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Kariuomenė iš griuvėi
lOjOOO žmonių liko be namų < traukia sutriuškintus kūį
Ig
JBenevent^ Italija, liepos ir skubiai laidoja.
Villanovoj visi namai |
24 d. —. Pietinėje Italijoj,
Versti griuvėsiais, ’
trečiadieny, įvyko baisus že
/ Šv. Tėvas paslw^^
mės drebėjimai.'
”

tų agentai už atsisakymų at
sakyti į paklausimus būtų
nubausti.
\
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Pertraukoje kongresinio
komitetas svarstė atsisaky
mo klausimų. Rezultatas to
svarstymo buvo toks, kad p.
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Oficialėmis ir neoficialemis žiniomis apskaičiuoja
ma, kad žuvo 3,660 žmonių.
Spėjama, kad šis skaičiusi
padidės gavus iš visur ži
f' Dėl šios sutarties buvo
nias.
Mdaug ginčų. Renatas reika
lavo išduoti visus slaptus do-' Iš žuvusių, apskaitoma
fenentus, bet prez. Hoover 3,000 žuvo Benevento pro
vincijoj.
atsisakė.
< ,
Vėliau buvo įnešta kelioli Naples mieste žuvusių skai
ka rezoliucijų, bet buvo at čius stebėtinai mažas — apie
mestos.
_ ‘yvZ
tuzinas. Bet namai paversti
. Priimta tik 'senatoriaus griuvėsiais. Apie 10,000 žmo
Norus, kurioje pareiškiama, nių liko be- namų.
kad iteturi būti slaptų susi
tarimų, kurie nėra' pažymėti Daugiausia nukentėjo pen
kios provincijos: Napoli,
sutarty.
Benevento, Avelliiio, Foggia
Prez. Hoover, antradieny,
ir Potenza.
Senato patvirtintų sutartį
pasirase.
į
/'t
‘‘ \ '■---- --- .

jo į visus klausimus atsakyti’
KUomet komitetas prade;
jo klausinėti apie Amtorgo
veikimo būdus ir. sųrišį su
Sovietų Rusiją, tai Bogda
nov ir Ohsol pasisakė, E&d
nežino kas yra Stalinas, o tik
apie jį girdėję.
, —
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Neatlaidžiai klausinėjant
Bogdanov ir Ohsol pripaži
no, kad Amtorgkorporacija,
nežiūrint, kad Nuorganizuo
ta ir inkorporuota sulig
Jung. Valst įstatymų, yra
Maskvos nuosavybėje ir kon
trolėje ir prisiima .Sovietų
valdžių kąipbautoritetąBogdanoV savo kalboje už-
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Vatikano miestas,..'-W|
Tėvas gavęs žinių apie bied
žemės drebėjimų pasinį
per Melfi vyskupų užuoji
tų ir palaiminimą visie
nukentėjusieins ir» įsake j
siųsti pagalbą, bet -vėliau J
laikyta pakčl bus gūžint
kur bus didžiausias reikal

#

Majoras Curley pažctdėį
! ' pagalbą
^Trečiadienio, vakare R
tono majoras Curley pasui
tė kablęgramą karaliui V
torui Emmąnuel III, pa
dėdamas suteikti pagal
nukenfgjusiems nuo žec
drebėjimo.
> - xg

’ KAMOMENE NUMALŠINO
RjApsnmnros egipte
?

Bogdanovo apskaičiavimu

Amtorg yra gavus apie. £80,000,000 kredito Amerikoje.
Šis tyrinėjimas, beabejo,
iškels daugiau faktų apie ko£
munistų veikimų Ąlaskvos
pinigais išgalimas daiktas,
kad jų lyderiai bus išvyti iš
Amerikos.
" ■
/

Birželio 26 d. Švenčionių
gimnazijos direktoriaus rū
pėsiu įvyko lietuvių mokslei
vių ekskursija į Vilnių ir
TrakųpilpEkskursantai važiuodami traukiniu dainayo
lietuviškas dainas. Pavydu
lenkams tokios giedrios nuo
taikos. Tuojau prieina ignkų
konduktoriusir paprašo eks
kursantų šhrašov Kadangi
viskas buvo surašyta lietuX

Turkijos h- sovietų Rusijos
nepakvietė dalyvauti J>an-(
europos konferencijoj, o tik
iranešė joms 'apie planų su
šaukti šių konferenciją^ TUrkų nepasitenkinimas Pran
cūzija sustiprino jos simpa
tijas Italijos atžvilgiu, apie
kurios pasiūlymų tarpinin
kauti turkų graikų susitai
kyme neseniai Tewfik Rušdi
bey su dideliu prielankumu
kalbėjo turkų parlamente.
Laikraščio manymu, netru
kus bus sudaryta turkų grai
kų neutralumo sutartis tur
kų italų sutarties pavyzdžiu.
Tuo būdu manoma įgyven
dinti sena italų planų suda
ryti trijų Rytų Viduržemio
jūros valstybių paktų.

viškai, ėmė juoktis, klausda
mi bene iš Lietuvos Vykstate,
kas gero ten girdėtų kaip da
lykai Lietuvoj klojasi ir L t
Perskaitęs vardų “Stasys”
pasakė, kad Lenkijoj turi
būti,“Stanislaw.” Galų gale'jau visai piktai vyresny
sis sušuko: “čia Lenkija, tai
ir dokumentai turi būt len
kiški, o jei važiuojate su lie Diktatūroms paprastai ne-,
tuvišku sąrašu, tai tegu jus siseka finansai tvarkyti. Pan
Pilsudskį bediktatoriauda-'
velniai neša į Lietuvą.”
mas paskandino kraštų sko
lose. Viso skolų turi
530,680 zlotų.
. Vienam Lenkijos piliečiui
tęi ikįa 160 zlotų skolos.
d

MASKVA. — Sovietų
traukt apie 17 milijonų žmo
junga smarkiai ginkluojasi. nių. Pusšešto milijono mote
Daugiausia darbo ir pinigų" rų7 taip pat gaus karišką
išleidžia aviacijai.. Steigia mankštų ir tarnybų. Tam
Įimtus orlaivių stočių. Diri> ptapui, būsią ištekta, apie
dina orlaivius.
7
*
Planuoja f kariuomenę ir
visu smarkumu ren
karo aviacijos tarnybą į-(grasi karo!
•
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SHEBSyGAJ?, Wisc..
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Praeitą sekmadienį Wiseonsino valstybės lietuviai čia
minėjo Vytauto- Didžiojo 500
m. mirties sukaktuves. Pa
minėjimas šauniai pavyko.
Žmonių buvo daugybe iš, visų Wiseonsino lietuvių kolo
nijų. Iškilmėse dalyvavo
Wisconsino valstybč-sf guber-

Maskva.
Dėl nesveika
tos atsistatydino bolševikų,
užsienių reikalų, komisaras
George čieerinas. Jo vieton
paskirtas Ldtvihov.

Coblenz, Vokietijia, liepos
22.!. — Baisi tragedija įvyko
minint Rhinelaildo pasiliuosavimą. Stovėjusieji ant til
to per MoseHe upę 80 žmonių
įlūžo ir prigėrė.'
- /

pašakė labai gražią praba!
apie Vytadtą, mūšųtau
gražių ir seną mūsų.kaB
Dalyviai jam iškėlė dide]
ovacijų. Be jo kalbėjo mn
to majoras, kun. J. Jakai!
L. Šimutis. Visam proga
mui vadovavo kun. Pr. Gi
hąus, kurio dėka šios iškilni
pavyko. Dainavo Shebc
gan, Port Washington, M
waukee; RaeiUe ir Kenoč
lietuvių chorai. Vytauto f
kaktuvių .paminėjime yr
tingai daug dalyvavo Irai
vių jaunimo. Parodavus
automobiliais, Lietuvos .į
liavomis išpuoštais, irgV
delio įspūdžio padare, Jrį
deli karščiai (100 laipsni
šių gražių iškilmių nesuai
ir nesulaikė lietuvių sks
liūgai jose dalyvauti.' *

RAUDONIEJI DIDŽIUOJASI
/.
ARMIJA
- v
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' Rusijos naujas bolševikiš
kas caras Stalinas 16-tame
kompartijos
suvažiavime
kalbėdamas apie savo “laiitafelmus” ir kitų valstybių

gijomis,’ bčt ir galį snda
ti šavo priešų užnugari®
armijas, kominterno agef
organizuojamas. ’ ’
"

<

Ar dar neikia geresnio p
sipažinimo, kad bolševikai
ra ištroškę kraujo ir tik i
kq progų jį pralieti. Ti
j^tų bolševikų tikslas^ Žu<
ti, žudyti ir dar žudyti
kaltus žmonės,' kad
t «•

jyi^rengimus pulti Rusiją
pareiškė:
..) ,
' [“Sovietaituri netik^ rau

-

- •

doni
kuri Bliucherio žodžiais tariant ‘techniluniu atžvilgiu stovi lygiai tenkinus ^avo sužvėrėjus
su geriausiomis pasaulio ar- geidulius.
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^^BBBATINIS v&kįmas

ąoiainoj parpdoj bendrovė
ąą tie, kūne turi, raJVAWOBKiyw ą
Mažeįkąj apskf. ^dovąnofe t Impū^p^r*
dia.ąpąxątuB, hė^įąjieregis“ ¥WsMaus gyventojįf* yra rimo lapu ir pinigine pre- lektros stotis jau ,:
irjpokesčio nemoka
rę į kelias bendroves, mąa.
.~
(yadiiąpąi T?$io ^ąwkimb>.
veikti. Per atidarymą stotis
JX
r f Dabikinės —- Grau- . — Smulkaus kredito bai(- buvo gražiai Uuminuota tauSako, kad tokią slaptų klauuodais
.
tiršeliais
J
Ižioieu pieno perdirbimo kas’veika glaudžiai su abiem J
—
i
•
v
J
Ignoravęs, smulkaus ihedi- bendrovėm ir taipgigtaod?
&r.yin&:
____
ms per radio transliuos, ir
©'l&ugijon jr ‘ ‘ Švyturio ’#
Istorijos apysaka. Qi» tomai. Vl-DO^
pamaldąs.Taip pat būsią Iš
«mža pelno. 3^*^'
įįįętptojų bendrovėm Visos h yra > iSįavęą perjoję i
didintas stoties galingumas.
&T VatilžįffĮkaer
\
Šydas ir Turkas. Pamokinan
d»-??«$<? <“
l^bėndi-ovčs atlieka starnDabar
jį*
stelbia
kaimyną
ystė
ir
šeimyna.
Vėr4v
litiį.' Turi daug nari^irJn^' f
ti apysaka. Pareis T. Vylv
te
___
_________
40«.
,/
a
'.veikimą ir‘turi daug-na dęlią, taip' pat ir nuosavą
aiauskas. Verti -P, R^r...,-.,40G.
galingesnės stotys. ;
Gamtos
Pradžfamokfitis
—
.
,į
*įfiį
•
Trumpi Bkaitymillai—labai
j s >■
n« ■!■*" p«
grąžą mūrinį namą, vadina
vikinės—- Gąū^įočią mą . kooperacijos^ rūmais. gk8 marijonas
"**<
:o
\ X4m>
__ Ums ir kali)
STATO G
Artiniė, kurios valdybą su- Bankui pirmininkauja ūki laukęs 60 meti
nuo ..
ją išsisaugoti! Parašv
STOTIES NAMUS
įką kažin kokio kario la
negyvoji gamta :'žėmĄ ri»- "\
rp seni kooperatininkai, ninkas Noreikišfiždininkau- miai velionies gyvenimą sų
duo, oras. Parašė J. Baronas—50a.
voną sū šarvais ii-' papuoša - Panemun^ts. Nuo birželio
trumpino -bolševiką kai
^ftrį pasitikęjimą vjsuome- ja — ūkininkas Žakys.. .
Patrimpo Laiškai. — Išleido
prasidėjo paruo
lais. /Lavonas prieš karą bu mėn. 20
-a .1. *vr^
a
___ : 1
Kum
AT Miliukas
__ 60*
mai.
pejėr A.
Narstys
(amerikoc
.
.
”
— ‘‘Švyturio” vartotojų
vo laikonias gyv. name ir šiamieji darbai statomosios
Meilė (Poema). ParašėzM. '
has),
nas.}, A. Meižys ir St. CuCm- bendrovė savo narius aprū
.y
Gustaitis
' 15ĄZ J
gąsdindavo motęrte. ' ; V Panemunėlio gelžk. stoties.
*\
Naįjt Mtaitymtd Knyga —
kujūs, turi dvidideles ir mo pina visokiomis prekėmis,
VAIKAS DEGDAMĄS LAUŽ4 S<Iškaąęnas.ūkiniiįkaį.randą
(Dalis 11). Su paveiksima—-75«.
demiškai įrengtas savo šva- neišskiriant nė dviračių, kukalnely, netplj Dainužių. Še■" / "pats;svwe
AUDBA TĮES ŽEIMELIU '
, Vienuolinė Luomą. Vertė
rnibu pasižyniėjusias —ga- tie čia yra labai paplitę. Pe
Kuh.
P. Šaurusaltis----------- -25e.
Kaunas. Šienus drenomis įiau ten buvo beržjmas. Da f - Birželio ' 22 d. po pietą
i^ieš pienines, yįęną DabiVaiką
Knygelė — bu pareitais metais taip gi turejo du ‘‘Vaikelio Jėzaus’’ drau bartinis ūkininkas Jagutis,
h-.-J
Trikriais
z
80«.
Žeimelio valsčiuje siautė
Jkįūėa dvare, kitą—Gaūdžio- pelno per 7,000 litą/ x <•
erėmęs iš tėvo ūkį,' beržyną smarki audrą. Audra apėmė
Mano Patyrimai Didžiojoj
^iąlkaime. Be to, 4 grietinės Bendrovės pirmininkas y- gi jofe auklėtiniai Antanas
Karti, 1018 Ir 1910 m. Para
cV
šė Kuą. J. F. Jonaitis (Ka
jjūgriebimo punktus: Bar- ra kunigas Balčiūnas. Čia Kelneris, 10 metų amžiaus it j pradėjo kirsti ir belupdamas J kilometrą plotą. Ledai
. *\
pelionas).
25e
vydžiūose. Daubišky, Gailai aprašyti-faktai kalba už tai, Antanas Minskas^ 12 metų kelmus rado* pirinąšįas se- smarkiai apdaužė javus. Ta
t■ .
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
amžiaus, gyvenu Vi Iijam po-1 nienas. Žmonės, atsiklausę čiau perkūnas nieko neuž
čiuose įr Pašakarniuose. Ši kad kooperacija, sąžiningi}
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
lės Slabadoj, -sūmanė sukur- Įfeąovą, manų, kad jie bus iš- mušė, porą tik pritrenkė.
išleido ]Kun. J. Koncevičius.—10«. - -•>•
rpįeųįnė išdirba ir garsą, žmonių vedama, turi, gražios
ti laužą. Didesniam įspū- Įįlikę nuo 8OT metų po Krisridtis / ■
. 25e.
iamiečiaras' gerai ganomą, dirvos bujoti, angą, yra pa
?
XXIX
Tarptautinis
Eucha

Lesauskis. fiv. Kas.' Ū-jos lėi- . \v
taus. Jais buvo susirūpinęs
džąif
vaikai
pasirinko
Ne

/vadinamą “ Zubovo” svies\ REMOMTUO JAMA ,
dinys, Kaune
laikoma ir duoda daug nau ries ~ pakrantę. . Nesisekant jt žymus Rytprūsių moksli
ristinis Kongresas. Parašė
:
J
•
' KATEDRA ’
kun. Pi^Čys, M. X aZiX5d , 8unkiautiais LaiksU Parašl ,
dos jos nąriams. ^
ninkas
BečeĮibergeris,
.
bet
A. Rucevičius
x
uždegti
sukrautą
laužą,
vie
Mendrovė daro kasmet
~
Vilkaviškis.
Šią
vasarą
da
Mūsiškiai
Užsieny#.
JUokinĮ
Šventas
GAbrieihta.
Bleido
kasinėti kalniuko ūki
nas ją — Antanas Milinsjoiunę apyvartą, daug I
romas katedros remontas. Ji gas, aprašymas kelionės i'Ką- L Tėvas Alfonsas Maria O. P—
ninkas
neleido.
’
Religijos Mokymo Metodl- M/,
kas
atsinešė
butelį
Ainatųsviesto eksportuoja per
iš naujo baltinama ir vieto ryžią ir atgal Mikalojaus ir
AUDROS
IR
LEDAI
Tačiau
diliausia,
tij
seniekm Sutaisė K j. Skruodya—MM. :
Glapipjs Ivanovą.. ♦ Išguldė !
ruoto spirito, kurį bepilant
pėdos uostą užsienin,
mis taisoma. Šventoriuj taip Magnus Pirvalkiėtis_______ .50
Leiskite Mažučiams Ateiti
W
ant Iau$o apsišlakste Anta nų’dąlią; Jurjhūt, dar tebegu
Prie
Manęs.
Sutaisė
KuPfi?
tet gauna nemaža pelLOTOJE
pat jau pataisytas. Aną-inetą K^iionl Ą^fak Patrulį pe»
li
tame
Kopūstų
kalne.
ties
____
■
___________
nas
Kemeris
ir
ėmė
degti
jo
|^<savb .veikimą plečia ir
buvo kilusi mintis katedrą 80. dtaną^-Apiė VfšM derybas
„ Mūsą Dąiniai. Parašė JDar <
‘
.•
?
rūbai.
;
<
be galo įdomūs nuotikiai ke
palipk.' r Bendrovės turto
zyą Puida —
__
________
_
506.
r
’
**
pailginti,
pristatant
didesnę
-TKėdainių apskrity Gudžiū Degantį vaiką šiaip taip
lionės, per įtŠIrinil kraštui.
Anderseno PaBakoš—su pa- ± '
siekia'per 200,000 litą,
IĄ POLICIJOS
presbiteriją
ir
tolyn'
paĮ v
JParriM Julius Verne.
Vertimas, — eikslėlialš .
nų ir Krakių valsčių laukuo subėgę apylinkės gyventojai
’ »
. ...........
•>
tais metais pagamino
J.
B
12. MĘTį KALĖJIMO Įraukiant didįjį altorių, takndziulaįtis ..7
.t,- *
se iškirto daUg ledų, kurie
už 1,137,243.34 lt. Ū, H Kelionės po Europą ir .
6
griadlt PmR Ųriį.
75e.
vietomis visai išmušė javus.
;ams^.už pieną išmokė?>.'a
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kelias dienas išmušė apie pu
. STATYS ŠIAUUVOS i
sę javą. Audra^ėjo siaurais * ' ' ■ MUJHKTę t'
tgaudas ir S. Jąnkausruožais, dėl to nuostolių pa
Mąžeikiu apskrities kilŠiauliečiai be pažiūrą ir įdarė vienur ‘daugiau, kitur
*-*
f . . .
sątikinimų skirtumo pasirū
—; ...
mažiau. Manoma, "kad audra
t
,S\
pinę pastatyti modemiškus
padarė nuostolių už 40,000
Šiaulių muziejaus-bibliote
litų.
.
_
‘
save/jaunuolių draugu
kos -rūmuš. Tai, sako, bus be
oria 1930 metais neužne geriausias Vytauto 500
ruos leidžiamo Kaune VIENA PIRŠTĄ NUSIPJOVĖ, Į
m. mirties sūkaktuvių pami, skaisčiausio mūsą tauKITĄ GYVATĖ ĮKANDO
nėjimas. >
. > <i Medo, žurnalo
Aukštuoliui (Rokiškio vi). Mat, Šiaulių viešoji biblio
Birželio 23 d. to kaimo p. Ja- teka su keliomis dešimtimis
sinevičiaus Juozo piemuo tūkstančių knygų, dideli 'Mu
Stakuliukas apie 14 m. amž. ziejaus rinkiniai, • kurie už
bepjaudamas dobilus pusty sieny. būtą įvertinti kokiu
■
- “•
-r
*
v
' /.
•damas dalgę nupjovė dešinės milijonu litų, dabar stovi
iliustraciją—pažinsi visą Lie
NEDARBO PADĖTIS
sta tesimokančio jaunimo gyve- rankos smilią. Kitą dieną su sukišti ankštuose butuose,
' KLAIPĖDOJ
aprišta ranka beganydamas neapsaugoti nuo gaisro ir su
'
' ■
Gegužės- mėnesį bedarbių
visą pigiausias Lietu to ūkininko karves pasišali nykimo.
/ '
no ir nuėjo krūmuosna uo Tą rūmą statybos komitę- skaičiUB sumažėjo. - Didele
gauti' ir kairosios rankos tą sudaro pirm. P. Bugailiš- dauguma vyrų gavo darbus.
smilią pirštą įkirto gyvatė. kis, vice-pirm, kan. Sarapas Kiek blogiau su moterimis)
Jisai .norėdamas sumažinti ’ir( įB. 'Nurokas, šekret. mo kurioms darbo stinga. Be
gavo darbus, prie
Lais- skaušmą ėmė čiulpti žaizdą kytojas S. Antanaitis,- iždi- darbiai
’
ir dėr to ištino visa burna ir ninkas teisėjas Peckaūskas, lenką melioracijos ir gatvių
trokšta rasos , gamta gaivi- kaklas. Vaikiną ūkininkas nariai: prof. januląitis, dr. grindimo. Gegužės mėn. gale šiemet bedarbių skaičius
štiprinasi saulės spindu- atrado lauke pusgyvį. Jo gy
Ar-Jasaitis, inž. V. Bielskis,
6 Žmogaus širdis ilgisi tėvą
buvo didesnis negu pereitais
tinės, gaivinasi ir stip vybė dabar yrą mirties pavo- jnž. Z. Mdrgolinas, mokyt. ■metais 180 žmonių. Šiais me
semia, direkt J. Orlauskas,
tais nedabui paremti iki bir
sm. kred. banko direkt, M.
elio 1 d. išmista 217,461.30
Petrauskas, hurm. X Sonkįs, apskr. viršin.. A.
. ................
IV-ATT-1 '!JĮ"
’ "
Įtąš^evičius ir adv. J. tir DĖL T?t KUOT8V&KĄTA
štis.” 'Y
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Eintfnilia ’kalbbš' jĮofciforf
-fiOc lietuviho Vaidevutis
,---- 15&
PetririaM -—
BetririĖM
-i-i lalš&ai
laiškai . vieno • ■' Nepaisytoja—keturią veikė- ' ’.t ...z"
<■'
vaikelio. Verti
S.
15e mą drama. Parašė kun. Pr. M.
Vertė S> Rakauskas 15ę.
A
Bolševiamąs
Bolševtamaa — Kas tai yra
yri %' Juras..Kaina ..d..... . —~l35o
Į
bolševizmas ir
ii jo vykdymas
bolšerianas
Gilipkingas Vyras—2 aktą , / .* *
r»
__ • .... • :. '.r
' "ifci
Rusijoj
komedija;: parašė S. Tarvy- xj . *-,.
2ai$mą Vaintai—Savybės
das_—_________ 1.12^
ir gegužlnSms_8U
vakaržKfltng lt
gužynėms SU
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks- ",
gaidomis. Sutaisė Matas Gr£
mą
komedija. Parašė Seirijų
.<«
-r •
■ • EOft
«onią ....
uozukas
. - _____ —__ 25eį>T-ftfrnA
*' -i
- (poSma). Parašė
- ■ • ■ r._< „
Ubagą Akademija ir Ubagą
Vaitkūs
__ .....
Balius
—'komedijos {to l ak
Atsargiai ra Ugnimi. Vertė tą. Parašė Seirijąf Juozukas—J35e<
iš lenkiško kun. K S,.....«.10c
Sniegas —Drama 4-rią alc- ‘ z
Mūsą Tikėjimas-išaiškini- <
tą.
Vertė Akelaitis -L——'Mi*
mas pagrindą m&ą tikėjimo.
Kgąnua—3-čia dalis dramos
/.
Vertė Jobm M. Širvintas—-i50e
‘
•Gims
Tautos
Genijus.
”
Pa<
' Lietuvos ženklai. -- Išl&rte
J. Šeškevičius ir B-vĄ Kau- • rašė Kun. L. Vaicekauskas—JDe.
nas , .į - ■ 7
. ■ ----- Į—;—40c
Žydą Karalius — drama 4 .
aktą,
5 pav. .Vertė J. M. fiir- /
Ėmęs
ir.
Kalbėk:
DeklataaMSfittifiis vaiką paveikstaotes
vintas
_____ ______ ____ 80e
eijoA Monolgai it. Dialogai
Eina septinti metai kas mėnuo Parašė Juozas V. Kovas - .. ,;EQp. Visi Gert—3-ju veiksmą vais* /
32 pusi, didumo.
-.? ? Graudūs Verksmai. — ^Vęr-^ delis; parašė F. V. ■———.—10a
Patrltijs, arba nežinomoji
> Tivai, auklėtojai, šeimininkai!
Etiritaristifitos
JMMjoK-Sv*
kankinė — 4 aktą dtadMk .•
Jūs trokštate savo vaikams hdlietuvino Kuu. P. JuŠkaiti&^_15L Vertė Jonas Tarvydas —I*
niės. Tai pradėkite ^jiems tą lai
Kristaus
: Stacųoo,
Išganymo Apriraffldmsi —<
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats GraudūšTi
llaldoe Goatėjimas
ir gyvenimas ant šė
pirmas tam darbas
tei ipratin gttfftiBiH
.
mės
Jėzaus
Kristaus. Vaidini
ti vaikas dar mažose dienose pa įesiams. Išlaido kum K. A Va- .
mas
su
gaidomis
—;
.
——___ 25c.
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai syB Y ,,
Dramos; 4) Germanį 2j
Daag&l KutiiMA — Su- .
yra visai nesunku ir nebrangu,
Fabiola-€
aktą; 3) Išardo A
štai “Žvaigždutė” leidžiama vai rinko'Kun. M. GavaUvišius;
Stebuklas
-į4 aktą; parašė ' <
be apdarą 75 centai, su ap
kams Sviesti, dorinti ir lavinti. dėtais .
J<-Tarvydas
—
.——; _65a*
r >
$L(X
Būk tikrai vaikams geras ir pa
žmogus it GynMys.; Para-' r a Knartda Paliepns^-Komedidaryk jiems šiemet gražią dova šė; kun. P. Bušys > ...."——-30c
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15ė> ,
nėlę! užsakyk jiems “Žvaigždu 8odaBMaa ir KHU^ioaybB.
tę,” kuri Icas mėnuo jiems duos 1- Prof. V. Jtuywo ^ -. -. -.... .10<s- . Vaiką Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai: 2) Jono
domią BkadtymSiią, įvairią žinią,
žydas Lietuvoje. Parašė S.
laimė; 3) Pasakyk mano lak. . < .?
‘* -jmįąĮią, galvosukią. Bus ir‘Tau Kaimietis
taę, Surinko S. K, B. ir
15a
s GalybK ♦IstorSkas
malonu, kai vaikas skaitys ir
. Vaiką Teatrai: dalis H: U :
IV-to fimūneSo kridžiaugsis.
Išthrihė paskui; 2) AntanoIdetu^ą kriboh
kas. Surinko S> K, D, ia $—lSą
Tik paabndyk — mūsą nerūgosl
į
Jtanedya.
ĄtM*
Juk visąi maža kaštuoja
vos 4
. ,MALDAKNYG18
£4 koOMtlpacIja ir pakrikę frHertaf let- lit. metams.
gyve ‘
-■
-z-;’. . rį ••
iįf\ ■ u ----- ~
. irniHI dlla'kunuf sugerti Ut
UOpąoe, kas n«sim- ■
ant
fcsgfctu Vąb
vlriHnlpanda.
Odo»ai>^«TOUĮW|
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;
laįkrąitta.
^>NcMcn<7ę7
uakrikfmuM. •*”
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MpUrikta,
. v 1 ima
•itrtttaš. gflvoe .
MašasVan
Kaina Angelo Sargo Vaiką Są- -nono ifeūuvp-ssuw ♦»•. •• >^L(K
nerviškame,
Mktta
tHiuvoa Alb&nss. Sū pąIpromo ir a- jnfigp^ nariams 3 lit, o visiems ki
įnervinto tr nnwkiiUBio stipru
beiną menką
; z-N’aga-Tone
vidurine ir tiems 4 lit metams; Užsienyje 8
nugini
'
,
tao
įivalyttamna
arba,
jftai metams 4 litai pusė! #wtą.r
Vedu
riaokUl bylu —
ir padlt_
-----------------rnąpdM.JUi
r.. Priedą duodama loterijos bflleSUPLĖŠĖ 15 AVIŲ
surengtą šiemet saąsio 14 d, r VILKAI
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f
ties teisingumo ministerija S Liepos 5 d. Alytaus apslč,
demonstraciją mušė poliiją. Merkinės vaL, JKarulių k'aiDu is kaltinamąją buvo pri- mojavių bandą, besiganančią
>ažįnti kaltais, p trecioji, B. apie 1^/2 klm. nuo adminis
Markūnaitė, ? dėl' įrodymą tracinės linijos, užpuolė vil
Stokos išteisinta. Ji anksčiau kai. Suplėšė net 15 avių.
friuomenės X teismo buvo Daug sudraskytą avhj ūkijatista už demonstravimą nikai surado su išleistais vi
kom. Vėliavos. »
duriais ir užkastas šamanoKariuomenes teismas Jo se. Toks vilką užpuolimas
kūbą Beilįšą nubaudė 12 me-. Lietuvoje retai tepasitaiko..
'
• v*
tą sunkiąją darbą kalėjimo^
o Pacišką Islovjeių—10 me
į
tų,
“ŽVAI&ŽDUTĖ”

KUN. PROF.t’R BUCB, M. £ U
tą Kunigo
ko, 1L H0į kelionės | Australiją Kriaa miakš-
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’i \

efiscTvAi-AKnoi

r z“

;

rt/*tfalvid«itj
>ją ranagtmn
U» g*ltte gaott

priduri

%»

■*'

' *•

.-tt -

-

z

8^7

tuomet
id visi

komunistų pųlitbiuvo ve-

dėlis pakietas atgabentos iš
kaimyninės valstybės slaptos
korespondencijos. / Taip pąt
pas jį atrasta’kompattijos
apysakita, iš kurios matyti,
kad kompartijos išlaidos
Lietuvoj per paskutinius
mėnesius siekia 11,500 litų.
Didesnė lėšų dalis "buvo ski
riama komunistų veikimui
Lietuvoj palaikyti ir teko
centro komitetui. Taigi, Lie
tuvos kompartijos iždas yra
ne centro komiteto žinioj. Įš
apyskaitos paaiškėjo, kad
daugiausia pinigų išleista
kompartijos apmokamiems
darbininkams ir komuiiistinės literatūros 'gabenimui iš
užsienių.

Ant poetiškos Šventosios
krašto stovi labai nepoetišr
kas su aukšta tvora, pakry
pusiom sienom -Ukmergės
kalėjimas. Jame atgailėja
iki 200 blogo pavyzdžio arba
savo nesuvaldomos prigim
ties aukų.
. r ■
Nors tai skaitosi papras
tas kalėjimas, bet kalinių
tarpe yra su bausmėmis iki
15 metų įr net iki gyvos gal
Patekusio į policijos ran
vos.
‘
< •.
Vyriausias kalėjimo Ad kas slapto pašto jtalpą suda
ministracijos rūpestis pada ro Angariečio rašytos In
ryti vargšų kalinių atgailą strukcijos kompartijai dėl
kiek galima prasmingesnę. darbo taktikos. Taip pat yTuo tikslu yra įrengtos: 1) ra įvairių pataisų, pastabų
labai gerai išsivysčiusi stalių dėl komunistų akcijos vedi
dirbtuvė, 2) pusėtinai batų mo Lietuvoj. Štai( kelios iš
ir rūbų siuvyklos, 3į> neblo daugelio prisiųstų Lietuvos
ga kalvė, 4) labai gera kai komunistams nurodymų ir
lių išdirbimo dirbtuvė ir 5) instrukcijų ištraukos, kurios
nesenai atidaryta sugerti' aiškiai nurodo, kaip turi bū-

ko prbtb patarimų. IsTėkiirie
šykla. Ypač paminėtiną ši
žmonės varčiau įsivaizduoja
pastaroji įmonė. Čia tvir
kaž kokias svajones, kad tik
tai ir dailiai įrišamos knygos
neklausyti Dieto valios ir
pagal įvairiausią pageidavi
negyventi
krikščioniškai."
mą, daromi albumai, portfe
Jie ir patį Dievą paneigia
liai, piniginės ir net čemoda
ir sielos buvimą užginčyja,
nai.
.
kad tik" galėtų gyventi sulig
Kaliniams pagalba, be to
.savo geidulių reikalavimo.
geras, ir pigus (Ministerijos
->
.Bet, sakysite, jei ;tie išįsakymu kalėjimo dirbtuvė
y tvirkėliai nedorai gyvena,
se užsakymai apmokami 20
tegu sau gyventii, kad kitus
proc? pigiau negu vietos dirb
ant negero kelio vesti? Čia,
tuvėse) darbas
tai moty
matote, lyg ir_jų sąžinė at
vai, kurie turi paraginti vi
siliepia. -Paklydėliui nejausuomenę palaikyti kalėjimo
' ku vienam blogai gyventi,
dirbtuves gausesniais užsa
tai jis virtęs vilku avies kai
kymais.
x '
K
lyje, ir kitus nori paklydiJau nuo keletos metų gy
man vesti, kad jo vienmin- vuoja čia Kalinių Glogos
4
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AMERIKA-LIETUVA
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KLAIPĖDĄ
SKANDINAVŲ
AMERIKOS LINIJA
Tai natūralūs ryšys tarp abie
jų 'Respublikų Lietuvos ir Amerikos su jos dailiais ir popuUariaisjlalvaia. Nes yra pa
rankiausia ir patogiausia Li
nija Lietuviams Keleiviams—

Skandinavą Amerikos
Lhrija
<

<-. <

z

>

ištiesė patarfiavlmų tikslu pa
gelbsti Amerikos Lietuviams
atsiimti savo gimines 1 Amerital.
_
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. Laivą Išplaukimai iš New

Yorko:
Rugptftčio
H”
Rągp. fl“Frtderik VHI”
Rttgp.23 “NnitedStates”

2 “Osctt
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Kreiakitšs’' prie artimauMo
. joms laivakorčių agento su vi*
salo keliones reikalais arta:

EUROPA
arba populiariu ėka*/
prasiniu garlaiviu

.
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■
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Mažas Petriukas įbėga grįčion
visas purvinas. Motina pradėjo
bartis. '
- , ,
- — Koks tu paršiukas! •
Petrnjkas' juokiasi

’

— Ko tu juokiesi—klausia mo
tina.—Ar tu žinai kas,yra paršiu
kas?
I
— Žinau. Paršiukas — tai vai
kas didelės kiaulės.
“ M. L. ”

Šeimininkė pastebi pieną atne
šusiai kaimietei, kad paskutiniuo
ju \laikn jos tiekiamas pienas labai
praskydo.
'
’
ūkininkė: — Kati žinotum, po
(torin&ą arti 8000 pusi)
niute, per tokias kaitras (karvės
rtiošia kiekvieno lietuvio inteligen
begales vandens išgeria, todėl ir
to biblioteką, kuris įkaitė “Židi
ją pienas taip praskydo. “M. L.*’

Informaciją klauskit pas
vletlnj agentą arta
<

<

fe • 8CANDINAVIAN

nį,” <£idžiauirią mėnesinį literatū
roj mokslo^visuomente ir akadeJaunimai Stato Gyvą Paminklą miikojo^gyvenimo Žurnalą, nuo
pat jo leidimo pradžios. Bet “ži
Vytautui Didfiajam užripradinys
” darosi kaskart įdomesnis,
numeruodamas
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu. kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jb jbebūtą ir kur
“Pavasaris? j&unuolį-lietuvj S> begyventą,^ jo neprenumeruotą ir
aukles doru, kilnia, energingų, są neskaitytą bent nuo 1930 metą
žiningu, narsto, ištvermingu.
pradBos.
* .

Vytautas Dldys&i pats tokiu bu-' “židinio kaina Amerikoje: met
vo ir tokiais nori matyti visus a- —84.50, pusm.—#2A0; Lietuvoje:
tefties lietuvius.
met -r 85 lt, puma. — 20 it

americanline
27 Whltt^all Bt, N«w York
JA) N. LaSaUeSt, Chicago, nt
248 Vashlngton Bt, Boston

tekainuoja 5 lit

ė,

Per Gotbenburgą, Švediją.\\
Su'artlmals suairiekimals su .
Klaipėda, c
Puikiais Motorlaiviais

GMPSHOLM
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10 DIBŽIUUŲ TOMĮĮ

“PAVASARĮ”

COLUMBUS
NOBTN GBRMAN

Pirmininkas — V.. T. Savickas,
451 E. Seventh St, So. Boston, Mkaa
Vlce-Pirmlnlnkas — A. Naudžiūnas,
~ 885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — V. Tamollunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.'
Fin. Raštininkas
D. Llngevlčius,
62 Adams: St, Dorchester, Mass.
Kasteriąs —r P. Kleponls,.
266 Bolton St^So, Boston, Mass.
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrų
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainėj,
Fifth St, Šo. Boston, Mass,

pirmininkas —. Antanas Macejurite,
450 E. Seventh St, So. Boston, Imą'
Vlce-pirm. — Povilas žirolis, . . įgSg
554 E. Fifth St.So. Boston. Mm/
Protokolų Rašt — Adolfas NavlekM^f274 Bolton St, So.. Boston, MtUBt "M
Finansų Rašt — Juozapas Vinkev«S»ą
450 E. Seventh St; So. Boston, Mąa£
Kasierius — Andrius Zaltedtas, ’.^
702 B. Fifth St, So. Bestai, Mass.. t
Maršalka — Kazimieras Mlkalllonlt,
906 E. Broadway, So. Boston, Mteį
Draugija D. L. K. Keistučio laiko
nėrinius susirinkimus kas antrąmedėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių
Svetainėj kampas E ir Silver Sta,
So. Boston, Mas&, 1-mą valandą pe
pietų. Ąteidami atsiveskite^ dranfll
naujų narių su savim prie draugijos
prirašyti.

ŽV. KAZIMIERO R. K. D-J01
VALDYBOS ANTRASAI

“Vesti agitaciją spaudoj
ir gyvu žodžiu. Šiai agitaci
jai panaudoti ne “Vien nuošaiai rengiamus masinius su
sirinkimus, bet ir įvairių
darbininkų
susirinkimus,
šaukiamus kitiem reikalam.
Paaštrinti kovą prieš visų ti
kybų bažnyčias ir surišti ją
su vedama akcija prieš'Sov.
Rusiją; Kalėjimuose komu
nistų šventes pažymėti revo
liucinėmis dienomis. Spaus
dinti įvairias knygeles, kai,p
pav., “Pasakojimai darbi
ninkams,”
“Pasakojimai
kareiviams, ” ir 1.1 Jas iš
platinti ten, kur komunistų
darbas nevedamas. Knygelės
ruri būti su krikščionių de
mokratų firma. Jos dalina
mos tamsiems miesto ir kaimo darbininkams, federaniamsir 1.1.”

-i—
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Dr-ja. O jos rūpestis sušelp
ti išeinančius ir išėjusius ka
linius rūbais, pinigais ir pro
tekcija, taip pat prisidėti
prie kalinių švietimo kalėji
me. Tos Dr-jos metinė apy
Charakteringa, kad centro
varta siekia kai kuriais me
komiteto nariams griežtai
tais net iki 4000 litų.**.R-tas”
uždrausta dalyvauti kuope
lių posėdžiuose ir, bendrai,
5 Dieies Ast^ Vasieny•
lankyti kuopeles. Visas tas
PER CHERBOURG —
- 6 PER BREMEN
kompartijos darbas paveda
keliaujant Iš Lietuvos ir į >'
mas apmokamiems darbinin
LI ETUVĄ
kams, kurie gauna visai ne
grelčauslate garlaiviais
proletarišką atljįginimą. E..

BREMEN

mokslininkas paėmė žmogaus poilsio metu sunaudo
jamą energiją.
. ■
Pasirodė, kad bedirbda
mas žmogaus sunaudoja kas
valandų daugiau jėgos, malkakirtis —160 punktų, skalbėja—r 159, malkų liovėjas
— 156, akmenų skaldytojas
—126, tarnaitė kambarinė—
87, ^stalius — 68 ir kurpius
— 39 punktus. Iš čia matoSi, iad kalbėjos' darbas nė
kiek ne lengvesnis už malkakirčio darbą. > Ir apskritai,
moterų namų ruošos darbas,
ne lengvesnis, o kartais net
sunkesnis už vyro, dirbančio
kokioj nors dirbtuvėj ar fa
brike^ ' Z

KUNGSHOLN"
ir 9

S. S. DROTTNMGaOLN
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1930 Metais Išplaukia

*

Lcioas
II Veto Forto
OR1PSHOLM.......... RugpluGoF
KUNGSHOLM .... Rugplučlo 16
DROTTNINGHOLM ..Rugp. 23
ORIPSHOLM.............. Rugsėjo 6
KUNGSHOLM.......... Rugsėjo 13
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 20
GRIPSHOLM................Spalių 4
Muku laivai yra greiti, dideli
ir modernlAkl. Išplaukia bevelk
kas savaitę ii New Yorko ir at
gal. Jei Tamsta manai atlankyti
savo TBvynę Lietuvą dėl jilatee*
nlų informacijų kreifEkis prie arGausio agento arba pas:
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Londono

klavimo sutartį.
Amerika,

nusigin

Sulig jos,

Anglija it ' Japo

laivynus tik

sayo.

didinti

sutinka

nija

tiek, 'kiek,

-programas

-sutartinas

jų

“

.M

♦

A-C

kiek

viena skundžiasi esant

■L

pakartotos.

lijoj ir Japonijoj, dar dau stybi susilaikytii statyti dau

natą

-4
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^"Naujienos” rūstauja, kad kulbelę suės.”

padavė

|t^iJarbininkas”

ži-

K^ų apie socialfašistą Hitle-

ir padarė pastabą, kad so-

diktatūros.

Girdi, vi-

prieš visokius

įaorii bolševikai, ar juodi
•

Įį^*^*- ’***•?

~

^Naujienos”

tvarkoj,
prie

tiy

' '

,

-

pridė-

W

•’ •-

1
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Uf I

žiaus ateina tų žinių užginčymas, o iš minėtųjų salų po

paduoda

“Vil

senovei ateina svaigalų. Vi-,

ną
*.

-V

tei^

į

šiol rinkdavosi

pasilinks

Gegužės 18 H. apie

9 vaL vak. jaunimas susirin-

^ąįsocializmo išsivystę#

vukit,

litikieriai

rūpi

kuriems

žino

1

*

uRliuta-

/ ..*^—■—

Amerikos gydytojai ir fa
tięins' darbinin

brikantai

kams, kurie sunkiuose dar

Jaunimas ėmė šofcti.

pasirodydavo ne-

ĮreilviįLi lydimas (trečias ka

pė apžiūrėti Korkutį ir nu

reivis liko priemenėj) ir lie

vežti Vilniun.. Čia šv. Joku-

Tuo

bo ligoninėje išgulėjęs 10 d.

Korkutis pa

Sugrįžus jam namo, jis buvo

,

pa- met

Jokūbas

masis, bet už kauciją paleis

Ijos respublika buvo sutver

tas.

lengva,

sakė, neturįs teisės tai pada

bet

ryti.

Tuo metu, kai Jokūbas lis

I

ttjos

Jonas Korkutis

įkūrimo triukšmas; Atsigrįžęs pama reivį.

respublikos

Tikrai, sumišimo me

įsidėjo visos partijos, bet tė, kai kareiviai mušė jąttnij- tu nukentėjo ir vienas karei

prisidėjo.

IŠ

teisybės,

mą, jaunimo vienas kitas į- vis?

®i'J41 įkūrė karo pjalaimėj i- kibęs laikėsi šautuvo, .hjuoz&l
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Jtjenaudingi, . duodavo

nimumo. -

Bus dar kiek tiek neišpar

jei

‘,

Reikia

*

būtinai

m nori

pasisavinti kreditą
fal Vokieti jos respublikos į-

mbliįp,
tai mąs/stHtifbm su» i A W f1 !■ nT •T: W

vio durtuvą, pasuko trobon.

mietai.”

Tuomet jį ir perdūrė. Su
žeistąjį Jokūbą Korkutį iŠvędę }< kįąataSi.
apdaužė.

notas, bet iki Šiol
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kai

johfėrių

/

dėjo kalbėti, -buvusieji
važiavime

miništerių

su

kabi-’%

neto nariąi išėjo iš salės.
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Amėrilde- jęs

juo

vaidmenį,

biau,‘jog

’ puspenktos
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valandos.

negalima

la

abejoti,

lota; kuris pastebėjęs,

pusės

ti svetimos* nuomonės ir lai

paramos

iš

mūsų vyriausybes.

r

Aišku, kąsis tik savo

>'•

kad

p.z Voldemaras nemoka gerb

širdžios

.4'
"*?.

vęs žodį ir gen. Įeit, J. Bu

kad jie čia susilauktų nuo

nusistatymo.

jog tokie specijųlizuotieji ū- Visv dėlto, sako, tokio, žmo

kiai geriau apsimokėtų prie gaus

arba

miestų

punktuose

negalima

z patogiuose reikia

pamiršti

šalims

ir

’

susitaikinti.

komunikacijos Bet tikrumoj prie jokio su

atžvilgiu.

/

Jau. daugiau

rizikos

sitarimo neprieita.

rei

kur

it

mu šioje srityje, daug nau
gyvenimo z ir

teelimkos

į

geresnės

mūsų prekybos

sritį įneštų.

kurpiai

sudaryti

negalėtų

pas mus pavyzdingo čevery-

j

kų fabriko (jei vienas kitas

šykįs nepasisekė, tai trečias
galėtų

kodėl

sužinotą,-

būtų

jeigu

pasisekti,

Z*

<•
"Z--

tik
apie

.V '.*

.n^asjsek

Tarpe grįžusių Lie

tuvon mūsų išeivių, ištikrų-

Lietuva mo

čiutė neatstūmėjų, savo vai

kais

pripažino^ ii*

<

jtfos.

-

globojo

ži

ir

galimybėmis

Vis dėlto būkime atviri ir

raeijonalizmo.

..

.

gais.. lieja, reikia pripažin

Bus

naudingais ne visada tinka

Šioje srityje
pramo

lietutis

Šiaulių,

arba

netoli ganizatorius labai daug turi

bent

gelžkelio, kad nesunkus bū žinoti ir mokėti ir turi turė
tų privežimas produktų (y- ti

pač

cukrinių

runkelių)

gausybę

įvairių

talentų.

į Ir sėkmingai veikęs kitame

gelžkėlį.' Einantieji į žemės krašte

į

net ir dre- gai studijuoti, tyrinėti, pro

nusausinimu^

jektuoti tartis — kol galės

tarpe

inži-į

kvalifikuotų

rių,

greta

kurie

klai

pa- vyriausybės buvo klaida, jog
buvo įkai neužilgo po; karo sutrukdė
neužmbkė- masinį grįžimų pinigingų a•
merikiečių Lietuvon nėleisA _-L . s_

/-

aukštos

kompetencijos turėtų dar iri

Tačiau tikė

sąžinę.

kime, kad amerikiečių tarpe

; .

J

Antrai

kategorij ai

klausys visi tie,

atsivežę
bet

kurie turės/ ?

tiek kapitalo,

šiek

nenorės

pri- //

daryti

rizikos; ??

To<

bijodami jo pražudyti.
*
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kie galėtų įsigyti nuosavybę; •
mūsų miestuose

liuose

ar

mieste- X/s

ir tenai apsigyventu'

.y

nuo-8

iki 12%'

(kartais iri,.--

daugiau gryno pelno. Lieka^lj;/
bius centus jie saugiai galetų įdėti'į mūsų valstybinių'’^^

’-'Š

tiktai,

kad jie

turėtų tam je į šią sritį eiti nusmuko.

to,

amerikiečiai

Be O tie dėlto buvo

ir

tokių,

ūkininkai kurie atsilaikė ir sėkmingai

Jie savo

vįeną įkitą to galima įr Lietuvoje pra

praktiškai

'dirbusį monę verstis, tik* reikia mo

vimo, pakavimo, siuntimo ir sglygų
Panašių

specijalistų praktikų Lietu

mnie

va įar beveik beturi. Tokie
atliktų
svarbos

bą.

Lietuvoje

dideles

instruktavimo dar-

Juk Amerika i gdrsi yjra

Lietuvoje sėkmingai galės
vystytis tokia pramonė, ku
ri čia pat turės pakankamai
žaliavos, yra vietos pas nuri

PPife

V

jas. Ir šie mūsų broliai bū

tų kraštui labai nau
>
Jie sustiprintų mūsų miestų
►adrlietuvišką gaivalą ir pa<
_ tB- ^5jr?
dintų pagrindinį mūsų kn
•
to apyvartos kapitalą.
Grįžę amerikiečiai galėtų
dar pasiimti ir ypatingi;
jiems pritinkamų uždarinį

S

— mūsų krašto kerov^š k|
limui. Tik tattl visBfti>teiM|
ypatingai geros organiwurf

jos kaip šiapus, taip ir ana
Atlanto: Aph tųosy^įES
linų apdiriumo ir šudiminei
k
<> fuaūždatiuluijbčimieąfc
.
premenei., medžio darbų
1

savo toje srityje pažanga.

.1

o

bankų akcijas, arba į Žemes
kos pagalbos suteiks Sa ir sritį. Maž ne visi amerikie
’< Banko ruošiamas obligaci-^ /
mūsų,vynau8ybč.
Svarbu čiai; kurie pabandė Lietuvo

Mūsų tuolaikinės pardaviiūo darbą.

E

dar bus svarbiau turėti sa- u

Atatinkamos tecb’iiis- aktingai eiti čia į pramonės

Tačiau me mes žemės ūkio produktų rūšia kyti prisitaikinti prie vietos

V • •<

Žinoma, gal

naują

netolima jau pokųrinė pra- tų mūsų kraštui, jeigulatei- pavyzdžiu įrodė, kad vis dėl

Kalba
TuL pasąųU*'

tų darbininkų.

Mūsų miestuose namai neša *> ?
atvažiavęs

mai buvo pasielgiama. Mūsų labai naudingai pasitarnau saV0 įmone® vysto.

au gęs' Dmitraukoj e.

turi pakankamai kvalifiktio- /

pra

čius netoli didesnių miestų, nininkas, galima sakyti, yra
Z* ■
■
*
•
k.
ą.
Kauno,
Klaipėdos, pijonierius.
Pramonės
or

ti, kad ir su sveikais ir su liUdso kapitalo ir notoz

r fjį ;

Juk šiose srityse jie

'

Gal sunkiausia

Svarbu būtų

mūsų navimu, ’ jeigu tam bus rei

galintieji būti naudin

13 - > SifeL .

riko?

gražią

ir jiems patiems naudinga, monės sritis.

kraštui labiau bus brangūs kalas.

merikieėius.

pidso lietuviai rakandų fab

ir

ūkį* turės pasirūpinti žemių kraštą jisai turi daug ir il

kad

dfaiidRa- y -•

nierių ir įmonių organizato- ge

krajų,” tėviškes, oras pagy-

liegėlių buvo.

iabrfeo; a^a

Tik kad nenu

turėtų jie pirma

jog amerikiečiai no lygomis

> -«*

IietuvlsKąt

mir

Amerika

vadovauja

kad 8kverbtūsi į ūkius, esaiir kiekvienas

KorkU- dų -it jie.

Jųkūbas Korkutis- gimęs ir

tv

centras degtų,

dvaro

kad pa eitis- buvo .gausinga klaido vežtų su savimi

pridurti,

J. vo tardomas “pliutanavas;”

Tai Korkutis, pr$jo prie durų, šis karią

aksijoma. bet, pamatęs'atstatytą karei

socialistai

•

čiai ir čia galėtų atlikti pi- Tačiau pertraukos metu ga

ūkį ir aktingai dėtis prie jo kybą.

vieni ‘klydome/ Darė

«

.

kiaųŠi- demaras suvažiavime kalbė

ir'

vesti progresyvų žemės tik po to eiti aktingai į pre

^gtL^monatthįją subyrėjo kareivai ir ėmė šaudyti.

istorijos

f

’

Št.” dar priduria, kad Vol

siškiai grįžusieji su patyri

i

Gal mažiau rizikos parei

mis iš atžvilgio j brolius a- žmogų,

respublika.

♦

gaminimas,

tą riziką sumažinti iki mi visam pasauliui; Tad ir mū

n^t . Dėl nepasisekimo ka- Kilo klyksmas. Visi pasilei vasarį vienas kareivis nušo
U fronte ^kaizeris
turėjo
do bėgti iš trotios, išbėgo ir vė Korkučių arklį, dėl ko bu

įKįąikūrė

■ v
.ty
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'
Kaip p. Voldemaras pra
it;

vo ržmones gerai pažįsta.
**

sėklų

pihkyste ir kiti.

■ <
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ir tokių atsiras.

gerų

patarimų važiuoti “į senąjį

sėdi Lii- nės,

kilo mas, kad primušęs vieną ka

Užpakaly
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Jokūbo Korkučio bro ir pageidaujami sveiki žmo

®in pareiškimui įtikėti jau Korkutis kalbėjosi su “pliu- kiškio kalėjime; jis kaltina

taip lengva. Prie Vokie- tanavu,,,j

■

suareštuotas, kaipo kaltina pasisakykime,

prašė leisti nors valandą pa.-

šalistų pastangomis Vokie- šokti; bet “pliūtanavas” at

iu/ ~ Pareikšti

įr jų ir mūsų

'

jų nemažas nuošimtis tų pa

•X

seiškia. kad dauginusiai so-

-

važiavime, neš jis, sako, sa

daržovių

bus parduodamas. Nėra abe rai apsipąžinti su vietos są

buose netekdavo sveikatos ir dysiųs.

laiko jis.sugrįžo dviejų ka- teko. Atvyko kapitonas, lie

pė visiems, skirstytis.

“Naujienos”

I

!

. .
■

hrofe pageidauja, bet neišdrįs-

^Toliau

dienio įvykių tautininkų su

Ta proga liepos 1 d. “Id.

bus pareiga tempu

celiuotų dvarų,

»

kur

pareikšti. •

sekma

auginimas,

kalaus grįžimas į žemės ūkį. jo

-'-v-K.

didžiulio

paima

tie

savo tikslo
siekia Nedaug trukus atėjo “pliųAmerikai
įdrąšiai. Jie nori pasaulinės
tanavąs,” pasižiūrėjo ir nie
proletarų
diktatūros ir su
ko nepasakęs išėjo. Po kiek

Sįa’td

po

nė

pasikeitusiu

he-':?>

laiko

v

rės

navas” žodžiu leidimą buvo

fjBias gi kad ir labai diktatū-

‘..S1'

padėjimą

bortinį

vaisių

gentų. Prekybo? teehni

tat (Vladas Lapiniauskas ir

“pliutanavą,? paprašė leisti

SocialiZ-

>=+

dentui pareiškė, kad jis.da*

ginimds,

jog > dadguma

mol

jonės,

įeina ir

nesislepia.

prekybas ir pramonės kėli*

mas ir iš Giražepo sodžiaus,

davęs.

Auomį

gali

111 Ai

Jokūbas Korkutis užėję pas

Komunizmas bei

^.bolševizmas bent

apsigyventi, ^darbuo

vienas* kitas

įsigyti turto ir smagiai jaunimui pašokti.

^pagyventi.

Francij ai

---------------- ----------------- -=--------- —?---------- r-

Sp-

Tai neužbaig

būrys,

Amerikie

galętų

būti: cukrinių runkelių aū-1

•z

■

klausimas.

pranašadja,

-Z

<o pas Vladą Lapiniauską į

iąs “dalykas, tdi skysta partiJa be ateities ir tikslo; tai
.oportunistų

»

* •
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kivirčai, kurie, kaip kitį po

Kadangi buvo atėjęs jauni
prasmės.

čiams

sritys

Tokios

tyje.

kad

nepatiko, na, ir toliau eina

ar

^alizmas be komunizmo ne

tiri

Ar dar yra Lietuvoje ne
galimybių

je ūkio specįjaiizavimo sri

I- mą, ir į nenorinčius tos ri

da būrelis mažu, greitų lai- atnešti rimtų pasekmių

kyšite, kad komunistai. Bet
tie komunistai, ar ne

krašto

Nežinia iš kur- atsiran

ja.

Ša-

♦

atsakymas

neprivąžiuoja Toks

Amerikos

S-*

nusiginklavimo

čiau per 12 mylių ir'susto

minimus (pašokti) be jokių
leidimų.

kas gi

Voldemaras korespom-

ru..

pirmieji

pasiima

sustoja,

prie

diktatūrą

Iševikų dar nebuvo.

. ..

4-

s

tis ir mėginimus daryti šio

" ateina^

jiems reikia,

Dmitraukos Jaunimas ligi

Paryžiuj? Tuomet

m.

šakomis,

įvaironns

kiai su

paukštininkystė

ją grįžtantiems išeiviams.

Manome,

-

Straipsnelį

dedame ištisai.

komunos

tį.

giaUriš V

Norite

kas sukėlė kruvi

St.

į

*
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'

leido ir konfiskavo tą iai-

, craščio numerį.

O

nukreiptos

Pietre salą, ųęs iš jos dau-

mą), kurio lenkų cenzūra ne
< *

akys

sų

zacija ir saugiau jaučiasi iv

kalaus prekybos sritis.
Į jų
ji zikos daryti ir tik savo ka
pitalais galinčius prisidėti galėtų.eiti tik tie, kurie Amiriu.noru prisidėtų, bet su
prie ekonominio krašto kle merikoje Jau turėjo prekysąlyga, kad į skaičių Jung
stėjimo. Ir vieni ir kiti Lie-lboje prityrimo. Mūsų miestinių _ Valstybių
ineitų
ir
tuvai jmslabai naudingu< tai ~
ir miesteliai lig «Ai
šiol už
Rusija šu lįirkija. ,Ty dar
guiti svetimo kraujo ir d.vaprią^fc^rirį5Udarant

taliją į tai atsakė,

Pary

'
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faktas,
*.«

iš

buš ' sustabdytas,

\

(Jokūbo Korkučio pasakoji-

%ktiri?

Iš VVashingtoho ateiną prisidėti priį įkūrimo Jung

žinių, kad Svaigalų įvežimas tinių Europos valstybių.

bolševi-

sekretas.

ir

prirengti

dėtis į Lietuvos žemės ūkio,
pietinio Nevvfounland kran išskyrus Rusiją ir Turkiją,

/

niaus Rytojaus ” straipsnelį

v!?• nė

taip

sas neštų kuomažiaušia var

pabaigti jau maža

Francijai

pradėtųjų statyti-laivų. Ita

Amerikos prohibicijos su

Kad socia-

tai

tąi; jį reikės

K.

KAIP Iš TIESU BUVO
DMITRAUKOJE
“Rytas?

fašistus,

koje tas pareiškimas nekliu

L

do

to.

■ Jūsios : išskyrus pačių sočia-

prieš

.
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mūsų kraštui ir mūsų tautai

Ant popieros ta^ kaip mūsii tėvynei, taip ir į
prakti

ū^do spėsijali-

tačiau būtį jau laikiis ruoš

tyti naujųjų laivų per šešis go ir kuodaugiausiai naudos

klausia:

'

'

i

uistaį kovoja

yra

Bostono

jei

Sįją prieš visokius diktatū-

fJ&tų diktatūrą.

Lietuvon

natoriai greit su ta sutarti

rietas.

sakinio

būtų

amerikie

kad Francija nepradės sta

išdumt atostogų Į šaltesnes; atrodė gražiai, _ bet

l^socialist&i griežčiausiai ko-

šalininkus”

„

Žinomą_tas pagelbėjo, ir se

dama kiek kredito.

.

“

Eįififtkas būtų

'

f

lija tą žinojo* ir neparodė nė tis ir gražiai pragyventi S
klerikalų stiprinimo ranka siekia net
mažiausio
entuziazmo
dėl Taip> Tų galimybių yra la
protas^ I tai kol kas gali į Paryžių, kad sustabdyt
Francijoa atsakymo.
Apie bai daug. Čia svarstomajam
mą atsakyti^ kad mes nors svaigąlų įplaukimą į Jung
'pora mėnesių atgal Brian- reikalu/aš visus grįžtančius
tiek proto
turim,
kad ne tines Valstijas iš Franeijos
das buvo paęiuntęs pasiūly- norėčiau paskirstyt į dvi kapravardžittojam savo arti valdomąją salų St. Piėrre,
Miąuelon ir Langdale, ku mą visoms Europos valsty fegorijas: į galinčius ir no
mų žiopliais ir ignorantais.
rinčius rizikuoti ir aktingai
rios randasi visai netoli nu® bėms, taigi ar Italijai, bet

kad socialistai griežčiau-

i

-

kėtų siaura

atsakė, tvarkyti, kad grįžimo proce

Briand

mi apsidirbo, kad tik galėtų mėnesius.

kur

Mtiktatūru šalininkus, nežiū•'v *'
T
^rint kokio plauko jie būtų—
tgtyj

y
X -

rąasiųis

ffrimeiios užsienių rūpestingai

nėra ko, juk ir zuikiui duo

“inteligentiškai”

•3

kovoja

atostogų

dirbt

t-C

čių; grįžimas

nesūsi- būtina^

^alutiSri^jpdvi

metų. ministeriš

kiša mums ignorantizmų ir

?«ų kas skaito laikraščius, ži-

L

Čia įsižeisti

Pagalios “Naujienos” pri

Fcialistaf drauge su fašistais

me

geniali mintis f priverst ^ tailtys.
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bet giau laivų, kol tame klausi

Prezidentai Mooveriui atėjo
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Imi
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nu<>dugniai ištirtų ir kad čia
apsigyvenę galėtų atlikti pi'..Št
i«w4
sW>78^y.u*1
mingai mjisij žemės ūkio ga
.ąĄIŽS^B?^ iSepos td
l-.d;
mintojus su Londooo, Bei- v'/\; .
tydų
lų dien. “Volksblatt” aplypp, JJaiyįiausĮ Prahos, o
gal net' b» Bostonų New- rašo ąavp korespondento pkĮ
v55Yoiko, Ghmagos
įįtų 4idr sikalbęjimą
sikalbęjimą su
su p.
p. Voldėma-/
Voldema-/5

.
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skriausta. Daug buvoxtrukš- lijos ministeris Gfandi pa
•t \ «
'
darė pasįūl^iną,kad abi val- i/Jeigu
fno/su jos pasitasymil Ang
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Porą mėnesiii atgal Ita

to.

nu

giau tikėtasi Amerikoj,

X.

v

fetyfeių parlamentai ta sutar

ir

‘

Ą

leis.

Ihdomu,'kad visų trijų val-

timi nepatenkinti

.'

/•

X

voje, jog nepaėmėr..............
domėn
visasai sk&tįngu Mm gy• •• v
v Jž ir kiekvienas veninio ir mūsų krašto ga
mybos sųlyįų — ir dėl to
vyksto
laivas kur nors į New Vor- riek daugelis jų nudegė ir
įą,'kr iPiąŠ Ameriką, ma
savo Icąpiridus pražudę.
žesnieji gi iriasi prie sau ži
Kaip tėn nebūtų, yrą žennomo pakraščio, kur savo
“TW klų,J kąd ob skaudžios paį
krovį ir palieka.- ->
mpkos nepraėjo be ' naudoį mieseių vartotojais.
-<
a .
•* /
h: kad tos pa^os kįąido^ ■ Nors m^sų žemės ūkis ir
Tarp Francijos jr Italjos
lips
nėra dar pilnai 'priaugęs
širdingumo kol k^’nesima kUrios Lfetuvai įtek žąlpp
pridarė, filyje nebebus prie to laipsnio, kur apsiipo-

Amerikos senatas jau ra

tifikavo
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f Ui. pu*nKViecią ,
» *’* - » . rwwi
procesorium, n
ųę^lį l^iti kalbąs ap|ę$|j
JfegaU
Mprojetornim a. a.- kan. a, tas, kad mūsų viešame gyve- bebūtų .veikimą. Dėlto |
su *' paprastu

Alėkna

jm

darbštumu ir uolumu stro

piai rašo paskaitas apie Lie^

tuvos istoriją ir paskui savd
j klausytoj ams studentams jfesį

hune katalikai buvo ir šian

kia tikėtis, kad katalikų

dien yra labai stipri pajėgą.

nigų vienybė

'Mes .katalikai ne tik pasta-

visiems

tėme vmą’edę gražių bažny

drauge

studentai, kiltie
ĮuniVetsitętą

atvyksta į^
sąvo

pagilinti

ma musų proto įr sielos rei

vo profesorių tikrai pamils

ta ir apie jį visi su -didžiau

eilę or

randame visą

parašęs

■

Istoriją, kurią žadėjo išleis. •

'

r'-

Kan.- A.'Alękna, kaipo
- < .. . mokdininkas

I

Bažnyčios

Įti šv. Kazimiero Draugija.
I

■ w. ■

f

Tokie

'

■

'—“

Sąstate yra priešingos kata

likybei^ o

kai kada

ją, kąip. ligšiol buyo,

tokis vardas jąi bųs dra

— vis vieną.

ir bendros katalikų akcijos

net

'*

■

tat yrannoksliniai

tautybei bei valstybei

dar neišsemta šiūo straips

se visai nekatalikiško gaiva

nių visa tas, ką yrių velionis lo.
parašęs. Bet ir to pilnai už-

kąd

sau

imokslininko vardą

nauti.

žiumi.

Padaryti

bet

nigus, bet ir kiekrietų

darbą ir įsigyti turtą,

apginti.

liką be skirtumo lyties-^8

nesusipratimams

kame glūdi toji katalikų i

apleidžiame

cija,

nemokame jo

kilus, mes

savo

gvnus, kaiįk) teisėti savinin

(Bus daugiau)

akting

kėjimo apaštalais ne tik Į

kurios ręikaląūjąL-

kirto gyvybę žymaus Lietu- pozicijas kitiems, ližuot jas piežiai.

vūą istoriko.

Leonų

dabartinių pb|

baigiant

mes katalikai mokame pra

Tat birželio inėn. 12 Kokiems

d; negailestingoji mirtis pa?

pradedant

Dėlko taip yra? \Matytj visus katalikus, padaryti

garbingą dėti

ūžsitar-

poptoį

Kai gina mus visa eilė

Žinoma, toli gražu, katalikų sudėtas, yra ranko

telika,

Svarbtų fi

likus suvienytų. Prie tok

'nuopelnai ą. a. kan. A A- kada tokių draugijų turtas,
[leknos.

Feden

savo jinai būtų ir kad visus ka

dabartiniame

bet

dą^

Ties naujų kapu)

organizacįj

didelę rolę. Tačiau pažvelgę tokios organizacijos vaid

ja kurio nors šventojo var
Lietuvos

katalikų

vaidina jas ir draugijėles, NesW

gyvenime

viešame*

ganizacijų, kurios tebenešio
plačią

goj

gijų ir organizacijų, kurios kuri sujungtų visas draų

likai

turėjo

jiį j

kalus, bet mes davėme pra- lėtų pasireikšti vienoj gal

Bė to girdėjau, .kad kan.

Alekna

apibėndtihs

netolimoj praeity mes kata Ar..jinai vadinsis

sia pagarba atsiliepia.

A

dirbti

kunigams

bendrinamo priemonė pajį

patrinkto mokslų ^pecialybę^ džįą visai eilei įvairių drau

(semia brangias gurias ir sa

1

akstį

kimų parapijose. T<^ojį

Lietuvos jauhųoliaį čių įr mokyklų, kurios rūpi-

skaito.

duos

kai.

R.

Tokių nusileidimo prie

A
nesūge

Jeigu ligšiol

K. Federacija

jo suvienyti

katuli

visų

žasčių netenka ieškoti neka- tai dar nereiškią,

talikų tikėjimo principuose. buvo negera.
Į— Kitų kraštų katalikai su-

[geba savo pozicijas išlaikyti.

Žh&rija^gj

pažąnį

mnias reikalauj a
dėlto laikili bėgąrit^^S

rųi

Priežastis glūdi mūsų apsi- racijos konstitucijoj
Įleidime ir mūsų nenoref Jtofe lingos įvesti kai kurios

dienteibalauiairne- smul-

kėjimo ir ne lokalio

gandintojo kipšiuko

ninkas

rolę atlieka.

katalikė

Mes lietuviai

blogą gyvenimą. Tas seimi

nio)

Žmonėms taip

'darbo,

tamprios,

daryti neleista.

bet

(vieti

reikalauja

organi

stambios

zacijos, kuri atstovautu ka

metikoj
niskos

n

nesudarome

vienetosr įęt>^

mesęsame skaitlingoji
ma,

Amerikos

IŽO miu

Ar jau aišku kas žmogui

talikų. vardu savo'žodį mūsą gyventojų tarpe mest i
reikia daryti su girtavimui
i svarbiais tikybos, tautos

ir ką tereiškiame, jeigu ej

į kai kad netmūsu nepriklau- vienu J Bet
somos

TIES NAUJU KAPU

veikimo

jas kapas primena, kad vie-

maičių Dvasinę Seminariją. *

nas visuomenės narys pasi

Po

šalino iš jos. Kiekvienas ka-

ir, kaipo gabus klierikas, jis '

siauresniam
'z. .

ar

platesniam

žmonių rateliui. Štai dar ne-

išsimėtę po įvairius plačios visai

- r

/

ir

• ■

Įtei

tada,

[mintys, pasirodo

/ seniai,1 iš anapus Atlantiko,
katalikuose

vęs/18&7 m. jis gauna teo-

h - . i."

-

kupo,

kia džiaugtis, kad mano Šios turime

Akademiją. ‘

tik

Ne

tarnauja katalikai neturime savo

smulkiepis reikalams.

joje pasiūdija- į

ato

kitokioj ‘ švi esoj.

. .

.

Z

vo teologinės žinias į Petrą- ;
Dvasinę

reikalai

Amerikos miestus, skursta— pamanykime.
medžiaginiai

metus

Aihri
jųceiiti

su visais

suprastinti katalikais per

yra siunčiamas pagilinti sa-

Tris

ųįiįi

privalome

ir brangius aparatus, kurie, dvasiniai

keturių metų ją baigia ;

pilio

ir

mūsų spaudos komplikuotus orgtoizaėijag. _

j-

jaustnų

pne

turėti} ryšius

centras
ir

sutvarkyti

Kiekvienas atsiradęs nau-4 kunigus, 1890 m. stoja į Že- 1

"
• • •
•
pas teikia skausmo

reikalais. patys savo viduje, mes i

Tėvynės

Stiprus organizuotas katali
ku

sųsiorgani

bet

visoj

Amei

tik vieną motis

kai ra. O kiek mes

turime ’

reiškiasi sul torių, kurie,, kaipo vj

jau

iš Lietuvos pasiekė Ameri
ką "labai

liūdna

žinia

apie

logijos

stiprių^pastangų suburti vi

laipsnį.

kandidato

lų

sas kataliką pajėgas į vieną reikalų žinovai daug
lėtų patarnautibenaršo

Tais pačiais metais rugsėjo

atsiradusį

kapinėse

Kauno

birželio 14 d. naujį kapą Šį

kapą užėmė Kaimo Metror.

s

likų vadai yra kunigai, tai

'

I jie

~

polijos kanauninkas, Lietu

iKan.

A.;

vos universiteto profesorius,

šv. Kazimiero dr-jos centro

valdybos narys

/

[didelį centrą. Kadangi kata

21 d. tampa įšventintas į ko?
nigus.

Anta

kan.

.

Alekna, kaipo

kunigas

[pradžioje

■

tokių yra, pro kurį galėtum

nežymiai praeiti.

Tas kapas

stiprinta

gas ir akademikas A. Alek

į

'skiriamas

X■

rauti* įr drauge eiti kapelio?;

'
|į

jamas.

Ties tuo kapų ir-aš,

/

' ii

z ijoj e. v via vos metus paku
nigavęs ir įgijęs Rusų* vai?

vienybes

duoda

kad

X Dėlto Wį‘IhtOl

kančiais metais 1898 nu pele

dė tus po didžiulius miestus

Kan. A Alekna gimė 1872 kėliams Kaunan Karmelitų

[musų tautiečius ir tuo t^ūdu
duoda kunigui klebonui galihtiybfs Jikaliai suvartoti tę

. *
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m. gruodžio 7 d. Kuru kai- parapijos

Radriliškio

vikaru,

kame

Pradžios

tais Vėl

keliams

į

Rokiškį

mokslus išėjo vietfjfe. ’ Pra , vikaro pareigoms eiti
dėtąjį ’ mokslą
Siaubu

iš-

parapijoje, boba iki 1903 m. Taiamir-

Šiaulių apskrity*

toliau ■ tęsė visą

rimnazitoie.

laiką

Tosi Pinigauja

kun.

A

Greitam > pardavimui ir lai

Itors

Alekha

nai, t8
eonaolu.

stambiuoju e-

■

flt -T
■

r.
F

z

Lietuvos!

kataliką

tą.

( .

viso pi

lio katalikų centrais, o

daug

džios nepasitikėjimą, jau se

• y -. * -

v

Taip pat būtų reikalj

ir su

kaipo menka tos visuomenes

t dalelė, norėčiau stabtelėti. *
11

-■ ■ Tarybon

Antanas 0. Arižinia, x
,»
X 182Dotfglas‘Ave.,
•
" ' ■ PrOvSdeėee, BĮ L Į

no pareigas vietinėje gųnnA-

branginamas ir apgąilestau-

kunigų

visoj J

moj eilėj su
veįki- liksis. Tada mūsų kab
[mas eis planingai ir stipriai,
Veikimas įgautų ptetityi
[Mūsų liaudis turi stiprią orsimojimo ir mes kaipdį
[gąnizaeįją tai yra^pąrapija.
likai nebūtume
j Bet parapija, ypač čiąAmenasaulio tamsins oficin
[rikoj, sudaro atskitą viene
vilties,

ijgai litą ^lietuvių hpmipaš,

r

Šių metu

atgaivinta

[organizacija

vika- 1

Šiaulius

talikų veikimui
ir, pradėjo rikoj^

megzti ryšiai su

kuni- Į

nas Alekha.x Tas kapas be iš na dvasinės vyresnybės yra

Į

pirmutiniai

[vienijimosi darbą.
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įšventintas

Naujai

pų patarėjai ir savo ti
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Jinai tik suburia išsklai

|subUrt« pajSgfl katalikų Vfe-

Ižam veikimui. Tęn kjar paĮ rapijoUys mato ktoiigą, kle-’l
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jį pyragai,juokingi žaislai, prakaitingi lenktynevimai visiems ir visoms
1 parapija. Visas pelnas parapijai.

nesigailės. Skanūs valgiai,
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stiprybės juoku ir
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Aušros Vartų parapijos ū metę .
sukaktuvės

Į
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Kviečia CHORAS, MERGINŲ SODALICIJA, VYČIAI

y

nių darbų kun. A. Petraitis rū
pinasi savd parapijonų apšvieta
ir tautinio susipratimo ugdymu.
Labai vertina'katalikiškų spaudų,
jų platina, ragina gerus laikra
ščius užsisakyti ir šiaip visokias
patriotines pramogas iškilmin
giausiai apvaikščioja ar tai vasa
rio 16 d., ar tai Vytauto Didžio
jo jubiliejų.
*
x._ •

*1l.parapija yra seniausia A^ory< Joje ilgiausius metus gari klebonavo gerb kun. J.
fcaitis. Jo rūpesčiui ir triūso
stojosi bažnyčia, parapijinė
klą. Jo buvo vedamas visas
■inis ir religinis parapijos
Šalia to rūpinasi sutvarkymu
imas. 'Nenuostabu,'kad paparapijos ūkio. Nors metai laiko,
nys’su ašaromis išlydėjo sa<
kaip gerb. kun. A. Petraitis čia
rlimą kleboną ir tiesiog paklebonauja, o štai jau šiais me
s.tėyų.
tais gražiai nudažė klebonijos na
Kun. J. J. Jakaičiui atsisakius mą geležines tvoras apie bažny
^klebono pareigų, jo įpėdiniu čią ir kleboniją,'o dabar eina pa
jrėi vyskupo paskirtas gerb. kun. taisymai mokyklos namo. Ar gi
Petraitis, dabar jau metai gar- tai nesimato visur gaspadoriška ir
L ““Įi klebonaująs klebonas. Pa- darbšti šeimininko ranka? Ir ste
jonysį ilgus ‘ metus pripratę bėtis reikia kjin. A. Petraičio darb
kun. J., J. Jakaičio,' neįsivaiz- štumu: neima ir atostogų kad
į kad kįtas kas galėtų čia tik padarius reikalingus darbus.
niauti, todėl pradžioje ^nenuTaigi parapija gali džiaugtis
lė kas čia dedasi.
Vienok
sulaukus uolaus sumanaus klebo
/A. Petraitis.pradėjo parapino kun. A. Petraičio asmenyje.
. su dideliu taktu, tikru
Parapija ir toliau eis garbingu
ir pilnu jai atsidavimu.
keliu. Tai jau parodo vieneri kun.
?:tain parapija vėl pradėjo
A. Petraičio klebonavimo metai.
normaliai gyventi ir šianTenka tik gerb. kun. A. 'Petrai;
metams praslinkus, galima
Čiui palinkėti pasisekimo, sveika
pakalbėti apie tos parapijos
tos ir Dievo palaiminimo jo ncrra
ią i^ jos klebono, kun. A.
sunkiame, bet garbingame darbe!
> darbuotę.
..
/.
j,Skrajūnas
rus tos parapijos gyvenir {Į;
■ £ ■> 'S
..

.’y

Birželio mėn. 13 d. sekmadienį,
Aušros Vartų parapijos^ svetainė
je įvyko penkerių metų tos para
pijos įsikūriiūo sukaktuvės. Kiek
viena kūryba, kiekviena pradžia
yra sunki, bet. malonus yra pa
žvelgimas savo nuveiktų darbų.
Prieš 5 metus, toje vietoje kur
dabar "didingai stovi Aušros Var-.
tų bažnyčią, buvo tai paprastas
Woreesterib pakrašty,kalnelis su
įsikišusiais akmenimi ir keletą .pa
prastų namų Šiandien čia, ant
kalnelio, stovi graži bažnyčia, 'o
šalę jos puiki klebonija. Šiandien
jau čia parapijos centras; čia jau
spiečiasi Religinis ir kultūrinis tais
parapijos lietuvių katalikų gyve
nimas. Antros sukaktuvės sykiu
supuola, tai gerb. kun. K Vashri
viyri metai pasibaigė, kai čia
klebonu. Geriausieji parapijonys
ir sumanė šias brangias sukaktu
ves iškilmingai paminėti.
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WORCESTER, MASS.□

GAMBRIDGE, MASS.

Parapijos svetainė puikiai iš
puošta. 7 ;45 p. m. pasirodo pats
klebor^s kun. K. Vasys, svečiai
kunigai,. advokatai ir kiti. Jie
sutinkami, maršo griežimu. Štai
ant scenos pasirodo p. j. Glaviekas ir, šių iškilmių organizatorių
vardu, pasveikina savo klebonų,
svečius ir trumpai nupasakoja pa
rapijos istorijų. Po to vakaro ve
dėju kviečiamas advokatas Pr.
Bublis. Pasirodo ir jaunas, sim
patingas ir energingas adv. Pi*.
Bublis. Savo garžia iškalba, švel
nia balsu ir nmlonla žšvaizda^nokat ^ntsos suįdominti.
įvairindamas gražiais a
pakelti. Taį tenka'
.
palinkėti visai maliavos geležinę tvorų apie baž
-yra^vaisiai gerb. kįeb.
llį.tX
iy pajuokinti.
r:
riiijai,
ypatin nyčių ir klebonijų. Mokyklos lan
tos
parapijos
af*
:io darbuotės. Kun. A. Pet'
Po
'
ofieialės
dalies,
praside
da
z"
gai
vadui kun. K. Va- gus irgi jau numaliavojo. Garbė
£yra ne žodžio, bet darbo L.
L* tosarmijos
' I .?
D. K. Vytauto 500 m. mirties tikroji programos dalis. Čia pir
riui
pasekmingai
sunkių naštų tokiems parapijonams kurie nenu
aš. Jis atsidėjęs- klauso issukaktuvių komitetas
miausiai mergaitės ir bernaičiai, nešti ir vesti parapijų į šviesių
Sų ir .teikia suraminimų dvailstančiai darbuojasi bažnyčios bei
Kaip paprastai šios kolonijos gražiai ir originališkai pasirėdę, ateitį ir didesnei Dievo garbei
šergantiems. Savo pamoksparapijos labui
'
' " ’
? ; Kun. S. Stonis
kelbia rūpestingai priruošęs I ietuviai neatsiliko nuo kiekvieno atlieka Amerikos ir. Lietuvos Him
;
;Beprv
nas, o po to padainuoja keletu
a širdimi nesigailėdamas nei gero tautinio darbo, bet visuomet
gražių lietuviškų .dainelių. Po, jų
.' ■
is -- --X.
.♦.r
itOs. nei vargo. z, Ypatingai stojo į eilę ir atliko savo užduo
puikiai
atliko
keletu
dainelių
vie-.
tį,
taip
ir
dabar
ruošiantis
pami

iamasF įkalti katalikiškų su-1
tinis choras^avo vargonininko ve
>
i
irimų: jei esi katalikas, tai nėti Lietuvos Didž. Kun. Vytau
_ Blaivininkų. Naujosios Anglijos
damas.
Žiūriu
toliau
seka
piano
Nashua
’
iečiaiYravo
labai
suju

aiškus, katalikas ir žodžiais ir to 500 metų mirties sukaktuves.
solo — Juozo Putelio; Maniau, dinti kuomet atvyko iš pietų bū Apskričio ir šv. Pranciškaus para
ais jį išpažink. Visos pamal- Šios kolonijos lietuviai entuzijaspijos, Lawrence, Mass. išvafiaviatliekamos gražiausiai ir iš- tiškai ruošiasi prie šios tautinės kad tai atlikti išeis koks bent rys delegątų j Lį)S. apskrities Nu
maų^įvyks Palangoje rugpiūčio 31
ihgai. Tų patį savo apaštališ- šventės. Tuo tikslu tapo sušauk vyras. 0 čia pasirodo scenoje a- važiavimų. Jau svarbesnieji sve
d.
š. mi
pūolųmų,-xtų pačių dvasių sten- tas susirinkimas liepos 8 d., pa pie 15 metų jaunikaitis, kuris vie čių įspūdžiai apie Nashuą tilpo.
* •
nok atliko savo dalyką neblogiau,- “Darbininke” tįt tolygiai paliko
-Komisija stengiasi, kad šis išva
tmasi įnešti ir į organizacini rapijos svetainėje.
♦
kaip
kartais
ir
suaugęs
vyrąs.
labai
gražius
įspūdžius
mums
sve

žiavimas
būtų įdomus ir linksmas.
mimų. Beabejo tas viskas jeiPirmininku tapo išrinktas V-. Matyt Juozuke slepiasi talentas.
čiai Vienas ar kitas pasiliko gi Lietuviai turėtų paremti tokius
uja ' daug -.pasišventimo. Bet Alksninis. Laikinu raštininku iš
Tikrai puikiai solo Sudainavo p. liai įsmigęs. Diskusijos buvo rim parebgimus, nes Latvrenco lietu
A?Petraičio obalsis yra; pir-~ rinkta M. Jokubaitė. Sekė atsto
V. Putelienė, Juozuko motina ir tos ir naudingos. Tikrai krikščio vių bažnyčios užbaigimui reikalin
pareiga, o paskui asmeniniai vų ir draugijų užregistravimas.
riat, Eidamas tuo savo giliu į- Sekaųčios užsiregistravo: Šv. Ka Petras Milius. Abiem daininin niškos dvasios vedami. Sumany ga finansiška parama. Blaivinin
inimu už tai ir dirba, kaip zimiero parapijos — kun. V. P. kams prisiėjo ir po kitų dainelę mai ir rezoliucijos labai giliai su kai nutarė savo išvažiavimų turėt
judino klausytojų, ypač uolūs dar naudai katalikiškos spaudos. Tai
A Nėra abejonės kad geros Karkauskas, I. Navickas; šv. sudainuoti
Po dainų vakaro vedėjas kvie bavimasis parapijose. Lawrenee’o yra Svarbu retnt bažnyčių ir kata
js parapijonys mato savo dv.
Pranciškaus — M. Benevičius, V.
> darbus, juos giliai įvertina Norkūnas; SLRKA.116 kp. — J. čia pakalbėti šv. Kazimiero para delegatas, kurs (darbuojasi suren likiškų spaudą.
pijos kleboną kun. A. Petraitį. gime apskrities išvažiavimo pažy
1 »
Išvažiavimo Komisija
luomi kun. A. Petraitis užka- Baranauskas; Šv. 'Onos — O. Šli' < .z
Kun. A Petraitis su jaunystes mėjo, . kad tai darysiu pusiau su ;z
sau žmonių širdžių meilę .terienė; A. L. R. K.-Moterų Są- ,
vikrumu žengia ant scenos. Jis savo parapija. Nebuvo jokių gin
tingumą.
v
junga — ,M. Jokubaitė; SLA. 142 (dėl žodžio į kišenę neina, pripra
čų ir viri delegatai pritąrė ir pa
kp. — A. Pilvelis, V. Alksninis; 1tęs jau kalbėti. Kalba jo trumpa,
žadėjo remti. Be lietnvlškų' tvirD. Kun. Vytauto dr-jos — V. Au- (turininga, bet ir tai spėja savo
tai stovinčių parapijų negali būti
sukaitis, Mot. Vokietaitis; A. L. klausytojus ir pajuokinti ir rim
gyvų katalikų draugijų
•.
nepasistengs išauklėti juos Tautinės Sandaros 10 kuopa — J. 1tai susimąsčius pasiklausyti- Po
Liepos 7 d. įvyko vestuvės Si
baimėje. Išlavinti juos Ir {duoti Masiliūnas, S. Cvirka. ,Viso daly- .to vakaro vedėjas kviečia kalbėti
mono Uleicko su Marijona Legepinkis prieš {vairius gyvenimo
ir šias eilutes rašantį. Vadinasi ir
Pavojingiausi žmonių prie- vauja 14 atstovų iš 9 draugijų.
tavičiute.. Jaunuolė buvo gražiai
bė, netikėjimas ir doros nu1. Vienbalsiai nutarta dalyvan- ,mano .ramų sėdėjimų nutraukia.
pasipuošusi LiūHininkai buvo Dr.
Ypačiai daug pavojų yra
besimokinančiai jaunuome- ti ir ruošti^ prie paminėjimo Did. Bet užlipus atit scenos šiame at D. J. Hagerty ir Anelia ZaparausMšm beaimdHaančto jčtmi- Kufi. Vytauto 500 metų mirties ,
sitikime jokio sunkumo nesudaro? kaitė iš VTorcester. Kleb. kun. zlg.
k (k vadas Stol^kios mole psukaktuves.
7
x
metų leiĄHamaa koMatant suorganizuotų parapijų, Abromaitis M. S. surišo jaunuo
iHoluleMų m£ne«ini» žurnalas,
rūstaut pastatytų bažnyčių, klebo sius.
2.
Seka
svąrstymas
kokiu
būdu
. <•
_
' ■J
“U palengvinsite sunkių auklėjiniją,
esan^tiek
organizacijų
pa

tą padaryti Po ilgų diskusijų ir
Vasarinė mokykla prasidėjo. Bet
rapijoje;
tai
tiek
Čia
fĄktų
kad
kalbų
nutarta
dalyvauti
‘
bendra

kol kas mažai vaikučių jų lanko.
“Ateitis.”
- Buriri 22 Mota
4 r/
tik išpasakok? bet ir tai dar vi»- Vargonininkas juos .mokina. Jei
me paminėjime Waterbury»
Ir, motinos, nepagailėkite 10 lt
JUOZAS B ŠARKIUNAS
3. Palikta valdybai sužinoti ke neajnmri savo kriboje norėda skaitlius padidės yra' numatyta z
(e lt pusmeOul ir išrašykite
savo besimokantiems vai- basais nuvažiavūno kainas.
/•
mas viską įvertinti. Taigi tik pa gauti dar vienų mokytojų studen
DARBUOJAS SV
» sutelksite jiems džiaugsV
.
Išrinkta velkančioji valdyba: minėjus kun. K. Virio svarbiau tų juos mokyti.
Kfagti Ir nemoksleivlams.
VOfil A SON8 PIANO
itoa kaina: metams 12.00, Pirm. — Vincas Alksninis, vięe- sius nuopelnus, primihus jo /dide
Nashua’iečių svyravimas ir sti
KOMPANIJA .
įlAO;
moksleiviams melius
nuveiktus
darbui
ir
jo
ener

pirm.
—
M.
Benevičius,
rašt.
—
prėjimus
aiškiui
matomas.
Tiesa,
ptrimeSul BOe.
Buk tikras mne matyt pina pirkKaunas, Laisvės ALA A. Eiurys, pagelb. — M. Jokubai gijų bei sumanumų ir palinkėjus pfadeda šviesti; bet neturi drųsos siaut. Jokio komiso Bereikia notėti.
*-•
y***1*—
„
tė ižd. — V. Norkūnas, iždū glo- geriausios kloties ir ilgiausių me atvirai {pereiti į gerųjų pusę. švč. Ai parduodu tiesiai.
Pasaulio
«ahnjs
VOS!
gra&d,
bėjai—Mot. Vokietaitis įr J. Ma tų lipi sau nuo .scenos. Bet štai Širdies gerumas savotiškai, nejau
player ir npright planai. Nauji ir
ir adv. A Milleris pakviečiamas čiamai veikia. Labai nustebino . vartoti Orthoptonle VICTROLA ir
siliūnas.
t
Visi į darbų! Pasirodykime, kad kalbėti. Adv. Milleris VToreeater’y Nashuaiečh» žinia, kad p-lė Emj- puikus MAJB8TIO radio.
GYDYTOJAS
'esame tikri patrijotal ir kad mū yra žymiausias kalbėtojas. Slenka JĮja Elkevičiutė ir Kaz. KariausJMtalmt* Astatope
.Valandos: 2-4; 7—8
pas jį mintys po mintiftš ir nepif^tes buvo .slAp^ kurivinčiavoję
sų
giriose
teka
tikras
lietuviškas
>■'
r«M»
SSM»>taa<kk
§|ta*bull St, Worcester, Mase.
■
* J
/y< ’ .
junti,
kad
jau
baigp
kalMU
^*.
Borione.
>
'
Sis
.
ao
.{Mato
«£&
rJtr-į
WtOedar888S/ y

oi/. £_ .•

ir
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PRANEŠIMAS

NASHUArN? H.- S

Al NEMYLĖS TĖVy

T7

■

jį ten nunešti, kad dar jo
gražios -iškalbos j/asiklausytum.
Pakalbėjus svečiams, pakviečia
Metinė Šventė
mas kalbėti neseniai atvykęs į
Woreester’į naujas tos parapijos * Šv. Kazimiero parapijos moterų
asistentas kun. Juozas Aleksa. dr-ja po globa šv. Onos iškilmin
Nora scenoje kūnas atrodė kiek gai apvaikščios savo metinę šven
suvargęs, bet už tai aukšta ir kiK tę 27 d. iepos. Tų dienų iš ryto
ni jame dvasia. pasirodė. Kalba 9:45 bus iškilmingos šy. mišios,
gražiai, nuosekliai, ^apgalvotai ir laikę kurių visos narės prims šv.
kiliuos tmintys plaukte plaukių. Komunijųjin eorpore. Tų pačių
Ką jaučia, tų ir kailiu
dienų po pietą bus milžiniška ge
Pasiklausius kalbų paįvairini gužinė Labdarių parke. Visas pel
mui programo scenoje pasirodo nas šv.Kazimero bažnyčiai. Toje
_ įvairausių
jau garai dainininkė p-lė Apoloni gegužinėje bus į
pasilinksminimu
Minėta
moterų'
ja Stoškiutė. Dainavo Fausto arijų. Tikrai ji yra būrimoji žvaig- dr-ja yra bažnytinė draugija, ku
ždė-dainininkė.
Jos dainavimo ri daug darbuojasi mūsų bažny
klausytum ir, regis, niekuomet ne čiai. /Todėl kviečia visus į viršminėtų gegužinę atsilankyti. O savo
nustotum.
‘;į:
' - .
atsilankymu
patemsite savo para
Prieš užbaigiant programuikal- i
ba pats klebonas, gerb. kun. K. pijos darbuotę.
t Korespondentė
Vasys. Ne be pirmą kartą girdžiu
jį kalbant, bet kaskart jo iškalba
daugiau man .patinka.. Kalbėto
jas populiarus, Sykiu nuoseklus ir
įspūdingas. Savo kalboje klebonas
nupiešia tuos sunkumus,- kuriuos Rengiasi prie antrojo parapijos
pikninko
<
prisėjo i nugalėtų kol. jtas viskas *. .. >*< '■'
stojosi, nepaslepia, kad dar daug
Rugp. 17 Cambridge lietuvių
jų numatoma, bet esant vienybė parapijos antrasis piknikas įvyks
je tarp parapijoūų ir klebono vis Palangoje, Lawrence, Mass. z,
kas tai galim^į būsią nuveikti. , Gaspadinės jau rengiasi prie
Galop padėkojai visiems rengė pagaminimo geriausių skaniausių
jams, svečiamsj lrurie 'prie šios iš
valgių. Gaspadorius ir jo padėjė
kilmės ir po pagerbimo prisidėjo.
jai darbuojasi kad padarius gerų
,Tuomi griežiant orkestrui, ir iš- .pelnų ant auksinio laikrodėlio. Pa
siskirstoma. •
tartina šio laikrodėlio bilietėlį
Gražus paminėjimas, graži baž kiekvienam įsigyti.
nyčia ir klebonija, gražūs dideli
Atvykite visi Palangon rugpjū
ir kilnūs darbal!Malonu juos mi čio 17, sekmadienyje.
Rengėjai
nėt, bet sunku tuos darbus pakel
ti Didelę tų <ferbų naštų garbin-

NEW HAVEN, CONN.
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LDS. Kuopų Susirinkimai
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WATERBTOY, CONN

DAYTON, OHIO.

Liepos 27 d., 1 vaL po pietų įyyks LDS, 5 kuopos susirinkimas
senos mokyklos' kambary, Congress Avė. Ateikite viri. Valdyba

LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, liepos 27, 1930, -baž
nytinėj svetainėj tuoj po sumai.
Kuopos rašt. Z. Gudelis

-

C. BEOOKLYN, N. TK
Liepos 27 dienų, tuoj po sumos
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis
susirinkimas. Kviečiame gausiai
sueiti, nes turime keletu svarbių
sumanymų Atsiveskite ir savo
draugus(cs) prirašyti.
Valdyba

BBIGHTON, MASS.
\L. D. S. 22 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks penktadieny;
rugp. 1 d., 7;30 vai vak., Lincoln
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite
vist
. Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
L. -į). S. 28 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny,
liepos 27. d.,. 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St
Kviečiami narius (es) ateiti. Gera
proga-užsimokėti duokles.
Valdyba

OLEVELAND, OHIO
•Rugpjūčio 13 d., 8 vai. vakare,
Lietuvių Salėj Įvyks LDS. 51 kp;
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
nariai prašomi susirinkti Rašt.
kalu.
Valdyba

/

—>——MM

PHIIiADELPHIA, PA.

Z

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
rugpjūčio 5 d., šv.z Roko svetainė
je. Viri nariai prašomi ateiti į šį
susirinkimų ir užsimokėti senai
užtrauktas mėnesines duokles.
Valdyba
’

—----------------------------

ELIZABETH, N.

■

LDS. nariai turi rodyti gerų pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis
į susirinkantis LDS.13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugpjūčio 1, 7:30 vai vakare,
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai Nepamirškit užsimokėti duo
kles. ^Valdyba

•

3. •

8AINT OLAIR, PA /

LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, rugpjūčio 6
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai
ateiti jr atrivėsti savo draugus(es)
pritašyti.
Valdyba

LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpjūčio 3 dienų,
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami viri na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašytL
Valdyba
>
7--

*

Šv. Mykolo parapijos svetainėj.
įvyks rugpiūčio 3 dienų, tuoj
Mrionikit viri nariai atrilsnkyU po- paskutinių mišių, pobažnytinėj
ir mėnesines mokestis užsimokėti, svetainėj.' Kviečiame narius ateiti,
it mėnesines mokestis užsimokėti.
nes yra keletu svarbių sumanymų
M. Songaila
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organizacijos.
W0RCE8TER, MASS.
’
Valdyba
• •
.
LDS. 108 ’ kuopos , susirinkimas ----- — . . .. —
įvyks rugpjūčio 3 d., Aušros Vartų
N. s! PHILADELPHIA, PA.
parapijos Balėj. tuojaus po su
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin
mos. Viri nariai meldžiami pri
būti, nes tarime svarbių reikalų kimas įvyks sekmadieny, rngp. 10
.i
? Kviečia Valdyba dienų, tuojaus po sumos, Šv. An
driejaus par. svetainėj, 1123 Lembn
St. Kviečiame narius ir nares
WORCESTER, MAS8.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- ateiti ir kurių yra užvilktos duok
vyks rugpjūčio 10 dL, O'val. vakare, lės užsimokėti. Taipgi atsiveskite
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- nora po vienų naujų narį prie kuo
i
^eneeSt Viri nariai būtinai stri pos prirašyti.
kite, nes turime apsvarstyti keis
. Valdyba
tų svarbių klausimų. Be to, gere
proga užsimokėti duokles.

..'—:—.

• t

Valdybe
LOVELI*, MASS.
.LDS. 97 kuopos susirinkimas
įvyks sekmadieny, rugpjūčio 10 d.’,
tuoj po sumos. Ateikite vist Ge
rs proga darbininkams prisirašyti
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos.

* Valdyba

•’ * •

BALTIMOBŽm md.

Rugpiūčio 10 dieną, sekmadieny,
tuoj po sumai, parapijosravetainfla
kambariuose įvyksta LDS. 80 kp
snsirinkimMu Malonėkite atęiti vi
ri.
Kviečia Valdyba
... ..

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ‘ atsibus sekmadieny,
rugp. 10, tuoj po sumos, Lietuvių
bažnytinėj svetainėje Viri nariai
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas įvyks rugpiūčio 10, tuoj po sumos,
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti,
nes yra svarbu} reikalų dėl kuo
pos naudos.
Taipgi malonėkite užsimokėti
kurių yra užsilikę mėnesines duok,
les.
LD8.ekp.nft.
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pradėję mokytis.
-L-r

"* X * * A

num

indomiu programų. Nutarta pa
kviesti &v. Petro parapijos chorą
išpūdyti dainų programą, ir pa-

nai paruošti išrinkta? komisija ;ANeviera, K. Merežkevičius ir D.
Overka. Pikniko gaspadorium iš
rinkta V. Tamoiiūnūs, pagalbiniu.kais V. Valatka ir- Pi ZnjUolis.
Taipgi išrinkta apie tuzinas darbi’ yihkų-ių? ... - ■ •■<.♦ -f ’' »•* p
’
•" Svarstyta aį>ie D. L. K. Vytau
to mirties sukaktuvių paminėjimą
Bostone, išrinkta komisija pro
jekto pagaminimui iš Šių asmenų:
Ašmenskienė, Tamdliūnas, Valatka,Naudaiūnas> Ivaška. -Komisi
ja, turės patiekti Vytautų apvaikšeiojimui ruošti projektą- sekan
čiam susirinkimui, kuris įyyk^po
Sąryšio piknikui.
, '

GERBIAMIEJI;-^
rengti diisukviesti
tbininko’^

' ■ va*

.

Visus Kviečiame atsilankyti į šį išvažiavimą ir p

x

linkBminfHyrame ore. Visi jau gerai.žinote tą vietą,

jau kelintą k

? .-j-

n rengiama išvažiavimai.

YRA SKIRIAMAS Ii. D. s qįįĮ&
\ VISAS
TĘVI. Tad, kiekvieną kataliko yra pareiga paremti kai#
likišką spaudą.
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Visti lauksime atvažiuojant.
Pasimatysime Munchback ’s Parke, Roslindale.

•

'■

Kviečia RENGEJAį

PARSUUOD*
3-jų šeimynų namas. VMySliausi įtaisymai. Rendų neša irti $1,200 į metus. Geroj vietoj,,arti b£
čitį. Turi būt greit pardnot£sJP<ri
dilodū $1006 pigiau negu k>d>(nokėjau. 155 N St.,
ŠėiO. So. Bostone,
< A- |L-29j

ir paaidarė didelė tyla. Žmonės
gi stebėjosi fr sakė: Kas gi jisai yra, kad vėjai ir jūra jp klauso? ”
ir A. Mat ulį ir
V5 hr-lŽ?1

S*'.

Lietuvių S v. Pranciškaus Parapijos išvažiavimų i

Prie Forest Lake, Methuen, priemiestyj Lawrence, Mass.
A .

GERBIAMOJI VISUOMENĖ:—

Nuoširdžiai kviečiame visus skaitįingaįj

Pirmadienio naktį prieš 12-tą
mirė Juozapas Šūkis 37 .metų,,
savo namuose'299 Fottfth St, So.
Boston, Mašs. ' Jis -įžet Ketvertą
metų sveikatoje neįgalėjo. Metus
laiko visai sirgo ir lūipsniskai žen-

dalyvauti Lietuvių Darbininku Sąjungos i?, /

A. Apskričio išvažiavime, kur galėsite links

mai laiką praleisti ir tyru
gražioj Palangoje.

.•
*'• • v V a •
ti, pasišokti

pakvephoO

Galėsite maudytis, žaist-

*— •*'

** '*

oru

- *■- *•
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^ -. •
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ir pasiklausyti gražiu dainelių.

Programas bus* įvairus.

Mylit

.v

Dainuos šv. Kaži-.

mier0 para|)ijo3 choras išNashua,N. H. po
.vadovyste gerte Vąkgoninko Ę. K. ŠlapęlM<

I

švJ Juozapo parapijos chorąsrii^.

P0

vadovyste gerb. vargoninfa> LSokblio su dailiomis ir žaislais.^ Tikimes kad bus ir solisčių ir solistų.*

?Įžymūs kalbėtojai,

bus

lošimas

Kalta^

baseball’io,

t; PLUMBING ir
^rovms itmoAK oo,

TeL B. B, 4699-MMSSttl
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traukimas virves, įvairios rūšies žaislai,
| zika ir U.-ir it
Tad visi, kurie tik galite,

1

malonėkite dalyvauti šiame išVažiavime. UŽ- .«

Jnes
| tikrinam,lcąd
tikrinam, kad ąt^avę,
ąt^iavą, jnesigailėšit^ji^į^
bus dar irvisokių skanių vąlj

Visus širdingai kviečia
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Tel. Greenpoint 4428

Bedarbė

Vietos lietuviams gerai žinomas,
buvęs Lietuvos* Vyčių ,10 kp. vei
kėjas p. P. Šapikas, buvo sunko
kai susirgęs. Ligonbuty padaryta
operacija ir_ jau sugrįžęs pradėjo
savo paprastą darbą—Apdraudos
agentūrą. -

, Bedarbė didėja. Standard Oil
Co. paleido daug darbminjcų it
girdisi -dar daugiau paleis. Jau
randasi irriš lietuvių^keli, kurie
neteko darbo.
Vietinė populeri soŪstė panelė
S. Židlauskaitė ir gera ko riste p-lė
Aidukytė išvyko dviem savaitėm
atostogų pas savo gimines į White
House, N. J.•
x ■
P-lė V. Židlauskytė ir p-lė Krušinskaitė apsivedė. Abi gavo po
airišį. Jungtuvės įvyko šv. M. lie
tuvių bažnyčioje. ' Vėlesniais laikais airiai pamylėjo lietuvaites.
Bet Ona Mickevičiūtė sako: Jei
aš negausiu lietuvio sau už vyrą,
tai verčiau pasiliksiu nevedus.”
Pagirtina!
~
.

Mandagumas mažuose dą*
lykuose saldina gyvenimų*didėfiuose—daro jį kilniu.—
J,
. •.
\.
“Darbininko” Vname
5. arba BoveL '
. <
$
k
7 gražūs dideli ir šviesūs
kambariai. ^Yra elektra, gasas, maudynės, skalbynes,
duodama šiluma ir janito^
rius patarnauja. Dėl platėsnių informacijų kreipkitės į
“Darbininko” Administra
ciją
.
’

po sumai.’ — ■
Vietinis klebonas, kun. Pakal
nis, sušaukė šį susiripkimą dėl iš
rinkimo kandidatų į Federacijos
Centro Valdybą. Sekanti ašmenys
buvo išrinkti .kaipo kandidatai į
mipėtą valdybą : kun. Ign. Albavičius, Kaz.^Krašinskas, J. Mačiuliu
kun. Simonaitis, kun. J. Balkonas,
kun. Karalius, p-nia'Nausėdienė,
p-le Leenaitė, L. Šimutis.
•
6.
Sek.
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šių Metų Paskutinė

WZ¥OS

IS BIZNIS
Vienos stambios organizacijos
“tūzas” klausia vieno kandidato
į legalius patarėjus, kiek jis ma
nąs sau algos prašyti už organiza
cijai .patarnavimą.
. |
Advokatas atsako, kad tas pri
klauso, kam jis tarnaus; jei orga
nizacijai — mažiau; jei asmeniui
— daugiau.

kP. Klasčius, Clinton Parko ir
milioninės salės savininkas, kiek
vieną šventą dieną, turi tūkstan
čius svečių. Kadangi parkas yra
z Visiems gera naujieną
vienas geriausių visame Brookly
Vienatinis lietuvis barzdaskutis
ne, tai, ypač lietuviai jau iš kalno
tądien;
turi paėmę ir nesigraudina, nes su Jonas Kavolius, kurisy apie 18 metų kaip užlaiko savo įstaigą prie
rengdami padaro gražaus pelno.
yLiepos 27 d. čia bus didelis pikT 21-mos gatvės, štai ką sugalvojo.

-Tel. 2320 Greenpoint

RUGPIUČIO-AUG. 16, 1930
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BALSAMUOTOJAS
S.S. Statendum

f Šią ekskursiją vadovaus ir
| laivakortei parduoda

A. S. TREČIOKAS
Į 197 Adams St., Newark, N. J.
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Tet Market 2—4867
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Tel. Newtown 4464
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pijos. Yra tikimasi nepaprasto
susivažiavimo, nes tai bus didžiau
sios Brooklyne lietuviu parapijos
piknikas.
' \
'Rugpiūčbo 31 čia taipgi žada bū
ti šv. Jurgio iš Centrai Brooklyno
parapijos piknikas.
Be to šiame parke — Clinton
Park, būna kiekvieną šventadienį
išvažiavimai.
Kurie norėtą Klaseiaus ruimin
gą salę gauti žiemos, sezonui, tai
laikas būtų jau ją paimti. > -

NEIS TO GALO
. Susilaižijo, žemaitis karčiamoje,
kad*jis suvalgys dešimt sūkių.
Valgė, valgė, aštuonias suvalgė, o
dvi liko ir jau negali valgyti —
biaurisi. žemaitis ir galvoja:
— Biskį apsigavau. Man reikė
jo tos dvi pirma suvalgyti, o pas
kui tos astuonios, kurias jau su
valgiau. .
x.
.

BROOKLYN, N. Y.
Sekmadienį, liepos 20 d, Kara
lienės Angelų parapijos bažnyčioj,
klebonas kun? S. Remeika suteikė
moterystės sakramentą Marytei
^laviekaitei su Juozu Wick.
7

Jaunai porelei linkime ilgo ir.
laimingo gyvenimo.
;

MŪSŲ VAIKAI
Dėduk, patrauk šį šunį už
uodegos.
.
— Aš noriu žinoti ar jis kanda
ar ne. '
’
- -

GRAMATIKOS ŽINOVAS ?
MOKYTOJAS f Jonuk, pasakyk
man ar žodis “kelnės” yra vienskaitoj ar dangskaitoj?
JONUKAS pagalvojęs; — Kel
nės?. iš viršaus vienskaitos, o apa
čioj —■ dviskaitos.
Jnras

Apžiūrėjimas parduodamų nuosavybių Jums nieko ne
kainuos; tad nelaukite, bet tuojaus atsiliepkite telefonu arba
adresuojant sekamai:
*
/

J. P. ITACHULIS

MOTERIS:>š tau sakiau, kad
atneštam “bot dogs” ne “sendgičių.”
V Y KAS: Brangioji, nėra gali
ma. Ar nematei parašą, kad šunų
neleidžiama j pajūrį? .
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(engia D. N. Y. Fed. Apskritys, Rugpiučio-August 3-čią
orest Parke, Ground No 2. Prasidės 1 vaL po- pietų. JPelnas skiriamas naujos spaus
alyvaus parapijų chorai ir kalbėtojai. Visi Brooklyne ir apielinkės lietuviai katalikai yra prašomi kuoskait
yti ir paremti Brooklyno steigiamą naują lietuvių katalikų spaustuvę. Išvažiavimas bus įvairus ir visi atsil
įtenkinti.
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