met pasklydo gandai, kad
kimo
ir kitais klausimais.
•
Priimta protesto rezoliucija prieš sukilėliai nori pasodinti ant
dabartinę Lietuvos tautininkų vy sosto Hapsburgų dinastijos
riausybę.
princą Otto ant sosto.
Seimo atstovai isklausę kun. J.
Demokratų partijos vadas ir Stei‘ Dėlei to kilo nerimas viso
gianrojo Seimo atstovas, kun. S. P. Balkūno raporto apie įvedimą “Iš
Remeika, kun. N. Pakalnis, kun. Didž. New Yorko ir New Jersey? je Europoje. Sako, kad Ita
K-. Paulionis, kup. J. Balkūnas, “Darbininke” skyriaus nusidžiau lija yra užpakaly Vengrijos
kun. Lekešys ir kun. P. Karalius, gė ir nutarė tą pkyrių palaikyti ir sukilėlių judėjimo.
Lietuvos Ateitininkų įgaliotinis ir “Darbininką” platinti.
Santarvės valstybių su
V. Sereika, Bavonne lietuyių pa
L e. klebono pareigas New Yorko
rapijos vargonininkas, sutiko sa Vengrija Tronon taikos ~ sulietuvių parapijoj. x
v
Seimą atidarė p. K. Krušinskąs, vo kolonijoj ir apylinkėj nuo da- tarty pažymėta, kad Vengri
Rytinių Valstijų 'Federacijos pir ; bar “ Datbininką” dar uoliau pla jos sostą negali užimti Haps
-' .
mininkas ir A. L. R. K. Federaci- • tinti.
burgų dinastijos narys. , P-nas J. Tumasonis pasižadėjo
jos Centro sekretorius.
Jeigų princas Otto norėtų
Į prezidiumą išrinkti pirm. J. P. parinkti skelbimų į tą skyrių. Ki
Mačiulis, rašt. J. Tumasonis ir S. ti irgi pasižadėjo rinkti skelbimus, užimti sostą Čekoslovakija,
prenumeratas ir pardavinėti pa Jugoslavija ir Rumunija
Lukoševičius.
'
Rezoliucijų komisija: kum N. vieniais egzemplioriais.
griebtųsi ginklų ginti sutar
Taip dirbdami eis prie įsteigimo
Pakalnis, kun. J. Balkūnas ir p.
tį. Jas remia Praneija.
Tamošaitis.
z savo laikraščio Nevr Yorke. A
Gerai žinome, kad PraneiKatalikų veikimo ir vienybės
Gero, dvasiškiai seimą sveikino
ir linkėjo pravesti naudingus nu- klausimu kalbėta plačiai.
ja ir Italija nesutaria. Tad
. tarimus. Iš svietiškių seimą pa- , Gerb. kun. Šmulkščio pasiūlymą
aišku, kad kilus nesusipratį-sveikino p? p. K. Krušinskąs, J. padaryti A. L. R. K. Federacijos
mams.dėl minimos sutarties
■Į Mačiulis ir A. F. Kneižys, LDS. konstitucijos pataisas seimas vien
Praneija ir Italija įsįmaišv
g Sekretorius.
- .
balsiai priėmė ir ,išrinko- komisiją.
hiitii knrr
A^Gerb. kun. A. Šmulkštys skaiKomisijos pagamintas konstitu tn

ilgiausiu metų!

C. BROOKLYN, N. Y. — Penk
tadieny, liepos 4 d. (Neprikalusomybės Dienoje), Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, 'įvyko Rytinių
Valstijų lietuvių katalikų seime
lis. Dalyvavo apie 100 atstovų ir
nemažas skaičius svečių.
Iš dvasiškių dalyvavo kun. A.
Šmulkštys, Lietuvos Krikščionių

DARBININKAI “DARBININKUI” PASKYRĖ

Sekmadieny, liepos 6 d., Nashua
N. H. įvyko LDS. Naujos Anglijos
apskričio suvažiavimas.
Dalyvavo apie 30 delegatų ir apie tiek pat svečių.
Suvažiavimas buvo gausus dele
gatais ir nutarimais.

misijos narys dalyvavo suv

patarimų darbininku klausimu
Taipgi suvažiavimą sveikino ir vie
tos klebonas kun. I. Abromaitis. X:
Nashuieeiai pasirodė labai svefe.
’tirrgi. Delegatams davė puikią vį#"
• Svarbiausiu klapsimu buvo tai .karionę, laiko kurios pasakyta iję

sąvo organo
tinimas.

Darbininko

išpla prakalbėlm. Turininga šr gražią
prakalbėlę pasakė kun. F. Stra

Išrinko organizatorhi L Versec kauskas.
ką iš Norwood, Mass.
Visi delegatai ir svečiaf grįžo-^/

Organo “Darbininko ’’ reikalams
apskritys paskyrė $200.00.

namus pilni gerų įspūdžiu.'

Nashuietės seimininkės u

Delegatais į seimą išrinko K. ne s
Venčių, J. Smūgį ir J. Versecką. Skanių užkandžių.

Kun. F. Strakauskas, Lbvvellio
klebonas ir LDS. Literatinės Ko-

Valio darbininkai (kės) ■

KRUVINOS KOMUNISTŲ RIAUŠĖS
VOKIETIJOJ
GRAFE

cijos-

BERLYNAS.—Prancijos Į
!ų nuo išleidimo kariuomenei apleidus y

Sekančiais metais ' sueina

Demonstracijose

,
riim. Novaruin.
” Joje buvo kituose Part
į kaip šimtas areštuota
LIETUVOJE DEGĖ. DU
nurodytas geriausias sočia- ^flo demonstracijos,
a
linio klausinio išsprendimo
MIESTELIU
bū^as. Ji paskatino viso pa
Vienas visai sudegė
saulio katalikus prie visuo PREKYBOS DERYBOMS TARP LIETUVOS IR LAT
z *
X
KAUNAS, birželio 26 d._ r
meniško veikimo.^ Todėl jos
AUDRA PRIDARĖ DAUG LIETUVIAI BADAUJA Joninių
z
SUSIDARO PALANKI NUOTAIKA
naktį^sudege visas
sukaktuvės
reikšmingos.
GYVATĖ'ĮLINDO į BURNĄ
Alsėdžių
miestelis.
Kaltinin

Italų Katalikų Veikimo
BRAZILIJOJ
NUOSTOLIU
RYGA (E,)—Kailis'au pažįstą Latvijos finansų
Pietųslavijos
spauda
pra

kais
esą
savanoriai
gaisri

Centras
sušaukė
tarptautini
: 11 * ic
■ ■
. > U *
susisiekimo ministerijos.
neša, apie nepaprastą įvykį,
ninkai.
suvažiavimą, kuriame daly toritetingų šaltinių tenka
Darbo
nėra,
o
kurie
turi,
tiems
Kartu pažymėtina,
Sekmadieny, liepos 6 (L,
Šventės proga gaisrininkų kuris įvyko netoli Bielgra- vavo 14 tautų atstovai. Ja patirti, įteiktas Latvijai Lie
numušė atlyginimą
užsienių reikalų mi
audra su lietum ir perkūnė
komanda padegė miesto pa7 do. Vienai miegojusiai lau me išrinktas komitetas šioms tuvos prekių^sąrašas, kudr. Zauniaus pareis
liu pridarė daug nuostolių Kaunaš (E.).—Brazilijos
krašty daržinę, kad išban ke moteriai burnon įšliaužė sukaktuvęms minėti. Jos nu riam turėtų būti -• taikomos
spaudai dėl prekybos deryfc
rytinėj Massachųsetts valsti prezidento rinkimams pra
džius naują gaisro gesinimo gyvatė, kurią miegojusi mo tarta švęsti sekančių metų muitų lengvatos, priimtas
/'su Latviją čia laikomasla
joj- :
ėjus, buvo manoma, kad lie vamzdį. Padegę inanė, kad teris gyvą prarijo. Moteris gegužės 13, 14 ir 15 d. Tuo Latvijoj kaipo tinkama bazė
palankiu reiškiniu' Lietuvos
Marhlehead audringas vė tuvių . emigrantų padėtis tuo bus šventė geriau pažy atvetža į ligoninę, kur bus metu bus organizuojamos ir
deryboms. Latvijos oficija- Latvijos bendradarbiavi
jas nuvertė nuo pamatų ir Brazilijoj pagerės. Bet rin- mėta ir gaisras užgesintas. daroma operacija išimti gy darbininkų kelionės į Romą,
liniuose sluoksniuose reiš perspektyvoms. Tokios nuo
4
suardė visus vasarnamius. kirpai praėjo ir jų sunki pa Bet nepavyko. Ugnis greit vatę iš jos vidurių.
kiama didelio pasitenkinimo, taikos Lietuvos užsienių^p#
, 25 žmonės liko be namų. dėtis nė kiek nepasitaisė. apėmė visą miestelį. Savano
kad’ Lietuvos Latvijos1 san- Ii tikos vadovybėj pal
SIRVYDO ŽODYNAS
Nuostolių padarė $50,000., Priešingai^ juo toliau, juo rių gaisrininkų komandą butykiai įeina į/ konkretaus' nančios ne tik būsimas p
HELSINKY
KRUVINOS KOMUNISTŲ
Žaibas uždegė keliolika gyvenimas darosi sunkesnis vo visiškai bejėgė.
Helsinkio universiteto bib darbo fazę, šiuo metu su kybos derybas, bet ir be
namų kituose miesteliuose ir ir skurdas auga. Daugeliui Birželio 12 d. degė Roza
RIAUŠĖS VOKIETIJOJ liotekoje rastas^ jėzuitų ku Lietuvos prekių sąrašu susi abiejų tautų suartėjimą.
X
______
_ - f .
juose sudegė daug gyvulių. ietuvių bado šmėkla, jau at limo miestelis. Sudegė apie
nigo šzyrvido parašytas
-r «
Vien Sudbury sudegė kūtė sistojo prieš akis. Yra daug 20 namų. Nuostoliai dideli.'
S-PARYŽIUS. — Jau nuo 16-10 mot. lenkų—lotynų lie A
lietuvių
šeimų,
kurios
jau
po
Gaisrą
užgesino
Rozalimorir
ŽYMUS KOMUNISTAS ATSISAKĖ ;
je, žaibo uždegtoje, 17 kar
tuvių
žodynas
vardu
“
Dicseniai
buvo
jaučiama,
kad
keletą
mėnesių
maitinasi
Panevėžio gaisrininkų' ko
*> Ž"r
vių ir du arkliu.
>
'
'
NUO
KOMUNIZMO
tionarium
triumlingu^tmm.
”
Jungt.
Valstijose
Sovietų
vien pupelėmis ir ryžiais, ku mandos.
Concorde '-prilijo % co
riuos gauna iš kai kurių vie
Rusijos agentai vadovauja
lius.
z
^Rusijos “Šiaurės Europos rai elgiuos pasilikdamas
šų
valgyklų
dovanai.
Bet
to

turi
ne
mažiua,
kaip
3-4
dar

*
Amerikos komunistams. Da PREZ.HOOVER SUŠAUKĖ
Vietomis lietus'buvo su le- kių^ vadinamųjų:‘ ‘laimingų bininkus, gali lengviau įsi
komercinio banko”’ genera- munistų partijos eilėse. A]
bar tuos spėliojimus patvir
' dais.
jų” yra nedatfg.' Šimtai lie taisyti fazendose, bet, dabar
SPECIALI SENATO 1,nis storiusKriukov- link mačiau 'biurokra
tina iš Rusijos pabėgęs bol
<
Angorski atsisakė grįžti ir vietoj laisvės, darbo n
tuvių ateina į konsulatą, pra numušus iki 50 proc. atlygi
ševikų
črezvičaikos
agentas
SESIJį
šydami ar pašalpos, duonos nimą, užsidirba vos tik pra
Maskvon. z Jis pasakė nebe- siu pavergimą. Pradžioj m
P. RAULINAITIS IR TOLIAU
G.
Agabekos.
Anot
jo
iš
kąsniui^ ar nurodyti darbų. gyvenimui. Naujai atvyks
WASHINGTON, D. C., sąs komunistas. O tokiu jis niau, kad čia kalti
DfcSTYg RYdOS UNI
Konsulatas tik nedidelę da tančių išeivių padėtis yra Maskvos į Ameriką yra pa liepos 7 d. — Prez. Hoover jau nuo seniai buvo. Už da vadų nusižengimai, bet
VERSITETE
lelę nelaimingų gali sušelpti, dar blogesnė. Nežinodami siųsti ir dirba trys gabiausi sušaukė specialę senato sesi lyvavimą 1905 njetų Revoliu liau pamačiau, kad čia k
Ryga (E.) — Latvių mi- o darbų negali nurodyti už£ nei gyvenimo nei darbo sąly Črezvičaikos agentai. Tas jų ją. Šiandien senatoriai pra cijoj išbuvo katorgoje 9 me ta sistema ir kad darbo
nisterių kabinetas leido Lat Lėktinai visiems, kadangi ir gų, neturėdami pažinčių, ne veikiiAas atkreiptas prieš dėjo, svarstyti laivynų sutar tus. Buvo užėmęs aukštas šių pavergimas yra
vijos universiteto lektoriui pačios fazendoj Ipirios am mokėdami kalbos, pakliūva valdžią. Jie turi sukelti re tį, kuri buvo pasirašyta Lon vietas raudonojoj armijoj. dabartinės diktatūros d
p. Raulinaičiui, Lietuvos pi- žinai buvo nepripildomos į didžiausią vargą ir kėikia voliuciją. /Jiems skiriamos done.
Savo pareiškime apie išsto mo rezultatas. Aš nu
■ ‘ \
, 'liečiui, dėstyti Latvijos uni darbo pajėgų, dabar atsisako tuos, kurie juos išviliojo
Spėjama, kad sutartis bus jimą iŠ komunistų partijos apleisti komunistų
didelios pinigų sumos.
versitete lietuvių kalbą per priimti atskiras darbinin Vykti į Braziliją, nepranešę, / s’ - ir drauge su kitais
ratifikuota, betgąl ims apie Štai ką sakot
Agabekbv
apie
tai
kalba
ne

‘
Paskutiniais
metais
aš
ne

ateinančius penkerius me kus, kad ir už labai menką kad ten siaučia tokia sunki
10 dienų, nes opozicija gana
dėl SSSR tvarkos de
z
drąsiai,
nes
bijo
keršto.
kartą
8U8imąstydavau
ar
gestipri.
atlyginimą. Šeimos, kurios nedarbo rkrize.
tus^
>
ūžavimo.”
>
,

rą kincmatogfafe ^sudegė 30
vaikų, ir kelios dešimtys
smarkiai apdegė. Kada gais
ras kilo, kinematografe bu
vo 500 vaikų. -

nagino seimą užgirti “Darbiniu
lės, kati lietimai katalikai
ką’’ organu irjį plačiai paskleis- savo pažadus ir nutarimus padary
ti. .
tus seimely išpildys.
X
P-nas K. Krušinskąs padarė apRap.
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Bn |ra#ą,' jSĮąm tautosą^ojrnamtmtiką, senus raš

Kęstu t i s (Laucius) ir neptfc
prastai ryškij'kryžiūočio

tais persikėlė į Salantų attariją, kur 1925 metais šventė
savo 50 m kunigystės jubi
liejų. Buvo daug susirinku
sių kunigų ir artimų genčių.
Į jUug Mn^^ų ipprakaį-

....

V“’>

paskelb- tus, iškasenas ir kt
eharaktm 4*^5' koųitūrąa tą kad', viešą! papį^odą^ į Ekskursija i§ Alytaus iš
(Kfameris). Be to, tokių mišką pirmiąusia ten teisės vyks liepos mėn. 6 d. ir mano
kostiumų ir dekoracijų Vilk pirkti taksos kaina padegė- būti kelionėje apie 20—30 kinimis mot
niama, Šeimyniniame ir
mergėje dar nematė; < •.v lįarifitkąjaihitia^ kurie yra

apygardos ieiąmaa
pmtendė “Alfos” b-vės veimeąfeigBęjDTOlmi.' .?!
Keruausko,
JagUr
PuMika skirstėsi labai pa gavęs žemės, einant žemės
p^teskio- «* Kirštęįncrkpuūtenkinta, nors sušilusi, kaiplrefonųos įstątyiųu, nežiūrinį,
SUKAPOJO DRL tE|ttĮ|,
|Olfae bylą.
Ęir§tf3n«$vį bų, primenu/Jubilįąfąsnte -w '♦ / <
J L. ^3 * **♦
•• 1 - - - ♦
nepadegėli u įr nenąujakurių
Š pirties.
Iš' Rokiškio gauta žipitų
|fįįįnąt Hestojo,' ųes yra pa- siskimdė, kaip yra^sunkįos
aukštesnių pasiūlymų.
kad birželio 7 d. Karolis Na
ĮĮĮjfees i Brazilija. Byloje bu- seno kunigo paskutines die
SUDEGS KLUONAS
.

.

,

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

.

kas su žmona Elzbieta iš Kanos. Žmogus pasensta, dirbt • Prieš Heilas dienus Veliuo
IŠVEŽIMĄ? DIDBSKIS Už
majų valsčiaus Milkūnų kai
nebegali, dažniausiai turi at nos valsčiuj, Žibintų kaime
mo užpuolė Aleksą Pročkį,
sisakyti nuo pareigu ir už sudegė Dovydo Roaino me
su kuriuo nuo seno ginčyda
baigti kur nors savo likusias dinis kluonas. Iįyahge sude
vosi <^ėl žemės padalinimo.
dienas visų apleistas. Taip gė ir visa jame sudėta statyk
Atėję ir šį kartą ėmė bartis.
tikrai ir atsitiko. Sudegus bos medžiaga. lįųoStolių pa*
Tada Kairienė pastvėrė kir
Salante kleboniją!, seneliui daryta už 12,000 litų, Kloji- m. tą ]
vį ir juo perskėlė Pročkiui
teko palikti Sakmtus ir pri^ mas buvo neapdraustas.
siekė 2*i
galvą. • * '
’
$
siglausti prie savo giminai
čio kun. • Jarulaičio, kurs kaip mutaru kovos m
KOMPOZIT. M.-PETRAUSKUI
taip pat pasitraukė iš PapiuąinM itmmio mob.
PASKIRTA7 PENSIJA
;
TATlį tn>»TMTT
”
lės, bet dažnai lankė ir pas
; .
■/ •
4
kutinį kartą nulydėjo į Šiau
Kaunas. Grįžusiam iš A,. Kad švedų degtukų sindL
lių kapus a.VaLkun. Kazi
merikos lietuvių kompozito
kalas nesubankrutytų su
mierą, kur jis šalia o miru
riui Mikui Petrauskui pa
degtukų monopoliu, vyriau
sių tėvelių ir.-tapo palaido
skirta pensija po 500 lt. mė
sybė už įvežamus į Lietuvą
tas. Buvo tai doras kunigas,
nesiui ligi gyvos galvos.
iš užsienio ugnies įžiebimo
duok, Dieve, jam amžiną at
akmenukus uždėjo muitą 300
ilsį Dangaus Karalystėje. *
JONIŠKY SUDEGS ŽIBALO
litų kiekvienam kilogramui.
SANDELIS
Už tokių akmenukų gami
NAUJAI PERTVARKOMAS
• Birželio 10 d. Joniškio mie
nimą Lietuvoje Uždėtas, toks
UNIVERSITETAS
stely kilo?gaisras. Sudegė žL
nats akcizo mokestis
kilo■*
• i •, '
Respublikos Prezidentas ’
■.------------------- —
i
balo irpaliejaus sandėlis, ku
^73. 4 A KUN.* KAZIMIERAS “Vvriausbės Žiniose” jau gramui. O. už kiekvieną Lie
ris, priklausė Pinckui ir NuNEKRASIUS
paskelbė naują universiteto tuvoje pagamintą ugnies Jrunskiuį. Gaisras padarė už
'^Kaunas. Gegužės 7 dieną statutą. Pagal naujai pa žiebimo prietaisą .(mašinė
15,000 litų nuostolių. Sandė
•^Papilėje mirė Jubiliatas ku- skelbtą statutą universitetas lę) imam 8 litai akcizo. Bį
lis buvo apdraustas 10,000 li
užsienio atvežamoms maši
&*lųgas? Kazimieras Nekra- bus vadinamas Vytauto Di
tų suma.
/.
- ■ r;Šius, kilęs iš Raizgių kaimo džiojo universitetu. Pačia nėlėms-imams toks pat mui
,t>
yšiauliu parapijos Jo tėvai me universitete padalyta tas.
^&6entas ir Veronika Nek- pakeitimų. Nors universite Visi ugnies įžiebimo prie
- rašiai buvo gana turtingi ū- to autonomija (savarankiš taisai (mašinėlės) ir jų ak
^ininkai, turėjo du sūnų ir kumas) palikta, bet- suteik menukai gali būti gaminami
tik finansų ministerio leisSTIKLAI IR GALVOS
\ 4 dukteris. Jaunesnis sūnus tą didelės teisės švietimo mi- l.'. ■
‘. i*' ■
^Kąš^hrieras ( ęjo mekstas misteriui irprezidentui,renap.. -fVilnimis, Išmušus keletoj
gfrimąsųjoj, paskur Hant4>iy)ie8orxas ir romanų.
' Nesenai lankosi mūsų pi
lenkų narirU rKauhę langus,
^iMttgęs Kauno dvas. Semina- Rektorius bus renkamas tre
pijoj Vilniaus Vyskupas su- visa Vilniškė lenkų spauda,
tai
sus
(mašinėles)
ai
ug

giją 1875 m.; tapo įšvęstas jiems metams.
fraganas
Michalkevičius. lyg susitarusi ėmė rašyti “o
nies
įžiebimo
akmenukus,
^' kunigus. Papilėje buvo Naujai paskelbtas statutas
Vietinis klebonas kun. Kuz pogromach.” Vadinasi, jei
arba
išleidęs
iš
dirbtutsės,
^ypirina įr paskutinė jo vieta. Teologijos-Filosofijos fakul
minskas pasitikęs Ganytoją kokie jaunuliai išpaišė .na
gabenęs^
pardavinėjęs
ar
į^Būvo įvairiose vietose' kle teto nepaliečia, jis paliekaprie bažnyčios gražiai pa- mų langą, tai “pogromas,”
prekybos
“
Įmonėje
laikęs
ak

bonu — linkiuose klebonam irtas kol kas toks pats.
sveikno visos-parapijos var bet kai mokyklų auklėtojai,
cizu
neapmokėtus'šiuos
dir

imamas už mokyklą (kad vaidu, ir ganytojui įėjus bažny apsiginklavę lazdomis už
binius,
tas
yra
baudžiamas
DRAMOS
ARTISTAI
gkas mokės poterių lietuviščion, p. podhalskio vedamas puola lietuvių moksleivius
pihigine
bauda
nuo
300
lįgi
VILKMERGĖJE
(<kai)' buvo ištremtas į Rusilietuvių choras gražiai su ir juos iki kraujo apdaužo,
1.000
litu.
'Dirbiniai
konfis

Birželio mėn. 3 d. iš Jo
|aą,''kųr išbuvo penkėris megiedojo- “Ecce Sacerdos.” kad net reikią kreiptis prie
kuojami.
A
® tos. - Grįžęs buvo paskirtas navos atvažiavo į Vilkmergę
Tą pat dieną buvo suteikta greitosios pagalbos, tai len
^Klikolių Tilialistu. paskui dramos artistai. Atvažiuo
apie 400 asmenų Sutvirtini kų spaudai tik “wybrykL”
LIETUVOS PREZIDENTAS
Rbarbėnu klebonu. 1923 me- jančius pasitiko pulko or
mo Sakramentas, o kun. O rodos, bešališkai galvo
ĮČEKOSLOVAKUĄ
kestras. Tą pati vakarą “Li
Kraujelis pasakė gražų tur jančiam yra didelio skirtu
Spaudos
pranešimu,
Lie

ros” salėje buvo vaidinimas
tingą pamokslą. . zmo išmušti keletą langų ii*
tuvos
Respublikos
preziden

vietos kariuomenės dalims.
Paringys,Švenčionių aps., užpuolus, gatvėje sukruvinti
-Mėnesinis vaiką paveiksluotas Kitą, birželio 4 dieną, toje tas p. A. Smetona su šeimy Daugėliškio yalsč. Mūši) var keletą žmonių. Deja. To
septinti metai kas mėnuo pačioje salėje buvo- statoma na šią vasarą išvažiuosiąs gingą bažnytėlę nesenai ap skirtumo nemato net sana32 pusi, didumo.
—
‘‘Kęstučio mirtis’’ visuome C’ekoslovakijon į kurortą, lankė Vilniaus vyskupas’Mi torių organas “Kur Wil.,”
3^"-Tirai, auklėtojai, šeimininkai! nei. Vaidinimo dieną pri kur išbusiąs apie dū mėne chalkevičius, kuri pasitikti kuris_ pompastiškai rašo įtrokštate savo vaikams lai.
• .
trūko bilietu. Publika jau sius laiko.
buvo < susirinkę daugybė žangos straipsnius “o poTai pradėkite jiems tą lai
žmonių. Vyskupą lietuvis1 gromach kovienskicbu” o pe
te? kurti jau tino mažą dienų. Pats ėmė rinktis jau valanda
GRAŽUS PARODOS
įtartas tam darbas — tai įprrtia prieš vaidinimo laiką.
Ki
kai pasveikino klebonas kun. titu, tarp linijų sumini or
'
KOMITETO LEIDINYS
^ vaikas dar mažose dienose pa lo didelis spūstys ir stumdy
Rofnelis. Vyskupas taip pat ganizuotus ant lietuvių mok
Skylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
Kaunas.
Parodos
komite.mąsi. “Liros” salėj niekuo
atsakė lietuviškai. Po to bu sleivių užpuolimus.
pfi*; visai nesunku ir nebrangu.
tas,
pabrėždamas
šių
jubilie

vo teikiama Sutvirtinimo
Kai “Žvaigždutė” leidžiama vai- met dar nebuvo tiek žmonių.
jinių
?metų
parodos
reikš

Ė&ms ‘šviesti, dorinti (ir lavinti Vilkmergiečiams gilaus į^Sakramentas, kurį. priėmė
mingumą, sumanė, išleisti di
ofik tikrai vaikams geras ir pa10 DIDŽIULiy TOMŲ
apie 300 žmonių. .
delį, gražų parodos albumą
laryk jiems šiemet gražią dova(tartafių arti 6000 puri.)
užsakyk jiems “žvaigžduir tą darbą pavedė prekybosA& kuri kas mėnuo jiems duos įmožia kiekvieno lietuvio inteligen
ir pramonės rūmų referen
skaitymėlią, jvširią žinią,
to biblioteką, kuris skaito “Židi
tui p. Gruodžiui, nė vieną
teplių, galvosukią. Bus ir Tau
nį” didžiausią mtaerinjt literatakai vaikas skaitys ir
gražią knygą apie -Lietuvos
ros, mokslo, visuomen&i ir akade
ekonominį gyvenimą išleidu
miškojo gyvenimo žornalą, nuo
pat jo leidimo pradžios. Bet “?!siam. Albumas bus per 200
didyn” darom kaskart įdomesnis,
ntisL, atspaustas ant puiIr
tieriog bttt? nedovanotina, jei
Daugrim
kęus
popieriaus
:
jame
Ims
gu kuris inteligentas, vistiek ku
jkaitymij,
rios
profesijos jis bebūt? ir'kur
sistęjnaH^kai
atvaizduota
yi££
fa- r
begyventų, jo neprenumeruotų ir
sa šių metinė paroda, žymesturfti
Verta
neskaitytų bent nu? 1930 metų
nieji jos dalyviai, aukštesnė- ntų,
muose
pradžiom1
.
mis dovanomis premijuotĮe- įjį
Kalną tik 25c,
. .OftMbkVt Irarna Atnavllrrtfb • maf
ji ekspohątai it 1.1.
JiS

iššaukta 'apie 200 liūdi^tehkų> kurių dauguma smarpinigiškąi pukentėję.
^Itfat, minėti vyrai buvo įsfeirafe// Alfos ’r~ bendrovę tuo
p“ ^tikslu, kąd suvilioti žmones
pažadais.važiuoti
gįsmonės Brazilijon, žadėda^■mi jiems ten aukso kalnus.
* Gi šurbikus iš. žmonių pini."
f gus pasprukti. Bet ši apga
vystė. jiems nevisai nusisef^r^pėjo į Braziliją pabėggįįjtik vienas Kiršteinas, o
į^pŠfernauskas1 su jagūčians^l^irihdvo te°J suimti ir pa^
į traukti -Atsakomybėn. Dateismas išnagrinėjęs'
į “Alfos” bylą, nusprendė:
"į JagūČianski nubausti 4 met.
^kalėjimo ir Kemauską 1
j/met. ir 4 mėn. kalčjimp.
r. /

r
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• Albumas bus įdojnus ne
tik Lietuvos gyventojui, bet rkJ

336 B%y, So. Bortai, Mite, ir užsieniečiui.
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XX amžiaus vyras parie
du atžvilgiu toli riuo pa
prastumo,; patogumo,- higięniškumo, bendrai, nuo da
bartinių laikų tendencijų
atsilikęs. Jis dabar rėdosi
D. L. K. KEISTUČIO DB-J
.beveik taip pat) kaip rėdėsi
VA^ŲJYĘOS ADRESAI
prieš "šimtą metų. Rūbai ir
. 1936 M.
MM.
vasarą rstori, kaklas apykak
Pirmininkas — Antanas MacejuneA
lės ir kaklaryšio apsuptas, ŠVENTO PETRO IR BČVTLO 450 E. Seventh St, S6. Boston,
Vlce-plrm. — Povilas žirolis,
rankovės ir kelnės ilgos. Vy 554 E. Fifth St, So. Boston, Mass,;
DR-JOS VALDYBA
Iškasdavo gilią duobę,^į- ras dėvi’ drabužius, kurie'
Protokolų Ražt — Adolfas Navickai^\
274 Bolton St. Sa Boston, Msml.Ąmesdavo į ją žmogų ir pa prie jokios kūno dalies švie Pirmininkas — Jonas L. Petrausraa Finansų
RaSt — Juozapas VlnkevRlųį&-/
450 E. Seventh St, So. Boston, ^taša/^
24 Thomas P&rk 8a Boston, Mass.
lengva užpildavo žemėmis. žio oro ir šaulės neprilei V lee-PlrmĮninkąs—Juokas Jackevičius, Kaslerius — Andrius Zaliedcas, r*702 H. Fifth St, So. Bosrton. Mass.- v
92-Sawyer Ava, Dorchester, Mass.
Kai kada užmūrydavo^ tam džia. Žodžiu, karščiausiomis Prot
RaStinlnkas — Kųzys Rusteiką,
MarSalka — Kazimieras MtkaUionis,
%
906 E. Broadway, So. Boston, Masą ■
446 E. 6th St, So. Boston, Mass.
tikroj duobėj ir taip palik dienomis šunta, žmogus. O Fta.
>
Rafitinlnkas — Juozas GuzevlCiua Draugija D. L. K. Keistučio laiko
nosinius' susirinkimus kas antrą nši/,
davo žmogų pačiam užtrokš tų rūbų nepatogumas, Die 27 Tampa St, Mattapan. Mass.
dėldleni kiekvieno mėnesio Lletovl*^
lidlninkas —Vincas Kališlus, *
Svetainėj kampas E ir Silver Sts^V
G7 O Street, South Boston, Mass,
ti ir badu numirti.
vuli tu mano!7Kiek sagtį sa Tvarkdarls
So. Boston. Mass., 1-mą valandą
— Petras Geležinis,
pietų. Ateidami atsiveskite drauge"
14 Vlnton St, South Boston, Mass.
Kad žmogų išviduriuotų, gelių ! Kažkas suskaitė, kad Draugijos
susirinkimai bnn* kas pir
narijy narių su savim prie draugijos
prlrafiytt
mą nedėldlenj Hek vieno mėnesio J.
perskrosdavo išilgai pilvą ir šių laikų moteris galinti ap vai.
po pietą, parapijos salėj, 49J
;
' .
pamažu ištraukdavo visus sirengti per minutę, o varg it Seventh St. 8o. Bos^pa, Mass.
Skaitykite ir platinkite mėnesinį
šas vyras labai stengdamas
vidurius. _
-i
mokslo, blaivybės ir syeikatoa ‘
Išvirdavo aliejuje ir smaloje, odą — per 10 minučių.
laikraštį
4

“Teta/’ sušuko Maryte) “šitos obelies aš dąr nebuvau
mačiusi, nes ji čia taip kampe auga ; bet koks jos gražu
mas, kokie gražūs mažutėliai obuoliukai ;Hur būt jie labai
gardūs/’ ir pribėgus nusiskynė sau vieną ir. įsidėjo/bur
nom
— .
,
•' "?
' Sulindo" obuoliu balti danteliai, bet tuojau Marytė
baisiai susiraukė ir metus obuolį tarė:
;
“Pfu! koks tai būtinais obuolys, kokia biauri rūgš
tis.”
' ’
' ' " ' " "
Teta žiūrėdama juokėsi iš susiraukusio mergaitės vei
do, o paskui pasakė:
“Šita obelis laukinė: ji užaugo be jokios priežiūros.
Sodno gi obelis prižiūri sodininkas, čiepina jas, sausumo- j
je palaisto, gina nuo kirminų, todėl jų ir vaisiai gardūs.” į
Taip pat dedas ir su žmogum. Žmogus iš mažumės I
dorai išaugintas ir gerą vaisių išduoda.
z
Šv. Kazimiero Seserų Vadovėlis \ Ketvirtuodavo arba pinklu žmogų
supiaustydavo į keturias

y

dalis.
“NIEKAS NUO TAVĘS NEGALI ATIMTI KRIS
gyvam nulupdavo
TAUS, JEI TU PATSAI NUO JO NEATSITRAUK
Paguldydavo žmogų ant
SI.”
žemės, surišdavo rankas ir Daugelį nusikaltėlių išvir
kojas ir pamažu piūklu pra davo aliejuje arba smaloje.
dėdavo gyvą piaustyti į 4 Galima . įsivaizduoti^ gyvo
dalis, pirmiau išilgai, paskui žmogaus kančias,; kai prade
skersai. Žmogus baisiausio da virti aliejus ar smala! Ki
se kančiose, turėdavd kentėti tiems gyviems lupdavo odą,
tol,. iki piūklas neperskros- supiaustydavo kūną .per są
davo_krūtinės. Supiaustytos narius, nukirsdavo (dau
kūno dalys būdavo kabina giausia vagiiųš^ % pirštus^
mos viešoj vietoj irkurį lai rankas, abi rantas, kojas,
ką laikomos, jkad visi maty- liežuvį, nosį iš
LDS. 30-tas suvažiavimas
4-tą dieną gegužės, 193(( m. Švč. Viso išmokėta $79.00. Ižde pini
Trejybės parapijos mokykloj, Vy gą yra $107.55. Bopų įr šėrų 500
čių kambary, Hartford, Conn.
dol.'vertės^
Šitai bausmei įvykdyti įPirmininkas J. Bernotas suva
Organizatorius P. Totoraitis iš
kasdavo į žemę stulpą, ant
žiavimą atidarė malda 2-rą vai. duodamas savo raportą pažymėjo
užmaudavo ratą,
po piet.
kad jis buvo prašytas pasidarbuo viršaus
Sesijų vedimas pavesta vienbal ti tik vienos kuopos, Bridgeport, prie jo pririšdavo už kojų ir
siai apskričio valdybai: pirm. J. Conn. Pasekmės — prisirašė 7-ni rankų aukštininką . žmogų.
Bernotas, pagelb. V. Vaznis, rašt. liauji nariai ir du užsiprenumeraBudelis su geležies ar ak
B. Mičiūnienė, mandatą ir jįneši—~ ‘ kvb organą. Raportas priimtas su
mens gabalu daužydavo ran
mtj peržiūrėjimui paskirta P. To pagyrimu.
toraitis, A, Kaunietis. TVarkdaris
P„ Totoraitis, apskričio delega kas ir kojas, kol baudžiama
A. Mazdas. Reporteres B. Mičiū- tas į suvažiavimą L. K. Vytau sis
nenustodavo gyvybės.
•, nienė.
to D. 500 m. mirties sukaktuvėms
Kartais šitaip žmogų kan
Iššaukus apskričio valdybą, pa paminėti, plačiai paaiškino kas
sirodė, jog visi valdybos nariai tame reikale manoma dėryti. Su- kindavo net kelias valandas.
dalyvauja.
važiavinjas nustatė kad iškilmin
Sodinimas ant kuolo ir vidurių
< - Užsiregistravo ir mandatus pri gas paminėjimas bus ruošiama La' suardymas.
davė delegatai iš šių kuopų:
bor Day, Waterbury, Conn. Daf
5- ta kp., Waterbury, Conn. — rinkta į komisiją J. Bernotas iš
Nutašvdavo
smailiai kuo•*.
Ignas Rakauskas, Juozas Berno Waterbury.
- •
lą, jį padėdavo ant žemės
tą, Juozas Jokubauskas, Antanas
Įnešta ir nutarta, kad LDS.
gulsčiai, gerai pritvirtinda
Kambarys, Petras. Jokubauskas Conn. apskritys prisidėtų su auka
Juozas Augis, Simonas Cibulskas. prie išleidimo knygos apie Vytau- vo, kad nejudėtų! Paskui nuPetras Totoraitis.
,/t^ Toki.4 knygą žada išleisti sikaltėliui prikabindavo prie
6- ta_ kp., Hartford, Conn. — Conn. valstijos Centralinis Komi kiekvienos kojos po arklį ir
Jųpzas Bernotas, Antanas -Kau tetas. Auką paskirt palikta ats
taip traukdavo kuolo smainietis, Antanas Mašiotas, Kristi* tovą nuožiūrai.
link, kad jis pataikyjonas Dvareckas,
Stanislovas
Nutarta rengt gegužinę pami I lagalio
_
šriupša, Antanas Mazalas, Jonas nėjimui 15-kos metą mūsą orga- Jdavo į tarpukojį. Lysdamas
Vaičiulis. *
nfeacijos sukaktuvių.
Gegužinę į kūną kuolas suardydavo
36-ta kp., New Britain, Conn.— rengt, patogią dieną nuskirti ir
žmogui vidurius. v Vėliau
Vincas Vaznis, Antanas Gurskis, vietą surasti pavesta valdybai.
Agota Gradeckienė, B. Mičiūnie- Prie valdybos išrinkta komisija iš kuolą su užmautu ant jo
'■ nė.
/
t
sekančių: S. Rakauskas (Water- žmogum pakaldavo ir įkasViso delegatų dalyvavo 18 ir bury),'A. Kaunietis,. (Hartford), davo žemėn Taip išlaikyda
z trys svečiai. Delegatams ir sve A. Gurskis (New Britam)-.
vo dar keletą dienų.
čiams suteikta ženkleliai, kuriuos
Nutarta kviest visas-kuopas da
paruošė vietinė kuopa.
< - lyvauti gegužinėje. Pakvietimus
’
Mandatų komisija patikrinusi išsiuntinėti pavesta raštininkei.
mandatus, pranėšė jog visi forIš pereito suvažiavimo neuž
^malumai, apskričio nustatyta tvar baigti reikalai: a/išrinkai board
ka. atlikti.
of direktorius ir b) Centro .Vai- pasmerkdavo sudeginti arba
Skaitytas praeito suvažiavimo dybą brinkti referendumu.
Abu suspirginti. Sudeginimas bu
protokolas, kuris priimtas.
klausimu -atmesta.
x
vo atliekamas dvejopai: Įū
Valdybos nariai išduodami ra6 kp. įneša, \ad apskričio suva^
iportus pareiškė kad jie įdirbę žiavimai būtų garsinami bent mė ant laužo ir 2} smala apliokiek jiems aplinkybės leido. Ra- nesį ilaiko. Valdyba paaiėkino kad jus, pririšdavo prie stulpų
pertai priimti
tas ir dabar daroma.- *
x
Iždininkas išduodamas rapor
Įnešta ir nutarta, prigelbstint
Būsiantį suvažiavimą nutarta
tą pažymėjo kad turėta šios išlai

U

organizatoriui'P. Totoraičiui, at šaukti Waterbury, Conn.

dos: J. Bernotui kelionės lėšos j gaivinti visas LDS kuopas Cohn.
Pirmininkas suvažiavimą baigė
seimą ir suvažiavimą $23, P. To valstijoj. ,
_• ' • '
6 vai. vakare atkalbėdamas maltoraičiui, kelionės lėšos Į seimą.
Delegatu iš apskričioj seimą 1š-'da.
$25, katilu/ Waterbury *io Rašali rinktas P. Totoraitis.' Kelionės lė-|
šoum

nuskirta 25 dol.

' i

’ .*

Į '

J*

Esant tokiai vyrų apdarų
būklei, visame pasauly pra
sidėjo kova dėl patogių ir'
higijeniškų rūbu. ' Kitur,
kaip laikraščiai praneša, vy
rai jau bando" dėvėti lengvos
medžiagos laisvus -ir pato
gius rūbus.
_ ■.
Lietuvoje, Sek teko pa
tirti, Vyrų rūbų reformos
klausimas buvo įskeltas prieš
porą mefų/^Pernairudenį iV. KAZIMDEBO B. K U-JOI
J.
. r- :
i '»
*->

’

"v

,“SARGYBĄ” z8kaity'dama8 rasi Mooiį
skyrius: 1) Mokslo popuHarizadjos Ir/
vianomenės klausimu, 2) blaivybės, 8),
ūkio, 4). sveikatos, 5) gydytojo patari-■

• *.»,

lik galvą nukiršdavo, buW
taikomar'dar lengva dr įgarblhga bausmėš(t) Prisimin
kime tik, kas bUvo sir'šv.
Povilu. Jis nuteistas mirti
pareikalavo, kaip Romos pi
lietis, kad nebūtų nukryžiuo
tas, bet_galVa nukirsta. O
šv. Petras, nebūdamas Romos pilečiu, pagal anų laikų
pagoniškus papročius buvo
žemyn galVa nukryžiuotas.
Visos šitos bausmės, kaip
žinome ir iš Kristaus nukry
žiavimo, buvo atliekamos
viešai, dažniausiai ( rinkoje
ant kalnelio ar ant tam'tik
ro pakėlimo, kad visi gerai
galėtų matyti. Žmonės net
tyčia būdavo suvaromi žiū
rėti. z Bausmės įvykdymo
metu čia pat netoli teisėjams
buvo ruošiami iškilmingiau
si pokyliai, kad jie galėtų
gerti ir gėrėtis nuteistojo
kankinimais.
Ą '
Kristui atėjus į pasaulį ir
paskelbus savo galingos mei
lės mokslą, žemės veidas žy
miai pasikeitė. Vergija liko
panaikinta, o, bausmės, paly
ginti, labai sušvelnėjo, nors
pasaulis pagoniškos įtakos
dar visai neatsikratė. Tą pagonišką įtaką didina ir sklei
džia šiandien mūsų laikų be
dieviais w
■
A, K.

nis,
žas-norėjo tą klausimą vie
šumon iškelti^ Tačiau to ne
padaryta, nes buvo ruduo, o
ši rūbų reforma norima taiį^yti pirmiausia vasarai.

(“M. L.”)

tarpu dar nežinojna, nes te

Pereitą pavasarį minėtų
iniciatorių - buvo/ sušauktas
susirinkimėlis, kuriame da
lyvavo keliolika žmonių. Dr.
Jurgelionis padarė praneši
mą, kas tuo reikalu kitur da
roma. R prarisimo paaiškė
jo,' kad Ispanijoje, Danijoj
je, Austrijoje, ir kitur.njmji'Vvrų rūbai įgavo pilieti
nių teisių 'ir {kad jau-daug
kas refo’rrųai padaryta.'

Lengvumas taip pat turėsiąs
būti žmus, nes dabar vyrai
per daug sunkius rūbus dė
vi, rūbų ypatumas turėsiąs
būti higieniškumas, ko da
bartiniai vyrų rūbai visai
neturi. Reikią J<ad rūįai
būtų laisvi, nevaržytų žmo
gaus kūno.
Komisija tiki sfšiam vasa
ros sezonui pagaminti pro
jektus ir naujais rūbais pa
sirodyti. Tuo tarpu galvo
jama tik apie vasarinių rū
bų reformą, turint omeny
daugiausia jaunuomenę.
Lauksime tų reforrfių ir
stebėsime kaip ją mūsų vi
suomenė sutiks.

Susirinkime kilo klausi
mas ‘įsteigti vyrų 'rūbų re
formos organizaciją. JMat,
vienam ar dviem žmonėm
pasirodyti naujais,: refor
muotais rūbais '»nepatogu.
Kas kita, kad iš karto'pasi
rodytų C kelios' dešimtys ar
šimtai. Taip pat buvo pla
čiai kalbėta ir apie pačių rū
bų projekto ^pagaminimą. •
Visais tais reikalais rūpin
tis išrinkta komisija, į kurią
įeina dr. Jurgelionis, P. Ba
bickas, A. Bružas ir DaudzVardas. * ?
f
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rūbai bus,

projektai.

tuo

Ta

čiau, jau žinomą, kad jie tu

rėsią turėti

mus: 1)

šiuos 4

ypatu

tautiški, 2) higije-

niški, 3) praktiški ir 4) pi

gūs. Plačios ir trumpos kel
nes,

ko mažiausia uagų,zko

daugiausia Z ventiliacijoj?

Juodais rirteHik
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Vos parjojo tarifo bdius

ijįų- užgiriai tuoj paėįpylč

^D A R B ž M X M K A B

iki dabaM . Nočia, Rodūnės vaLj Jįy- aMir nori ten eik. Kadangi
protestai iš ušaįeiaa.'• * Toj
niųląfl^Uo£ori^ų-v€Ži^ dosapskr. Mūsiipatapįjo- atiduota toms organizaoi^yg
bę,
pačiam
miesto
vidury,
je yra virš 5000 gyventojų. Joųiš parapijos, namai tai^’’
jjaeįoj/ dienoj Kanada uždė
iųduMtrija
Suv.Valstijose
tarp 48-tos iki 53-čios gat-1
Didesnė dalis lietuviai, bet zmone
eiha. pas žydus. . '
jo muitą ant Jungtinių Vaivės, kur nori pastatyti mil Įąbai “sparčiai auga. Prieš atvažiavus kuri? K. Šileikai
Nūeuii j žydų natrius, Aiėko5^
stijų prekių. < Franejja pa- žinišką Radio centrą ne tik 1904 in. industrija buvo to
Lietuvių padėtis žymiai’ pa tau nepasakys ir kur tik už- ,
peiške, kad jei Amerika ne- visai Amerikai, bet gal ir vi kia maža, kad kuomet rapor
blogėjo. Tiesa, nežiųantda- eini, pilna parapijiečių Įięnumuš nitlito ąnt jos išdirbi- sam pasauliui. Tas^ Radio tai gaminami “vagonų ir ve lykų giliau, atrodo; kad vis
tuvių ir gudų aimanuojan
liių,' ji (Francija) buą pri miestelisbuš pradėtas staty žimų” industrijoj apie mo kas yra gerai; Bet paėmus
čių, kad klebonas išvarė iš .k
versta uždėti slinkų muįtą dinti šį rudenį ir baigtas
torinius vežimus nebuvo jo domėn kun. Š. veikimą, su savų namų Kas gi lankosi
ant visų Amerikos prekių. 1933 m. Ijėšuosiąs apie 250
syk matosi prie ko einama.' tuose nainuose, kurie atiduokių informacijų.
milijonu
d
oi.
Anglija taip pat lahąi pešiJis, žinoma, daigiausiai do ta- “Strzelcąmis,” “Stovv.
1904 m. tik 178 įstaigos ga- mės kreipiu į gyventųjų lenmistingai žiūri į naująjį ta
Ml^dz. Polskiej?” Žinoma,
Detroito miestas turi įsta mino motorinius vežimus, kinimą. Fkv., jo rūpesniu
neįsileis lietuvių ir gudų, ku
rifą. Tik tenka perskaityt
tymą, sįlig kurio yra gali samdė tik 12,000 darbininkų. įsteigta “Strzelcai;” “Stoxy.
rie apsivilkę sermėgomis!
Londono laikraščių antgal- mybės pašalinti netinkamą
Industrijos produktų1 vertė Mlodziežy Polskiej,” “Mie- Ten gali užeiti tik visokie
viūšą kad supratus, kad An nuėsto galvą
mayorą bei
glijoj spauda labai susirau burmistrą. Reikia lik paga- buvo $27,000,006. Sparčiai carnię” ir 1.1. Kadangi prie ponai, tų draugijėlių nariai,
kus dėl naujojo tarifo. Štai minti atatinkamas reikala augantį 1927 m. jau 1,475 į- šių draugijėlių mažai kaš mokytojai lenkai, “šlechr
” ir t.“ tK
staigos gamino motorinius limpa, (nuo jų šalinasi net ciankos,” •“šlėktos
anglų spaudos pareiškimai:
z
■
- '
vimas su įrodymais/ ir su
Nočos
gildai),
tai
ėmėsi
ki

vežimus,
darbininkų
samdė
‘.‘Mūsų mtiitas paskatina rinkti 90,000 parašų Dabar
Be to klebonas nenorėda
tokiu
būdu
ietuvius
pri

Britų, pramonės vienybę;” tiniam Detroito mayorui net 613,000, ir produktų ver-,
mas turėti nieko bendra su
traukti.
Įsteigta
pav.
kažin
“ Uruguay’us reikalauja at- Bovvles panašus šposas no tė pasiekė tris bilijonus do
lietuviais^ parsivežė lenką
kokią “Apaštališka” drau
keršymd tarifo;” “Vokie rima iškirsti ir atrodo, kad lerių
vargoninką, lenką zakristijo
gija
(?),
prie
kurios
turi
čių Reich nusistatęs prieš sėkmingai, ’ nes surinkta
1904 m. 20,261 pasažieri- būtinai (?) visi suaugusieji ną ir lenkų “Dziędą” (šluo
naują, muitą;”, y“Europos
prieš jį daugiau kaip 100,- nis karas ir-1,431 bizniškas prisirašyti, o kadangi para ja bažnyčią). Pav. atvažia
spauda įtužus—Balų, Švei 000 patašų Fordas nori jį karas pastatytas, iš. viso 21,vus dabartiniam kleboniu į
pijiečiai lietuviai nešino, tai
carų, Belgų laikraščiai ap apginti, bet valgiai pajėgs. 692 karai. 1920 m. gamina
Nočą, jo namiškiai, buvo už-'
gailestauja dėl užgyrimo A- Fordas didelis žmogus, bet ma jau 2,000,000 karų. 1921 nieks nesirašo, bet pasitaiko, gynę lietuviškai kalbėtis
kad kūmai, arba vestuvininmerikos muito . biliaus,” ir visuomenė dar didesnis.
m. produkcija žymiai puolė, kai, būna priversti-prisira “Pakajuose.” Bet kai žmo
i t.
■ ’ - . '/'
■
bet 1923 m. pagaminta net šyti prie tos draugijos. Be nės į jtą uždraudimą nekrei
Amerikos politikieriai mė
, Admirolas Byrd—Paukš 4,000,000 karty. v 1^28 m. iš to klebonas daug kam per pė domės tąi nusileido! Taip
gina^ susiraminti tuo biliaus tis ;— triuirifaliai sugrįžo į viso 4,357,387 karai produ ša “ Fržyjaciel Katolicki, ’ ’ pat buvo nemalonumų ir su_
pridėčku, kurs duoda Prezi savo gimtą fiestą—BostonąJ kuota,inimaūt 3,827,613 pa- bet kadangi mes turime sa bažnytine vėliava, nuo ku
rios tapo nupiaūti geltoni
dentui galės pakeisti muito Jį priėmė . nuoširdžiai — sažierinių karų.
vus laikraščius, tai jis pasi
kainas ant nekuriu daiktų Byrd savo ilrąša, ištverme, lungfc Valstijų Darbo Sta^ sekimo neturi, nes ne visi kaspinai, mūsų klebonui už
Bet ar Prezidentas daug ką- sumanumu ? to užsipelnė. tįstikų Biuras ką ' tik at mokame lenkiškai, skaityti. sinorėjus. Tai tokie mūsų
galės pakeisti/labai abejoti Lakstymas oru jai tiek -pa spausdino ištyrinėjimą va Bažnyčioje taip pat kas sa parapijos vdrgai, kurie kas
na. Greičiausia, kad kapita tobulintas, kad skrajojama landų ir algų motorinių ve- vaitė dalinama lenkiškoj kart didėja.
listams reikalaujant, muitas tūkstąnciūs "mylių be susto žimų industrijoj Buv. Val- brošiūrėlės, tiems, kūne au
bus pakeltas ant reikalin- jimo- Bet tai tik prieinama stijose per .1928 m. _
koja. .Beri kur tos atikus
,
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^^>įNevf Yorkas Amerikos mus-uždavinįus gvildenti ir
pasivaišinti.
^ metropolis. Jis turto, kultū- nauj ienomis
Įr /ipšvietos centras. Į jį Jiems reikia spaudos. Ne
tos bendrosspaudos, kurios
^nukreiptos ne lik Amerikos,
pakankamai Amerikos lietu
Sytfeį.jir viso pasaulio akys.
viai turi, bėt .savitos, vieti
New Yorkas ii sten- nės spaudos, iš New Yorko
'giasi gyvęti sulig viso pa- ir New Jersey padangės.
Saulio lipi e jį nuomonės. Ii’ “Darbininkas” šiame reika
gi New Yorkd lietuviai? le apsiima jiems patarnau
ge^Ar ir jie vaidina gyvenimo ti ir atskleisdamas savo skil
^^Aidmėnį sulig savo metro- tis ir broliškai ištiesdamas
ranką, nuoširdžiai sveikina:
|fcpolio svarbos ir didybės ? Be
“Valio New Yorkiečiai ir
.^• abejonės, taip. Visų pirma,
New Jersiečiai!”
, >,
5 ,New Yorkę> ir apylinkės lie|:7 tuviai imponuoja savo skaitB|ingUmu. Be‘ paties New
Į^Yokko. Brooklvnę jų randaįį labai didelis skaičius. Čia
lllįdtf prisideda didžiulės Mas|gyjjfetho$ Nevrarkoj Elizabetho
4
F/įr Patersono kolonijos. Jei
.4*
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reikalams.' Viid kalba, kad
1919 m. $1,431, kuomet 1923 už surinktus bažnyčioje pi
m. -1,030 it 1927 m; jau $1,- nigus, perka* “Stow. Mlodz.
KAUNAS. —1929 metais
‘
Polskiej
”
vėliavą,
mergai

660. Valandinės ir savaiti
Valstybes Iždas valstybės
nės algos nevienodos — pri tėms kepurės (mėlynas su skolų, amortizacijai ir pro
gulėjo nuo darbo.
• ragais), “Strzelcams” kny
gynėlį įtaisė/ “Armošką” centams sumokėjo bemaž 3
1928 m. pagelbiiiiiikai už nupirko šokiams ruošti už milijonus^litų. Iš šitos su
dirbo 46 centus į valandą ir 80 žL Be to nupirko žiemi mos užsienio skolų amorti$24.00 į savaitę; tekoriai 79 nes pirštinaites toms, kurios
zacijai tenka 1,8 iniL lt. ir
centus i valandą ir $38.66 į gieda lenkiškai rožančių kas“
900,000 litrų,
savaitę; mašįnistai 84 centus sekmadienis. Samdo “Strzel- procentams
2,7 milijonus litų
į valandą ir $40.43 į savaitę;, Caihs” ir “Stovy. Aflodizeržy iš viso
“punch press” dailininkai Polskiej” salę kiekvienam yidaUs skolų amortizacijai
— Vytai 74 centus į valandą susirinkimui, (o tas- nepi — 100,000 litų fr* procen
ir$35.73 į SUvaitę ir moterys giai apseina). <O ką lietu tams 12 tūkstančių su vir
49 eentUS į valandą ir $25.19 viams parapijiečiams įtaisė, šum.
Šių metų sausio mėn. 1 d.
į savaitę, varnišiuotojai nes ir mes aukojame, o gal
$1.11 į valandą ir $55.75 į sa net ir daugiau. (Blogai da Valstybės Iždo skola sieke
vaitę ; kalviai 97 centus į va rot duodami svetimiems rei 86 milijonus litų. Iš šios
landą ir $47.58 į savaitę, ir kalams Savo pinigus. Red.). sumos užsienio skoloms ten
Be to klebonas SaUvališkai ka — 85 milijonai ir vidaus
Šių dkrbiiįihkų vidutinė atiduoda paftipijos namus skoloms—900 tūkstančių li
algą buvo 75c. į valandų ir ‘Strzelcams,’ “Stow.'M0odž. tį.
Polskiej.” Iki šiol žmone$37’.O5 į savaitę.
Michigan valstijoj algos liąi -žiemos laike nuo ^alčio
augščiaųsios ir Pennsylvaui- iš bažnyčios apšildavo, o va
sarą nuo lietaus pasislėpda
joj žemiausios.^ x
vo; Dabar gĮ-to nežiūrima.
ĮJž Viršlaikį, nedėldieninį
ir švenčių darbą beveik dvi
gubai mokama. Savaitinės
valandos vyrams buvo nuo
48.5 iki 53.4, moterims nuo
42.2 iki 50.9. Vasaros laiku,
įvyks fUgpiūčio 19-20-21
isdi Kol
įstaigos atdaros tik pusę die
rejybės
ų parapijos salėje, kamnos suBhtbtaš. Kaikurioą įstaigus įvedė 5 dienų savaitę.
z- • F, L. L
8.
\\ 1
: f..
. "
' ■

įstiskaičius, tai jų,būtų ne-

nei dar rieiiriarioma.
damas išsilaikai savo vietoj,
Onažiau kaip visoj Naujoj turėjęs pasiūlyti savo ar
į: Anglijoj,
priskaitant
ir šiam priešui Trockini taiką.
^<&nnecticut.
Trockis būsiąs paskirtas į atĖį.Tąt New Yorko ir apylin- sakingiausią žemės ūkio liau
& kių lietuviai labai skaitlingi dies komisaro vietą./Toliau
laikraštis praneša, kad Sa
yįir vien savo dąuguipu sudalinąs jaučiasi netvirtai. Jp
didelių pajėgą. Bet ne
autoritetas partijoj žymiai Vokiečių okupacijoj buvo geriau, čių okupacijos metu nebuvo
IŽHėn skaičiumi jie pasižymi.
nei fiandiė - ,
sumažėjo ir susilpnėjo pasi
pas mus tokio skurdo ir taip
feįjU darbuotė pilnai atatinka
tikėjimas juo. Stalino nusi Lenkų prezidentas prieš sunkios mokesčių naštos,
^'^skaitlingumą. New Yorko leidimas žymiai’pakenkęs'jo
kurį laiką landės JPlonske. kaip kad šiandien. Vokiečiai
apylinkių lietuviai yra į- autoritetui didžiausių jo ša
Ta proga, . kaip “Gazeta atimdavo visus mūsų darbo
A sigiję daug nuosavybių. Biz- lininkų — komunistų jauni
^.ny neatsilieka nuo amerikie- mo akyse. Tačiau Stalino Warszawska”' praneša,’ vaisius, bet ir mums šį tą pa
1 Plonsko apskrities gyvento likdavo, atskaitydavo pragy
'~Čių- Apšvietoj toli pažengę- nuvertimas esąs ne lengvas,
Tūkstančiai abiejų lyčių nes į jo vietą nesą numatoma jai prezidentui įteikė peti venimui ; dabartinės valdžios
^jgąnnimo pasiekia augšteš- jokio autoritetingo įpėdinio. ciją. Peticija vfą tokia sa sferos, savo žemažiūriu šei
$ jautis mokslus ir sėkmingai Kaip galimas jo pavaduoto votiška ir, kaip “Gazeta mininkavimu, net užmiršta,
Warszawska” pažymi, taip kad mums reikią pragyven
£:lenktyniauja su kitų tautų
jas minimas Kaganovičius, dabar lenkų provincijoje ti. Esame visi nepatenkinti,
j&£iŠ$ivijos inteligentija. Tiesa/
Vorošilovas gi turi nedaug viešpataujančiai nuotaikai
tiek ūkininkai, tiek pirkliai,
^daug jų paskęsta sūamerišansų. Baigdamas, laikraštis charakteringa, kad ę ją čia ir mūsų prekyba, vos užgi
^įkbnėjimo bangoje, bet toji pastebi, kad vis dėlto gali
paduodame ištisai.
musi, jau merdi po milžiniš
£ffcilpnybe pasireiškia ir kitomas daiktas, jog, nežiūrint
lietuvių kolonijose. Tą- visų sunkumų, Stalinas vėl : Porcija skamba šitaip: ka mokesčių našta.
g^Stau Xew Yorko ir New Jer— Vietos gyventojai, ad Didžiai gerbiamas P^ne
būsiąs padėties viešpačiu.
< lietuviai. neviehą savo
ministracijos į suterorizuoti, Prezidente, mūsų vietos Sto
l&būiių bei dukterį yra pastanegali Tau įteikti Tavo at- rasta, kuris, tafp kitko, dar
K^.Bkttjjų Lietuvos darbuo- STRAIPSNIAI AME 1JETŪV4. silankymo* proga peticijos tebegyvena užgrobtame sveLATVIŲ SPAUDOJ
KBodų, eilesna. Ten yisuomet
per savo teisėtus atstovus, tiipame jtrobešyje ir benori
gėrovo • Federacijos centras.
Ryga (E.) —Paskutinė kurie nenori .it “ negali užsi jo atiduoti teisėtam savinin
įįĮlfen žymiai pasireiškia ka- mis dienomis latvių laikraš traukti ant- tavęs šikanų, ir kui, Tau už valandėlės paE&ittikybes
ir lietuvybės
gai- čiuose pasirodė eilė gražių todėl mės, žeriiiaū pasirašiu rodyš puikią, tiesą, į kredi
-F*
,
K^yftlimo iėga. Tos milžiniškos straipšnių apie Lietuvą, ku sieji, kurie jau nieko nebe tą, į mūsų sąskaitą naujai
Kabiomjos tarė savo galingą
riuose neseniai lankęsi Lie turime nustoti/ vietos gy pastatytą didėlę • ligoninę,
tžpdį: ųe žūt1 bet būt! Ir, žituvoj Latvijos, menininkai ventojai; fratys įteikiame į bet atsimįnk, kad tai tįk gesgititną, tą žodį išlaikys, nes
tas bankroto, kuris puota,
žurnalistai aprašo šavo’įspiį* Tavo raukąs šį prašymą
Jtan -it noro ir pajėgų turi
džius. Straipsniuose paliesti “Didžiai gerbiamas Pone gėlėmis ir feierverkais nori
||įĮkankamai.
meno, kultūros ir ūkio klau- Prezidente, nežiūrėk į vie pridengti tavo skurdą ir
a A-. '
? *
ĘYjBet'Neiv Yorko ir apylin- simąi. Be tų aprašoma Lie tos santykius pro vietinės stoką pinigų, tavo negalėj!-, mus prie nevilties, tai ir Tau
Kmu lietuviams reikia atatin- tuvos gamtos grožis, kuriuo valdžios sferų rožinius aki- ihą atsiteisti su skolininkais nepaliks nei garbės iš to nei
ir bankrpta;
RJramos dirvos—arenos, kur svečiai tupėjo pragos
.!’r «;
'
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žymesnė
ūBayot
pasidalinti, kur iųtė se Lietuvos vietose. Straips-
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riai, į Ffedettaiją priklausančios parapijos, <įraUgijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prietemai
įr rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip
avarbiąn lietuvių
išeivijos organisucIjoB. ,
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sutinkame, kad be savo pra-

kraštą,
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Daugeliui ū- rie pagauna žuvyčių ir paga

kininkų pieninė — vįeniųtę- miną užkandžių:

mes patys

na, miestai labai pamažu te- lių tikras pajamų šaltinis, y- neinokafhe žuvies
auga, • žmonės bėga į užsienį,

ūkininkai

neturį

kur par-

duoti savo "gaminius ir t. t.
=

Bet argi mes galime ir gal7

votį apie savo pramonės su,

kūrįmų? Juk mes neturime
nei geležies, 'nei anglių, nei
naftos, kuo pečių kūrenti,
nei gerų, vilnų — apie kokių
tat pramonę mes galime kal
bėti V O jei ir'sūkursime sa
vo pramonę—ar nebus mums
dar blogiau? Žiūrėk, Ang
lija ■— kokių ji galingų pra7 monę turi, o tiek jau metų
vaitoja, kad negali kelių mi
lijonų gyventojų’ darbu ap
rūpinti!
Šios liūdnos mintys skam
ba gana rūsčiai, ir jos būtų
labai įtikinamos, jei jos tik
tų mūsų kraštui; Bet jos
mums kaip tik ir netinka.
Pramonę mes savo galime
įkurti, if jeigu mokėsime tat
padaryti,—nevartosime’ taip,'
kaip anglai daro.
Vakarų Europoj yra daug
valstybių,- kurios taip pat,
. kaip ir mes, nei anglių nei
geležies neturi, bet vis dėlto
puse jų gyventojų gyvena iš
pramonės. Pavyzdžiui, tokia Šveicarija taip jau netu-

du

pHeteiiai it susitaria išmesti

ima jau

žavia didėja.

rc

geroką

šimtis milijonų litų, irišva- piktą duoklę užsieniams, ku

: Jdįongs^Iogu gyvauti,., žemes
ūkis maža žmonių teišmaiti-

turi

pasigauti

Iriai i^kil^ trukdo

daugiausia ifiū^ pačių žiop-'

tų šūkis Anglams yra pavo

jingesnis

luinas ir apsileidiipas. Ka;
ž^n koks t4nelabasis įkalė. į
mūsų galvą, kad visą tai, kas

bombas.

padaryta bei pągaminta ua-

tuyoje

kai reikia daug ir iš jos užkandos pasidary

pįnigų sėkloms,

trąšoms, ū- ti. Arba vėl, garsvyčios, krie—

kio

padargams,1

-*

•

- *

darbinin

patrankas

ir

Čia mes iš indų ir

Lttpos 4 4;
uęn, Mass.' įvyko:JA Yy#Įį i’

?

turėtumėm pasimokyti.

v p savosios pramonės J^ie-

išplėtimas būtų' sta

V

2 vai. j*, *p.

PIrungiyhėa tarp Šo.
iSSiiHVažiairo
A 'M ta^«nce.? Vyčią. ką
fchbriių pfiVažižVo
$ m Lawre^<j6
io vyčiai
vyčiai ^1
d^j®
tJiai praleido laiką kttSlHiksiftteu-! . V .
«■
stangas, kad žaidimą
aš. Sūri) daug tyįtttiąib, k5t. i-į

mib yįa bloga į kas yra at- čiai išganingas. Pramonė
vėžtA iš užsieniu yra gera Lf duotų darbo tūkstančiams
bet režultatąi p&rodč,
tobula. Ir štai užsieniams darbininkų, kurie tuo tarpų
lenktypią, baėebšll
daug Laivrenee turi p,
dažnai už visokius šlamštus priversti vykti į užsienį-, į rynės ir daug kitokių pamargini- kąd nors kiek galėtą a
svetimus miestus,
ji padi^
W P«W» «<■« °*
mes sumokami didžiausius
prieš taip jau pagarsėjusi^
...
' chestra kuri bė pferstojftho griežė
pinigus, omiūsų pačių garbi dmtų n- mteligentataj jėgų jvsirus 5okjus, ,ik gai]s ka(J ne_' Bpstono Vyčią teamą, kuri
gerai žinomas tarp
niai ir dirbiniai, nors ir ge pąteikalavįmę. — būtų kas griežė lietuviškai, nes buvo daug yra
čią kaipo KSof Lithuania ir kia
riausiu būdu pagaminti ir Neikti-. mūsi^ mokslus - bai norinčią lietuviškai šokti.
iąet šis teamas žaidžia,
r .-■« susirenka daug sporto n
padaryti, guli krautuvėse ne giančiam jaunintai. Ji už ......
perkami. Mums patiems iš augintų miestus, tuos kultū su gyvenimo praktika su Ištyri Tadgi ir šį kartą Šo.
sivaduoti iš vergiško nusi ros židinius. Ji išmaitintų mu komercijoje ir kitose biznio vyčia V laimėjo žaidimą prieš..Laįj|
šakose, — lenką konstatuoti mastatymo garbinti visa, kas iš Lietuvoje ^daugelį milijonų .oną faktą, kad šios ekonominės rence vyčius padarydami i8 ąį
prieš Lawrence 0.
užsienio, yra pirmoji sąlyga. žmonių. Ji sudarytų Tinka konferencijos sumanymas pataikė bėgimą
‘
Nelaimė
Tik pasitikėdami visu tuo, mfisų žemes ūkio produk į prinokusią dirvą.
kas yrą sava, tegalėsime sa tams ir, pakeltų žemės ūkio Šios konferencijos tikslas būvo Diena buvo šilta, todėl dauge- v
pakartotinai mąnd aiškinamas
vo pramonę pakelti.' Čia tai gėrovę.. Ji sulaikytų mūsų spaudoje ir prakalbose^padedant Ils maudėsi po ežerą, bet tas triasF'
dymasis neišėjo ant gero^-.itt.
ir Lietuvos šauliams būti] krašįo- valiutų, dabar taip naujiems Vaizbos Butams kurtis Kastantas Mereškevičius bę maŽb,'
plati darbo diiTa: padėti iš plačiai išmetamą į užsienį. (kaip.va; Philadelphia/Pš., Bal- biskto neprigėrė. Įvyko
dildyti žmonių sielose tą ne Sava pramonė, sutaikytą, su timore, Md,, Wątėrbury, Cotih.; K. . Mereškevičius nemokėdamas^
taipgi susirašhi^jarft su Pittslaimingą ir. vergišką iš rusų genies ūkio .reikalais, Lietu burgh, Pa., ir Providence,' R. L) plaukti, bet turėdamas norą mąądytis įėjo j vandenį ir baudė mau
laikų išsilikusį paprątimą. vos'' gėrovę pakeltų ir valsty- ir padedant seiliau'įsisteigusiems dytis pakraštyje, bet vėiiatts-tdįk
Čia gražaus pavyzdžio muriis bę sustiprintu. O tokiai pra Butamą • (Brooklyn, N. Y., .Wor- pakviestas sėsti į laivelį ir paši
.cester, Mass., Nebark, N. J., Bos
važinėti, jis pakvietimą priėmi
duoda indai, kovoją dėl In monei išaugti Lietuvoje yra
ton, Mass., Chiėago, III., Detroit, ir įsėdęs j laivelį su keliais drau
dijos nepriklausymo Ang pakankamai plati ir dėkinga Mielų, Cleveland, OHio) apsipažin- gais pradėjo važinėtis, )ėt taąMl
lams. ' Indų patriotai skeL- dirva. Būkime tiktai išmin ti'su naujais dabar siūlomais Vaiz sitęsė ilgai, nes ten pkt maudėsi
bia: dėvėkime savo darbo tingi ir patriotai. Pr. Girios bos Butą uždaviniais.
ir daug kitą, iš kuriu keletas bu
’ Spiesti Amerikos lietuvių eko- vo ir išdygusią it jie apvertė
•
(“Trūnijąs’*)
1
drabužiais, nedėvėtyme an*

r/

pač vasarų,

ūž

i.-.r.

.

7--^

..

-

nas — rodos jau toks r men
kams, ir kada visiškai nėra
kas daiktas, bet ir juos mes
ko parduoti.
Jei vienų die- ktsivežame is užsienio ištikas nor8 mūsū pienines sais vagonais f Argi ne pik
imtų ir sunaikintų, — ar ga ta? Šitokiu būdu būtų gaT
lima įsivaizduoti, kaip imtų Įima paminėti ir daugybė ki
dejuoti, visi mūsų ūkininkai. tų pramonės sričių, tymos
Pieninių pavyzdys < gražiai lietuvėje galėtų turėti gra
parodo, kų reiškia valstybei žią ateitį, kurių neturėjimas
nors fr visai jauna, bet iš daro mums didžiausių nuo
mintingai kuriama pramo stolių x ;i
nės šaka. Yra daug kitų, ir Savo pramonę ne taip sun
be pieninių, pramonės šakų, ku būtų sukurti. Nes nega
kurioms mes galėtume su lima pasakyti, kad mes ir da
vartoti musų žemės ūkio bar jau taip nieko neturėtu
produktus, ir kurios mums mėm. Lieiuyoj ir dabar; jau
būtų nj mažiau išganingos, veikia, rodos, kokios 35 pra
kaip ir pienas.
monės šakos. Kai kurios jų
Reikia atsiminti dar vie net senos ir suaugtisios, kaip,
nas dalykas. Pramonė-pa pavyzdžiui odų išdirbimo, aprastai yra skirstoma į dvi valynės, metalo, saldainių...
rūšis: į tują, kurios gami Bet apskritai imant mūsų
noifiiiies pajėgas atskirą valstijų velj ir tik' tuome pasirodė,. MĮd;
jnius ir dirbinius veža kitur
rvbose į Vaizbos Butus (ėhambėr
įpuolusieji nemoka plaukti^'’
(į užsienį) parduoti, ir į tą
of Cotriirierete)j (paliekant .visas griebtasi gelbėti. Vieną, išnešus įęGEN, KONSULO P. ŽADEIKIOPRAKALBAPASAKHAL jOD.BIRŽELIŪ,193OM. esainas Įvairias-lietuvių organiza krantą pasigesta, kad dar: ViėŽ»
ją, kurios/gaminius suvarto
cijas savo dabartinėje vietoje),— nėra,.tuomet gelbėtojai S. Traky-'
ja namie, krašto viduje. Ži
ATIDARANT HRM^AMEmKOSLIETUViyEKONOMlNĘ
kad masinio organizavimosi būdti mas, P. Amšiejus, J. AmšiejusJ'
noma, mums sunku būtų sva
tiksliau išnaudoti kiekvieną eko
Navickas ir daugelis kitą pasir
(ONFEMJĮHDlTORtty ?
joti apie didelį išvežamosios
nominę ..šioje, šalyje .pasitaikomą rė į dugną pradėjo ieškoti;?
progą, kaip biznyje taip ir priva kiek laiko S. Trūkymas išsikali į
pramonės išplėtimą. Visos
Gerbiamieji Lietuvos ekonomi santykiai su Lietuva išsųigtą iš iii.; 8) Vytautas J. -Adomaitis, čioje ar viešoje tarnyboje ir to
viršų nešdamas K. Mereškeyifiąi
valstybės stengiasi, sukurti
nės konferencijos dalyviai, svę^ auką ir paSalpą siuntinėjimo sis Kaunas; d) Martynas Jankus, Bi- kiu būdu Užtikrinti sau prideran
savo pramonę, sukurtąją pa <iai ir viešnios,^ — Esu; kupinas temos j abipusi rįaudmga komer- tePai; 10) Dr. Mi .j. Vinikas, čią ekbiiominę ir kultūrinę ateitį Bet Išneštasis atrodė visai
tai ir daugelis manė, kad jau
Brooklyn, N. Y,;'11) J. P. Var- tfė sd svetimąją pagelba betušavo; mė gyvybės nėra, bet gelbėti
laikyti, visos valstybės sten- žiangsmo susilaukęs progos pa-; cinią santj^kių sistemą.
Nors ši ekonoTiinė konfereiiei- kala, Chieago. III. ;12) Juozas Kra- sujungtomis jėgbHjkir savp brga- nenustojo vilties ir sfeilgėsi 1
sayo
1 ttfartfekHSrNewši^». J^ lSyPfąl
g?įhtt,atinllxinii,ifpoAtokj&s
??
-*■ ■.
’- *
tfjiiieabejort- Pas Petrufis,’'Nfe#ark,N. J.; 14); vjn^uriaš iSoi” konfėrefie^bą tiks yihti it tuomet tapo -nuvežtažč(>
aę| nuo LĮefntoSy
gaminių bėl dirbinių, neįrir reikšmingu įvykiu:. S konferenci nai atatinka ir .Lietuvos šių laiką /Julius- Pakais, Arlington, N. J.; las. Tai yra realizavimas obalMolikcis minučių pradėj'o atdg .
leisti. Dėl šių priežasčių mū ja dėl tikslą,- kuriuos ji sau sta- ; nuotaikai, kur nesenai įvyko “ sa 15) Albinas. Trečiokas, Newark, sio: “ United. we stand, divided rAtvrence General Hospital kur sų gaminius ir dirbinius to, ir dėl kelią,-kuriais jai siūlo-; vosios pramones propagandos mė- N. J.; 16) Adolfas.Kubilius, Am- Are fall.Šalę žid vyriausio tiksi daktarai suteikė -pirmąją pa?
sunko būtų platesniu mastu ma eiti, — gali būti pavadinta sa nuo,” -kur irgi rengiamasi prie steridam, N. Y.; 17) J. šilkas, lo visai natūraliai randasi ir ki ir Kastantas tuojau atsigavo, bet <
vo rūšies pirmoji; šios konferen ekonoininės konfeiefrėijos.
Brooklyn, N. Y.; 18) K. J. VaS- tas tiksiąs, — būtent ekoriočinių
dar buvo silpnas, tuomet tapo p.
išvežti svetur. ’
Kai ekonomiųi, ■klausimai gre- kaSj.Netv York/N. Y; 19) K J. santykių su Lietuva, ypač preky
cijos reikšmingumas paeina dar
•5-
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tei, o vis dėlto Šveicarijos
pramonė yra jos gerovės
ramstis. Arba-geros vilnos
auga už jūrių marių — Aus
tralijoj, tačiau audimo pra
Kiškio parvežtas į namus. Tad.'
ta
politinių
klausimų
užėmė'
do-.
Vaišnoras,
Pittsburgh,
Pa.s
20)
boje.
Abu
tuo
tikslu
viens
kitą
Tačiau
gražiausią
ateitį
I*
t0
>
kąd
yra
gyvai
reikalinmonė išbujojo Europoje.
melskime Dievuli, kad p. K. MeT •\
j*
•• ga visai Lietuviu visuomenei kaip minuojančią poziciją kaip Ameri ■George Matulevičius; Newark, N. papildo ir todėl vykdytini vienreškevičius
tuojau pagytą. ■■ /
turi ..vadinamoji
? .
.,
. T. .
Šie pavyzdžiai sodo, kad Lietuvoje
.
0 čia Amerikoje, taip ir Lietuvoje. koje, kur gimdottias bet’ vis dar: J.; 21)' A. D. Kaulakis, Chicago. Jaikinai.
»
*
•
•
’* * ■ «
pronto- Į Amerikos lietuviams ir Lietuvai nępa gimdomas naujas muitų tari Ui'.; 22.) J. J Bagdonas^Chicago,
ir neturint anglių, naftos, Vietinio
ši nelaimė tebūnie pamokaiW.
Aifterikos lietuvių yisuomfenči
geležies ir daug kitokios ža- Į nė, tai yra toji pramonė, ku-1 yra svarbu savo tarpysavius sari- ’ fas, kur kovojama su ekonominio UI.; 23) Jonas Janū&aitis, Vater- negali šie reikalai berūpėti, jie yra sietris išdykėliams, kad vandenyj
žaisti. Taipgi tebūfifc :
liosios medžiagos galima su rios gaminius ir diThipins Itykius įstatyti į abipusio riaudin- sukrėtimo pasekmėmis, bedarbe; bury,‘Vonn.; 24) Albert J. Brons- svarbūs be skirtumo visiems, jie negalima
f- kdo^,i: arba kaip ir Europoje (Young’o ky, ,)Vaterbūry. Conri.-; 25) Kun. turi neabejotinos reikšmes Atei >amčka ir tiems, kurie nemoka’kurti stipri pramonė. Jei būtų galima pakuoti Lietu- H10!.
planas, Londono laivyno aprėži- N. Pakalnis, Brooklyn, Y. Y. ; 26) čiai visam lietuviškam elementui plaukti,-kad neitų ten, kur-yri?
f
v*
. '
'
. ■ -X.
jau kitoms valstybėms išsi
ino sutartis, Europos Federacijos Adv. R. J. Jure_vieius, Nėw York Amerikoje, jie yra platus vieške gyvybei pavojus.
ekonominio pobūdžio planas). —47) Juozas ŽUevieiūS, Elizabėth, lis amžinam bendravimui su Lie
moka atsivežti iš svetur ir
:
[Lietuvoje
betgi politinis Vilniaus r----N. J.; 28) Dr. A. Kapočius, Bos tuva. Jei kanr-tas yra dąr neaiš-.
kurą ir žaliąją medžiagą ir
Į klausimas nenustoja buvęs viso ton, Mass.; 2fl) Aleksandras Au ku dabar, tas turės paaiškėti ne
*
■
■ ’
darytis namie įvairių daiktų,
VIEŠA PADĖKA
krašto vidaus ir užsienio politi gimas,- Brooklyn, N. Y.; _§0) An trukus;, Bet čia reikia pabrėžti,
tai kodėl tat turėtų neišsimo
L.
Vyčių
17-tos j kuopos vardą
kos ašis, kuri reikalauja daug tanas -Kasmoeius, Brooklyn, N. kad. šis planuojamas darbas yra
kėti Lietuvai? Žinoma, jei
“tepalo,” daug ekonoftrinhj aukų. Y. Į 31) Vincas Ambraziejus, Neb nelengvas Ir daug laiku ir pastan tariu nuoširdų ačiū p. S. TralyLietuva po DC Karo likusi be at ark, N. J.: 32) Edvardas Paulio- gų reikalaujantis. Tačiau tas dar mui, P. ir J. Amšiejams iš La#Lietuva sumanytų, pavyz
rence ir S. Navickui iš S. Bostc&i t
sargos kapitalų, negalėjo dar iš nis, Brooklyn, N. Y.; 33) Emilija bas yra taip svarbus kad jį dirbti
džiui, geležį ar plieną daryti
ir visiems kurie prisidėjo prie išvystyti savo gamybos taip, kad Vileišiene, Vilnios; 34) Mikas Pal- :yra garbinga ir verta,
— iš to tur būt nieko neišeigelbėjimo
gyvasties L. Vyčių 17.;
II luošai galėtų lenktnriuoti. pasau- tanavičiUs, Greenpornt. L. I.; 35)
ši konferencija ir.yra toks drą
z tų: neturint geležies* kasyk
llinčse rinkose, o kai tokie indus- Kaz. Baltrimaitis, Elizabeth, N. isus fr pilnas optimizmo' užsimoji kp. iždininko K: Mereškcvičiauaų
Itrijos kraštai kąip Vokietija, A- J.; 36) Kun. M. Pafiktis, Bridge- imas. Nėra Vietos abejonei, kad šis kurs .sutiko nelaimę liepos 4 Ji’
lų, sunku daryti geležis. Ta
| merika ir kitos pradėjo kelti sa- port. Conn.; 37) Povilas Kulis, <darbas tdrės sėktis^nes pasirink per L. Vyčių N. A. apskr.
pčiau esama daugybės kitų
| vo protekcinius muitus,
tai Great Neek, L. I.: Š8) J Mačiu ta visuomeniškas, masinis meto žinę1 Forest ežere. “Palangoje.,n
pramonės šakli,-kurioms ža
I Lietuvai'lenką didžiai susirūpinti lis, Brooklyn, N> Y.; 311) Kun. S. das, kurie nors palengvai ritu- ■ Jis tapo apversta su laiveliu
Įsavo ekonomine ateitimi. Lietuvos Draugelis, fešston. Pa.; 40) J. Am- friojam bet užtat neabejotinai pa išdykusių vaikinukų, ir nemokė- >
liosios medžiagos mes ir Lie
I prekyba su Amerika, kaip.mato- braziejus, BrOokh'n, ’N. Y.; 41) siekia 'tikslo. As sveikinu Jūsų damas plaukti buvo priveistas pa^
tuvoje turime pakankamai,
Ime iš 1929 mėtį apžvalgos, yra Ig. Budreckis, Elizabėth, N. J.; pasiryžimą su visu nuoširdumų ir siduoti likimui. Jei ne virš minė-^
arba kurioms žaliosios me
42) K. Kriaučiūnas Brooklyn, N. tikėdamas, kad Tamstos su lygh'i ‘tų geradarių jlasiaukavimaa iryv
džiagos gabenimas iš svetur |be,” labai kukliai pradėjusi
portai Amerikon sudaro tik ^ket Y4 43) xJuozas Rugys, Brooklyn, nuoširduifih ir' atvirumu imsitės narsumas, Kastantas būtų f
visiškai išsimokėtų.
virtą. dalį Amerikos -eksporto Lie N. Y.; 44)- P. Mikolainis. Brook- tbliau šį»didelį darbą, dirbti.—E- gai užbaigęs savo gyvenimą.
tuvon."* Lietuvai pernai metais te lyn; K. V.; 45) Jonas Karalius, konominės Konferencijos Rengi išgelbėjimą yra labai dėkingas p.
Pavydžiui, Lietuvoje jau
ko užsimokėti Amerikai 1.2 mil. W«odhayen, N. Y.; 46) A. B. mo Centro Vardu Skelbiu Pirmąją Mereškevičius ir.visa L.
dabar yra nemaža pieninių.
dolerių. Todėl yra pilnai supran- Strimąit-iš; 47) Dr. Pilka, AHen- Amerikos Lietuvių Ekonominę1 ‘kuopa. L. Vyčių 17 kp. gelbėtoją 1
Kiekviena pieninė jau yra
įtama, kodėl ir Liętuva yra giliai tOKn. Pa.; 48) Minis. B. K. Balu Kouferčneiją atidarytą.
nepamirš ateity.
'■
šia mūsų konfer^iheija interesuo tis, Waahington, D. C.; 49) P.
mažas fabrikėlis: pieną (ža
A.
P.
Nevienų
pirai. I
Gen. ,lon». P. tadeikis
ta : Lietuvai rūpi jos išeivijos ger Daužvardis, New Yotk ; 50) K.
liąją medžiagą) perdirbinė
EKSPRESINėltEUONE l EUROPI ^
būvis ir ateitis, Lietuvai rupi sa JurgSTa, Nevr York; 51) Gen.
ja į sviestą. Ar dar geriam
vo prekybos su pagolba tos išei Kons. P. Žadeikis, New York ; 52)
kiekviena karvė yra jau fa
vijos išplėtimas.
~ Mr. Pavis. Ne# York; 5Š) Mt.
Hamburgą IRaų Modorainiab Laivatt
brikėlis: pašarą, tą tikrąją
Tat' ne be- reikalo, kad į taip Kitapatrick, New York; 54J JMt
I trumpą laiką ir be ypatingų pa- -Ji Husband, Ne# York; 55) Mr,
žaliąją medžiagą perdirbinė
HAMBURG
DEUTSCHLAMD’
ludifigi įstangą, galėjo suširihkti tiek šios Morali. New York.
*
•
ALBERT
BALLIH
- ------------------ja į pieną. O pieninė t- jau
NEW
YORK “
/
rasiniu|konferencijos dalyvių: 1) Jonas
Jeigu apie šj susirinkimą ir fra.
aukštesnės rūšies fabrikėlis;
HvhIIuo)* regatlnrini
llarfni kas
k«t> fMViUt?.
mv
prieinamo* kainos. TleiMK
(lietuvišku) mdividiralumu. Be to, J. Romaną*, Boston, Mįp®*-; 2). Jo* Įima būtą pasakyti “non mulgtnl8t sHiMellals stsMekimatl su Lietum. Taipgi rvguUMtat >
" ? jis perdirbinėja jau pnsiati
Amerikos lietuviams yra būtinas nifs S. Meilia, Boston?
nį Maga.; 3j ; tum/’ tairtikra't reikia pripažitrti
itytauMuai
it nayv
mąa popąllarlfclB
potH»U«rifcla kambariniais laimia;
apdirbtų
medžiagų
j
yra
priversta
gabenti?
2
už-|reikalas
patiems
per
save
organi. J apdirbtą medžiagą , pieną.
; Dr. Pr.2 Puskunigis, 'VVoęcester, **sed įpultk:” ištikro čia ne tiek
tona, mwwm n omun
f
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4 silkei suyymoti
X *’ **
Pieno pramonė mūsų kTdšte siekią.
įūpi^gab^^
dar visiškai jaunų, o kokios

į v ' < milžiniškos naudoji jau da

Jvairios statybos

i

medžiagos

nfeimnkttfeiat>j

. * . ’Pits-^
racija? pasiHųrfpii
pasirūpinti daugiau pašipasi- Mpps. r 4) fr#aa feąropis,
tarija*
___ t i_______________
[ burgh, Pa. r o) Adomas’ Marčhifhižt, kurios pasitaiko Ameri- Įlairis, Pittsb
Ba, ; 6) Jurgis
ikok/B. t*u>‘
L ją Konąttląs* A
Čhieagn,

;_____ ^-5-45

skaitlius, kiek dalyvių, yp|Uyb^«
tūri roikšųičs? Gal joks kitan vil
kimas nereikalauja tiek patyrimo,
kmk ikonom Ibis darbas... D6l to
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nori kad jų mokiniai stovėtų aukdarbininkai. Tad kokia iš to viso
, Mokyklos u^aigimo iškilmės į- šeiausiame laipsny, bet jei vaikai
išeitis? ^ra daug priemonių kurio
vyko 22 d. birželio.
Ryte, šv. nesimokina arba išdykaują, tai
mis pasinaudoję, mės, darbo žmo
mišių laike, visi mokyklą baigu ir -geriauąi mokytojai' negali pa
nės galėtume pagerinai savo būvį.
daryti tokids, ėdriais, jie norėtų,
sieji ėjo prie šy. Komunijos.
čia reikėtų tėveliams atęili sesu
Bet visų-svarbiansia priemonė, į
Vakare 4-tą” valandą irgi baž
tėms į pagelbą. Antra, reikėtų
sišventusios darbavotės Dievo ir kurią pirmiausia reikia kreipti donyčioj buvo gražios pamaldos, lai
mę,
tai
būti
žmonėmis
ne
iš
vardo
atsiminti ir tai kad kaip negaliBažnyčios labu! Lai Visagalis
ke kurių visi baigusieji Šv. Trejy- ■’
.. ' J, ■ .
bet
išy
esmėsrTay
s
pasieksim
jei
/
’
mą_
fiadaryti lygybės turte; tai juo
jums gausiai, už jūsų triūsą ir jū
Piknikas pavyko
bes-mokyklą gavo diplomus. Kun.
užuot
leidus
savo
kruvinai
uždirb

►z
■ •
labiau negalinga sulyginti gabumų
sų aukas užmoka.
, _
,
Karkauskas pasakė pamokslą ir moksle. Tą turėtų Visi suprasti ir.
"Birželio 29, vietinės lietuvių pa- j
tus.
centus
nuodams
ir
visokiems,
Nemažesnė garbė priguli ir vy
rupijos piknikas “Palangoje” la rams kurie darbavosi Dauginu kartais'ir mažai vertingiems da- po Palaiminimo Švėnčiausiu Sa įvertinti Seserų darbą, kurios ne
išleisime juos ąpšvietai, kramentu visi baigusieji.mokyk- ieško garbės bet trokšta kad visi
bai puikai pasisekė. Oras per visą siai dirbo ir viskuom rūpinosi kai-. lykam,
-r
dieną buvo idealus-: nei per karš-” po pikninko gaspadorius tai p. Įtaisymui savo organizacijų ku- Ją-stkalb£jo Pasiaukojimo Aktą joms pavesti vaikeliai išaugtų ge
Švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir rais žmonomis.
'^8,,'nėi per šaltas. Žmonių^ sulyg
Aleksandras Petęmbergas. _Jis rite rūpinasi darbininkų būvio ge
tuomi
iškilmės baigėsi. Diplomus
kun. F. Juro išsitarimo, “Palan- žmogus subatos vakare su savo rinimu. Mums lietuviams !inka.? J. L.
•
*
dar niekad nėra tiek būvę, kadilaku daiktus-yalgius surankio miausia organizacija — LDS. Se gavo šie mokiniai; Ona Bąluki**
•»
eiaus gatvės ir namai tą jo, ir sekmadienio ryte anksti at niau prie LDS. buvo Streikierių. naitė, Marijona Beločiutė, Juoza** . • 5 .
z
Fondas, bet tur būt nariaiTieper-'
Bufeevičius, Kazimieras Barobuvo tušti. Visi buvo “Pa-; sikėlęs su kitais vyrais viską su
matė tokio fondo reikalingumo 'iis, Stanislovas Belaglovis, Motie
langoje.”
lipdavo • ir Palangon išvažiavo.
kad reikėjo jį likviduoti. Dabar, jus Cupas, Elena Deltuvaitė, Teo
• • Tvarka ‘
Gaspadoriui padėjo daug p. p.
besiartinant mūsų brganizacijos dora Gaškaitė, Alicija Grigaitė.
-• r/'
,
•
^Jurgis ir Juozas Mockevičiai, Jo
L. Vyčių 18-tas seimas įvyks
" Tvarka “Palangoje” buvo puijubiliejiniam seimui ar nevertėtų Jadvyga Judenintė, Marijona Kenas Morkūnas, Vadas Jakas, M.
rugpjūčio
4, 5, 6 dd,, Kenpsha,
id, Žmonės labai gerai ^užsilaikė. Norbuta^, Petras Valentas, Vla pasvarstyti apie steigimą Bedar •ižiutė, Valerija Kaunietė; penjaWis. Išsikas yra labai patogūs ir
** ų nesimatė. Vienur kitur prie
bių šelpimo Fondo.- Mano nuo mipas Kaminskas, Irina Leonaitė,
das Janeliūnas, Kazimieras Bin
tinkamas sumuoti, ypač leisti ato
Pranciška Laurinaitė Petras Moc
Sttomobilių buvo linksmų, bet ne
gelis ir jo sūnus.' DaUg dar buvo mone, dirbąs žmogus savęs perstogas.
Visi begalo buvo patenkin-i
daug neapsisunkintų jei išskirtų kus, Jonas Murakas, Juozas Pair kitų geru vyrų darbininkų. Vi
’
Tat
visi,
kurie
manote anksčiau
geistas, Edvardas Pinevičius, Al
f išvažiavimu. Prie geros
siems didelė padėka ir "pagyrimas iš savo savaitines algos bent 25c.
paimti atostogas, kad nepamirš
rkos daug prisidėjo ir per viį tokį fondą. Jei tokia savaitinė bertas Povilonis, Edvardas Ra
priguli.
_ . .
/.
tumėte Vyčių Seimo, dienų ir vie
Agnietė Senauskaitė,
• dieną su mumis dalyvavo kun.
mokestis būtų perdidelė tai mokė kauskas,
x
,
Su trokais patarnavo Cam ti' tokią pat mokestį kas mėnuo. Grasilda Urboniutė, yinccas Ur- tos.
is. Lawrenee’o*klebonas. .
Geriausia
šią
vasarą
atostogoms
bridge Bottling Co. ponai J7 Puj Mano noru yra iškelti tik mintį /bonas, Pr. Vaicekauskas, Pran
:;«jė V
Žaislai
proga — tai Vyčių Seimas. Kežinąs ir J. Stulgis irgi verti dide apiev reikalą tokio fondo. Gi vė ciška Vitkauskaitė.'
nosha yra gražus miestas^ ant
t Apie trečią valandą po pietį} lio pagyrimo is padėkos. Šioji neliau, manau, atsiras"žmonių kurie
Pirmadieny, birželio 23 d., mo ežero kranto. Medžiais apsodin
dėjo žaislai. Visų baseballi- svaiginanehj gėrimų išdirbystė — patieks gal ir labai praktiškų su
kyklos svetainėj buvo suruoštas tas, gražiais parkais papuoštas.
|ninku akys buvo atkreiptos į “Cambridge Bottling Co.’’
'tai manymų. Mes, darbininkė! turi
programas mokslo metų užbaigi Oras tyras. Apylinkėje daugybė
ilL
Cambridge L. Vyčių vienintelė katalikų toj rūšyj kom- me viri rūpintis savo reikalais,
mui paminėti
mažesnių ežerų. Kitaip sakant,
Mirtai los/ su Laivrence L. V. partiją. Ji visada ir visokiuose reines. pagal lietuvių patarlę
soProgramas išpildytas šioje tvar “Wisconsin the land of thousand
rtais. LąivrencieČiai gyrėsi esą baluose parapijai patarnauja. Ka- fus alkana neužjaučia. Tad ir nekoje: Pasveikinimo eilės — M. lakęs.” 0 ypač tai gera proga
gabiK; jau subytir.o kelis talikai remkime savus.
lankjme iš kapitalistu jokių malo Čiopas; Linkėjimas kųn. A. Vaš rytinių Valstijų delegatams' at
s; ir manė tikrai, kad bus
Duonkepiai Plekavičius, Kilkus niu' nes jie sotūs ir mus neuž
kelio vardo dienai ir pinigine do vykti į Vyčių seimą ir praleisti
a jiems apsidirbti su Cam- aukavo visą duoną pikninkuic gaus.
x ‘
. vana nuo parapijonų — A. Sta atostogas Wisčonsine.
iais. Bet. dideliai apsiri- Krautuvninkai ir šiaip žmonės au
v
J. akt. niulis. Lėlė/—t 1-2 skyriųmergai
Vytis
K0l Lawrence’o sportai tapo taip kavo viską iš valgiu. Nuoširdus
tės. Soldier Boys — 1-mo ir. 2-ro
—rkti, kad dar gal niekad to ačiū visiems, o visiems priguli. Lai
; v
skyriaus . bernaičiai Hoop Drill
lio smūgio nebuvo gavę. Cam- Dievas jums visiems gausiai už
— III skyriaus, mergaitės. Švč.
ge padarė 13 rounds, Laiv- moka.
' '7
—— •
Trejybės parapijonai — III skyr.
tik 1 ir taz netikėtai. PasiLDS. 8-ta kuopa
Pp. Tulauskų-sūnus Vytautas,' bernaičiaį. Sporteliai —-5-6-7 sk.
f •
.
'į
\
Mdė, k£$ Cambridge ’iaus sporfki
Kun.
K.
Urbonavičius, Dv. Vadas,
bernaičiai.
‘ ‘ Glowwdrm, ’1 šokis
Ši kuopa netik rūpinasi L. D. 12 m. amžiaus, šv. Jurgio par.
X
•geriau išsilavinę negu Law36 St. George Street,
mokyklos
mokinys
susirgo.
Birže

—
5-6-7
skyr.
mergaitės.
*
lo.
Sveikiname Cambridge S. gerove, bet nepamiršta ir para
Norwood, Mass.
Veikalą, “Žavejantis Smuikas,”
pijos rrikalų. Šiam parapijos pik lio 24 d. Lakeside ligoninėj jam
įVyčių sportus su laimėjimu.
VI. Paulauskas, Pirmininkas,
laimėjusiems sportams kleoo- nikui aukavo 20 svarų lietuvis- padaryta operacija. Buvo patru atliko šfe mokiniai: Žavėtojas —263 Fayette Street,
kun. F. Juškaitis žadėjo duot kų saldainių. Patys nariai su tais kęs. Operacija pavyko ir tikimasi A. Povilonis, Jackus — E. Pinet
, +
Lowęll, Mass.
jog
netrūkūs
grįš
pas
tėvelius,
K.
Barolis,
Sporvičia,
Ponas
“treat.” Na Cambridge ir saldainiais -darė biznį. Eelno para
s. Tavorini- Kazys Tamulevičius, .Viee-Pirm.,
telis
ii - ^Valgė šaltakošes, gėrė pijai padarė $34.40. Širdingai ačiū brolį ir sesutę.'21 Fairfoi Rd.,
-Jk-Bu-r,.
er ale” eta. Gerb- klebonas įriguįi'LDS. 8kuopaiųž^- it

OLBvriaMD, omo
Liepos 9 d., 8-tą vaL vakare,

z

GĄMBRIDGL Ml

L. VYČIŲDŪMEI

CLEVELAND, OHIO

tris ’geraš teles

ir daugiau kitokiu žaislų:

hgi viską išleido ir nemažai pel?
ėtuždifbo parapijai.
Visos . gaspadinės kaip Camje’iėtes taip ir Brightonietės
didelio pagyrimo. Garjūms moterėlės kurios taip pa-

'-z

'

"

•

'

•

'

x

'

•

— V. Urbonas, J. Pa

Pelnas . <■'

CLEVELAND, OHIO

JAU NEBUS JAUNAS

"ATEITIES”

------ 2_

. Tei

sėjas — P. Vaicekauskas; Gyve

Mūsų kolonijoj darbai labai su
silpnėjo,. .Tūkstančiai žmonių ne
turi darbcr ir beviltiškai, pilni
.baimės, laukia ką atneš rytojus.
Darbo niekur negalima gauti net
ir už pinigus.^ Ypač šeimynų ap
rrr-J-—
gailėtina, tiesiog tragiška, padė
tis. Dėlei bedarbės sustojo ir vi
sas veikimas. - Yra žmonių kurie
lės save jaunuolių draugu
■ kuris 1930 metais neuž-|įjau keli mėnesiai kai nedirba.
Daugelis išleido paskutinius su
įuineruos leidžiamo Kaune
taupytus centus. Bado šmėkla bel
ksleivių, skaisčiausio mūsų taudžiasi jau ne į vieno darbo žmo
žiedtf, žurnalo *
gaus' duris. Darbininkų ūpą slo
pina ypač tas. kad nesimato jokių
ženklų giedresnei diena!
'
•
r
Mes gyvename visokių išradi
Salas eina sąsiuviniais po 64
mų ir mašinų aifižiu je. Darbo žmo
uo jau 10 metų. Jame
gus pagamina mašinas ir jos, jei
ų eilėraščių, beletristikos
if taip galima išsireikšti, ryja dar
'kėlių, įdomių ir rimtų straips'
Prie tokios padėties
acijų—pažinsi visą Lie- bininkus.
» besimokančio jaunimo gyye- darbininko gyvenimas neįmano
mas, nes kur seniau dirbo keli ir
u___ c__ _i____ s______ .
visų pigiausias Lietu-

N. 8. PHTLADELPHIA, PA.

LDS. 103 kp.-mėnerinis^susiringirnas įv^ks sekmadieny, liepos 13
dieną, tuojaus po sumos, Šv. An
driejaus par. svetainėj, 1123 Lemon St. Kviečiame narius įrąjrės
ateiti ir kurių yra užvilktos-duobe
lės užsimokėti. Taipgi atsiveskite
nors po vieną naują narį prie kuo/
~ v
-J ‘
pos prirašyti.
Valdyba
.

w__________ • >

Z

BALTIMORŽi, MD.
» Liepos 13 dieną, sekmadieny,
tuoj po sumai,-parapijos svetainės
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp
susirinkimag. Malonėkite ateiti vi
8t
Kviečia Valdyba
X.

HARTFORD, CONN.

:

LDS. 6-to8 kp. sumrinkimas |«
vyks.liepos 13, tuoj po sumte
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol
Avė. Malonėkite visi, nariai ateiti; ‘ .
nes yra svarbių reikalų dėl kuo-' N
po» naudos. _
-<■
Taipgi
_ _ malonėkite' užsimokėti "V.
užsilikę mėnesinės duok-

lės.

LDS. 6 kp. rašt.
WORCESTER, MASS.

,

LDS. 7 kuopos susirinkimas įvyks liepos 13 d., 6 vai. vakare,
bažnytinėje-^svetainėje, 41 Prov-.
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele- *
tą svarbių klausimų. Be to, ..gera
-proga užsimokėti duokles.
Valdyte

LAWRENCE, MASS..
LDS. 70 ^kp. susirinkimas įvyks

LDS. 97 kuopos susirinkimas '
įvyks sekmadieny,'liepos 13 d., Taigi kviečiame visus narius at
tuoj po sumoš. Ateikite visi. Ge
silankyti į šį steirinkimą ir užri- ra1 proga darbininkams prisirašyti
liepos 20, tuoj po dvyliktai vai.

mpkėti mėnesines. Atsivykite u
savo draugus prirašyti. Nariai, prie vienintėlės darbininkų orga
kurie dar neturite mokesčių kny nizacijos.*
gučių tai gausite susirinkime.
Valdyba
.
Valdyba

NBW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, liepos v 20 d.

š.

m.

Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną
naują narį atsivestų prirašyti prie
mūsų brangios organizacijos.
Nepamirškite Užsimokėti duok
les. z e-' • • v
__________________ <

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
Mažųjų Globėjai ir
Geradariai!
Išrašydinkite Jūsų
brangiems
v a ika m s
z

“SAULUTĘ!"
“Saulutė” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži-

DETROIT, MICH.

L. D. S- 72 kuopos mėnesinis nomieji-mūsų rašytojai ir dailinin
stunrinkimaa įvyks sekmadieny, kai* :
. .•
.. .
.
liepos 20 d., tuoj po pamaldų, Šv.
Nepagailėkite vaikams džiaugs,
Jurgio parapijos mokykloje. ,Vįsi
mo
ir naudosi
kuopos nariai yra kviečiami ata“Saulutė” eina du kartus peJ-■: ”
r
r
}
pu

tfb

Važiuojant iš Marcinkonių į
Vilnių, Lendvaravo stoty j, aukš
tą svetį-amerikietį sutiko garbės
kariauninkas, Trakų džiakonas
kun. Klemensas Maliukevičius ir
kartu nuvyko Į Vilnių.
Vilniuje atsilankė Įžymiausius
jietuvių veikėjus. Pažinęs Vilnių,
grįžo drauge su Jcanauninku Kl.
Maliukevičium ir su Marcinkonių
klebonu A. Ruku į Trakus. Tra
kuose praleido porą dienų, atlan
kė L. D. K. Vytauto lopšelio vie
tos griuvėsius, nes Didysis Kumgaiktšis Lietuvos Vytautai yra

Švč. Panele
Laurenaitė, Šv.
Juozapas — J. Minuka^, Paklus
nybė — M.'.Kedžii$tė, Nuolanku
mas —• J. Judėniutė, Šv. Teresė
— A. Deltuvaitė, Choras — VIII
skyriaus mokiniai.
Dainos: “FriendshipTruth and
Love” ir “Baigias dienelės” —
Graduantai, " '
% ‘
Atsisveikinimo kalbą pasakė E.
Rakauskas, kurios klausant pasi
darė ne vienhm graudu.
Galop kalbėjp kun. Vaškelis,
ragindamas kad baigusieji mo
kyklą, nors jie ir išsiskirstys^ bet
iš širdies kad neišmestų tuos gra
žius pamokinimus kuriuos gavo

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki metams 12 lit., pusei metų 61 lt.,
trims mėn. 3 lt. 30 oent. Amerikoje
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt
.
Adresas: Jurbarkas, “Saulutės
Administracijai
s

New Britam, Conn.
Simonas Cibulskis,
'
24 E. Liberty Street,
Waterbury, Conn.
Antanas O. Avižinis,
132 Douglaą Avė.,
Providence, R. I.

Literatinė Komisija
Kun. K. ^Urbonavičius,
36 St. George St.,
Norsvood, Mass.
Kpn. J.-švagždys,
20 Webster Street,
Montello, Mass.

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
Kviečia Valdyba talikų Veikimo Dentro leidžiamą
■ *savaitraštį

WESTVILLE, ILL^

Ė lik

T'

Jeigu jie Bepaslstengs Htauklėti juos
Dievo baimėje, išlavinti] juos Ir {duoti
Jiems ginklą prieš {vairius gyvenimo
pavojus.
Pavo]Ingiae8t žmonių prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nustojimas.
Ypačiai daug pavojų yra
miestuose besimokinančiai Jaunuome
nei. Gertaosias besOnobfatfnėlo
mo draugas ir vaitu mokyklon mole yra
ividetimte metą loidUamat ka
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas
mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naStą. ' x

.

"MŪSĮI LAIKRAŠTIS
■■■■I 1*1 lilW H ”

nytinėj svetainėj,
iSvarbu, kad
T '
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais-- /
visi šiame eusirfnknne dalyvautų
ir užsimokėtų duoklės. Parodyki- vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikrašme gražų pavyzdį kitiems.
tis.”
v.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI'
/

VAIKAI NEMYLĖS TĖVy

ko savo seną draugą Merkinės kas ar mergaitė nepraleidžiamas
džiakoną Ribikauską. Pasidalinęs | aukštesnį skyrių, tai dėl to keĮspūdžiais ištėn nuvyko į savo
gimtinę.

z

”
,
"X
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin-.
Jį
reikia
užsisakyti
sau
Amerikoje
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
sekmadieny, po 15^ d., Šv. Petro ir visiems giminėms ir paista
ir Povilo bažnytinėje svetainėje. ntiems Lietuvoje.
Valdyba “Mūsų laikraštis” metams kaš
• ____________ /
tuoja keturi litai, pusei metų du
i
litai,
z
PROVIDENCB, R. L
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis kaina ta pati, o visur kitur užsiesusirinkimas įvyks sekmadieny.
Hepos 20 d., tuoj po sumols baž nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai

Kun. F. A. Virmauskis,
50 West 6th Street,
South Boston, Mass
nuo savo Sesučių mokytojų. Kaip
Kun. F. J. Juškaitis,' . f <
laimingi tie vaikeliai kurie yra po
432 Windsor St,
sesučių globą. Tiesa, jie tą ma
Cambridge, Mass.
žai supranta, bet kad jie atsidurs Kun.
F. W. Strakausfkas,'
tairp gyvenimo bangų, tad® jie vi
151 Rogers Street,
si atmins ir ' įvertins jų sunku
Lowell, Mass.
gimęs Trakuose ir gražiausias sa darbą Laimingi mes turėdami to Atstovas A. L. R. K< Federacijos
vo jaunystės dienas ten pralei kį kleboną, kuris supranta svar
Tarybon
bą katalikiškos mokyklos ir ją Antanas O. Avižinis,
dęs.
'' ‘
iš Trakų lydimas Inm. A. Ru įsteigė. Bet žmonės turėtų geriau
132 Douglas Avė.,
ko grįžo pro Marcinkonis ir Pu suprasti ir įvertinti. Daug dar y• Providėnce, R. I.
vočius į Nepriklausomą Lietuvą ra tokių, kurie netik neleidžia,
bet dar ir šmeižia, arba yra ir to
j'Merkinę.
< »
'
Merkinėje mūsų klebonas suti kių kurie leidžia, bet jei jų vai

“ŽIDINYS”

v.

366 W? Broadwav,

,)
South Boston, Mass.
nimo Idealai : 'Mokykla—V, Kaumas ' įvyks licĮjos 20-tą dieną,
Ant'. J. Vaisiauskas, Iždininkas,.
tuoj po mišparų, šv«. Pranciškaus
nietukė, Graduąntė — G.- Urbo371 Pcrrtland Street, —
parapijos salėj. Kviečiami visi na
niūtė, Angelas tv- A. Grigaitė, Ti
Cambridge, Mass. t
riai atsilankyti ir užsimokėti mė
kėjimai— 0. Balukinaitė, Viltis
Kontrolės Komisija
nesines mokestis. Taipgi atsives
— J. Leonaitė, Meilė — A. Se
kite/savo
draugus-ges prirašyti
nauskaitė, .Nekaltumas—V. Kau- Kun. E. Gradeckis,
prie šios kilnios organizacijos.
nietukė,'Vaikelis — J. Urboniutė,
396 Church St.,

Už $2.00 j| gaūsi Šiandien inteligentų tarpe yra
Mums MonteHiečiams paliko
▼iena mmnenš
su mėnesiniu 16 pusi.
lauįęti kantriai sugrįžtant mylimo
• Draugo” priedu. Pusm.
tklebono, kupino įvairiausių žinių
0. Moksleivams; met —
s
\ į/pusm. $0.50. Tad skubėk! Prof. Dr. V. HykohNSo-Pvttnb nd*ffuc> ir Įspūdžių,
Jamas literatūros, mokslo, vtaotomeuėt
Šiuo lailču Montelloje jaučiama
^“Ateitis,” faunas, Lai*- Ir akademlikojo gyvenimo Ditfrtruotas
“Pavasaris” jaunuolįJietuvj B
>toka
to motoro, kuris suka tą auklės doru, kilniu, energingu, są
mėnesinis iurnato .yra dMSiattstas.
*
rimčiausia*, {domlatefas Ir kfekvMMa viešąjį gyvenimo ratą. Tuogi mo
žiningu, narsiu, ištvermingu.
prasilavinusiam Smogui tfukamlausias
šta rasos ,gamta garvi- lietuvių tumalaa. Todėl visi paskubėki toru ir buvo mūsų klebonas J..
Vytautas Didysai pats tokiu bu
sanlte spindu- te usatsakyti -aidiūj.Švagždys, kuris su savo energija vo ir tokiais nori matyti visus aę Žmogaus širdis ilgisi tėvų A •židinio* kaina Lfetavoje: net 85 1, pataikydavd įdiegti jėgų mūsų
*1
pusm. 20 lt: Amerikoje metams
teities lietuvius..
►
r--“x
■
.
_ .
--gimtinės, gaivinasi frątip- pusmečiui 82.Sk.
veikėjams.
, "Pavasaris*! tekainuoja 5 Ht
Adr.: Hdinra- KMnaa JĮmievte AL
gyvenimu ir žiniomU.
K.-’ Kaunas,p. d.

i

LDS. 8 kuopos mėnesinis susistribus / sekmadieny^
Geriiiami liepos 13, tuoj po sumos, Lietuvių '
pTaiomi re5irmkti.v^ bažnytinėj svetainėj. Visi "nariai
Valdyba malonėkite atrilankyti ir Aižrimo- *
keti užvilktus mokesčius. Valdyte
' - -------------

-“S S1 kfc. rinkimas

51-

i

Kiek tikrai pelno nuo šio pik
tikių.suktinių, bėgimų et e* Jau‘
' C.
K
\
Mūsų klebonas kun. J. Švagž^buvo daug ir visi buvo be- niko 'parapijai atliko dar neteko
sužinoti. Vienok tikimasi daugiau dys, išvažiavęs 23 d. balandžio š.
gyri ir linksmi. Tokio linksnegintais metais. '
į Kartaginą, Eucharistinį Kon
gyvo pikniko “Palanga” dar
gresą
ir pervažiavęs; Afriką; Eu
vo mačiusi.
Graži vienybė
ropą, pabaigoje gegužės lankėsi
r
■ •
Valgiai
Lavrenee ir kitų kolonijų lie okupuotoje'Lietuvoje — Vilnijoje.
3Faigiiį piknike buvo daug. Val- tuviai gėrėjosi kad^ tokia graži Atlankė>Druskininkus, Ratnyčią,
Duvo labai skaniai padaryti. vienybė yra Cambridge lietuvių Kabelius, Marcinkonis, Trakus ir
t-kopūstų! — vis saukė.. ir klebono tarpe.. Visiems išvien Vilnių.
z
Marcinkonių klebonas kun. A..
tas dideliausių puodų ištuš- veikiant dideli darbai čia buvo ir
Rūkas, pirmas sutiko z garbingą
--kopūstų. O mėsos tai-kiek yra galima'padaryti.
Rep. tvetį ameriketį ir lydėjo‘visą lai
orėjo visa ištirpo — visą suvalka. kolei mūsų klebonas apleido
Pavakare dar net pritrūko.
yBrightonietės gaspadinės turėVilniją. '

Oh'štają su skaniais valgiais. Jos

CAĮKBRIDfflB, MA8K

“Ateitb.”

Tdvai ir mofinot, nepagailėkite 10 lt
metama ^Nt.-puameam Ir Išrašykite
tą žurnalą 'savo besimokantiems val
kams. Tuo suteiksite jiems dllauge“Ateltla” {domi ir nemokalelviams.
Prenumeratos Judus: metams $200/
pusmečiui 81.00:

<

z

'■

i

——n——------------.

.

\

Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti, ką veikią Amefikoj katalikes mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50e./‘MOTERV DIR
VAI” o ji per ištisus metus kėliaus Lietuvon ir
visą papasakos.
. ? '
. “MOTERŲ DIRVA’,']yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia^
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių aktualiais-moterų klausimais, Sale žinių iš viso pa
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky:
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros Bky-»
riusirJdtt
j.
.
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (digis)
yra toks, kad po metų galima pasidaiytį. dailiz
knyga. Nelaukite ilgai Siųskite pinigus tuojau
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvoa
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

z _

■ »3M W. M Sinti,

C

.

gotas nuo ^s^u^no^ aun»L
kinįmo. Egiptiečiai mokėjo
K
J
t
IsULit
11
taip bąlzamuoti, ^ad.
<
ataitoe8tiNm8
pie
WČIAI VRL
p|i 'inusų . dįehi^
v
Sųuth Bostono, vasarinės monors jau praėj o 4-5 t ūks tau-: C :* IJSJU^U©*
NedėMįeny;
Iiępotft6
d',
L.
Vytykios personalas yra sekantis:
S
Čiai mėtų j be to, jie statė ili- eių 17-t«s kuųpos baĮseball tymąs kuh. Į\’ūrtniU&“((b-ą8KS. vadaąj,
džiąusias pirąruįdes ir jose juvo nuvykęs į Chelsea, Mass. re- Kąąintieras, Moekevwiu3 (v®d^
faraonų kūnus Rėpdavo, ląi- vai^šo tųfigtynSins su Lenkų §v. jes), panely'Duobiųt?,' Verveč-

L.. - *

•kurie pafys užsiUžsi*degamas papirosų
as ati*od° visai kaip degA • r**rfl’rrwe-Jt ' ilk .
tuko
galvute, tik; yya <2^4.
Ofv

-•? ;*<

ttmA*

-j.

A < i

i

•

V

'

.
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siusti pinigu ųįeko ne^elb^ degamos medžiagos pageldodavo. , Dabąr europieČiaį
davo — jis ne eeųto negavę bos. Takius papirosus jau mbkslininkai tosė piramųiėGudrus 'žydelis sugalvojo seniai mėgino išgalvoji įvai še randa faraonų bahamų^1
nepaprastą priemonę, jis nu rūs išradėjai. Tačiau pavy
tus kūnus (numijas) ir
važiavo Varšuvon ir gramo, ko tiktai neseniai dviem adaug senovės brangių daik
fonų fabrike užsisakė didų; merikiečiam. Jie išgalvojo tų, kurių turT didelės reikš
lę plokštelę, kuriai išpasako- medžiagą, kuri, ‘patrinta į
mės mokslui.
.
' ->
•
jo raudančių balsu visus sa- tam tyčia pagamintą pavirNe taip seniai europiečiai
vo vargus ir nelaimes..Plok- Šių,, lengvai užsidega.
Šie
stelė buvo padfyta ir žyde- papirosai ypatingai brangi- užtiko faraono Tutanhame-

lis pasiuntė ją giminėms,
nieko daugiau nerašydamas.
Kaip tik tai, kad< plokštelė
būtų padėta gramofonan ir
išklausyta. ' '
Priemonė iš karto pagel
bėjo. Giminės, išklausę vi
sų nelaimių, išdėstytų rau
dančiu balsu, taip susigrau
dino, kad iš. karto pasiuntė
savo giminaičiu visą tūks
tantį dolerių.
" Už BLUSAS SUMOKĖJO.
1006 DOLERIUį

Anglu baronas Valteris
Rotšildas buvo žinęmas kaip
/ didelis įvairią gyvių mylū*" tojas ir kolekcionierius., Jis
jje tik Taikė plačiai pagarsė
jusį savo 'turtingumu, žvėry
ną ir laikė būrius medžiotoją, kurie medžiojo visose
• pasaulio šalyse įvairių retą
gyvulių, bet taip pat nepa
prastai dėmėjosi net pačiais

’a ~

“

. . • .

* ..C*"

•_ • 2kL2i8

1
k

- v
tingus giminei Bet visi jo tos medžiagos sudarytas, -ir
praŠyižįi h' midaviiųai at- užsidega be degtukų ar, kitos
.

lank&n paš a
damūdse." Jiedu bKtari'mokrięta*

liūnas arba P. Bulkaitis patold g^- ^
“Darbininke,ybųyo rašyta, kad įoatę automobilių
H
pasakyti
ar
4uioineb0įį^^|
Stanislovaitis - Stanowhite pabėgo

iš miesto kalėjimo. Po kiek laiko jį
Ka- kiutė, fĮwaKiirwuie,uauiwApnv<u-i
Pašakarniutė,Januškevičiu- .
u w"
--

reikia taisyti ar ne, įr - kas
'do viepo turtuolio name. To namo automobiliui trūksta. Jaųę- <
Bęųtpųe "buvę tą patį lenkų tymą nas, pp. Židanavičius, Karbauskas,
savininkai yra išvažiavę atostogų.
liūnas būdamas gaspadonuveikę 4 prteš2,.taišj sykį lenke- Karbauskas, Jr.
Stanislovaitį užtiko miegantį lovo^
a • -.
• ė' y
jai, kaip visuometr-nepasitikėdaje. Jaunas banditas išbudintas ne rium Broadway Garage gra
mi savomis jėgomis buvo pasikvie
■Chorb metinio privatinio išvanorėjo pasiduoti, bet fiko nugalė žiai tvarko ir švariai užlai- *;
tę į talką keletą airiy ir vieną ąy- ziavimo komisija šių metų išvažia
tas ir pasodintas kalėjiman. Dabar
dą» su kurių; kaip# profesionalų vimui paėmė Rožėno ūkį prie Nip
ko. p. Bulkaitis ekspertinį"
bus teismas už kelia apfyUšimus.
žaidikų pagelba, buvo tikri kad fond, Raynham, Mass.
\ .
Bostono policija laukia pakol ątuomobiHų, dirba diena
. t
tUos*“litvinuą” su dulkęmis su
Brookline teismas, istardya Stanią- dienos prie Broadway
maišys. To savo paąitikėjimo ne
Liepos 1 d., Tėvas Mešlis, S. J.
lovaitį. Po to4 ji ims jį nagan. Šį rage, nės gerai pataiso it ii^įų
iškentė viešai mūsiškiams nepa- pertraukė savo vaišes So. Bostone.
reiškę. Jų. paanadžeris pan Ba- Lankė" savo draugą Tėvą Stfa- Įkartą, jam sunkiau bus išsisukti. brangiai ima už darbą.
no
kapą,
kuriame
1
rado
fara

narni Amerikos “pypkoriųč,”
roAvski tuoj pasakė, kad šį sykį jie kauską, LoweIIy. Jiedu yra tarna Gavęs pamoką gal supras blogai
garadžiaus sarininkas P.,,į
ono
mumiją
ir
daug
bran

atsimokėsią lietuviams. Ir kad tą vę prie mišių. .Tėvas Strakauskas daręs ir pasitaisys.
kadangi užsidega ir .smar
Bartkevičius pastate gerus
kiausiam vėjui esant. Be to, genybių. Visa tai surinko tikrai, padarys siūlė $25.00 lai*£- Skėlė Tėvui Mėšliui pagerbimo
katalikiUrM laikraštis y- d arbininkus kad dirbtų vie^ $
bų. Mūsiškiai į laižybas eitiĮatsikuriuose dalyvavo apylinužsidegama medžiaga visiš ir atsivežė1 į Europą. Vieti sakė, tik pasirįžo laikytis iš visų pietus,
įgg kunigai lietuviai. Vakare nu- ra nnolatinė misija.
Ftpiežhu ni dieną O kiti naktį ir piikai nepagadįna tabako sko niai žmonės tokių kapų ne jėgų ir be sunkios kotos lenkams vyko Tėvas Mešlis į Natięk, Mass.
Leonaa XIIL
žiūretų automobilius geroj
nio. Dabar jau įr kitos di liečia, bijo: jie tiki, kad mi nepasiduoti Jų tymas susidėjo iš pas seserį.
tvarkoj. Tuoj įdėjo 38 riau-,
vyrų’ negu Vyčių. Jų uni
delės Amerikos papirosų rusio dvasia keršys už tokią didesnių
formos buvo sii didele balta višta
jas elekiriko lempas^ kad
PRANEWS
dirbtuvės ima gaminti šito šventvagystę. Štai neseniai .išsiūta ant nugaros. Vyčių gi su Liepos 7 <L prasidėjo mūsų va
sarinė mokykla Hąwes Hali, mo
būtų ščiesu kai dieną. Kad ■
prakeikimas pradėjo pidykius papirosus. ■ > .< .
. L D. 8. Nariams
:
didelėmis K. of L. (Knights of kykloje, Broadway. Vaikų mokigeso, aliejaus ir kitų daiktų
tis. . Taip, Carnawon, kuris Lithuania) raidėmis^ ant krūtinės. niąis užsiregistravę nemažai. Mo
Katras norėtų eiti į biznį prie
netruktų ir kad būtų visi pąDAR VIENAS KONKURENTAS suruošė archeologų ekspedi Žmonių prisirinko daug. Praside kykla dešimties kambarių. Vietos manęs kaipo pusininkas, tai lai
tenkinti. Tad mums links- 'rš
■ . ; • J'‘ciją, mirė. Douglas Ręid, da'žaidimas. .Jų metikas.piteher daug. \ *’•
tuojaus atsišaukia. . Mano biznis
MEDVILNEI
buvo žydas. Waterman, gaudyto
—grosernė ir bučernė. Biznis ran ma pranešti visuomenei, kad
Prieš keletą metų vienas kuris padarė, faraono mumi jas airys Powell. Vyčių metikas Tėvas Mešlis, liepos 4 d., laikė dasi labai dailioj vietoj ir lietu
Broadway Garage yra lietu
anglų mokslininkas atrado' jos Rentgeno nuotraūną, buvo Preškinis, kurs-parodė nepa mišias Cambridge’io lietuvių baž viais apgyventa. Kas norėtuifiėte
vių įstaiga ir gerai sekas.
< prastą gabumą ir orientaciją. Jo nyčioje. ♦
sužinoti, prašau atvažiuoti pasi
šiltuose kraštuose vieną au greitai po to mirti
Beje, tame garadžiuj yrar^
metamai boleį lenkeliai jokiu, 'bū
• ' •
•
žiūrėti. Biznis eina gerai,
■
Evelinas Vite, kasinėjimų du negalėjo pataikyti. Gaudytoju
galą, kuris pasižymi beveik
'frietos dęf T15 žiufomobiliųl' “
Tėvas Dirvelė Pranciškonas lanB. P. ŠILKAUSKAS
tomis pat ypatybėmis, ką ir tvarkytojas, nusižudė ir pa buvo P. Lukoševičius. Visas Vy kt^i So. Bostone. Liepos 7 d, pieta
Waterbury, Ct. pilnai bus vietos ir Tampus
medvilnė. Jau1 esą įsteigti liko raščiuką, kad nenugali- čių tymas šį "sykį taip puikiai žai vo klebonijoje pas kun. Virmsus 17 Burr 8t.,
automobiliui.
.
' į
.' ' J* ■ ■
*
ir keli fabrikai tam augalui ma jėga jį stumia nusižudy- dė, kad bepadarė nei vienos klai kį. šiuo tarpu jis vieši pas kun.
dos. Todėl lenkeliai“-beveik iš bai
Nepamirškit numerįo
PRANEŠIMAS f
apdirbti.
’
’
.. ti; greit po to nusižudė ir lio nerdamies niekos-Vyčiams ne Jurą, Lawręnce. .Važiuoja Lietu
von liepos 11 d.'
Dabar Afrikoj prancūzų j b žmona. Žodžiu, visi pri galėjo padalyti. Žaidimas baigėsi
Blaivininkų Naujosios Anglijos 541 E. BROADWAY, S. BOSTON
Apskričio įr šv. Pranciškaus para
kolonijose, surastas, ir pra sidėjusiai šiokiu ar tokiu 8 to 1 Vyčiii naudai. Be PreškiSVEIKSTA
pijos, Lawrencfe, Mass. išvažiavi
nio,'
dar
labai
pasižymėjo
Vladai
dėtas auginti dar vienas au būdu prie Tutahameno ka
Tel So. Boston 0823 / ■
Stasys Griganavičius po opera mas įvyks Palangoje rugpiūčįo 31
Mickevičius, kairiojo sparno gau
galas, kuris padarysiąs med po ardymo, vieni staiga mi dytojas. Vyčių tyęie žaidė šie: cijai jau sugrįžo į namus ir jau- d. š. m.
* LIETUVIS DANTISTAS,
• ,
■ '
vilnei rimtą konkurenciją. rė, kiti nusižudė^ dar kitus Navickas) Komičius, Baronas, Lu ,5čiasi geriau. 'tApgailrstauja, kad Komisija stengiasi, kad šis išva OR.M.V. CASPER
Tas augalas pasižymi labai nušovė arba suvažinėjo, ir koševičius, Baltrušiūnaš, Mickevi- Vyčių piknike negalėjo dalyvau- žiavimas būtų įdomus ir linksmas.
(KASPARAVIČIUS
čius,-Bublis Klimas,preškinis, D?ū ti V.
Lietuviai turėtų paremti tokius
tam nėra galo, ; ; Štai
Mnisypa
, 51T-E. Bn»dway, So. Borton
Staųislovo-parapijos tymu.
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niai nusiš«ve; senutis 7^ine-

jo per porą tūkstančiu įvai žiau darbo ir priežiūros, ne tų lordas Vesįbųry, je sūnų
lordą ' Rišardą Bates rado
/
rių rūšių blusų rinkinį. Bet gu medvilnė.
lovoje negyvą, nors vakarą
pasirodė ka<| jo rinkiny ne
TUTAKKAMENO PRAKEI
atsigulė' visai sveikas. Lor
visų
rūšiii
esama.
Trūko
dar
t
'
KIMAS
do Batel laidotuvių metu jo
, blusų gyvenančių pas šiau
rės kraštų lapes. Tuomet jis Senovės- egiptiečiai tikėjo' du maži vaikučiai pakliuvo
paskelbė, kad pristačiusiam numirusiu prisikėlimą, bet po .vežimo ratais: vieną jų
šios rūšies blusų ųž-egzem- tik tą, kuriu kūnai išliks ratai sutriuškino, kitą sun
. pliorių užmokėsiąs po 50 nesugadinti, sveiki. . Todėl kiai sužeidė.
50 svarų sterlingų. Po kiek
•laiko jis gavo iš vieno meK džiotojo nuo Didžiojo vergų
ežero krantp 4 blusas ir pa
žymėjimas, kad jos esančios
Mokytojas: Jeigu trisdešimt mo
pagautos pas ledynų lapę. GUDRŪS IŠSISUKINĖJIMAS kinių suvalgys šimtą dvidešimt
Ateina šopogns ^arbatinę ir pra
Rodšildas sumokėjo po 200 šo pyragaičių. Tarnaitei atnešus slyvą, it aštuoniasdešimt ^riausv. sterlingų, t. y. po 50 už pyragaičius, žmogus atsisako jų šių, ką gaus kiekvienas.
štuką arba apie* 1000 dole^ priimti ir. prašo paprastų riestai Mokinys: Pilvo Skaudėjimą, po
V
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“2. L. B.”

♦V

nių. Suvalgęs riestainius, žmogus nas mokytojau.
nori eitu
'«

— Atsiprašau,-— sako tarnaite,
— tamsta neužmokėjai už riestai

PAPIROSAI, KURIE PAtYS
>”
užsidega A

Prieš kurį laiką vienas is
• didžiausių Amerikos papiro
sų fabrikų išleido į rinką

nius.

<

-

-

MAŽAS ŠEIMYNIŠKAS
NESUSIPRATIMAS
— Žinai ' drauguži, pas- manė

išėjo mažas nesusipratimėlis. Ve
— Aš juk už tai grąžinau pyra
džiau žmoną, tikėdamasis gauti
gaičius, — sako žmogus.
gerą pasogą, o ji ištekėjo už ma— Bet tamsta ir už pyragaičius ftęs, manydama, kad aš esu tur
nemokėjai?
tingas. Taip ir apsivedžiau “iš
— Teisybė, — atsako žmogus,— meilės/t
“M. R.”
bet pyragaičių aš ir nevalgiau, z—

5

“M. L.V

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena
turi ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados.
‘» Y '
Tik tas yra Amerikoj gyvenąs^geras
— Tėte, ką reiškia žodis defici ’lietuvis,
kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu, boti, turi skai
tas?
•.
Lietuvos Katalikų Veikimo Centro
— Tai reiškią, ką žmogus turi, tyti
leidžiamą savaitraštį

kada nieko neturi.
>>

, ....

i

“M. R?’
■

.t

.

v

-tsss
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Šitie rūbai man netinka. Ugi ligi

P0WKUB MIKEGAB OG,
’ ■ WG Rro»dwwy
T61. S. B. 4599 —MUton 6211

,i

jai) ; šitų rūbų aš negaliuūėyėti,
jie trumpi, siauri, rankovės trum
pesnės negu rankos — visąi vaL
kiški rūbai,
.
.
•
.

'
x
’
XXmųteris (siuvėjai):

PLUMBING ir KElTINa

■

-

DYIBJU AMŽIŲ MOTERYS
’ - *
XIX a&žtats moteris (siuvė

;)

muleyjčiusįt
rJ^ėnaaūCŠH . „

... Radio
-*•

,

fid»ši
daug nešma'gumo lenkams darė
juos erzindamas.-MAt jis buvo subctinęs su jų manadžeriu iš bakso
cigarų, kad lietuviai laimės; Kuo
met lietuviai darė apibėghnus, tai
jis saukė: “Pan Barowski, kur
mano Cigarai?” Paskui juokėsi iš
jų: “Ar aš nesakiau jums, kad
lietuvių arkliukas jūsų vištą suĮsivaizduokime kaip lenksi
jautėsi.
'*■ ' j

į

' •

-

•

. r.

t

jžįąį ,ųI
*<*♦*■

*

•

ga finansiška parama. Blaivinin
kai nutarė savo išvažiavimą turėt
Kaiišius išlaikė gyvybių gelbėjimo
naudai katalikiškos spaudos. Tai
kvotimus. Dabar tik laukia pasky
yra' svarbu remt bažnyčią ir kata
rimo. Jiedu gaus po $35.00 savai
likišką spaudą.
.‘
.. 7
tėje.
R. K.

■-

IŠVAŽIAVO LIETUVON

-X*

»

-

f.’- ■ .

■■■■-■■

į

>

■Rap.
'

*

PRANEŠIMAS
- - r ‘ .

! .
A. L. R. K. Federacijos Naujos
Anglijos apskričio suvažiavimas įvyks liepos 20 d., 1930- m., l-mį
valandą po pietų, Lietuvių Šv.

Taipgi nuimu ir X-ray

TeL So. Boston 2060

LIETUVIS DANTISTAS
CITY POINT—3 ielm.vria U kamba
rį į namas po 4-5-5 kambarin*. Graži
vieta, piazai, arti bySų. Pirmos klesbs
įtaišaL Geras įne&imas. Taria parduoti.
Prieinama. J. P. DALEI, 57 (M SL TeL
So. Boston 1684-J.
T
(D4I)

A, t. KAPOČIUS
261 Broadway, South Boston

BRANGŪS TAUTIEČIAI

, i

PARSIDUODA
DORCHESTERY, 4 Šeimynų apartfr.ent mūrinis namas. Visi moderniSkb
įtaisai, Šilto vandens Šiluma, atdaras
plumbing. Labai geras pirkimas ir gra
žioj . vietoj. Geros ineigos. Be agentų.
Saukite ned€ldieniais arba kas vakarą
po 5-tai vai. Highlands 7497.

VARGONININKAS
paieško vietos. Darbą savo žinau
gerai. Stasys ' Pronckjetis, 714.

Kas ugdytų Jumyse Bn>Ual-Užjur1» Bemd St., Pittsburgh, Pa. (Beltzflaf ikette it prisirisimą prie gimto
(L.-11T
slos Saleles Aletuvos? Kas nuolat pa- noover).
Zafkytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..
— Tai dar prieS Didįjį Karą plafiaf žinomas ir risų mylimas, didelis,
S
paveiksluota*,
gražus
savaltražtla
*r& altini *.♦’ Ji* nori tarnau
"v
ti visai katalikiškajai visuomenei.
'' -Y
“šaltinis" eina Marijampolėje (Lio
tavoj) kas savaitė 20 didelių pusla “Darbiųinko” name 5 arbt
pių, Ir kaštuoja metams Lietuvoje tik
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu,
7 gražūs dideli ir. šviestis
“šaltinis" " nori tapti dvasinių tiltų,
kari* jungtų visos Lietuvos sūnūs su kambariai. Yra elektra, ga
Mrvo taubeflafa Amerikoje. ,
Jei dar neesi susipažinęs su "šalti-; gas, maudynės,
skalbynėaį
ofc’ parašyk laišką .nuo adresu:
“SaMtals*’ Marijampole, Lithuanla, — duodama šiluma ir jai^itągaasi vien* n-rį suzfpsiiainiul nemo
kamai, o susipažinęs daugiau sa juo riug patarnauja. Dėl plates
niekuomet nesiskirsi.
niu informacijų kreipkitče f
* Sa pagarba,
.
< »
AAMMrirvd/s ‘‘Darbininko” Athnmlstra-

ramiiMin
' UMUIUM

Roko parapijos svetainėje, Webstef St., Montello, Mass. Federa
- “Misų Lulkraštį”
JI reikia užsisakyti sau Amerikoj ir cijos skyriai malonėkite. išrinkti
vfrlems giminėms ir pažįstamiems Liekodaugiaužia atstovų į suvažiavi
lUVVJC,
' jr
________
' “Moša LaikraStis” metams kaštuoja mą, nes bps metinis ir paskutinis
riją.
kttur litai, pusei metu — du litai.
prieš Federacijos kongresą. Yri
r-P' Latvijoj, BstiJoj ir Vokietijoj kaina
užsieny (taigi ir ir daug kitų svarbią reikalą. Pra Kada užsisakysi anglis-r-reikalauk
(ta
’/_pati,
/?_ o vlsufkitnr
“ --------------Amerikoj) —tri|Įgubai brangiau. '
šom^ kad kiti apskričiai nereng
va, kauna*, Laisves A- tų išvažiavimą-rugi^ūčio 10-tą diį- “blue coaL” jeigu nori kietų ir
' Adresas: Lietuva,
“ *"
— - H
M^a 81 Nr. "Musų LaiknUti*."
4
ilgai degančių anglių kurie snmanes tą dieną įvyks A.
■7—---- —------ r-------- ------ Uą, 1^30
žįa kūro bilas, priduos pep pečiui,
L. R. K. Fęderadjta Naujos Ang ir tikrą Šilumą namuose. “Tegu
lijos apskričio išvą&ynops,; OiK spalya būna tamistųA v^s.”
Grovė, Jįoriropd, Mas& % 1
* r

“BLUE COAL”

MMHMį

(“Keleivio” name)

<

I, J

Ketvirtą liepos, Stanislovaicių
Jis yra daug, pasidarbavęs lietu
namuose, 44 AspinwaH* Rd., Dorvių parapijos, 'draugijų ir Lietu
chėster, kilo gaisras. Ugnis padarė
vos labui. Į Lietuvą išvyko apsi
$1,000 nuostolių.
< ?
žiūrėti, ir jei patiks sugrįžš į A■ Stanislavaieiai žinomi iš priežas
meriką viską, likviduoti ir po to,
ties jų sūnaus blogų darbų.
išyažiuos į Lietuvą baigti savo gy
venimo dienas.
B.

■»

5 ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofl- ’
*a» uždarytas subatos vakarais ir,
nedgidteaials, taipgi seredomta noo
12-tos dieną uždarytas.•_

’

STANISLOVAIČIO NAMUOSE
Birželio 25" d. is So. Bostono Iš
GAISRAS
važiavo į Lietuvą Juozas Šokas.

. ADV. K. KALINAUSKAS pe
reitą savaitę išvažiavo į". New>
Hampshire valstiją praleisti ato
stogų. Kartu, išvažiavo adv. J.
Vervečka ir Dr. J, Žabarauskas.
Jie atostogaus apie dvi savaiti. . ’

Ofiso valandos nno 9 iki 12, nuo 8 Ji.
1:30—8.Ir nuo 6:30—9 vakare..
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną.
Šubatomis nuo 9 Iki 6 vak. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tartį).

.pat kelių, juosmuo neapfempta%

Federacijos Apskričio Valdyba: BATCHELDER WHXTTiQI0Rl

permala dekolte ir bernai nu

- •> '■ , y&į£-y ?. *»«««.

COALOOĘPAJTY

.

I

■ ■■• yaąl

-------------------------- .

Liesutis Dantistas

DR. S. 16ALVARISK1
'

(GALINAU8KAS)

414 Broadway, So. Boston'
,TA 8o. Boston 2800
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL^-J
ryte, nuo 1:30 iki 5:30 po ptetlr
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dtam
pagal įtarimą

m
ii
JOHN REPSHIS, M. D.
’j

1 •

Tei. Porter S1W

i'

(rApžys)

Lietuvi* Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 ir T—t

•"
$81 Mus. Are-, arti CentraiSą.
Oaabridffa, Mass.
%

Geriausia Liftdija

Tikai Pastum
PMts

AbitH*

▼•aągtaMt

31 Tart riace,
sako: "Po trumR tatįl u
gydymo, aš vlatikat MkAT,.
sveikatų” ir <Uug
kvtffeo. Patartam

J4

Boctop
Mt.Khtamtai,; 10 High 8t.,
Ph<me Hsbhrd 8100
■v- :

-

—

l

plautos rankovės, tarsi Šežįų me
tų mergaitei

noo;l-^0ita

& iki

‘

' Išvažiavimo Komisija

-

A

PRANAS .VALENTAS besimaudydamas patiko-nelaimę — persi
pjovė koją. Gydytojas žaizdą su
siuvo ir dabar jau baigia užgyti.
Už savaitės gal jau galės dirbti.
Matęs
' , .
* ' ■
:
R.

zi

’

*/

‘ Vytautas šfcRaų
ansjkas- ir. yineas

-v .

i

■r—jr—

misijos raportai, kūnų vienas su
D£ug pastangų padėta surankiojikėlė
diskusijas, nes atspausdinta
mui ir pagaminimui tokių įdomių
me Centro Valdybos raportų są
ir senai užmirštų lietuviškų žais
siuviny, Labdarybės komisijos' ra
lų. Didžiausia padėka priklauso
atsisako atsilyginti. Tad p.‘ Ma
porte pažymėta, kad vargšams pa
Seserims Praneiškietėms kurios
čiulis reikalauja, kad tas būtų Už
šalpomis išmokėta $1,394.52, o tos
'
Trečiadieny,
birželio
25
d.
penk

netik vaikelius auklėja išmokina
protokoluotas arba, kaip šmeižtas
pačios komisijos narys p. Tamkebet dar suruošia tokius- gražius toji sesija prasideda 9:20 vaL ry
— čia
-v * •pat atšauktas. Centro rast. vicius savo laiške Seimui aiškina,
vakarėlius Teko, patirtų jog pa-, to. Vardūšaukią Seimo sekr. p.
tyli. Seimo rašt. aiškina, kad to
kad__tokioms pašalpoms išmokėta
šios ir veikaliukus parašo ir juos; Zujus skaito ketvirtosios sesijos
kių pareiškimų negalįs protoko
vaikus^ išmokina. ' ’ _
7 •
-i™
—
daug didesnė suma, būtent virš
(protokolą, kurį perskaičius pasiluoti. Pašnabždomis girdisi bal
du tūkstančiai dol.
Tačiau šis
Mokslo taurė, už geriausį mo-į • girsta pastabų.
.
.»
x
sų: “Ir vėl byla.” Leidžiama bai-.'
kinimąsi, šiemet teko vaikinukui. ‘ J. P. Mačiulis pastebi, kad pro
klausimas baigiasi, kaip ir kiti,
suoti ir nubalsuojama protokolą
įnešimu: “diskusijas uždaryti.”
J. Brasiūnui.
tokole nėra pažymėtaCentrorašt. priimti.
Pertrauka nietums. \
J. B. Šaliūno Seimui pareiškimas, \ • .
Seka ‘‘Garso” redaktoriaus p.
'
kad p. Mačiulis asmeniui “Gar
J Sesija VI.
Zujaus raportas, kuris sutinka
so” administracijai skolingas $72
. /
visą eilę paklausimų ir nusiskun
šeštoj sesijoj eina Konstituci
už
spaudos
darbus:
“
letterheads,
7
♦
dimų iš atstovų 'pusės dėl redak jos pataisų apsvarstymas ir pri
Birželio 1 d., 1930 m. Šv. Pet- (nvelopes ir business cards” ir
toriaus cenzūros ir sulaikymo ėmimas. Opiausia ir svarbiausia
ro-Povilo dr-ja apvaikšičojo 25
kuopų darbuotojų raštų. Vienas konstitucijos pataisa-y-tai išbraumetų sukaktuves savo gyvavimo.
atstovas klausia: ‘^Ai/ redakto ikimas
:__ - iš ikonstitucijos
_ ri_____________
u.. 
Č. valdy
8-tą vai. ryte kun. J. Bakšys at
rius taiso C./valdybos raštus ir
bos rinkimas referendumų. Seime
laikė šv. mišias už mirusių narių
ar turėjo teisės pataisyti C. raš- pasireiškia karštų referendumč
sielas. Pamaldose. dalyvavo šios
Šiemet Įvyksta mūsų mieste Fe
tirfinko “Garse” tilpusius -aštus, šalininkų, ypač dabartinės C. val
katališų dr-jos: Šv. Petro-Povilo, deracijos 20-tasis Kongresas rug
kurie * iššaukė bylą prieš “Gardybos palaikytojų tarpe, ir kajp
Šv. Jurgio Kareivio ir Šv. Marijos pjūčio 19, 20, 21 d.
Tadgi mūsų
kurie C. valdybos nariai (ypač
Panos. Pirmą syki vietinės dr-jos darbštusis jaunimas ir gabios mo
Redaktorius
Į
tai
ątąako,
kad
rast.) laabr norėtų, kad referen
suruošė tokį gražų ir garbingą terėlės prisirengs gražiai seimo
jis taisąs visti raštus, esą: * ‘ Sek dumas liktų. Bet kaip čia pasiapvaikščiųjimą. Visi Buvo paten dalyvius priimti.
■
retoriaus
raštai nętalpinta taip, 'teisinti prieš Mass. ir Conn.~valkinti tokiu šauniu pasirodymu.
Newarko miestas yra gražus, ar kaip jie buvo parašytį. Ąš turiu stybių atstovus už neįęegisfraviKlebonas kųn. J. Bakšys pasakė
/va
pritaikintą pamokslą, linkėdamas ti pusės milijono gyventojų. Turi raštus ir galėčiau parodyti kiek mą čarterio? Tad
gražias
apylinkes
su
gražiais
par

ten buvo išbraukyta. Ir bebrau- dams ^r teko,^prieš savo norą
dr-joms augti narių skaitliumi,
Stiprėti ir laikytis^ vienybės. Šv. kais. O ir netoli garsusis- New ^kant išėjo tokie išsireiškimai, ku- tikinti savo sekėjus, kad referen
Cecilijos choras, vadovaujamas Yorka3 su garsia jūrų pakraščio rfais nariai galėjo užsigauti,” ir dumą reikia panaikinti v— jeigu
-"
norima minėtose valstybėse ir ki
varg. p. K. Bazio, gražiai gie maudyne ir žaidimo parku “Coney t. t.
Island,
”
kur
delegatai
galės
tre!
šitokie
p.
Redaktoriaus
paaištur Susiv. parterį Įregistruoti, kadojo šv. mišias. Po pamaldų visi

43-44

KARALIENES ANGELŲ'
PARAPIJOS

Laidotuvės
2 d. iškilmingai palaido
je ą. Danielius Pilkauskas su
apeigomis.
Mišias
kunigai: S. P. Remeika, P.
ir. J. Aleksiūnas. Prie miavo kun. S. P. Remeikai
kun. P. Karalius ir subnu kun. K. Paulonis. Didelis
būrys palydėjo Į Kalvariapus. Po laidotuvių svečiai
dspriimti'^J>arapijinėje svetai./
.
< -y'

x

•»

4. _

,

Daug užuojautos išreikšta nui moterei ir vaikams. Pil
tų .šeima yra pavyzdinga ir

. z .
Sutuoktuvės

PA-

'

V

Tietuvis Juozas Kyapukaitis su
okė šu Mary Farley, šv. Cejos bažnyčioje, liepos 6 d.
^//Karalienės Angelų bažnyčioje
8 6 d. susituokė: Jurgis, Rasu Marijona Kliokiute ; Jo\i»a, Kilkis su Agnieška LatveliuVisus sujungė neatmezgamu
oszgu kun. J. Balkūnas tuoj po
urnai
>
Liepos 20 d. moterystės sakra
mentą priims Juozas <Więks su
Marijona A. Slavickaite.

:i,

Išvažiavimas

/^Praeitoje nedėlioję JForęgt Par-

ke pavyko Vaik, Jėzaus 1 skyr.
vimas. Vaikelio Jėzaus yra
pašalpinė draugija. Labdarybė yyįk katalikų prievolė. Žmonės lan
kydami labdarybės išvažiavimus
Šelpia vargšus, ligonius ir n aslaičnis.^Kiek pelno liko nuo šio išvažiavimo bus pranešta vėliau.

Vytauto Komiteto veikimas’
elio 30 d. par.x salėje įvyko
tų Komiteto susirinkimas,
ias komiteto uždavinys
utą Didijį pagerbti iš-

- bažnytinėmis
apeigą
-r
nariai . tarėsi su
ir New Yorko kar'-®ndlo •sekretoriumi. Msgr. ,Lavielle, 'šv. Patricijaus (Patriko)
ros klebonas noriai sutiko
jSeisti katedrą lietuviams tokiai.
JMel’ei šventei. Šv. Patricijaus ka■a yra ant Fifth > avenue prie
gatvės New Yorke. Tai viena
usių katedrų pasaulyje ir
menkoje, talpina. į 5000 žmonių
» sujungta su -radio stotimis (yič katalikiška WLWL). Jo Eįįžnencijos Kardinolo- Hayes sek
retorius taipgi užtikrino Jo Em.
inolo atsilankymą.
Tadgi, ši bažnytinė šventė bus
ė ir gausesnė nė buDainų Šventė. ’ ’ Tikimės suapie 10,000 žmonių. Cho00 asmenų giedqp tai švenėi paruoštus dalykėlius. Bus pair pamokslas. Smulkesplanus išdirbs komitetas.
Šiame susirinkime dalyvavo šaus J. V. Adomaitis, kuris gražiai
'susirinkusius prakalbėjo.

>

f

\

ROCHESTER, N. Y.

•

dalyviai susirinko į svetainę, kur
buvo gerai pavaišinti.7:30 vai. vakare buvo suruošė
’v
•
tas programas, kuris išpildytas
sekančiai:
1. Šv. Petro-Povilo dr-jos pir
mininkas Kazimieras Bartasis pasakė trurnpą ir aiškią prakalbėlę
apie dabartinį dr-jos stovį ir reiaklus. ^Dėkojo visiems už skait
lingą atsilankymą.
2. Prot. raštininkas-p. A. Zdanevičius išreiškė 'širdingus linkė
jimus visoms dr-įoms.
- 3. Jonas Saunoms paaukavo
sv. Jurgio parapijai-$10.
.
4. Juozas Tamoškevieius pasa
kė kokiu būdu susitvėrė^ tųji pir-iu X-V-TMaw*' *
**

čią seimo vakarą apsilankyti. ,
-^Šv. mišias atnašaus vietinis vys
kupas, gi mišių metu giedos apy
linkės vargonininkų choras.
Pageidaujama ir kviečiama ku
rie iš dainininkų važiuos į seinią,
tai prisidėti prie šeiminio muzikalio programo. Apie atvykimą iš
anksto praneškite muzikui A
Stanšauskui, 159 New York Avė.,
Newark, N. J. r
Vėliaus bus pranešta viešbučių

"v., .

kainos.

savo linkėjimus.
7. “Jollity ęiub” pirmininkė
Izabelė Kavutė pasižadėjo to kliubo užvardinimą pakeist lietuvišku

vardu.
ž
8. J. C. Morkūnas, šv. Cecilijos
choro pirmininkas, gražiai kalbė
jo apie .jaunimą, jų pareigas ir
ragino juos dalyvauti - su lietu
viais.
- •
9. Juozas Rickis -įpasakojo šį
tą iš Rochesterio lietuvių praei
ties.
<.
10. Klebonas kun. J. Bakšys pa
aiškino apie parapijos reikalus ir
darbuotę. Dėkojo parapijiečiams
už dosnumą ir prielankumą visuo
se reikaluose; linkėjo draugijoms

liekis, J. Tamosaevičius, Jonas
x
neina kaip reikiant. Kaina Saunorąp.
Draugijos
turtas
$10,000.
Lie
tik 10 centų. Rodos kiekvieęįjT'Hctuvis turėtų vieną turėti.' tuvos paskolos bonų turi už $800,
. pardavinėjami klebonijose it Amerikos pask. bonų — $1,600.
Pašalpomis išmokėta $12,698,
ajose./
X.
pomirtinių — $3$07, bažnyčias ir

X

dgimui mokyklos buvo prapriririnko pilna

m-

gM ir gaivinantis jausmus/
V

■•'

i

y

'

r '

nam pasiekti. To pirmiausia Jums
linkėdamas linkiu, taipgi: laimės,
sveikatos, ir Dievo palaimos Jūs\j
visuose užmanymuose, kad laimin

gai atlikę šios žemės kelionę, pas
Dievulį * susitiktUĘiėt savb myli
muosius Tėvelius ir artimuosius
ir gerėtumetės šv. Augustino už
pelnytąja garbe dangaus tėvynė
je.
,

Tamstos name visur įvesta elek
tra.
Valsčiaus administracija
— prie. valsčiaus raštinės (kuri;
dabar nebe Čypėnuose, o jau Va- :-’t
b alininke) ^įtaisė “amerikonišką”
nakvynę girtuokliams, kurion tokius svečius policija-veda; o vaiščiaus viršaitis (sulig pono ir už- r'
pelnų) bausmę deda. Dabar žino- J

te -tvarkiau. Kas pas. Mąušą kiek
įkaušis, kuria namon, kad negaus
ių neieškotos nakvynės ir nepri
sieitų nesuderėtai apsimokėti...
ž
“Automobilių turime net 5, bet "
kursuoja tik 3; du jau sudužę.
Mat čia dar'mažai tesulyginti ke
liai dėl automobilių. Valdžia su-z- ,.
manė (prašant vietos gyvento
jams) pravesfti nuo Biržų per Va
balninką, Panevėžį į Kauną tiesti ;•
plentą.- Iki Klausučių, nuo dvaro
;
Parovijos per Biržus, jau padir
bo. Kai bus'pravestas plentas,
tuomet Vabalninkas pakils.' Auto
busais patogus susiekimas, duos
galimybės prekybai plėtotis. Kas

“Toliau, nuoširdžiai dėkoju uždovanas 100 litų ir už atmintį— link pramonės Vabalninke, tai tu
laišką, kurį gavau 18 d. gegužės rime tris garinius malūnus, dvi
mėn. Mes laukiame Tamstų'' atsi
skindelių dirhtuvi, vieną tartoką,'
lankymo, bet jeigu nepalankios vieną vilnų verpyklą, dvi milų veaplinkybės^ tai žinoma tas’ lieka lyklas, ir svarbu, kad tai vis lietolimesniam laikui. Tamstų namą* juvįų Tįj- vienas garinis malūnas
baigiame priruošti ptfštui, kurs ir vilnų verpvkla ir du vėjiniai
nuo pirmos dienos birželio jau čia malūnai tai dar žydų rankose.
atsikels. Sulig p. pašto viršininko z Apšvieta šiaip stovi: Vabalnin
Išsitarimo, paštas čia pasiliks ant ko valsčiuje susidedančiame iš
visados, nes kaip žinote, atsakan- penkių parapijų, būtent;: Vabal
tesnės ir gražesnės vietos Vabal- ninko, Antašavos, Salamiesčio, Afcinke nėra, o paštas tai jau pas lizavos ir JKupreliškio, yra 23 pr.
tovus 'nuomininkas, jis kilnotis mokyklos. "Yra dar sumanymas
nemėgsta. Kaip paštas įsteigtas steigti keturklesę mokyklą, bet
Vabalninke jau bus apie 50 metų, gal valdžia nepavelis? Turime kčo persikėlė dar tik trečion vieton, lioliką studentą Kauno universi
taigi manau, kad ir p. Augustinas tete, ir Pčtnavoj, kur profesoriau
• x 9 'm ■ •a < a . ’ V • t _
juo būsit patenkintas.
ja kun. F. Kemėšis. Turim penkis
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—5: Petras Krajeras, Šv; Jurgio
dr-jos pirm, kalbėjo apie pirmuo
sius narius. , <■
6. El-nia Bitinienė, Šv. Marijos
Panos dr-jos pirmininkė, išreįškė

“■'Vytauto ženklelių pardavmėji-

ir , 30 berniukų. Dlplobdaffim' birželio 21, šeštadie-

•‘Gerb Augustinai:
.*
“Kadangi šiemet sueina 1500
metų nuo mirties Garbingo baž
nyčios Daktare-Mokytojo ir Jūsų
brangaus globėjo—šv. Augustino,
tai-šia proga net iš anksto su tuo
jubiliejum išdrįsau Jus pasveikin
ti: Kaip žinote, tas didis mokslin
čius pradėjęs silpnai,—užbaigė sa
vo gyvenimą netik gražiai ir rim
tai, bėt kas svarbiausia garbingai
_________
________
ir
šventai,,čia
tai ir____
yra_________
visa žjnogaus laimė ir pasisekimas, prie td.
.
. —.
• . . . J
einam, ir Dieve’ duok tą kiekvie

:lebonijos reikalams aukota $2,500, Lietuvok našlaičiams iy Vil
niaus kr. vadavimui aukota
Vyčiams, klierikai™, mokslei
viams — $88.00 ir kitiems kil
niems tikslams daug aukota.
Per 25 metus šv. Petro-Povilo
dr-ja išmokėjo $22/174.00.
To vakaro ir rengimo* komiteui priklauso didėlė padėta, ypač
gi vadams: Katimierui Bartašiui
ir Antanui Zdanevičiui.

Lietuvis

/

' “Kas link arbatini, tai'ji grj- klierikus: Vabalninko miesto du:
Mažeika ir P. Jatulevičius;

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
KELIUS IR BUDUS VADUOTIS
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ ' ''

)

yra

TTN~R~ AMT AUSTAS T, ATKRANTIS DARBININKAMS
x---------------------------------------

1 “DARBININKO” KAINA:
...$L50
-.$2.25
...$5.50
.. .$2.75

Amerikoje metams..................................
Pusei metų ...............
Lietuvoje metams..................... ..............
Pusei metų ...... Z.........

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

y.

tet šv. Ęetro ir Povio parafek pradinę mokyklą baigė 21

idangi referendumas prieštarau
jąs fratemalėms organizacijoms
numatytai tvarkai. Tačiaus wilkesbariečiai dar vis karštai kalba
už referendumo palaikymą./Tiktuomet nusileidžia, kai vienas iš
jų vadų paaiškina, kad čarterį iregistravus
vėl galėsime nusitarti referendumu valdybą rinkti.
Pravedąs kaikurias kitas kon
sų nutarimų. - Šį pasiūlymą -Sei stitucijos pataisas, posėdis baigia
mas užgyrė. y.'l
• mas 6.10 vai: vakare.
T
>•
'
’ Po redaktoriaus raporto ir. karšKep.
- (Bus daugiau)

kinimai, matomai, nepatiko Cen
tro Raštininkui, kuris dėl tokios
redaktoriaus “išdavystės” rodė
didelio nepasitenkinimo. Atrodė,
kad jeigu C. yašt. liks savo vie
toje, tai redaktorius neteks “džiabo.” Vėliąu redaktorius Seimui
patiekė ^pasiūlymą,. kad redaktofius yra^ tit«tltdiiiak dviem treč
daliais t’ildomojo Komiteto bal

Augustinas Sklenis iš Athol,
“Vabalninko miestelio baŽny
Mass. prisiuntė laišką gautą iš ir tiek. Ligoninė dabar
Vabalninku miestelio, Lietuvos
Štai jis: Žmonėą -Jrultūrėja, tik ne visi.

S\’. '■ i

ir jų vadams geriausių pasekmių
darbuotėje.
U. Vadovaujant varg. K. 'Ba
•
•
•
zini, šv. Cecilijos choras gražiai
Komitetas susirūpinęs suruošti jadainavo liaudies dainelių.
Šv. Petro-Povilo dr-ja suor
rapijose ar miestuose atskiras
ganizuota
balandžio 2, 1905 »m.,
šventes.” Būtų gera
iiulį išvažiavimą kaip Fo Jochester, N. Y. Iš sykjsiraše 25
ke arba Prospect Parke. nariai. Dabar narių yrą 180. IŠ
pirmųjų/narių liko tik trys: J.
•
• •
_ „
, X. - 4 < *

jrABETH, N. J

r* £

ŽINIOS IŠ VABALNINKU
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Kaina :
Amerik'oje-nietams ...
____ _____ .$2.50
Lietuvoje metams
...........
$3.00
/•

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
Reikalauk pasižiūrėjimui.
------------------------- 1-------- ,

*.

’*•-----------

.

.

.u
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.. ......................................................

CL

mo- rietis,
dernųjį namą.
Kaslink Moterų mokosi apit 30.
f į
dr-jos namo, apie kurį p. manę
Kas link šių metą derliaus dar
klausėte, tiek galiu pasakyti, kad sunkoka spėti, koks jis bus. Kol
kol tokio typo mokyklos buvo šv. kas rugiai, kviečiai ir dobilai pui
ministerio K. Šakenio (Vabalnin- kiai atrodo. Javų kainos žemos.
kėno) žinyboje —« tai jos gauda Centneris rugią 12-13 litų. Gyvu
vo dešimtimis tūkstančių ir savo liai irgi pigūs. Tik kiaulės kiek
(surinktąsias aukas pridėję tą mū brangesnės. Mat vokiečiai atva
rą pamūrijo jau ketvirti metai at žiuoja į Subačių ir gelžkelio sto
gal, bet dabar, nėra lesų ir rešta- tyje jas perka po 115 litų cent
vortes baigia pūti./Berods ta mo neriui
kykla kelsis į S a l^L m i e s t į. Į
“Labai malonu, kad p. Augus
Ten jos nuo valdžios gavo 11 ha.
tinas norėjot aplankyt Rymą. Aš,žemės ir apirusius triobesius.L Jų
buvau ir džiaugiuosi tuo. Mes hu-(
mokykla žemės ūkio ministerio p.
vom ten 1908 m. Važiavom 161
Aleksos žinioje, bet jis kaipo so
keleivių, šiemet Į Kartagą iš Va
cialistas liet*, katalikų. dr-jų ne
balninku niekas nevažiavo.' Peršelpia. Vabalninko bažnyčia per
brangu. Litų nėra...
nai visai atnaujinta iš oro, šiemet
“Žinote, šiemet sueina 10 metų
gerb. kanauninkas mano ją iš
puošti viduje. Per Žolinę 14, 15 ir kaip neĮkainUbjamai brangus mū- v
16 dienomis rugpiūcio čia bus Tė sų kanauninkas Matas Kirlys čia
vų Jėzuitų misijos.
Kaune yra klebonauja! O jau 16 ntętų kaip ■
labai iškalbingas kunigas Bruži- Vabalninke jis kunigauja. Tai vie
kas. Jis pasižadėjo aplankyti Va- tinės draugijos tariasi jo tas sukatkuves pagerbti sv. Mato die- •
balninkėnus^ Laukiame.
K
Gerb. kanauninko pastangomis noje, 21 d. rugsėjo.” ,
»
r
įsteigta didelė modemiška pieni
nė jau veikia kelinti metai Pra
Katalikas, kuris galėdamas ne
džioj veikė silpniau, žiemą užsi
darydavo. šiemet gi dirbo visą :remia katalikiškos spaudos, netari
žiemą, o dabar jau per dieną pa teisės vadintis geru Bažnyčios vai
ku!—Vyskupas Ketteler.
gamina apie 10 pūdų sviesto.

"V.

DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS. -

Reikale Kreipkitėa Pas
KAS”
; Ekmth Boston, Mass.

“D
366 West Broadway

TeL So. Boston
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