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HABTFORD, Conn? —
Pereitą savaitę Jack Gan
sonas ritosi su Jack Wagner
iš Providence. Ristynės tę
sėsi 41 minutą. Gansonas
pakėlęs į augštį Wagnerį
taip smarkiai trenkė ant
šieniko, kad tas per 10 minu
čių negalėjo atsikelti.

MASKVĄ.

Pęavda, komu
organas, karšt
visus raudonu
tus ir prašo
Kinijoj. Ypąi
męrikos komu
zuoti komiteti

-Rugp. 6 d.
ištii partijos
atsišaukia į
rus komunis1 revoliuciją
fie ragina Aistus organipalaikymui

revoliucijos ir vedimui pro
pagandos.
:
Ragina darbininkus strei
kuoti amunicijų dirbtuvėse,
kur išdirba amuniciją Kini
jai kovai prieš raudoną tero
rą.
Sulig Pravda Kinijoj re
voliuciją nesibaigs, bet ji
persikels į Indiją ir kitas ša
lis?
*
•

BERLYNAS.—Reichstago darbininkai, o dirbs tik vo'demokratų atstovai, rytųko-Jkiečiai. Šią rezoliuciją ko
misijai svarstant Vokietijos misija priėmė vienbalsiai.
rytų šelpimo įstatymą, įnešė Demokratai pabrėžė kaipo
rezoliuciją, kurioj pareiš nepakenčiamą faktą, kad
kiama, kad žemės ūkio pa lenkų žemės ūkio darbinin
šalpa didiesiems rytų dva kai gauna darbo Vokietijoj,
rams turi būti suteikta tik tuo tarpu, kai šią vasarą Buvęs policiantas pama
ta sąlyga, kad tuose dvaruo 50,000 vokiečių žemės ūkio tęs, kad Wagner nepasikelia,
Gansono nepaleido iš ringės
se nebus samdomi lenkai darbininkų neturi darbo.
Vadinasi bolševikai yra
tol, kol jis neatsigavo.- Po to,
baisiai ištroškę kraujo.
Wagnerį nuvežė į ligoninę.
Jie užpuolę ramius gyven
Iš patikimų šabinių suzi
Pasirodė, kad jam trys šon
nojonie, kad k n.* J.- Švagž- tojus kankina žiauriausiais
kauliai išlaužta. Pirmadie
dys, Montello
uvių para būdais: nukapoja pirštus, iš
ny, rugp. 11 d. Gansonas vėl
pi jos klebona^ir LDS. lite trauko liežiuviuš ir 1.1
čia risis su John Kilonis.
ratinės komis’
narys, lai Darbininkai Amerikoje nė
Shenandoah, Pa. — Rugp.
RYGA. — Maskvos spau
Trečiadieny, rugp. 13 d. vu “De Grėssi
ra tokie tamsūs, kad nema
da praneša, kad Sovietų są- 4 d. mirė Marijona Jurgelie- Gansonas risis su Leo Hayte, mus. tytų bhlševikų žvėriškų dar
jungos raudonosios armijos nė, 60 m. amžiaus, p-lės P. Manchester, N. H., o rugp.
bu.
Iš ketvirtad
štabas visose Rusijos pro Jurgeliūtės, SLA. sekretorės 15 d. Holyoke, Mass.
laivas atvincijose organizuoja taip motina.
orką. PaŠiomis dienomis Gansonas plauksiąs į Ne’
Palaidota
ketvirtadieny.
''vadinamus priverstino dar
nktadienio
ir Vincą išvyko į vakarines sažierius- išleis
bo batalijomis. Į tuos batarytų apie 8'vai
valstijas.
BRITŲ DIRIŽABLIS R-100
lijbnus rekrutuoja tik inžiTikimės, kac
SUGfeDO
nįerius, advokatus ir kito
Šiomis dienomis sudegė
ždys bus Bostc
Montreal, Kanada. — Pe
kius profesijonalus kariuo
Rumunijos miestelis Borsažiuos į Montęll
menėn ėmimo amžiaus ir ku- reitą penktadienį čionai nu
Maramurėėh. Gaisre žuvo
Spėjame,yk
Britų -dirižablis
" tie į kariuomenę sulig Sovie sileido
250 namų, 4 bažnyčios; ke
kun. Švagždžii
R-100. Baigdamas kelionę
tų įstatymų nepriimami,
lios sinagogos ir dideli tvarBandomą

tai su eyyuuaHs, Gaisras ki-

ęrįzę /seisnwsej/T wvaziavT-

lasant dSlefiam

Dėl dideliu karščiu Amez
rikoje, ypač vidurinėse vals
tijose, gyventojai pristigo
vandens. Keletą dirbtuvių
uždaryta. Keliolika žmonių
mirė dėl kaiščio.
Palei Cape Cod kanalą
jau trečia diena kaip dega
krūmai. Jau nudegė 7000
akerių. Sudegė keletą vasar-

namių. Nuostolių padaryį
iki šiol $300,000. . Į
Tokio sausumo čia gyvfcį
tojai neturėjo per 25 metų
2000 žmonių kovoja su Ūį
nimi.
v
Vakarinėse valstijose lęą
ščiai išdegino javus ir dara
ves.
.
Nuostoliai siekia milij
nūs doleriu. ♦ -t

KOMUNISTŲ ŠIURPULINGI
KINIJOJ
Komunistai vienai jų niiki
to rankos pirštą ir pasiuųs
valdžiai su reikalavimu.Saįį
reikalavime jie pareiškj
LONDONAS.—Britų korikad jeigu išpirkimo negaj
sulis iš Fochow praneša, kad
šią, tai abiem moteriškė
komunistai - banditai išžudė rankų pirštus kaposią Jį
šimtus nekaltų žmonių pa juos siusią valdžiai.
ėmę miestą Changsha, FuDėl tokių komunistų ES.
kien provincijoj turi pagro riškų darbų Anglijos valdž
bę dvi britų imsij onierkas ir pasiuntė Kinijos valdžiai#
jas laiko reikalaudami . iš tą reikalaudami paliuosuo
provincijos valdžios 50,000
moteriškes, o jei ne tai gi
dolerių už

jų paliuoBavimą.

ns Sp^

ėmė visą miestelį. Degė visą
dieną. T>aug žmonių žuvo
Dabar gi tą mokestį panai
ugnyje ir daug sužeistų. 3,kino ir tie asmenys bus pri
000 gyventojų liko be pa
versti stoti į priverstino dar
Londonas. — Pirmą kartą
stogės. Kaimyniniai miestai
bo batalijonus ir siunčiami į
išsiuntė pagalbą..
nuo sausio mėn., 1922 metų,
įvairias vietas prie sunkių
BUCHAREST, Rumui
darbų, kur jie turės dirbti RYGA, Latvija. — Prane
Britų bedarbių skaičius per ja. — Italų garlaivio Ves
nuo 12 iki 18 mėnesių. Vadi
viršijo 'du milijonu, tai bus viršininkai atvykę čia pas
ša, kad netoli Smolensko bol
nasi sovietai įvedė-baudžia ševikų čekos agentai, ūkinin
aukščiausias skaičius nuo lie koja, kad Odesoje esą did
va.
kams pasipriešinus bolševi
| streikai. Liepos 25 d. įvy
pos mėn., 1921 m.
kų valdininkams dėl tikybos
riaušės. Sovietų raudom
.
Skaitlinės
liepos
28
d.
pa

MIRĖ ARKIVYSKUPAS
persekiojimų, kuomet tie
kariuomenė puolė darbini
rodo, kad bedarbių buvo 2,MESSMER
bandė uždaryti bažnyčią, be
kus ir riaušių lauke išžu
VARŠUVA. — Lenkijos sipiktinimo kaimiečių tarpe.
011,467.
Goldach, Šveicarija. — Čia jokio teismo sušaudė 14 lat
200 streikerių. Štai kc
ekonominė padėtis žymiai Apie 600 kaimiečių šakėmis
Dėl tokios bedarbės val ‘ ‘rojų’ ’ turi Rusijos- dari
'mirė Mihvaukee, Wis. arki vių ūkininkų ir 130 kitų iš
pasunkėjo. Aštri krizė pasi ir pagaliais apsiginklavę
vyskupas Messmer.
trėmė į Solovecko salą, šiau
' 'r
reiškė skaitlingomis bedar puolė artimiausiame inieste- stybė eina prie ekonominio ninkai.
Palaidotas ketvirtadieny. rėje.
bių demonstracijomis, vis y policijos būstą. Policija krizio.
Laidotuvėse dalyvavo aukš
Švedų degtukų sindikal
Rugpiūčio 6 d., Lawr.enee, aštresniais" konfliktais su pasijuto labai blogoj padėty
NEPRISIIMA
CARO
tieji Bažnyčios vadai, kuni
Mass.,* O’Sullivan Parke į- •mokesčių rinkėjais ir, kaip ir jai gelbėti buvo iššauktas LENKŲ TEISME “INTERNA kuris, kaip žinoma, už ’d
SKOLŲ
gai ir didelė minia žmonių.
tukų monopolio perleidi
vykusiose kumštynėse Sta ;tai buvo Krokuvos kongre ulonų eskadronas, kuris ir
CIONALĄ” GIEDA
Jfas&va. Bolševikų spau sys Versiackas—Steve Ket- se, represijomis prieš kai sugrąžino tvarką.
Taipgi dalyvavo ir Šveica
suteikia Lietuvai 60 mil
Ryga
da praneša, kad bolševikai ’chell iš Haverhill, Mass. lai miečius. Tokioj dirvoj ran
Šiomis dienomis nų litų paskolą, skaičius,
rijos valdžios atstovybė.
Poznaniuje lenkų teismas skolos jau įnešė Valstj
Velionis mirė staiga, šir nemokėsią “kapitalistinėms’ mėjo. kumštynes paguldyda- da galimumo išvystyti pla
NACIONALISTAI IŠVIJO
valstybėms jokių caro skolų. mas savo oponentą Bernie tesnį veikimą ir komunistai.
svarstė 24 komunistų bylą. Ižflan 10 milijonų litų.
dies liga.
KOMUNISTUS Iš
Teismui paskelbus savo
Monahan iš Providence, R. Paskutinę savaitę beveik
CHANGSHA
I. penktame rounde. Ver kasdien Varšuvoj ir Lodzėj Shaiighai. — Pereitą ant sprendimą, dalis nuteistųjų
Praha. — Dalis atsk
siackas yra po globa John buvo bedarbių demonstraci radienį nacionalistai susi- ir publikos pakėlė triukšmą,
Buckley, Šarkio manadže- jos, tačiau policija, be vpa- stipiįnę puolė komunistus ir ėmė mušti sargybinius ir nuo čekų kompartijos
“internacionalą” užtraukė. veda derybas su čekų i
tingai didelių sunkumų, su
rio.
išvijo juos iš miesto Chang Tvarkai atstatyti buvo pa- demokratais, ketindai
grąžino tvarką. Kiek rim
sha ir apylinkės. Spėjama, šaukti policijos rezervai. • jais susijungti.
tesnės demonstracijos buvo
RYGA. — Jau ilgą laiką, latų. Tuo būdu per paskuti
kad komunistų pagrobti as
Sosnovicuose.
ir ypatingai paskutiniu me nius dvejus metus užsienių
menys irgi paliuosuoti.
1
valiutos atsargos sumažėji SOCIALDEMOKRATAI
Viename mažame kaimely
tu, Latvijos banlm balansas
1
»
* j » jt •
GINA KOMUNISTUS buvo toks atsitikimas. Žanrodo didelį užsienių1 valiutos mas nukrito iki 50 procentų.
Helsinkis. — Siftumi^ par darmerijos komisiaras norė JfjpEK RYME BAŽNYČIŲ
atsargi) sumažėjimą. Geriau “Latvijas Sargs” nurodo,
Ryme yra 359 bažnyčios,
socialdemokratų jo ūkio savininko Osovskio
sias užsienių valiutos atsar kad užsienių valiutos suma lamento
Sako, kad Stalino šeil
LONDONAS, Anglija. —
gos stovis Latvijos banke žėjimo didžiausia priežastis Į frakcija, turinti 30 proc. vi- už senas skolas išvesti tris iš jų. 66 parapijinės. Iš 800
buvo 1928 m., kada jis pa —■ vyriausybės ir Rygos sa- si) parlamento mandatų, vi- karves.' Osovskis pasiprieši tuksi Rymo miesto katalikų Praneša, kad Sovietų komu jaū nuo seniai eina kova;
siekė rekordinį skaičių 80 vivaldybės milžiniški užpir-Įsomis išgalėmis gina komu- no. Tada komisaras griebėi kiekvienai parapijai maž nistų diktatorius Stalinas iš- nūs metęs mokslų apįn
milijonų latų. Nuo to laiko kimai ir užsakymai užsie- Į nistus nuo valdžios ketinimo ginklą ir peršovė Osovskį, daug tenka po 12 tūkst. sie trėmęs savo sūnų Jašą už tai. Diktatorius Supykęs jį j
užsienių valiutos atsarga niuose, nors didelė dalis tų tokiu būdu sutvarkyti rinki- kuris yra žinomo kardinolą lų. Per paskutinį dešimtme kad jis jo nepaklausęs ir ve me į vienų miestelį KmN
kalnuose. Kas atsitikai
smarkiai mažėjo ir šiuo me užsakymų galėjo būti pada-Įmus, kad komunistai į par- Kakovskio sūnėnas. Šis atsi tį įvairose miestų dalyse padęs
biedna
mergaitę
siuvėją.
lamentą nebepatektų.
žmona niekas nežinoki
tikimas sukėlė didžiausiotpa* statyos 63 naujos bažnyčios.
tu siekia tik 43,6 milijonų rvta vietos pramonės.

dio” mokestį. 3 '" '
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laimėjo da vieną plaukimo
čampijonatą tai 100 yardų
liuoso styliaus plaukimo. Jis
tą titulą atėmė nuo . Bill
Simpson jį pralenkdamas.
Šias plaukimo lenktynes su
ruošė Boston Swimming
Association. Jonas Osipavičius yra-brolis garsios pasau
linės čampijonės Albinos Osipa vičiutės.

ūmose ir spaudoje? beabejo,
įneš daugiai! gyvumo.. Papa
sakos savo įspūdžius iš Eu
charistinio Kongreso, Lietu
vos jr kitų kraštų.-; Sveikina;
me.
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Jurbarko

B&b aėco klubo^lėktuvn. Be-

valsč.,

nių kaime liep

” SUKAKTUVES

sileisdamas prieš saulę jis
žinomos priežasties sudegė
nepastebėjo kap. Januškevi Ąr tik
Sudegė ‘Vilniaus Golgota.” Su- pik Jovarausko malūnas ir
čiaus lėktuvo ir savo lėktu
degė j mHljonę Iftę romai įvai-kntpiūvė su lokomobiliu ir
vu j| užkliudė. Abu lėktu
vai gerokai pagadinti. Kap.
kitomis mašinomis. Nuosto
lių yri 40,000 litų sumai.
Jfmuškevičius sutrenktas, ir
apdraskytas jo veidas, bet į
»• “tvytorio“ nterąL “Dievo Baisogalos stotyje sudegė
ligoninę atsigulti netęko. P.
šypsenų**'nebeliko, o Vaižganto VM Komaro lentpiūvė ir
Perednius liko visiškai svęimalūnas su {visomis mašinoraitai beveik nesudegė.

AUKŠTI 8VE6IAI
DOTKUVČJ

dienomis suėjo dė
vu. buo šauliu lai
tu

Butrimo

9 d. dėl ne

STATOMĄ MŪRINE

nuvykęs turėtų viršūnėm^
pasakyti, ypač apw adminisi

BA2NY6IA

Pelesa, Rodūnėa vai, Ly tracinės linuos gyventojų
Liepos 13 d. Pnmeūsijos
dos apskr. Šios parapijos vargus ir Karaliaučiaus su,- : W
b(tY^Trinrito” įstei^i- ir Čekoslovakijos ministelietuviai nors ir labai skur tartį.
. /
.
jau išteisto 500. na- riai Lietuvai p. Ristelhuber
jo'
džiai gyvena, tačiau savo
lįnų, vadinasi, ėjo tiek sa- ir dr. Niederle važiavo drau-'
naujai statomai bažnyčiai KUR BUVĘ NEBUVĘ VIS i
i ge su žemės ūkio ministeriu
nesigaili nei pinigo, nei dar
k•
Į ADMINISTRACINĘ
“Trimi- p. Aleksa, švietimo ministenį&ir inventorium. Čia nuo- bo. Šiais metais gegužės mė
UNITĄ
g pažymėjo, išleisdamas riu p. Šakenin, žemės ūkio kas.
.
,
r
/
i j r-:
nesį
pradėta
statyti
bažny

*;<
>ai padidintų numeri rūmų direktorium p. TallatPapildant žinias apie di stiofių padalyta 30,000 litų čia tikimasi šių vasarų pa Liepos 9 d. iš Varšuvos į-’
Są jungos centro val- Kelpšu, valstybės kontrolie-;
Vilnių atvyko prancūzij ka
*
deli gaisrų, sunaikinusį sumai..
KOOPERACIJOS ŠVENTI
baigti,
nes
sienos
jau
išma

sukaktuves paminėjo rium-inspektorium p. Ma
ro misijos šefas Lenkijai,
“Švyturio” Bendrovės ir
rintos
aukščiau
langų.
Liepos
5
d.
Kaune
ir
pro

dingu posėdžiu. Be to, šiotu ir užsienių reikalų mi
KIEK LIETUVOJE AUTO
generolas Denainr kuriš tik
Vilniui Vaduoti Sąjungos
vincijoje
buvo
iškilminga
suruošta draugiška va nisterijos ekonominio deMOBILIŲ
Lenkai prie statymo baž pernakvojęs Vilniuje išvy
knygų sandėlinę, pravers
Lietuvos
Kooperacijos
šven

le, kurioj dalyvavo a- partmento direktorium susi
nyčios neprisideda. Dvari ko į lietuvių lenkų adminis
1928
ir 1929 metais Lietųr
▼
štai ką pranešti
ti.
Lietuvos
kooperatyvai
) žmonių: Šaulių Sų- pažinti su žemės ūkio akade
voj buvo užregistruotas toks ninko Henšelio suagituoti, tracinę linijų Trakų rajone.
Mačiusių
gaisro
pradžių
jie atsiskyrė ir už 4 kilomet Jau nekartų mums tekda
centro valdybos ir mija. Svečiai apžiūrėjo la buvo išleidę skrajojamų at
parodymais, jgaisras prasi* automobilių skaičius:
sišaukimų
ir
kooperatiškų
lo nariai, įvairių laikra- boratorijas, gyvulius, dar
rų Valdonuose įsisteigė len vo pažymėti, kad Vilniaus
dėjo ne iš sąšlavų duobės Lengvųjųautomobilių 926 1,010
ženklelių,
kuriais
buvo
ap

l redaktoriai bei laikraš žus, apėjo derlingus laukus
309 kiškų parapijų. Arkivysku ponai savo svečius, o ypač iš
Sunkiųjų
- ”
186
(kaip
spaudoj
buvo
praneš

265 pijos kurija ir Švietimo mi užsienio, pirmiausia sten
Autobusų----------------- 139
ti. “Trimito” buv. ir pasigėrėję akademijos su dovanojami visi į krautuves
ta) bet iš išeinamosios vie Motociklų------------ —464
746 nisterija sutikimų jau dayu- giasi nugabenti į lietuviųatsilankę
asmenys.
Bei
to
oriai ir bendradar- tvarkymu ir’ atsiektais re
tos,
kurion
iš
gatvės
praei

272
Traktorių------ ;---------- 259
• visuomenės veikėjai ir zultatais, vėlai vakare grįžo Kaune buvo įvairinama
sios. Dabar Henšelįs space- lenkų administr. linijų, kur
viai dažnai
užeidavo.
Šalia Čia neįskaitytos krašto ap
sportu,
J"
iliuminacijomis,
Z
.
■
-y
^Pasakyta daug -gražių' į Kauną. P. p. užsienių at
ruoja po lietuviškus kaimus pripuolamai gyvena lenkai.
tos vietos buvo sandėlis, ku saugos ministerijai priklau
rungtynėmis.
ir
1.1.
su linkėjimais “Tri- stovai savo kalbose pažymė
ir ragina prisirašyti prie
riame buvę sukrauti V. V. sančios mašinos. Traktorių
” augti, tobulėti ir jo savo nusistebėjimų, kad
Valdonų. Tuo tikslu nese
Sąjungos leidiniai, jų farpe skaičius liečia tik Didž. Lie-*
Dysna, Tverečiaus vai.,
nai buvo atvykęs į Naujuo
plačiausiai paplisti vi- per tokį trumpa laikotarpį LIETUVOS SOVIETŲ SUSUOS
“Vilniaus Golgotos* keli tuvų be Klaipėdos krašto.
Švenioriių. apskr. Čia poli
sius
Druskininkus,
kur
ne

Dotnuvos žemės ūkio akade
smenėje.
TAIKOS SUTARTIS
tūkstančiai egzempliorių.
cija vis ieško tų, kurie rin
mija sugebėjo išaugti į to
patingėjo net pakadriliuofi
Liepos 12 d. sukako lygiai Kadangi tame sandėliuke
ko aukas nuteistoms Adu
RŪŠIUOJA ŽEMĘ
kią rimtą aukštąją mokslo
su vietos bobele K. PakulieAMI Iš RUSUOS SENI
tiškio lietuvaitėms. Galų ga
dešimt metų, kai pasirašyta pirmučiausiai ugnis pasiro Rumšiškės, Kauno apskr.
ne. Druskininkiečiai žada
įstaigą.
LIETUVOS ARCHYVAI
le imta kaltinti Alf. TelyčėLietuvos SSSR taikos su dė,., tai yra pagrindo many Liepos 5 d. Rumšiškės vals
kitų
kartų
jam
pasiūlyti
dar
Tenka pažymėti, kad šią tartis. Ta proga Lietuvos ti, kad tas gaisras — lenkų
; 'P. Rabinavičius, Lietuvos
čiuje pradėtas žemės rūšia ir per tvorų pašokinėti. Gal nų, kuriam surašyta proto
įstaigų
lietuviai
perėmė
vi

kolas ir žadama patraukti
Respublikos prezidento pa agentų darbas. “Švyturio” vimas. Žmonės senai laukė
bes Maskvoj patarėtaip pat nepatingės. Šis po
sai
disorganizuotų,
be
inven

J. Rinkevičius
vaduotojas ministeris pirmi direktorius
y šiomis dienomis priėmė
z
z‘
.
_ tikro išrūšiavimo, nes iki nas yra labai patenkintas, atsakomybėn. Panašiai buvo
ės senų Lietuvos XVI toriaus, be laboratorijų. Net ninkas p. Tūbelis ir SSSR rodydamas jį- sudegusių V. šiol daugumas ūkininkų že kad nesenai per Valduomi ir Kukučiuose, kur L. Spie
čius taip pat “apdovano
gėlesnių amžių teismų ak- patys rūmai reikalavo dide centraUnio vykdomojo ko V. S. leidinių krūvų, stačiai mės buvo labai neteisingai
bažnyčios
(pataisyto
kluolio remonto.
miteto pirmininkas Kalini pasakė:
surūšiuotos. Perrūšiavimo jio) pašventinimo iškilmes tas” protokolas. Tai tokis
pas mus “ramumėlis!”
nas pasikeitė sveikinimo te — Štai dėlko mes turėjom darbas bus pabaigtas tik
vilniškis kun. Liubėnas jį la
PASTATE NAUJĄ MOKYKLĄ legramomis. Telegramomis sudegti... To pačio J. Rin
1931 m.
'
bai išgyręs, išvadinęs geru
ĖNKAI VĖL VARINĖJA
Šelviai-ŠeVmiai, Vilkaviš pasikeitė taip užsienių rei kevičiaus žodžiais — “Švy
BROLIAI IŠEIVIAI
katalikų. Tuo tarpu visi ži
I
ŪKININKUS IŠ SAVO
l
kio valse, (prie Vilkaviškio kalų ndnisteris dr. Zaunius turio” sandėly sudegė
KUN. B. 8TUNDŽI0
no, kad jis4 badyčių beveik
'
LAUKŲ
gelež. stoties). Kaip dauge ir SSSR užsienių reikalų milijono litų sumai knygų—
PRIMICIJOS
niekuomet nesilankydavo, ei- Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne
aunas. Iš Trakų apskri- lyje vietą, taip ir čia, po ka- liaudies komisaras Litvino- vadovėlių^ .^^eletriątikos ir
laimės, jos Mrivartal ir bėdos Jums vidavo
kad ties
^Jrui įsikūrė lietuvių mokyk- vas.——' • 4 ' * 2 '■
*
ai
j- ofe
^Mišias: NE VISUS LEIDŽIA
i *
S
t
-ribote sauvaliavimą su žvendanriomte
zasties, įs- nas komplektas, paskutinius
Tai
antras y- “
“Švyturio” Žalumynais ir iškilmingais
žmohią teisėmis ir laisve.'—Jų® norite,
LIETUVIŠKA
ENCIKLOPEDIJA
NEPRIKL. LIETUVON kad ir toli badam!, kad ir plačiųjų jna- >
visus žmones, nuėjusius gi dvejus metus jau buvo
s
gaisras. Pirmų kartų 4<Švy-i
rių atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koks
Kaunas. Jau susitarta leis turys” degė Vilniuje, tada yartais išpuoštų vieškelių Vilniaus vaivadija šių^. me jis tikrumoj yra. — šitais visais atpus administracijos li- du perpildyti komplektai.
primiciantas atvažiuoja' į; tų liepos mėn. 4 d. nedavė žvZgfafs Jums labai yra pravartu iš
ijos, laukų darbus dirbti. Abiem komplektam teko ti vienų bendrų lietuviškų sudegė “Vaivorykštė” ir
sirauti
'
klebonijų.
Iš
klebonijos
pa

enciklopedijų, kurios vy
leidimo važiuoti N. Lietu
“Darbininkas,”
Lazd. Pelėdos raštai
skursti aukštuose privačiuo
sitinkamas ir lydimas į baž von kun. prof. Kraujeliui. ne®
riausiu redaktorium būsiąs
_
Be kitų knygų, sandėly nyčių. Didelė klebono ir pase namuose. Tačiau ateinan
“DARBININKAS" yra tikriausias
prof. V. Biržiška. Enciklo
dienų Uetuvos gyveninio veidrodis.
buvo ir komisan paimtos J. rapijiečhi minios. Primici- Įdomu, kad prieš tai buvę šią“DARBININKAS
čiais mokslo metais abu
” ugdo tiesos ir
negalės save jaunuolių draugu
pedijų leidžias “Spaudos A. HerbaĄiapsko “t)ievo
ilgi pasikalbėjimai, ką ten laisvės meilę.
komplektai
jau
galės
sueiti
į
, kuris 1930 metais neužjantas ir , jį lydintis dvasiš
“DARBININKAS” moko neapkęsti
Fondas.”
, r
priespaudos smurto Ir niekinti didvatšypsenos^ kurios visos su kuos būrys apsupti vaini
eruos leidžiamo Kaune naują mūrinį gražų ir erdvų
dą veidmainystę.
ų, skaisčiausio mūsų tau- namą, paplentėje, kurį pe
degė. Tuo tarpu Vaižganto ku, giedant Šešuolių paap. Jaudmas Stato Gyvų Paminklą “DARBININKAS” tiesia kelią Tėvy- •
Vytautui Didžiajam užriprsnei l Šviesesni rytojų.
Sedo, žurnalo
reitais metais pradėjo ir
“DARBININKUI” visur Ir visados
NAUJAS ŽEMES BANKO . raštai, palyginti, mažai nu chorui eina ^bažnyčių, kur
. numeruodamas
rupi darbo žmonių reikalai.
S “ATEITIES”
kentėjo. “Švyturio” sandė atlaikė iškilmingas pamal
šiais pabaigė statyti sudėti
“DARBININKAS” turi labai Įdomias
ĮSTATYMAS
savo “RADIO ŠYPSENAS.”
“
PAVASARį
”
“DARBININKAS? yra darbo žmo
Kaunas. Viename pasku lis virto nuodiegulių ir po das.
eina sąsiuviniais po 64 nomis lėšomis apskrities sa
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį H- nių ir inteligentų laikraštis.
pierinių
sąšlavų
krūva.
Yra
vivaldybė
ir
švietimo
minis

/
kas mėnuo jau 10 metų. Jame
“DARBININKĄ” redaguoja profeso
tinių savo posėdžių ministeauklės doru, kilniu, energingu, są rius
PR. DOVYDAITIS.
■M gražių eilėraščių, beletristikos terija : pirmoji skyrė 15,000. rių kabinetas priėmė žemės baimės, kad po to tokios ne
Skubėkite k«d ttriražyri-DABBZyfyžiningu, narsiu, ištvermingu.
, įdomių ir rimtiįstraips- o antroji — 20,000 litų. Mū
K4” patys ir iiraiykite ji tavo yimilaimės svarbi kultūros įstai “ŽVAIGŽDUTĖ”
Vytautas Didysai pats tokiu bu nžmt
banko
įstatymo
projektų.
Lietuvoje.
Ą iliustracijų—pažinsi visą LieAmerikoje “Darbininkas” kaštuoja
vo ir tokiais nori matyti visus aŠvyturys
”
vargiai
Mėnesinis
vaikų
paveiksluotas
rui
medžiaga
—
plytos
be

ga
—
Šiuo įstatymu bus tvarko
besimokančio jaunimo gyve$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų
teities lietuvius.
•
Į centų.
veik visos paimtos iš toj pa- mas esamasis žemės bankas; beatsigaus.
Eina septinti metai kas mėnuo
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit j “DARBININKO* adresas: Llthua>
32 pusi, didumo.
®ife” visų pigiausias Lietu- Čioij vietoj stovėjusio išgy
Kaunas, p. d. 88 '
,| nin, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė
senasis žemės banko įstaty
Tėvai,
auklėtojai,
žrtmininkai!
mraalas. Už $2.00 jį gausi venimui jau netikusio seno
LIKVIDAVO SAULIŲ
mas panaikinamas.
Jūs trokštate savo vaikams laifeuuo su mėnesiniu 16 pusi.
BŪRĮ
mūrinio
Tadzino
polivarko
mSs. Tai pradekite jiems tą lai
Prailgo” priedu. Pusnį.
Žemės bankas, einant šiuo
Kybartai, Vilkaviškio ap. mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats
OO.MoksIeivams;»met. — kumetbučio.
įstatymu, teiks ilgalaikį kre Liepos 6 d. Vilkaviškio šau pirmas tam darbas — tai įpratin
GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
i pusm. $0.50. Tad skubėk!
ditų, imdamas įkaitant ne liu rinktinės vadas.likvida- ti vaikas dar mažose dienose pa- ’
NELAIMĖ AERODROME
štiš,” Kaunas, Laismylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
ALS.
Kaunas. Aerodrome vos kilnojamąjį, turtų, ir kredi Vo Keturkaimio šaulių būrį. yra visai nesunku ir nebrangu.
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
tuos žemės ir žemės ūkiu pa Tam būriui trūko susiklau
šia rasos ,gamta gaivi- neįvyko didelė nelaimė. Grį
nori žinoti, kų veikia Amerikoj katalikės mote*
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
prinasi saulės. spindu- žus iš skraidymo karo lakū remtų prekybų bei pramonę. symo ir drausmės, o kai ku kams sviesti, dorinti ir lavinti
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
>gaus širdis ilgisi tėvų
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
rie nariai mėgdavo kelti Būk tikrai vaikams geras ir pa
tinęs, gaivinasi ir stip- j nui kap. Januškevičių ir nu
daryk jiems šiemet gražią dova
visų papasakos.
muštynes viešęse vietose.
tūpus aerodrome po keliolii jos gyvenimu ir žiniomis.
RUGIUS JAU RIAUKA
nelę j užsakyk jiems “Žvaigždu
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
Kaunas. Praneša, kad ru PALENGVINA ROMIUOSIUS tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į• • f •
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia*
demių skaitymėlių, įvairių žinių,
gius pradėjo įpiauti liepos ; PILVO PAKRIKIMUS
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
Bus ir Tau
Gasai, rangėjlmąi, pilvo nesmaga- mįslių, galvosūkių.
12 d. Birštono, Alytaus, Lei >pai,
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDO8 NAUJA KNYGA
nevirškinimas ir
pakri- 'malonu, kai vaikas skaitys ir
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pA
yra . paSalin&ni su Nuga-Tone.
palingio,
Varėnos
ir
Katnft ’kimai
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
Sis pulkus sveikatos ir A^rumo budaVARDU
, Tf
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apylinkėse.

ruaSolIn

on

’AJ.. votojąs suderina ir sustiprina nusilpu
■k paabndyk — mūsų nerūgosL
AM si pilvą (r stimuliuoja Mfimą gastri- Jtįk visai maža kaštuoja — vos 4
nią supką. tuo leidžiant lengvai ’suvirSkinti viską suvalgytą.

ParaJė KUN. PROF. PR. BUČI8, M. L 0

įdomi knygą. Aprašymas žymiausių nuctfkhj Kunigo
P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minkž-

■—IUBII—W—W—

•

Nuya-Tone

litmetams. "

taipgi pagamina užtektinai raudono,
sveiko kraujo. Jis stimuliuoja ir su
.laikraštis.
stiprina nervines f r muskulines siste
mas ir kūno organus, tuo pagerinant
Kaina Angelo Sargo Vaikų, Są
abelną sveikatą.
jungos
nariams 3 lit, o visiems ki
Muga-Tone Išvalo kūną nuo nuodin
gą ligas gundančią atmatą Ir nugali tiems 4 lit metams. Užsienyje 8
konstipaciją. Jis palengvina inkstą ar
pūsles {degimą, padidina svarumą pas litai metama 4 litai pusei metų.
liraius. sumenkusius žmones ir sutel . Priedų duodama loterijos bilie
kia poiteingą ir atgalvtnantj mlegą. Jąs
turAamėt būtinai pabandyti Nuga- tas.
Tone. Jis yra pardavinėjamas visą
žvaigždntta”
Adresas:
valetą pardavinėtoju. Jeigu ju*ą parda
vėja® neturi Nugn-Tone statė, papra AAninistoMlj*, Kav***. Li&udiei
šykit M užsakyti ją <W jąs ii sa
linai
džfabcrto.

riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir Įriti. - *
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotųvoa
Užsakymus siųskite šiuo adresu!

MOTBRŲ DIRVA”
94 Stinet
Chicago, TR
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Šio miego dvasią, nugirdė
juos rūstybės vynų ir pasi
darė jų takai tamsybė ir pagedimas.”
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Hektoras, kuris
sidėjėlis nejaučia saldybės
Baisus tai dalykas pasi
Ne vienas esain girdėję, Achilo,” atšovė jau balsas
tės Jerozolimos miestas tyr nei malonumo maldoje ir likti nito Dievo apleistu, bet
Pirmininkas — Jonas L. Petrateritaž-Ajį
— V. T. Savickas,
sugriautas ir sudegintas, bažnytinėse apeigose: jam suvis teisingas, nes Dievas kad yra tokių specialistų, žemėje. Karininkas, nebe Pirmininkas
24 Thomas Park So. Boston, Ma**.~^?v
451 E. Seventh St, So. Boeton, Mase Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevt®ta|
suvaldydamas
savo
pykčio,
kurie
moka
pilvu
kalbėti.
Vice-Pirminlnkaa — A. Naudžiunaa,
taip kad ištiesų nepaliko ja tas viskas kartu, šlykštu ir niekuomet pirmas neaplei
92 Sawyer Ava,, Dorchester, Maa*>
885 E. Broadvay, So. Boston, Mase.
Prot Raštininkas — Kazys Rustett%^
Šis
menas,
kadaise
variėtė
išsitraukė
kardą
ir
smeigė
Prot
Raštininkas
—
V.
Tamoliunas,
me akmens ant akmens, ir nepakenčiama. Kad kitas ei džia nusidėjėlio, tik nusidė
446 E. 6th SL, So, Boston, M***^.^
40 Marine Rd., So. Boston, Mas&
publikos
mėgiamas,
dabar
kėlis
kartus
į
tankius
krū

Fin.
Raštininkas — Juozas Guzevleta^
Fin. Raštininkas — D. Llngevlčiu&
dabartinis Jerozolimas pa na bent kelis kartus per me- jėlis patsai nuo Dievo atsi
27 Tampa St, Mnttapan. Ma**>
-i!
62
Adams
St,
Dorchester,
Mass.
Iždininkas — Vincas Kališlus,
statytas kitoje vietoje. Taip his prie šv. Komunijos, nu- traukia. Taigi jei pastebėk žmonių nebevilioja, girdi, mus, augusius paltai medį. Kasierius — P. Kleponls,
67 G Street South Boston, Maa*
266 Bolton St, So. Boston, Mass.
Iš krhmų
iššoko zuikis ir Tvarkdaris
je tuos,
atmetimo
Tvarkdaris — Petras Geležinis, ,..■ '>•3
pat ir žydų taūta paliko iš sidėjėlis neina nė sykį. Net me savyje
— J. Leščinskąs,
ti .
_ _ Frertų lalk’-1 ma^ °
14 Vlnton St, South Boston, Matais
141 Bowen St, So. Boston, Mas&
genieji žymieji pilvo kalbė- *6ukųrė. “Štai Hektaras,
blaškyta po visą pasaulį ir ant mirties patalo nepasitai ženklus, kuogrėičiausia pukĮr
Draugija laiko susirinkimus kas antrą Draugijos susirinkimai būna ka* pta
mą nedėldienį kiekvieno mėnesloA'
kiekvieno mėnesio 7:30
nešioja ant savęs atmetimo so ir stumia nuo, savęs kuni- kimės prie Dievo, to gailes tojai būdavo apmokami tarė Saint Gille karininkui, pirmadienį
vaL po pietą, parapijos salėj,
vai. vakare, pobažnytinšj svetainėj,
BL 8^venth SU §o. Boston, Mtakg
—
o
Tamsta
—
narsusis
Achi

kaip
dabar
garsioji
tenorai,
Fifth St, So. Boston, Maža.
žymę. Ji neturi pastovios gą, norintį jį ištraukti iš tingumo šaltinio ir Šaukime:
valstybės, ir kur žydai gyve pražūties nasrų. Čia pildosi “Tavyje, Viešpatie, pasiti įdomių dalykų apie tuos kal las.’>
na, ten yra daugiausia nepa šie šv. Rašto žodžiai: “Pa kėjau, lai nebūsiu užgėdin- bėtojus” pasakoji prancū Tas tariamasis karininko SV. KAZIMIERO B. K. D-JOS ŠV. JONO EV. BL PAŠJ
DR-JOS VALDYBA ■
zas Abbėde la Čhappelle, pajuokėjas buvo Saint Gille
VALDYBOS ANTRASAI
kenčiami ir .paniekinami.
■ ■«
leido ant jų Dievas kiečiau- tas per amžius.”
__ •
• r-ycafe
’ 1
—
kuris specialiai yra studija pilvas.
’ '"c ■OfiS
Tas Jerozolimos sunaiki
Pirmininkas — Motiejus hoba,
Pirmininkas — J. Grubtnskaa,
vęs jų istoriją. -“
V,
R.
”
539 E. Seventh SU So. Boston, MMC*':
24
Prescott
8t.
Readville,
Mana
nimas yra maž-daug užme
f
Telephone South Boston 3552-R,
.\ .
Vice-Ptrminlnkas — J. Markelionls
19064930 METAI
Liudas Brabant; karaliaus
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskai
140 Bowen St, So. Boston, Mas*
tėjusio nusidėjėlio pavyz
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Raštininkas—Vincas Paplauskas^
Pranciškaus I komerdineris, FAŠISTAI PRIEŠ MOTERŲ Prot
Prot Raštininkas — Jonas GllnedM ’i
džiu. Kol žmogus gyvena
- 116 Bowen St, So. Boston, Mass.
5 Thomas Park, So. Bostoh, Mas*
Fin. Raštininkus — M. Selkis,
MADAS
tvarkoje su Dievu, tol jis vi Rusaras pralaimėjus karų kiškos Akcijos praplėtimas mokėjo kalbėti pįlvu. Šito
256 E., Nnth SL, So. Boston, Masi Fin. Raštininkas — Matas Seiki*
256 E. Ninth SU So. Boston, Maaų
— F. Grendelis,
dujiniai laimingas. Turi no sfi Japonija 1904 m. rusų lietuviij. katalikų tarpe; gabumo padedamas jis žmo Italijos "motenj organiza Kasierius
257 W. Fifth St, So. Boston. Masu Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston,‘Mata ‘
— J. Zaikls,
ro melstis, pasnįkauti, dary žiaurusis biurokratizmas ga spauda ir jos platinimas; ną gavo, kurios norėjo. Jo cijų suvažiavime Romoje il Maršalka
7 Winfield St, So.. Boston, Masa Maršalka — Jonas Zaikls,
7 Winfield St, So. Boston, Mas*
laiko susirinkimus kas anfr
ti išmaldas ir atlikti kitus vęs tokį netikėtą smūgį ir jaunuomenė ir jos tinkamas išrinktosios motina, našlė, gą ir turiningą kalbą pasa Draugija
rą nedšldien} kiekvieno mCnesio, pc Draugija laiko susirinkimus kas treSą nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-m
492 E. Seventh St, parapijos
gerus darbus. Pamokslai, nematydamas jokios iš to į- tautinėje dvasioje auklėji buvo nusprendusi neduoti kė fašistų partijos generali num.
x
vaL po pietą, parapijos salėj, 492
salėj, 7th St, South Boston. Mas*
Seventh St, So. Boston, Maa*
mas; bernaičių kolegijos or trabantui savo dukters. Bra- nis sekretorius, Mussolinio
dvasinės knygos, apmąsty:
vykio išsisukimo pamatė vie ganizuotas parėmimas, kad bant pilvu ėmė kalbėti mi
-------- :------------mai paliečia jo širdį ligi pat
dešinioji ranka; Turati. Sa D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS *
ną tiktai išeitį — tai suteik greičiaus įsikurtų ir daug rusio jos vyro balsu, ir naš
UETUV. DUKTERŲ DR-JOt*
VALDYBOS ADRESAI
dugno. Bijo Dievo teismo ir
vo kalboj jis pareiškė, kad
ti gyventojams piletines tei kitų dalykų.
lė, tikėdama, kad tai jos vy ‘fašistinėj dvasioj auklėja
PO GLOBA MOTINOS ŠV& 4
.1980 M.
bausmės būsiamame gyveni
ses. Taigi 1905 m. spalių VALDYBA
< >
ras kalba, atidavė gudruo
--- ------- K.
me. .Bet sykį nutolęs nuo
mos Italijos mergaitės turi
New Yorko valstijos lemėnesyje caro ukazu ir tapo
liui dukterį. Taš pats Bra- patapti sveikomis ir gero Pirmininkas — Antanas Macejunas,
Dievo, žmogus visiškai pasi
gislatūra rodos, yra padariu
paskelbta laisvė Rusijos pi- '
450 E. Seventh St, So. Boston, Mas* Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,
bant tuo pat bųdu išviliojo
keičia. Užsileidžia jam švie
mis motinomis, bet prie to Vice-plrm. — Povilas Žirolis,
si nutari m^sųteikti advoka
63 G St, So. Boston, Mass.
lieČiams.
iš vieno bankininko 100 tikslo neveda tvirkinančios 554 E. Fifth St, So. Boston, Mass, Vlce-PIrmlnlnkė — F. Zaleckienė, .
sybės saulė, tamsa apsiaučia
to teises visiems tiems valsti
Protokolu RaSt — Adolfas Navickas,
448 Cambridge St, Cambridge, Ms* j
tūkst.
frankų.
.
274 Bolton St, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkė — Ona SiaurtenJį
Lietuviai
naudodamies
ca

jo sielą, sukietėja širdis, atir begėdiškos šių dienų ma Finansų
jos legislatūros atstovams,
Rašt — Juozapas Vinkevlčius,
443 E. 7-th St, So. Boston, Mass,
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. , Telephone South Boston 8422-B.
__ bunka sąžinė.
Nebegirdi ro išleistu ukazu, ypatingai kurie pagrečiui išbus 6 me Nemažiau įžymus buvęs ir dos. Dėl to fašizmas griež Kasierius
— Andrius Zalieckas,
Fin. Raštininkė—Marijona Markoniot^
664 E. EIghth S t, So. Boston, 3£ata,.
Dangaus balso, nes kita dva Kaunijoj griebėsi lietuvinti tus atstovais, su teise užsi kitas pilvo kalbėtojas, Saint- tai-kovosiąs su visu tuo, kas 702 E. Fifth St, So. Boston, Mass.
Maršalka — Kazimieras Mikailionls,
Iždininkė — Ona Staninliutė, /
Gille,
labai
linksmų
plaučių
sia garsiau šūkauja jo širdy. iki šiol vien ruąjj vedamas imti advokato praktika. Tai
gadina ir nuodija jaunų 906 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 105 West 6-th St, So. Boston,
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
Z*
žmogus.
Abbė
de
la
ChapGerus norus,prakilnius jaus liaudies mokyklas, Valsčių gi' pasirodo, kad dalyvauti
nesinius susirinkimus kas antrą no- 1512 Columbia Rd., So. Boston, H**l»^
mergaičių sielas.
dSldlenį kiekvieno menesio Lietuviu
Globėja — E. Janušonienė, ? ;?
/
mus nubloškia pasaulio truk raštines ir kitas valdžios į- dideliuose susirinkimuose, plle jį pats pažiboj ęs ir tu Turati kalba su dideliu Svetainėj kampas E ir Silver Sta, Kasos
1426 Columbia Rd., So. Boston,
Boston, Mass., 1-mą valandą po Draugija savo susirinkimus laiko rita
simas ir kūno geiduliai. Są staigas. Tokis visos tautos kame svarstoma svarbūs vi rėjęs ne kartą progos pasi pasitenkinimu buvo sutikta So.
v
pietą. Ateidami atsiveskite drauge
antrą utaminką kiekvieno mėnesio^
nauju nariu su savim prie draugijos
7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sta
žinė nors netyli, bet jos bal sąjūdis greitai pasiekė ame suomeniniai reikalai yra ly gerėti jo menu, kurį šis daž visoje Italijoje ir Vatikane. prirašyti.
tainėj.
Visais
draugijos
reikalais
kreipMtflg
sas paneigiamas ir slopina- rikiečius lietuvius, gi ame gu, kaip lankyti ūniversite- niausiai panaudodavęs viso
“V. R.”
pas protokolą raštininką
>5^%
kiems
šposams,^
■ •
•
• •• •
•
rikiečiai
tuojaus
griebės
prmas. Dievo žodis atšoksta
U. ten klausant pamokų, o
1* 7**

4

,\

As

fe*

■

l» CT

z

♦ .'

Skaistybė—tai dorybių žiedas,
«

nors kiti susigraudina ir ap
siverkia nuo pamokslų, nusi
dėjėliui tas negalvoj. Paga
lios jis vengia pamokslų ir
•-'šalinasi nuo bažnyčios. NuSkaitykite ir platinkite mSnesin]
mokslo, blaivybės ir sveikatoc
laikraštį
•»

“SARGYBĄ”
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šluos
skyrius: 1) Mokslo popullarlzacijos ir
visuomenes klausimu. 2) blaivybes, 3)
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mu. 6) advokato patarimu. 7) apžval. a (politikos, visuomenes kultūros ir ekonomljos gyvenimo), 8) prlešalkolinis
judėjimas. (Lietuvoje ir užsienyje), 9)
" Knygą pasaulis ir 10) įvairenybės.

?
č

ganizuotos pagalbos Lietu
vai visu pirma patiems rei
kėjo susiorganizuoti. Taigi
1906 m. balandžio mėnesy ir
tapo sušauktas pirmasai Amerikos lietuvių katalikų
Kongresas Wilkes Barre,
Pa.

Kaip 1906 m. taip ir da
bar mums lietuviams katali
kams turėtų nemažiaus rū
pėti, kaip mūsų pačių išei
vijos, taip ir senosios mūsų
tėvynės Lietuvos reikalai, o
tų reikalų daugybė: Katali-

“SARGYBOJE" rašo: vysk. M. Rei
nys, prot P. Kuraitis, Vydūnas, kan. Šiandien inteligentų tarpe yra tik
Tumas, prot Kemėšis, dr. M. Pačkausviena nuomonė .
kaitė, dr. A Gylys, dr. jur. Raulinaitls,
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš
ka ir kiti.
A-

$

f

1930 m. "SARGYBA” kaštuoja me
tams tik 6 litai,, pusei metu 3 litai. Vžsienyje 12 litą metams, pusei metą 6
litaL
.
Metiniai skaitytojai gauna priedą
“LalmSrf Kalendorlą" ir loterijos bilie
tu.
Skaitytoją skaičiui padidėjus Iki
10,000 loterija bus plečiama. eJi pri
sirinks 20,000 skaitytoją, .loterija bus
padidinta tris kartus.
Skubėkit užsisakyti "Sargybą,” kad
nepritruktą pirmąją numerią.
Adresas: Kaunas, Liaudies namai,
“SARGYBOS” adm.

“ŽIDINYS”

Prot Dr. V. Mykolaičio-Putino redaguo
^nias literatūros, mokslo, visuomenės
ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas
mėnesinis žurnalas yra didžiausias,
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias
lletuvią žurnalas. Todėl vist paskubėki
te užsisakyti “židlnj.”
"židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L,
pusnį. 20 lt; Amerikoje metams $4.50,
pusmečiui $2.50.

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL
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U TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJU
MAlDAKNYfiiy
#

<1.75
MALDŲ RINKUf£LI8, baltais virželiaisMALDŲ RINKINĖLIS, baltais virieliaia.
MALDŲ B1NKINBLIA juodais vHeliais-_________ <1.75
MALDŲ RINKINELI8, juodai vigeliais________ <125
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras-'
tais viršeliais —, ..... .......... .............
* . AO
z

Visus užsakymus sioskite sekančiu adreso:

. “DARBININE0” ADMNMTRACUA

•’

w ’l*.

'

b didžiuoninku, kuris be
ni Europos pavyzdžiu, Tur
visiems yra naudinga daly
davęsis savo karo nuoty kų vyriausybė pasiuntė kar
vauti Amerikos Lietuvių R.
kiais. Tas karininkas tik ir tą, vieną sanitarijos valdi
K. Federacijos ateinančia
kalbėdavęs apie kovas, es ninką į vieną miestelį paty
me kongrese, kad teųai pa
kadronus, garnizonus, dvi rinėti higienos sąlygų. Val
simokinus tautiniai visuokovas ir kt. SaihtičFille ir dininkas darbą pradėjo nuo
. . I ___ * .
meninio gyvenimo.
sumanęs jį trupučiuką pa priemiesčio. l^Čt čia iš pat
Amerikos Lietuvių’R. K. mokytų Jis, tas karininkas,
pradžių jam tenka skaudžiai
Federacijos -XX-tasai kon Abbė ir dar kėli'kiti bičių.nusivilti. Pirmuose namuose
* .
gresas įvyks šio mėnesio 19- liai vieną dienąF’* vaikščioję
jis rado siuvėją - Muley
20-21 dd. Newark, N. J. Lie Saint-Germain miške. Kari
Asendi ramiai sau bemie
tuvių Šv. Trejybės parapi ninkas tarytum iš vieno me
gantį tarp kiaulių.
jos svetainėj. Lietuvi kata džio išgirdo kažką sakant:
— Ar tu, prakeiktasai, ne
like, Tamstos pareiga tenai “Nevisuomet temokama nau
žinai, kad* tai yra baisiai ne
dalyvauti.
dotis nešiojamu kardu.” Ka sveika, — šaukia valdinin
Visi gerb. dvasiškiai, inte rininkas, žinoma, supyko. kas, kratydamas bemiegantį
ligentai ir visi susipratę ka “Eikšen! — kalbėjo toliau už peties.
talikai privalo pasistengti, balsas jau truputį žemiau
Atsipeikėjęs Muley pasi
šiame Federacijos Kongrese medyje,—juk tu bijai.” Ka krapštė pakaušį ir atsakė:
dalyvauti. '
■
\ rininkas užsimaukšlino skry “Negali būti, kad tai būtų
bėlę ir pasiruošė pulti. “Pa- nesveika, aukštasai pone.
1930 metai, tai ,Vytauto
sipūtimas dar nerodo drąsu Jau 40 metų aš miegu su
Didžiojo metai, kaip Vytau
mo,” nesiliovė balsas. Kari kiaulėmis ir dar nei kartą
tas Didysai, taip ir mes tuninkas dar labiau įširdo ir neatsitiko, kad bent viena
■rime pasišvęsti savo tautos,
suriko: “Aš tą akiplėšą pa kiaulė būtų ar susirgusi ar
savo brolių labui. Taigi vi
mokysiu!”
“Tai tvirtino padvėsusi...”
’
“Tr.”
si mūsų parapijų vadai —
klebonai ir visų lietuviškų
katalikiškų draugijų atsto
vai laukiami Federacijos
XX-tame kongrese.
RENGIA A L. R. K. FEDERACIJOS NAUJOS ANGLUOS
Fed. Sekretorijotas
APSKRITYS
. '
180 Hale Avenue,
Brooklyn, N. Y.
n

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS

........................
lios energija. Kai jos praktikavi
mas įpasiekia tobulumo laipsnį,
kurs spindi šventųjų gyvenimuo
se, nesvyruokime jos pavadinti
heroizmu. Kaip ji nuostabi ir ma
loni! Ji padaro jauno žmogaus
žvilgsnį malonų ir gilų. Ji apšvie
čia jo reikšmingą kaktą. Ji ap
juosia jo veidą jau nežinau kokia
išduoda save balso
aureole.
gryname tembre ir manierų nuo
širdume. Ji malone jiudažo visą
jo asmenį. Ji skleidžia iš savęs
mistišką kvapą... Ji traukia prie
savęs. Ji įkvepia pagarbos, susi
žavėjimo ir meilės.

Ji

Fernand Jamin
/

Prenumeratos kaina: metams $2XMį-'
pusmečiui $1.00;
moksleiviams me-,
tą žurnalą savo besimokantiems vaĮk ’
karna
Tuo sutelksite jiems džiaugs-,
tams $1.00, pusmečiui 50c.
“Ateitis” įdomi ir nemoksleiviams. "V
jeigu jie nepasistengs išauklėti juos J
Dievo baimėje, išlavinti juos ir fduotfv
jiems ginklą prieš {vairius gyvenimepavojus.
PaVojiflglatisl žmonių prtoš^
šal — girtybė, netikėjimas ir doros
stojimas.
Ypačiai daug pavoją
miestudse besimokinančiai jauntiomS'J
r«eL Geriausios besifzioMnaečio

mo drattffOf ir vadas mokyklos suole jf-.
ra jau doideSimts metų leidžiamas ImĄ
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas -

mok o sau palengvinsite sunkią auklėj 1
mo naštą.
-

“Ataltfo.”
Tėvai ir motinos, nepagailėkite10 U
metams (5 lt pusmečiui ir išraiykfti
adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvi ALJ
'
" ■
- • ■■
- -'

IŠRENDAVOJIMUI
KAMBARIAI
“Darbininko” name 5 arba
7 gražūs dideli ir šviesūs
kambariai. Yra elektra, ga
gas, maudynės, skalbynės,
duodama šiluma ir janitorius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės j
“Darbininko” Administra
ciją.

I

J

•

1«

I

•’

'.į-

10 DIDŽIULiy TOMŲ
(turinčių arti 6000 pusi.)

tai mwą apedalyM ir ilgą metą p
Uka. Durte* artistiška* Kaino* !■

M. A. NORKŪNAS -

močia kiekvieno lietuvio inteligen
?. O. Bos 91, Lavtance, IS
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
OAK GR0VĘ, BULLARD STR.
ros, mokslo, visuomenes ir akade
PtaM, bu
WALPOLE, MA8S.
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo
kas, Patalus, Kaidns ir i
Gerbiamieji visus kviečiame atvažiuoti į šį išvažiavi pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži kias lovų (ridinės, parduri
ypi
mą. Vieta yra graži, prie didelio ežero, kur bus galima dinys” darosi' kaskart įdomesnis, pigiausiai. Kreipkitės
kai arba ralj
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
linksmai laiką praleisti tyrame ore. Bus šokiai ir kiti įvai gu kuris inteligentas, vistiek ku
rūs žaislai. Šiam išvažiavimui daug darbuojasi Norwoodo rios* profesijos jte bebūtų ir kur
šv. Jurgio parapijos gerbiamas klebonas kun. K. Urbona begyventų, jo neprenumeruotų ir
vičius, Federacijos Naujos Anglijos Apskričio Dvasios Va neskaitytų bent nuo 1930 metų
pradžios.
,
das.
■
.
“židinio kaina Amerikoje: met,
Kviečia KOMISIJA
—<4.50, pusm.—<2.50; Lietuvoje:
KELRODIS: Reikia važiuoti iki Nonvood Ccnter ir paimkite met. — 35 lt, pusm. — 20 lt
Walpole
Pavadavus kokias 6. minutes pasisukite į Rullard St. ir | Adresas: KAUNAS, Laisvte A-

Rugpiučio-August 10 d. 1930

J

.T .

Amerika ne Lietuva; Jos kiekviena
turi ypatingą aavyblą, kurias pasilai
kys visados.
Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro
leidžiamą savaltražtį

“MfUų Lafcaitr

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj, lt
visiems giminėms ir pažįstamiems Lle*
tuvoje.
“Musą lAlkražtls” metam* kaštuoja
ketur litai, pusei metą — du litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi Ir
Amerikoj) — trigubai brangiau.
Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvi* Atuoj nudte pikniko vietą.
Hja 81 Nr. "Musą LattMltta^ .,.
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mo punkte, kurios ttįrfe Ūu-

,

įr
...

ė!
V’

t

1 ■ '

pš&ai i&ttū&jafvusi PfanėB- opią

’

kas- širafdien kofttroK««ja
taa&M ' legislatyvf ~ SaĘf

jas tų organų, kuriems buvo

Sprendžiant labai pavesta išdirbti EuropbS OT^

federalinės

į/srtiįį vį jBW susiA<A& » W rfe- . '•

įoMHKįl

y

s

LietavoŪ vjriit^yl^ krikn sBĖfgūHK),

^tvhtieė

statyti bendrąsias koncepci

•

unijos ar ganizacijos

kūris jai bu

KokS^tom^^liepi-

programą, 'te-

17 d., yra laiminga, galėda
ma pasisakyti sutinkanti su
pagrindinėmis idėjomis, ku

tiškus klausimus.

būtu naujai įstai- simai bus diskutuojami.
VI. Įgausimai, iškelti IV-

gūitinkamiausias organas.

bams parengti, gal būt, būtų mo

sudaryti

punkte,

rinkimai Šių metų lapkričio

sudarančiame 4-tą dieną duos atsakymus į

gmri lyg ir programos metmenis,
tuos paklausimus.

bendradarbiausi,

žimą

kirtingas grupes Amerikos nimo Sodalicijos kongresas, manytąjį

Penktadienio ry

Chicagoj,

te, Birželio

20.

darbą

su

vykdant,

būtų sybė

pasifūpino

suformu

luoti, kad jie būtų

sprendžiamas vėliau, jau są

ti būsimajai Europos konfe

;

proga

Šia

Lietuvos

vy

laiko

riausybe

reikalinga

speeijaliū leidimu buvo at

sekretoriato steigimą, Lietu bei atrodo pirmaeilės
ve® vyriausybė bijotiį

delegatų

neužsi

laikytų kaip Šodalieijosna

riams pritinka; jei sulaužį-

grįžtų nakVyneni pervelai,—

Penkužtikrinu jūs, kad daugiau

< tūdreriio iytą scena pūsida-

panašių

kongresų

nėtŪtėSi-

i

pajėgų

moralinių

ūią.

į

|įį.kiek liūdnesnė, nes vienas

išplėtoji-

jo komitetas nutarė origina

Tačiau Lietuvos vyriausy

Vienas

sfip-

paėmė ne-

resnis studentas

^laŠaąįngąjį vėsti laiptais žė-

pastabų,

To užteko^ o gal tas per

pirm negu naujas generalis

parlamentarinis
gali įvykti.

pirm, pareigas doc. L. Vai-

apnešti šaulių

viai ir dalyvės užsilaikė kūo-

Kauno

vėliavos

būrių

Paveikslą, garbės sargybomis.

su

Šūvb

*?i

Jeigu Kongreso

išrinktas

nebūtų

vistiek pasilieka

nustatyta ■

ma/šrutū,

Kongreso

naujas

turėjo viršenybę Senate net

"*A------ ----

-*■ -

;

Bute.

f

T. 1K»ByW’

jaunuoliaižr

iningiausūri;

natą 8 kartus ir Atstovų Bu

Po

12.

*J

džios,

gyva

taptų

realybe,

gausinga pafaimingonfts pa

Imfirilpnėjūsią merginą - stu-

sėkomis, Liėfūvos vyriausy

jimo teises kaip kokie teolo

‘f

gai ir viešuose pasirodymuo

se davė

Kaip jų žygis užsibai-

vyzdį.

£gė,- pūbhcrstei neteko matyY

-

kūogfažiaasią

pa

g mąstyti apie Amerikos jauateiti.

• ”*

’ .

lis

Amerikos

■’

M

moksleivijos

paplūdę

girtuokliavime

palaidam

gyvenime.

visai

^demonstracijos

taip

pat

iš

moksleivijos pu-

s mūrių — apie
k buto surengta
•

_______________________ -

- v- -

stiprumas Demokratų ir Re
spublikonų buvo lygus.. Bu-;

š vo fepūblikoniškas

žemeaiiaBse Bute žmo

ir demokratiškas Butas nef

&

—

Brazilijos valdžia konfis-

skavo visą
g^Įr uždarė
patį

turtą,

spaustuvę

“Garso” laikraštį

“susivienijimų” už
Veikimą.'

Pra

< pidžioĮjo

plėstis

rininkų kutsų; dalyvaujant

kol tarp jų narių tebe- vyriausybės atstovams,
•

•

i

Vy

būtų sunkių antogonizmų ir tauto D. komiteto nariams,
nepalenkiamų

priešingumų, Unkštiems

karinfnkanĖs

ir

su savo vėliavomis, prasidė

gu

draugų

Doras

ėlgčšyi

Nesuprantama ir net ne

nusistatęs galima yra,

atgaivinti supuvusį

Ameri

kad

atslūgimo,

organizacijoms

jo paveikslo
Ūies.

nešimo

iškil-

Pg kariuomenės saliu

;Šėnatąs ir

pagrindus

ją
z '

J *

Būtas riet 5 kartus.

skvos

pinigus/ anot

jienų,”

Brazilijos

skrupulingu du pasakytos kalbos.

didelį

Iš kitos puses, net to

labai

svarbu,

kad

mininkas pirmieji pasirašė

in.

Lietuvos

GŪDAI FOAŪ

tie

Kongreso Darbai

alWMHw
*1i> Wįį M iJuiįR

jojamai

w

kuri

tuvių

katalikų komitetas
kreipėsi į Popiežiaus «ūūdjų Varšuvoj prašydamas

žodiškių parapijoj pamaldas gudų kalba. Prašy
mą pasirašė ūflė vietos gy-

leisti

ventpjų.

lt

z

rių yra Kongreso nustatytas
kas dešimts inetų po ėmimu

Yra vienas

Konstitucijos

išdėstytoms.

Kongresai gali paskelbti ka

rą,' žmones takšnoti, pasko

linti pinigų,

sutvarkyti ko-

c O v ww>l I4wxyp. / DU-**

tvarkyti natūralizaciją ir L

kiekviena

žmonių,

valstija

Visos pinigų įplaukimo

bylos turi prasidėti Atstovų

Bute.

Kiton pusėn, Senatas

turi vienintėlę galę vesti vi

sus apkaltinimus

augštų fe-

deralių viršininkų; sutarty^

Prezidento padarytos su sve
timoms šalims turi būti Se- ,

*

nato užgirtos, ir taigi prezi

ba trys" uniformuoti kariai,- turi mažiausia vieną atstovą. dentiniai paskyrimai
šauliai arba šaulės arba kitų

vyriausybė

aukščiau sužymė

naudingas

organizaeijų pasižymėję na tūri lygų skaitlių narių, turi teisdarių ir daug Intų virsiriai Lydi* jį dviejų ginkluo

du senatorių nepaisant didu

tų karių arba šaulių garbes mo

arba

gyventoji!

Suv. Valstijose turi

ninfaj

skai

būti Senato užgirti.

sargyba ii’ ne mažiau kaip čiaus.

F. L. 1. &

du beginkliai palydovai, ku
, ’►

rių vienas neša raportų kny

tyriaūsybės

bet nė dažniau kaip praėję

iš

palydovų

Argentinoje

lietuvių

ne

mo (skynimo) darbus.

šiemet

čiau

kukurūzu

Ta
der

tiek

blogas,

kad

namuose.

už maistą, nes savininkai ne

Visą laiką prie jo turi bu

turi iš "ko mokėti, o Buenos

dėti ginkluota sargyba.

Aires

mieste prie

stovi

eiles

min. inž. Šakenis, kan. Tu
mas

Vaižgantas, ir valst

Paveikslas buvo labai iš

nuomone, kilmingai. lydint organizaci

gar

įsiaįga riekia bėndręs- nešąląs

petį

visą.' miestą.

voti.

“Arg. Liet. Balsas” rašo?

t

"Kartais sutinki žmogų tik
atvažiavusį. Švariai apšilai- •
t/
. •
** ’
sęs, išdidus. Bet sutiksi po

poros mėnesių, tai jau visai
į

dorą

nepanašus. ,

žmogų

fabrikų

Purvinas, juodas, gyvaplau

Vytauto

Ji lingas.

ir apima pfetes-

esąs

Pirmieji Vytauto Didžio
paveikslą nešė

tis ir kur nors patvory nak

maža dirba kūkūruzų laužy

neša

visuomeniniuose

ti Tautų Sąjungos rėmuose, bės sargybai ir orkestram^

|ifcslo

du

----------

Sutemus,

nešama kartu su

pa

'\

valandą arba kaip susitarę,

aikštėje/ o jei blogas oras — daugelis prie jų tedirba tik

kad toks paktas tūrėtų tilp jų vėliavoms, kariūnų

ūėū

S*
J-

Naktį paveikslas paliekamas lius

taikai tarybos pirmininkas Št. Ši

Visiškai sutinka su prancū

zų

amba- /

Senate, kiekviena valstija sadorių, Augščiausio Teismo

* raportą knygoje,

veikslu. '

sustiprinti tautų tarpe.

Vilnius, “l&ifjer Witenski” praneša^ kad gudų lie

Kongresas

Valstijų

somą dalį Valdžios su jėgoms

atstovas kiekvienam 220,000

degaačhu žibintus

viena

tais principais būtų neabe

FAMUIjSU

atstovą.

sąjunga

įsitikinusi, kad bendro jo

tytųsi su

,1-., -

vieną

tik

tautiško cenzo.

Paveikslą neša vienas ar

puikiai aptaisytoje

pobūdžio paktas, kuris skai- komiteto pirmininkas šviet.
...................

Kaip paveikslas aeš&mas./

mažiausia

yra

Patilo lietuviams.-

Po to

tauto Didžiojo komiteto įnr-

lietuvių ropos Valstybių ir

Sao

paveiksiąs.

teisingumu.

“Nau- apimti! kuo daugiausia Eu

smūgį

ant

Pats paveikslas

vieną kilometrą.

laikraščio,- “rūgų statymas” iš jū nebūtų išskirta.

padarė

-

ir

kią atmosferą sukūrus, bus

mybės drunstytojų už Ma

nešamas

savitarpio teisių gerbimu ir vyriausybės atstovai ir Vy

U.
»

repubfikoniškaš

savitarpio to ginklu ir sugrojus tautos gą. Nešėjų grupės asmenys
pasitikėjimo atmosfera gaĖpasikeičia
pareigomis per
himną,’ vyriausybės ir Vy-

draugingumo

K. ma būtų sukurti kitaip, kaip
taūto Didžiojo komiteto var
A

ir demokratiškas

;6 karius,

36, Ulinois 25, ktiomet f.

Florida turi 6, Idaho 2 ir A-

rizofia
trijų kotų.

r. ■■
■“ ,
pietų

singo atpildo žygiiu

nelaimin

Paveikslas

Aukšt. Panemunėje ties Vy-

normaliai

ta&
x.

•

*
»Q
* •'
ta, o joje bronzinis Vytauto

? Kauno.
'
po

.

—gTažiai ornamentuota lėn-

pavyto išneštas iš
• diėfią Lval

■

atstovus, PenūsyDa-

Skaitlius Atstovų Buto na

mes matomas

jų

S"

Iš čia aišku, kad sąjunga tauto Didžiojo aukštųjų ka

tol,

Senatas

Sudaro atskirą ir nepriklau

Atstovų Butas susideda; iš

tarUŽ

Vyfaūftr

džiojo paveikslai.

laimėjimo ties Žalgi

visuomenės

hlDARĖ “SOSMENLHMZ

p

Vy

kilusių iš pasilikusių bei tei

2000 -r- ir ji kos gyvenimą.
jau kitonišku
—

buvo išstatyti

nori nuplauti ištvirkimo dė

Toj demonstracijoj da- i jaunimas žūt-būt

Efyrovo jau daug daugiau as-

7

giais sukaktuvinę dieną

privalo vir-

•J

••

tauto

Tą

ti studentai ir studentės, bet

kitoniškos

•

Liepos 15 didžiausio

jšyti priešingus jausmus bei

Pasi- i

įvykio kalbamoji pu- yra if gražaus jaunimo, ka
l^ttfcištė - laikraštininke buto
talikiškai auklėjamo,
kurs

ę -

afštovūi. <

jaus

ir

ifFinteresūš.

^Eudno

Bsė&

Sąjungoje

baisetirią įspūdį sudaro gir negalėtų

į^yBet lygiai Į savaitę po to

^Amerikos

mai

Labai gaila, kad didelė da-

jun

siektme

idealo

giantieji interesai

e dangalus, ji pradėjo liūdnai

gįūudininke

jų

i

*•

nes užtraukus lango už-

gnimo

■dfojo

.

rinkimų

susirenka.

mi sulig skaičiaus, ir todėl

*'

bei attodol kad tautas bėn- riu karo ir politikos atžvil

|įfeSe jo daboti savo žings-

vienų

:__________

B.nėšė ant savo pečių taip pat

kuri Užkimusiu baisu

Atstovų

Demokratai valdė Se

z

**' -; v® V “tz - . ’
kitas studentas

narių

daugiausia

.

Kongresas

nės visų valstijų atstovsaja-

neša

Bepublikonai '*

įvyko.

nariu iki kovo 4- d. _1931 m.-

špale- rių.

šva pradėtas darbas pasisek £ių ribų į Metimas tiksliai rius.

ai"

rinkimas

Gatvėse 435 narių ir Senatas iš 96 na

sudarę'

Nuo to lai

ko net 37 kongresiniai rinki

tą

Šaulių Sąjungos centro vald. lakrieio mėlt rinkimuose jis

visų

de-

lamentas turi būti uždarytas

išrinktas,

vyriausybės grwd iniciaty- perduodūmcfe iš Savo apy&i- ; šauliai buvo

gas, nes visi kongreso daly

<

paveiksią

prancūzų aplink-Lietuvą.

kad

fijosiHio 1855 iii.

Sūv.

kilusių vien iš šu- Didžiojo

f»rūpifftmo£

spėjimas buvo ir bereikalin

&jEaįpn į laukiantįjį tari, bet

zistuoja. Europos šalyse par

•' .

Nutarta Vytauto ■bos vėliava ir

ke&ą jūbiKejų.

nepareikšti

ine.-”

; jrtivinti ledu.

. tovų Butą kuomet šėnas eg

Vytauto', lydžiojo liųJSąjungos eentro valdy- kuomet

pažymėti

kaipo

Amerikoje gėneratis 28 sykius ir 25 sykius turėjo

mėtai.

v. liu if giliai Siinfeofinm būdu
; lionis. Paveikslu lydėjo Šau-

‘

bė negali

liĮSlyvių nusilpnėjo ir teko jį

V'

z

Vyriausias Vytauto Dilio

įstatymus if

kas šeši

renkami

•---r------- .- ...

4

rinti visų *jų materialinių ir

ūės pasigirdo klyksmai,
^Juokai, šūkavimai...

h

didesnės

Se

. rinkimas renka Naują Ats-

pra

dvi

dienų

įj

mokrūtų if fepūblikonų par-

narys, kuris bando būti vėl

visb pasaulio tautoms patik

f<įeje keistai veikti į jų elgeSodaĖcijos

Buto

Atstovų

galčs būti galutinai išspręsti,

gos ir kuris vienas tegalėtų

ijsralą, kurs greitu laiku pra-

tų

natoriai

kad bos, tačiau, jos manymu, jie

toks organas nesudarytų, ža

ko alga ir kitos mažesnės;

mai

svar

pabrėžti, kad lietuvių tauta
.^hetetracijas
Chicagoj,
laikytos viešbučio svetainėj.
lingo paralelizmo su Tautų tik Europos sąjungai
įferegS^-.,';.- .. ■
^.
nuo pat savo atgimimo kaip
gSfeirželio menesy. Ketvirta- Paskui prasidėjo posėdžiai,
Sąjungos sekretoriatu.
dėjus veikti. E.
*• ■
nepriklausoma valstybė, be
? dienv, Birželio 12, keliosde- kuriuos atidarant
kapelio
■*
•
•
h^ūrtys studentų if stūden- nas taip maždaug prakalbė atvangos siekia tikruoju tei
singumo paremtos taikos iSgių inscenizavo vienam vieŠ- jo:
.
.
. '
_
>
dealo, \kuris pastūmėjo ją .-j
£$$ty savo pasilinksminimo
“Mes jums pasitikim. Bet prisidėti prie Tautų Sąjun
^partiją.” Jie gėrė iš žalių
jei katras

nariai

renkami kas du metai.

Kongresas

prasidėjo su Mišioms, kurios

£ stiklų kažkokį spalvuotą gė-

susideda iš dviejų kambarių

patiek

Visi

;

užtnokėfos, kaip if raštiniū- ’įfį

Šių

— Atstovų Buto,ir Senato.-

jungai veikiant.

Bet keliavimo išlaidas

partijos žinomos

Kiek tai liečia nuolatinio rencijai,' Lietuvos vyriausy

kiek- tik jos pajėgos leis.

ilefctė,—kurios padarė dvi

atatinkamas

pobūdis

nuolatinis

tmk

Kongresas

Suv. Valstijų

pareikšti savo tvirtą pasiry

Abiejų Kongresų Butų no

\

.

riausybės žygį, ir jau dabar platu komitetą, kurio tačiau kuriuos respublikos, vyriau

įsivaizduokit sau dvi tikslu; tai buvo įvykęs jau

’

rių algos yra $10,000 į me-

Ateinantieji. kongresiniai

memorandu

ame prancūzų

Taikos’ konferencijos dar

rios įkvėpė respublikos vy- reikalinga

pažiūrų

*••11

bicijos įstatymų ir kitus tau

lyvautu visų sąjungos narių pos konferencijoj, šie klau

vo įtektas šių metų gegužės atstovai,

įtvo

■0

1 itkiiimko-darbiiiinko.

gšūra

j .■l--p--- j.4z.-2..
•

Moksleivių — rašo viena pū-

demokratu

Senate yra 54 republiki
mas į laivų mJttftūėiojs sttfafžų f&psi&kot vyriausybės
problemą.^Lietuvos vy- zervuojasi sau teisę jas-iš?
nai, 39 demokratai ir 1 ūkinaują Tarifo Aktą iš
noėiAoriiiidųnoĖą dėl Europos riaūsybė mano, kad Euro plėsti, kada tarp valstybių, tį,
ninkas-darbininkas.
Euro 1930 m., permainymą pfobipos konferebcija, kurioj da pakviestų dalyvauti
s sąjungos

~r»LL

•

.z.-. ’
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ft&ulią' būriams

i

jau duotas įsakymas viso
kiais budais prisidėti prie
paveikslo nešimo. Paveiks
las nešamas per Raudondva
rį, Zūpiškį (liepos 16 dL),
Vilkiją, Veliuoną, .Seredžių,
Čekiškę (fiėpos 1T d.), Ai-

riogslą,- Betygalą . (lieptos
18), Raseinius, VriUklę (lie

bedarbių,

taip pat maža vilties

kur

darbi

ninkui, nes jei ir gauna kas

darbo,

tik

tai

drbs net ir

2-3

dienoms

kelioms

valan

doms. Blogiausia su tais, ku

kiais apžėlęs.
nenoria,

kad

Net ir tikėti

čia

tas pats

žmogus, kurį matei prieš <fa .

mėnesius tik atvykusį iš Liėtoros. Tačiau pas mūsų da#> ;

gumą

tautiečių

yta

rie nefitefiai į Argentiną nu

rąs,” lai

vykę:

daugeliui

mestomis

tenka

plutomis

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

iš

nradtin-

rm >■ i ■■a

raportų kftygą pęs 19), Nemakščius, Pa- Lauksargę, Piktūpėnūs, Pa
prie jo pasikeisdami nešė LrfiŽaniį Kelmę (liepos 26}, gėgius (liepos 23), Šilutę,
IV. Taip pat atrodo, kad garinngi^

skursta,

nors

kažin

“įmū

b&š

bet rašo į Lietuty j

saviesiems, kad jis čia pu4—

ir

kiausftu gyvena.
Taom
siftilioja daugumą iš LietŪ- J

Paveikslą if

rūua Koriz^atiri.

’

z»> L *J.

vos

lengvatikių

to

paties

M.
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■ . ■
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Vikriui Vaduoti sąjungos
šūksniai, kaip' art
ilstantis vąrpas, seka visus
nras.
TTfttS.

VMttokim pavergtu
Vilnių! Nei vieną rytą neuž-

mirškime pakelti žvilgsnio
pagrobtos sostinės linkui!
Ten teka mūsų kultūros sau
lė ir mūsų ekonominės stip
rybės saulė!

Be to buvb
p

. .X #..

Muzikalinę koncerto dalį
pradėjo p-lė Latonaitė. Sa
vo! naa!on& iš gėros inc^ytlos lyriniu sopranu, ji pa
dainavo J. Tallat^Kelpšas
“Nuplasnok’^ ir A. Kačanatiško “Mano rožė.”

ViiniUi vadlttofr s^ttetga,' tai,

tasai plačiai išsišakojęs medSs, apgaubė visą Lietuvą
nuskriaustą, užgautą, skau
džios neteisybes paliestą.

OCIIHII

Biržiška.

konceftig? dainavo lietuvai

3 ■

Latvių statistikos depar tęs Kaupelyrf,

tamento direktorius p. Sku- Kavėekis- if jo vedamas
jėmeks paliesdamas “Jau- ras. Tokia prainbga

r"'

seumnuVuM

•it-

4

f-

27 Whltehall St,

. Žiūrite/ kad keleivių skaičiusi iš aukštų Lietuvos oficialų

.4-«W
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KLAIPĖDĄ

Kreipkitės prie artlmauMo
jums laivakorčių agento su vi
nto kelionės reikalais arba:

cho

iŠkibningOŠ jįte
p!
A1 pagyrimą, hr taip
ųaW Žinias” laikrašty La žiaus lietuviams "yra reta, y- Amėrižeb | Lietu## per Švedų
***• r Jei manot
maldės. Jas teikėsi atlaikyti
tvių Valstybės pakraščių gy pačiąi išsiMaŠkinstems šiam
taip pat pats pfal J.• Šniukš
daftari įvedė nuolatin? ir rė^aityfcit švedų Ame
ventojų strdėty reškia nusi- didžiuliarfie mieste:
y>gguBarU' tfėeioginfį laivų patarinfrita. ŠĮ kartą gražioji Palan
>
<
JL.I **•
9 *' m# tarp Kahnar, Švedijoj ir Rlai- skelbimą šios dienos
steteėjkfaą, kad kitų tautybių
gos bažnyčia (tiktai jūs tik
tesnių informacijų dėl i
Po p-lės Latonaitės pasi it religijų žmonės paskuti■ ...... pėdos. Moderniškas IŠiVas c'£orgkaimų ir t.’t.
gerai įsižiūrėkite į tą kuklų
iiit
holm” bus išimtinai naudojamas I
rodė smūifefiirikas p. M. niaisiais penkeriais metais
gotikos išreiškimąJ) buvo
transportuoti keleivius į šiuos du
Hofmekleris. Labai malonu nustelbia savo skaičiumi lat i
Uostu, kas užtikins persiuntimą
pilnutėlė. Taip_pat
su
visais
pdI .
šioje vietoje kalbėti apie tą vius, ypačiai Žemgalės ir Ilictutių keleivių ištisus metus. Gatylų ir kuklų, bet didelį ir lukštos apylinkėje, aųot jo,
HmąpUuriftėti, joglaiVaS “B6rg- Į Amerikos’ Lietuvių R. Kp^i
i*“™*"8 . F“*- ** nuoširdų lietuvių muzikos ir esą labai padidėjęs lietuvių i
krfitf” buvo pirmiau naudojamas :goninkų Sąjungos seimas š
Pajuno diena nepaW ypač mūsų liaudies muzikoj
skaičius. Tik žemgalėj esą Šioji" Škotijos lietūvhj fut- pervežti šios kompanijom keleivius ■vyks antradieny,- rugpiūčio.
tuščio Dievnamio. Bendra ir
iš Stockholm, Švedijoj į Suomiją,
parap. svetainėj, Į
populiafizatorių. Kam ne dabar fietuvių 3352 daugiau bolo komanda (Lit&uanians ibet judėjimas taip žymiai padidė- lietuvių
noy
City.
Šeimas prasidės
vieninga lietuvių malda vi
žinoma jo “Lakštingala” jo nei prieš penkerius metus.- Nomands- įsisteigė 1929 m. įjo, kad reikėjo naujo laivo tam pirmų vai. po pietą,'
sur ir visuomet mums reika
giliai perjąustas ir giliai su Girdi,- jei toliau taip spar spaliu mėn. ir fuojaus buvo liksiu!.
Informacijų dėlei meldžh
linga, nes ji stiprina mus!
priimtas
(Škotijos
futbolo
ly

vėsuoti:
ifr. A. Grigaitis,
prastas mūsų muzikos popu čiai augsią svetimtaučiai, tai
I Populiariška švedų Amerikos
: jfahanoy Avė., Mahanoy
Po pamaldų viduriniosios ri? Nuo to laiko, kai p. M. per kelioliką metų platieji gos asociacijon. Per vienus ;Linjja, su jos greitais ir patogiais
Aleksandras J. AJdHM^
mokyklos salėj skaitė pa Hofmekleria smuikavo karo Latvijos pakraščiai paleisią gyvavimo: metus ji yra nu laivais, siūlo trumpų ir patogių ke‘Vargorink ų Sąj. Centrą.!
skaitą apie pavergtą Vilnių muziejui Katine, jį pamėgo savo tikybinį—tautinį veidą, veikusi nepalyginamai dau Įlionę j Lietuvą Keleiviai, įsėdę į
į laivų New Yorkė, gali perplaukt
p. Uždavinys. Rašančiam daug lietuvių. Ir šiaihei kon Daugiausia
susirūpinimo giau, negu is jos buvo tikė Atiaatiką ir North Sea tuo pačiu
šias eilutes iš čia malonu pa certe jis buvo karštais aplo- reiškiama lietuviais, kurni tasi. Žinoma, komandos pra didžiuliu laivu tiesiog į Gothenstebėti, kad didelę pusę tos> dismentais sutiktas, ir šį be to dar ir iš Lietuvos at- džia buvo sunki. Ir dabar būrg$, Švedijoj, Iš to miesto jie Kas ugdytų Junjyi
menę ir pristri
paskaitos klausytojų sudarė' kartą, bė Dvorako “Hurno- vyksta į Latvius uždarbiau- dar nariai turi mokėti dide pasiųsti traukimu, be priedinių iš •flat
slos Salelės Lietuvos? Kas
laidų,
per
gražią
Švedijos
šalies
ne Palangos svečiai,- bet jos Įreskos” ir Gošsek’b “Seno- ti, ypač vasaros metu per lius nario mokesčius, kurie dalį į kalmarą, kur ‘rBorgliolm” laikytu patriotiznia fr kurstytų
tlHriŠkiŪo. klealtemo 0gniT.>
savininkai. Daug moterų su visko Gavoto”
jis turėjo daug jau lietuvių jaučiama i juos labai apsunkina.
jų laukia ir pferieža per Baltijos • — Tai dar prieš Didįjį
čįsf Irioms ff vfsų'niylnM
\ Komanda turėjo 20 žaidi jūrte, tiesiog į Klaipėdos pakran- pąveitaluotas, . gražus i
baltomis skepetaitėmis ir pasirodyti su savąja “Lakš Latvių sodžiuose.
“Šaltini s.” Jis n
‘
č
/> mų stf kitomis kur kas. se Itį. Tokiu būdu kelionė, pradėt* iš tt
daug vyrų, užgrūdintų jūrių tingala.” Po to jo trio daf į
visai KstaMkffliaji“
Amerikoj Švedų AmėriĖos Linijos i “šąltluia” eina Marti
1
oru.
nesnėmis komandomis. Pen laivu, baigiasi Švedų Amerikos Lt- :tuvoj) kas savaitė 20
(žinoma, su dideliu pasise
ir fažtėojtf mettfūtš £
Į
kis kartus rungtynės baigė nijos modernišku laivu. Klaipėdos i8X>ft£Btuš,
Palangos Vilniaus dienos kimu) Stasio Šimkaus “ Kur
o. Amerikoje 2
Tortinis” nofi tapti
si
lygiomis,
keletą
kartų
lie

uostas
nėra
užtektinai
gilus
leist
.bakūžė?
”
ir
“
Plaukia
sau
baigėsi gražiu koncertu kur
kdrfef fnugtaj vfeos Lietuvoj
■ .sava tantleflais Ameriką
laivui
tiesiog
į
uostą
privažiuot,tuvių
naudai.
Škotai
stebi

:<
v
•
hauze, kurio salę šiam kon laivelis.” Bendrai, p. Hofi Jėi dar neesi suslpa^I
bet kuomet jis bus tiek gilus, lūii- iftfBr,” ,įŠftSyk fe«k«
certui davė p. grafas Tiške meklerį, taip1 giliai supratu- Paryžiuje yra susiorgani si, kad per tokį trumpą lai ja mano leist laivus tiesiog į Klai “šaltinis" MarijanspolS,
viena h-rf. sustpai
vičius. Malonu čia paminė sį ūiūsų dainos dvasią, mestzavusi lietuvių darbininkų ką lietuviai labai daug pa- pėdos uostą, kada skaičius lietu įgausi
karnai, d Ws!pafin$s ffi
draugija “Lietuvis.” Turi ' žengę priekvn.
vių keleivių bus tinkamas. Narnas niekuomet nesiskirsi.
ti, kad tas garbingas mūsų visuomet minėsim.
> “t. Ar patarnavimas į Klaipėdą, tufr
senosios bajorijos narys vi | Įdomus buvo lyrinis teno :net save ehorą,- p. Kaveeko
~~~r rrnarn— r
suomet mielai palaiko jau-’ ras, naujas mūsų akademiš vedamą. NeseSrai ši draugi
nosios Lietuvos" organizacijų kos operos solistas '(taip, a- ja minėjo Vytautą Didįjį.
šventes, rengiamas Palan kademiškos, nes ji daug kuo Iškilmėse dalyvavo mūšų
primena akademiją)'. Jis su' ininišteris Prancūzams Kligoje.
Pirmąja koneerto dalimi,< pasisekimu padainavo A. mas, kon sulas Blaveščiūnas,

Ir Palanga — skaisčiosios
d idžioj o Valdovo Motinos
gimtinė — neabejinga Vil
niui vaduoti sąjungos sieki
mams. Tai parodė liepos
mėn. 12 ir 13 d. iškilmės (jau
ne pirmą kartą čia sureng
tos), kurių skaitlinguose da
lyviuose matei tą vieną pasi
ryžimą : mes rengiamės į žy
gį ! Dar maloniau pabrėžti,
kad čia minimose iškilmėse
gausingai dalyvavo Palan
gos apylinkių ūkininkai ir
žvejai, tie geležinės valios ir
sveikatos žmonės. Tai reiš
kia, visa Lietuva rengiasi į
žygį!
."
—Dabar sūlig programos:
šeštadienį, liepos 12 d., Ronžos tiltas pasidabino vaini
kais ir plakatais: “Vytaute,
^/ęvesk mus L Vihiių!” ir
JrlMraMMyfr.v• <■
Wcy<y rsjPLsyi*
TV s
-- V II- •J
buvo
prof.
Mykolo
Biržišnė,
”
J.
TaRatnių!” Tos pat dienos vaka
Margi sakalėliui” ir dar vie-ĮBraziliją konsulas T. liau
re ^Palangos bažnyčioje ge kos paskaita: “Kam mums
ną romansą. Neabejotina, [kantas. Taip jau dalyvavo
dulingos pamaldos už žuvu reikalinga sąjunga Vilniui
kad p. Kostas Orantas bus [nemažas Paryžiaus lietuvių
sius dėl Vilniaus. Pamaldas vaduoti?’7 giliais, turtingais
labai mylimas mūsų operos! studentu būrys. Apie Vylaikė pats Palangos klebonas ir iškalbingais sakiniais p.
į
pralotas J. Šniūkšta, daly profesorius nupiešė Vilniui dalyvis.
Daug džiaugsmo klausyto- Į
vaujant pral. Maironiiii-Ma- vaduoti sąjungos įsikūrimą,
jams suteikė p-lė Vencevi-|
I
čiuliui, kan. K. Prapuole jos augimą ir jos tikslus.
čaitė. Ji dainavo A! Kača-|
niui ir kitiems kunigams. Per kelis trumpus savo gy
Kun. K. L'ritairavfens, Dv. Vadas,
nauško “Kad aš našlaitėlė” |
vavimo
metus,
sąjungos
stei

36 St. George Street,
Pamaldos prasidėjo pusė de
ir
dar
porą
dainų
“
bisui.
”
!
N<frwood, Mass.
vintos vakare. Artipilnėj gėjams nelaukiant, Vilniui
Daug ir širdingai buvo plo- Į VI. Paulauskas, Pirmininkas,
bažnyčioj matėsi įžymių ka vaduoti sąjunga tapusi vie
263 Fayette Street, .
ta tam švariam ir galingai!
rininkų, didelis skautų bū na gausingiausių Lietuvos
Lowell, Mass.
skambančiam mezzo-sopra-1
organizacijų.
Bet
ne
narių
rys ir keliolika laikinosios
Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm.^
imi!
|
skaičiaus
didumo
’
sąjunga
21 Fairfox Bd.,
sostinės stambesniųjų valdi
Koncertą
baigė
p.
Lipčielaukianti. Ji norinti, kad ĮWorcester, Mass.
ninkų.
Ant.
F.
Kneižys,
Sekretorius,
nė
gėlėmis
iš
klausytojų
en-|
Sekmadienį, liepos m. 13 sirašantis giliai suprastų, ko
366 W. Broadvray,
tuziazmu palydėta. O dau
d., bažnyčios nustatytu lai- kiam tikslui jis įsirašo. Čia
South Boston, Mass.
p. profesorius nurodė litera giau ką mes galime pasakyti Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas,
tūrą, Vilniui vaduoti sąjun apie tikrai kultūrišką p. i
371 Portland Street,
LOGIŠKAS SUSISIEKIMAS
Cambridge, Mass.
gos išleistą, iš kurios galima Lipčienės dainavimą? Vi
AMERIKA-LIETUVA
esą geriau pažinti Vilniaus suomet taip: “geriems artis
Kontrolės Komisija
Kūn.
Ė.
Gfadeckis,
klausimą ir pačią sąjungą. tams geriausius pripažini
l
396 Churėh St.,
Tokiu prasmingu primini mus surašo teatro žiūro-'
New Brifain, Conn.
mu būti visiems SU 8 1-• vai.” To, ar p. Lipčienė Pa- | Simonas Cibulskis, ’
šeandinavų
pratusiais Vilniui: langoj nesusilaukė? »
24 E. Liberty Street,
i'.iarH
AMERIKOS
LINIJA
1 Waterbury, Conn.
Dainininkams akompona- |
vaduoti sąjungos nariais saTai natūralus rySys tarp abie
vo p-lė Alšlebenaitė, p. fiof- Į Antanas 0. Avižinis, jų Respublikų Lietuve^ ir Amerikos su jos dailiais ir po
132 Dbuglas Avė.
5 Dienos Ant Vandenyno
mekleriui p. Kraveeas.
puliarlats latviais; Nes yra pa
Providence, R. L .
rankiausia ir patogiausia Li
Tas
Vilniaus
dienas
Pa

PER
CHERBOURG
—
.
nija Lfetoviams Keleiviams—
Lžterstinė Konrisija
6 PER BREMEN
langoj
surengė
Vittriui
va

Skandinavų Amerikos
keliaujant iš Lietuvos ir {
un. K. Urbonavičius,
duoti sąjungos Palangos ko
v
z
Idnija
36 St. George St,
LI ETŲVĄ
mitetas.
Teko
matyti
kiek
• Nonvood, Mass.
iėtiesg patarnavimą tikslu pa
greičauslais garlaKMIs
Kun.
J.
švagždys;
gelbėti
Amerikos
Lietuviams
'r
daug dirbo ir rūpinos to ko
atsiimti savo gimines 1 AmeriBREMEN
20 roebster Street,
.į
M- ' .
miteto pirmininkas komisa
Mentelė, Mass.
4:
Laivų Išplaukimai iš Nevr
ras
p.
Bobelis,vįee-pirm/i>.
Kun. F. A Virmauslos,
EUROPA
■iy
Yorko:
k ■*
Staknvs
i
r'kiti
komiteter
na

50 West Gth Street,
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu
Rugp. 28 “Unitod Statės”
South Boston/Mass
riai ir simpatingos Palan
* •»
Kun.
F.
J.
juškaitis,
Rugp. 30
Olav”
COLUMBUS
gos ponios.
432 Windsor ŠfT,
Rugsėjo 6-tą “Osc&r II”

Strazdaitė,

Informaciją klauskit pas
vietini agentą arba

“L. A.

NUATH GERMAM

btflto

LLOYO

menko tikėjimo!

žmones

Po to tftsfkfiąi

Cambridge, Jfass.Kun. F. W.'Strakattšfcas,

151 Rogers Street,

New York

#

ir

ftt fi

ru, kad vijai ir jūra jo Mira*?”

A

trumpas, parankus ir patogus kelias per Švediją, Didėliais, Greitais ir Moderniškais

- MOTORINIAIS LAIVAIS-

• ’ .

“KUKGSHOLM”

Švedų Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas matonTTMO—taip lengva, be kliūčių,- trttk»
ziymų ar ekstra išlaidų. Kelionė praridėds ir tftdgi&si pačios linijos laivais.

Keliaują Švedų Amerikos Linijos laivais iš New Yorko, keleiviai plaukia per Atlantida?
North Sea tuo pačių laivu tiesiog į Gothenburg, Švedijos didžiausią uostą, iš Gofhenburgo

Moderniškas faivšs “Borghohn” naudojamas išimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipė

dos,-užtikrinant greitą keleivių kelionę ištisus metHS.

Lietuvos keleiviams, .kurie keliauja tranzitu per Švediją.
■•■•a

lUUNOS IS W8W YORKO (AR BOSTONO) | KLAIPĖDĄ
krečia tlwė-$107—į aM Mri—I18I.OO

Tariifų trečiu kaba—1124.50—į abi pusi—$205.00
Kabin af Antra Klase—$152.5(1—į abi pusi—$268.60

Išplaukimai iš

Yorko :

Išplaukimai iš Gothenburf^;
DROTTNINGHOLM

AiąprejtF u a. i

'

Rugsėjo 8 A-

GRIPSHOLM

KUirGgHOLM

Rugsėjo 27 d»

. DROTTNfNGHOLM
. GRIPSHOLM

KŪNOSHGLM..

Gptitytl &....

informacijų iš centro raštinės, arba arčiausio tibfinfo
-»■

-

m.A

m------- » .—

SvBCllJ ASMiZmOC MBljOV

Antanas O. Avižinis,
182 Douglts Are.,

-JT" '■

'

Jei rengiatės keliaut į Lietuvą ar manot atsiimt gifirmes ar ūrangos, neužmirškit gaut visų

Lo*eH, Mtes, '

jis davA paliepimą vėjams ir j&nd, Atstovas A 1. A. K. Fsdertdjof
if parietart <Bd41S tyla. Žmfefe
Tarybon

100 N. LaSaPe St, ChfcafO, Tff.
M8 WsShin»to» St, BORon

(SWEDISH AMERICAN LINE)

10 STATK mist DtfttON, MA&

*
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■
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nike. Ura viri vietiniai ir apylin
kės lietuviai Palangon rugpiūi
17‘
W

Naudingai vak&djas
. leidžia

riai apgailestauja, kad turi išleis
ti tokį gerą darbininką. Linkime
jam laimingos kelionės ir gero pa
sisekimo tėvynėje. Linkime, kad
L kp. mėnesinis susirinki- p. Kalvaitis ir Lietuvoje stotų į
£. įvyks rugpiūčio 12 d., 1930 darbininkų eiles ir kovotų už dar
0 vai. vakare, bažnytinėj bininkų būvio pagerinimų
Windsor St., Chmbridge,
P. J.
Visi nariai-rės malonėkite
•
•
•
i pribūti į šį susirinkimą,
LDS. Centras nuoširdžiai linki
tas raportas iš LDS. N. p. Kalvaičiui viso gero. Pageidau
čio suvažiavimo, kuris į- jame, kad p. Kalvaitis ir Lietuvotė liepos 6 d., Nashua, N. H. je gyvendaipas būtų LDS. narys
ipgi šiame susirinkime bus pa- ir “Darbininko” skaitytojas.
daųg svarbių reikalų liemūsų organizaciją. Seiss jau nebetoli, todėl laikas prais. Dar kartą primenu,
vis nariai ateitumėte. TaipA. t A.
urių mokestįs yra užsipasistengkite ateiti ir
Rugp. 1 d. palaidotas su bažny

Maliavojant kleboniją p. K.
Bingelis turėjo yakacijų savaitę.
Jis ją sunaudojo naudingai kle
boniją maliavodamas kasdien. Da
bar p. Juozas Mockevičius, turi
atostogų porą savaičių
Jis tas
atostogas Sunaudoja maliavojimui
geležinės tvoros. Daugiau tokių
gerų vyrų

LOWELL, MASS.

Darbai

tinėmis apeigomis a. a. Eeliksas
Pirm. J. F. Smilgis Blažonis 17 m. amžiaus. Jis pali
ko dideliame nuliūdime tėvelius,
brolį, seserį ir švogerį. .Velionis
buvo labai malonaus būdo ir pa
vyzdingas jaunikaitis.
Laidojo
sumažėjo. Dirba po 2-3 graborius VI. Mikša.

savaitėje. Be to, yra dide:yrstymas darbų: vieni dar
dirba visą dieną, o -kiti
s o dar kitiems užtenka
Darbininkai neorizoti ir su jais darbdaviai
asi taip, kaip jiems patinka,
tokių atsitikimų, kad bosas
i einant į namus nepasako,
d ryt darbo nebus, bet nuėjus
; | darbą priėjęs pasako, kad
darbo.” Žinoma, kurie gyi arti dirbtuvės dar tiek to,
gyvena toliau jiems kai. atvažiavimas. Jeigu kas boiko “dėlko iš vakaro
i,” tai gauna atsakyJeigu nepatinka, tai gali ir
t neateiti,” sako “mes turime
daugiau negu reikia.”
ežasties bedarbės daug lie-

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas įvyks rugpiūčio 10 d., 6 vaL vakare,
bažnytinėje svetainėje, 41 Providence St Viri nariai būtinai įtei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų Be to, gera
proga užsimokėti duokles.
.
Valdybą

Jaunimo išvažiavimas
Rugp. 3 d., “Palangoje,” Lawrence, Mass. įvyko mūsų parapi
jos jaunimo išvažiavimas. Žmo
nių buvo daug. Pelnas skiriamas
parapijai.
Reikia pažymėti, kad šios ko
lonijos lietuviai katalikai prade
da, atbusti. Jų parengimai visuo
met būna blaivūs. Čia kalbu ape tuos, kurie yra parapijos glo
boje.
'Buriu pažymėti, kad dar yra
ir tokių “katalikų,” kurie die
nos šviesos nemato ir kartu su
bolševikais “'tūtuoją” kempėje
arba kliube. Bet dabar yra dide
lis skirtumas negu, kad buvo ke
li metai atgal. Garbė kleb. kun.
F. Strakauskui, kuris drąsiai ir
atvirai kovoja prieš alkolį ir jo

DETBOIT, MICH. w
* L. D. S. 72 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny,
rugpiūčio 17, tuoj po pamaldų, šv.
Furgio parapijos mokykloje. Viri
□ropos nąriai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei-

‘z<

Kaip
jau Federacijos nariams ir nimul Vakarienę rengia FederaKi
italikų
visuomenei žinoma, kad cijos 8-to skyriaus moterys. Taipkai
XXsis kongresas įvyks rugpiūčio igi bus ir muzikalė programa.
19,20, 21 dienomis, Newark, N. J.
Delegatai ir svečiai, kurie iš
anksto
norite su kokiais svarbiais
Sesijų vieta
reikalais susirašyti, kreipkitės
Sesijos bus laikomos Lietuvių
šiaią adresais:
Šv. Trejybės parapijos salėj, kam
ATHOL, MASS.
L0WELL,MAS8.
pas New York Avė. ir Adam St.
. Kunigas L Kelmelis, ?
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinkiVietinis Kaip svečiams, taip.ir delega rt
fe"
LDS. 97 kuopos susirinkimas
207 Adam St,
rias įvyks rugpiūčio 17-tą dieną,
ĮvykB sekmadieny, rugpjūčio 10 d., tuoj po mišparų, šv. Pranciškaus
Newark,N. J.
tams, atvykusiems į stotis, nuro
tuoj po sumos. Ateikite-vist Ge parapijos salėj. Kviečiami visi na
dymai
J
■
P. J. Kilda,
, ' -M
' • **
ra proga darbininkams prisirašyti riai atsilankyti ir užsimokėti mė
Kurie atvyksite iš Pennsylvani159 New York Avė.,
prie vienintėlės darbininkų orga nesines mokestis. Taipgi atsives
jos ir New Yorko valstijų į PennNevark, N. J.
nizacijos.
ir apylinkėms pranešimas
kite savo draugus-ges prirašyti
X
sylvanios geležinkelio Market St.
X
Valdyba prie Šios kilnios organizacijos.
Sekmadieny, rugpiūčio 17 die stotį, Newark, N. J., imkite gatveKviečia Valdyba
ną 1930 metais, Aušros'Vartų pa karį So. Orange Avė. No. 31 (pa
H.
8.
PHTT.ADELPHIA,
PA.
rapija rengia savo metinį ir di- žymėta TVilson Ave.) ir važiuoki
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin
džiausiąjį pikniką. Piknikas bus te iki Adam St. Išlipę eikite po
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų
BROOKLYN, N. Y.
kimas
|vyks sekmadieny, rugp. 16
parapijos nuosavybėje prie baž-’ dešine 4 gatvės, kur matysite lie
Vienuolyne
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
dieną, tuojaus po sumos, Šv. An
—
nyeios. Rengiami yra įvairūs pa- tuvių bažnyčių..
Rugpiūčio 17 dieną, 3 vai. po driejaus par. svetainėj, 1123 Lem- kimas įvyks rugp. 22 dieną, 6 ;30
niarginimai, pasilinksminimai, mu
0 kurie atvažiuosite ant Dela- pietų jvyks įspūdingos ir gražios on St. Kviečiame narius ir nares vakare, Karalienės Angelų para
zika, dainos ir tam panašiai. Žino ware & Lackavanna geležinkelio
pijos svetainėj, kampas Robling
iškilmės Jėzaus Nukryžiuoto Sese- ateiti ir kuriu yra užvilktos duok
mi tad kviečiu atsilankyti visus Broad St. stoties imkite gatvekarį
ir
South 4th gatvių
rųzvienuolyne. Elmhrust, Pa., bū lės užsimokėti Taipgi atsiveskite
parapijomis, visus šios parapijos “Broad No. 13” iki Broad and
Taigi malonėkite visi susirink
tent, seserų apvilktuvės ir profe nors po vieną naują narį prie kuo
prietelius ir geradėjus. Kaip vi Market Sts., po to persikelkite į
ti ir užsimokėti duokles kurie esija. Matant tą įvykį kiekvienam pos prirašyti.
sada rėmėte taip tikiuosi ir šį gatvekarį So. Orange Avė. No. 31
sate skolingi.
Nepamirškite ir
bus didis džiaugsmas ir pasigerė
Valdyba
naujų narių atsivesti prirašyti
kąrtą paremsite metinį parapijos (pažymėta Wilson Avė.) važiuoki
•
jimas. Kas gali žmogui aiškiau
prie mūsų brangios organizacijos.
pikniką.
te iki-Adam St, išlipę eikite po parodyti šio pasaulio linksmybių
ELIZABETH,
N.
J.
Kviečia Valdyba
Kun. K. A. Vasys, Klebonas dešine 4 gatvės.
ir . garbės tuštumą jei ne šių ne
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
7------------ :------Taipgi ir kurie atvyksite ant kaltų mergaičių išsižadėjimas išo mas įvyks trečiadieny, rugpiūčio 6
WESTVILLE, ILL.
Lehigh Valley geležinkelio stoties, pasaulio ir pasiaukavimas Dievo d., 7. vai. vakare, bažnytinėje sve
LDS.
75 kp. mėnesiniai susirin
imkite gatvekarf “Union” ir va tarnystei — Tam, kuris teikia tik tainėje. Nariai kviečiami gausiai
žiuokite iki Washington & Market rą laimę ir linksmybę! Tas pui ateiti ir atsivesti savo draugus(es) kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
• X
Jau buvo rašyta, kad D. L. K. Sts. Išlipę imkite gatvekarį ant kus reginys kiekvieną mintimi prirašyti.
Valdyba sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro
ir Povilo bažnytinėje svetainėje;
Vytauto šventėje 4 dieną liepos Market) St So. Orange Avė. No. nekelia prie Dangiško Sosto, kur
Valdyba
abiejų parapijų katalikų dalyva 31 (pažymėta Wilson Avė.) va šių nekaltų mergaičių sužieduoti x NEW BRITAIN, CONN.
vo apie 10,000 žmonių. Apmokė žiuokite iki Adam St., išlipę eikite nis su didžiu džiaugsmu priima jų
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyk*
jus visas išlaidas pelno liko $344> po dešine 4 gatvės iki- lietuvių atsižadėjimą savęs ir suteikia sekmadieny, rugpiūčio 17 d. š. m.
WATERBURY, CONN
Joms
ne
šio
pasaulio
vystančias
37. Taigi pelno neperdaugiausia. bažnyčios. .
j
Rugpiūčio 24, 1 vai. po pietų įSvarbu, kad į šį susirinkimą atei
dovanas bet dovanas, kurios veda tų visi nariai ir bent po vieną ryks LDS. 5 kuopos susirinkimas
Priežastis — bedarbė, antra tai
Viešbučiai
prie amžinos linksmybės.
naują-narį atsivestų prirašyti prit senos mokyklos kambary, Con•
neužtektinai darbininkų buvo to
mūsų
brangios organizacijos.
gress Avė. Ateikite vist Valdyba
Nuoširdžiai kviečia visus kokiai miniai aprūpinti Trečia, tai Kongreso Rengimo Komisija ap
Nepamirškite
užsimokėti
duok
užbaigoje, būtent, 6 liepos Wor- žiūrėjo keletą viešbučių, iš kurių skąitlingiausiai susirinkti į šias iš ta
lea. t
.
DAYTON, OHIO.
parinko vieną, kuris yra naujau kilmes.
cesterį palietė didelė audra.
Žinodami seserų vargingą padė
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks
sias, geriausias ųt prieinamiausioMetinis išvažiavimas
BRIGHTON, MASS.
sekmadieny, rugpiūčio 24 d,, baž
mis kainomis.’ Tai yra “Hotel jimą, pasitikiu, kad neatsisakys
L. D. S. 22 kuopos mėnesini* nytinėj svetainėj tuoj po sumai.
Šv. Kazimiero parapijos meti Douglas,” d3ill.\£t., _near Broad suteikti seserims nors mažą pagel
susirinkimas
įvyks penktadieny
Kuopos rašt. Z. Gudelis
nis piknikas bus “Maironio” par St., opposite Gty Hali. Pavieniai ią. Tad maža įžanga bus imta
rugsėjo 5, 7:30 vai. yak., Lincoln
____
prie vartų ir šiuo, būdu suteiksite
ke, 10 dieną rugpiūčio. Klebonas kambariai
. T! , ____ _

'■0

WORCESTER, MASS.

i

ĮSPŪDINGOS IŠKILMĖS

WORCESTER,MA$S.

i

A

jų draugijos bai-

Lietuvon <

gia pakrikti.

as Kalvaitis, LDS. 5 kp.
as, daug pasidarbavęs
organizacijoj, rugpiūčio 16
važiuoja Lietuvon. Visi na-

Dzūkas

CAMBRIDGE, MASS.

jai su didžiausiu uolumu priemi
nėtos gegužinės ruošiasi. Čia vi
suomet parapijonys uoliai remia
parapijos parengimus. 'Tikimasi ir
šį metą piknikas bus pasekmin
gas.
Labdarių prieteliai

- ------

.....

/

Piknikas

Labdarių ir LDS. kuopos gegu
žinė buvo 3 d. rugpiūčio, “Mai
ronio” parke. Darbavosi šie: Pr.
Lengvinis, K. Senkus, A. Luko
šienė,
K. -Kazilaitis, S. Juknienė,
rašydinkite Jūsų
J. Juknevičius, P. Mankus, J.
brangiems
Daučiūnas, P. Blavackienė, M.
vaikams
Svikliutė, P. Kandratavičius. L.
D. S. — M. Ščiuka, J. Kazlaus,
kas. Visi darbininkai gražiai dar
. Lietuvą matysi skaitydamas Ka bavosi tai ir pasekmės buvo gra
talikų Veikimo &atro leidžiamą žios.
vaikams. Jai rašo ir piešia ži- savaitraštį
ji mūsų rašytojai ir dailininDaugiau Labdarių prietelių o
tokiu būdu nuveiksime dar dides
vaikams džiaugs, Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje nius darbus šelpime pavargėlių.
Reporteris
ir visiems giminėms ir pažįsta
ir naudos!

Mokytojai Auklėtojai,
; Mažųjų Globėjai ir
Geradariai!
s^/

Rugpiūčio 17 Methuen Lawrence, Mass. Palangoje Cambridge
lietuvių parapijos piknikas įvyks.
Bus tai paskutinis šios parapi
jos šiemet piknikas. Todėl pata
riama visiems iš vsur vykti pa
matyti, bei dalyvauti šiame pik-

“IMOSĮĮ LAIKRAŠTIS”

” eina du kartus per
416 pusi, didelio formato su
i viršeliu. Kaina Lietuvoje,
Estijoje, Vokietijoje
lit., pusei metų 61 lt,
lt. 30 cent Amerikoje
tams 15 lit., pusei jne-

i

Jurbarkas, “Saulutės
cijai.

•

miems Lietuvoje.
“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du
litai.
. .
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
karna ta pati, o visur kitur užsienyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
brangiau.
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.”

FEDERACIJOS KONGRESAS
’

■■'•v

'

\ •

Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaciįvyks rugpiūčio 19-20-21

4^ Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam-

j Adams Street ir New York Avenue, Newark,

PRANEŠIMAS

Taigi patariame, ^cad visi delega
tai ir svečiai apsistotų šiame vieš žmonių atsilankydavo ant šių iš
kilmių taip, kad vargu buvo visus
butyje.
c
sutalpinti, pasitikiu, kad ir ši karMoksleiviams bus suteiktos nak
Tą neapsiv ilsiu ir iškilmių dienoj
vynės pas vietinius lietuvius.
pamatysiu dideles žmonių minias.
Pamaldos
Taipgi tą dieną prasidės mer
fe’ •
gaičių
trijų dienų rekolekcijos.
Šv. mišios bus laikomos Švč.
Trejybės bažnyčioje, 10 vai ryte, Rekolekcijas duos gerb. Tėvas Al
antradieųyje ir trečiadienyje. Lai fonsas Maria, C. P. Šios rekolek
cijos bus' netik atilsis šventai ir
ke mišių giedos apylinkės parapi
linksmai laiką praleisti, bet tikras
ją vargoninkų choras.
dvasiškas sustiprinimas, nes siela
Programas pagerbimui kongreso pasauly kovodama nusilpnėja ir
delegatų
reikalauja, kad karts nuo karto
sustiprinti
savo sielos jėgas prie
1- maš vakaras rugpiūčio 19 d.
bus vaidinta operetė “Apkalbos šios kovos. Žmogus gyvendamas
ir Meilė.” Vaidins Šv. Cecilijos pasauly rūpinasi apie garbę ir
choras, šv. Jurgio draugijos salėj. turtus bet į savo sielos reikalus
2- ras vakaras delegatų susipaži- visai minties neatkreipia. Visą lai
ką pašvenčia kūno reikalams ir jų
jų, širdis' sukietėja dvasiškiemsĮdomi knyga “Kalėjimuose pas dalykams iki nepasišalina-nuo jų
bolševikus.” Parašė kun. P? Do ir neišgirsta paties Viešpaties žo
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką džius, “Ką padės, žmogui visą pa
parašė. Galima ją gauti pas auto saulį pelnyti, jei savo sielą pra
(
rių už 3 litus su persiuntimu į *A- ras.”
Tad kurios norėsite , atlikti šias
meriką. Kreipkitės adresu: Kau
nas, Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie rekolekcijas malonėkite seserims
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir pranešti iš anksto.
Korespondentas
nemaža—160 puslapių. -

jSAi, į Federaciją priklausančios parapijos, drau-

s bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai
t lėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip

Mvarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos

' Am. L. R. K. Federacijos Sekretorijatas
10 Hale Avė., Brooklyn, N. Y.

>■
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DIDELIS PIKNIKAS

L. D. S. 28 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny,
LDS. 6-tos kp, susirinkimas į rugpiūčio 24, 1 vai. po pietų, baž
vyks rugpiūčio 10, tuoj po sumos, nytinėj svetainėj, 339 Green Str
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol Kviečiame narius (es) ateiti. Gera
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti proga užsimokėti duokles.
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
Valdybai
pos naudos.
.
>
Taipgi malonėkite užsimokėti
PHILADELPHIA, PA
kurių yra užsilikę mėnesinės duok,
LDS.
nariai turi rodyti gerą pa*
lės.
LDS. 6 kp. rašt.
I
vyzdį visiems. Visuomet lankytis
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
8AINT CT.ATR, PA.
tas susirinkimas įvyks penktadie
z LDS. 107 kp. mėnesinis susirin ny, 'rugsėjo 5, 7:30 vai. vakare,
kimas įvyks rugsėjo 7-tą dieną, mokyklos kambary. Ateikite gau
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa- siai Nepamirškit užsimokėti duo
-Valdyba
rapijos salėj. Kviečiami viri na kles.

HARTFORD, CONN.

riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
tivesti prirašyti.
Valdyba

Pas Qoiuit»noad Ežefif tfoKčster, Mass.

MtOVnnSNOA R. L

ii--------------------------------------------------

Iš MUZIKOS SRYTIES

1. Bus lenktynės įvairios rūšies. -Kas greitesnis, tam

bus duodamos dovanos.

EASTON, PA

L. D. H. U kuopos mėnesinis
sutrinkimas įvyks sekmadieny,
rugpiūčio 17, tubj'po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad
viri Kame auairfnkime^ dalyvautų
ir dbimokėtų duokles. Parodykima gražų pavyzdi kitiem*.

Komp. A.-Vanagaitis žada išleis
2. Daržovių rinkimas.
ti neužilgo Lietuviškas Mišias vai
3. Įvairūs žaislai.
kams, Tris bažnytines giesmes, Tė
4» Programo komisija rado Parko giraitėj zuikį be
ve mūsų, Sveika Marija ir visokių
lietuviškų dainų. Prie Meldimo ausies, kas prisegs jam ausį, gaus dovaną.
BALTIMORA MD.
prisidėjo Serantono vyskupijos
Bus ir kiti įvairumai iš kitų kuopų. Taigi, kviečiame
Rugpiūčio
10 dieną, sekmadieny,
vargoninkai ir^šiaip geri žmonės. viius, didelius ir mažus į Šį Moterų Sąjungos Apslcričio
tuoj po sumai, parapijos svetainės
Visos gaidos bus Margučio nuosa pikniką ir laimėti viršminėtas dovanas.'
kambariuose
vybė ir iš ten bus galima ifedrašy-

B

parapijos salėj, tuojaus po su*
mos. Viri nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų
Kviečia Valdyba

NA8HUA N. B.
LDS. %5 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 7 dienų tuoj
po paskutinių mišių, pobažnytinėj
svetainėj. Kviečiame narius ateiti,
nes yra keletą svarbių sumanymų.
Taipgi atsiveskite ir baro draugu
prirašyti prie Uos organineijoa.
VbMyta
■

■!———■

III

*a »
fe 7 --

-

4

»

KAM REIKALINGA VETA
A.

kviečia visas RENGĖJOS

Z A **

i

LDS. 40 kuopos susirinkimas K
vyks rugsėjo 7 d., tuoj po* sumos
Šv. Mykolo parapijos svetainėj.
* LAWRENCE, MASS.
Malonėkit viri nariai atsilankyti
LDS. 70 kp. susirinkimu įvyk* ir mėnesines mokestis užsimokėti,
rugpiūčio 17, tuoj po dvyliktai vai. ir mėnesines mokestis užsimokėti.
'ZHi
Taigi kviečiame visus narius at
M. Songaila • ••'-Z
rilankyti į šį susirinkimą ir užri
------ ■
i
mokėti mėnesines. Atsiveskite b
VORCESTBR, MAS8.
savo draugus prirašyti. Nariai
kurie dar neturite mokesčių kny
LDS. 108 kuopos susirinkimas
gučių tai gausite susirinkime.
įvyks rugsėjo 7, Aušros Vartų

t MAIRONIO PARKE

Išvažiavimo Kooddja

je-

NEW HAVEN, CONN.

9

Rugpiučio-August 24, 1930

«

ugpiūčio 24 d., tuoj po si
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis
susirinkimas. Kviečiame gausiai
sueiti, nes turime keletą svarbių
sumanymų Atsiveskite ir savo
draugus(es) prirašyti.
Valdyba

Valdyba

3

Blaivininkų Naujosios Anglijos
Apskričio ir šv. Pranciškaus para
pijos, Lawrence, Mass. išvažiavi
mas įvyks Palangoje rugpiūčio 31
d. š. m.
«■
Komisija stengiasi, kad šis išva
žiavimas būtų įdomus ir linksmas.
Lietuviai turėtų paremti tokius KURĮ RENGIA A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS
Valdyba
parengimus, nes Lavvrenco lietu
MASS.,'MAINE IR N. U. APSKRITYS
vių bažnyčios užbaigimui reikalin
CLEVELAND, OHIO
Įvyks Nedėlioj
' - '
ga finansiška "parama. Blaivinin
Rugpiūčio 13 ČL, 8 vai. vakare,
kai nutarė savo išvažiavimą turėt
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp
naudai katalikiškos spaudos. Ta
m&ieainia susirinkimas. Gerbiami
nariai prašomi susirinkti. Rašt
yra svarbu remt bažnyčią ir kata
koto.
Valdyba
likišką spaudų

IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS

Visi A. L R. K. Federacijos apskričiai, sky-

... , 3 A ^|~
. y
LDS. 2 kpJ susirinkimas įvyki
rugpiūčio 5 d., šv. Roko svetainė
je. Viri nariai prašomi ateiti š;
susirinkimą ir užsimokėti sena1*
užtrauktas mėnesines duokles.

f

*

gabus savo amate. S.Jąįj
liūnas arija P. Bųlkąit^^
mate automobilių
tolo
Ii pasakyti ar autbmobž
reikia taisyti ar ne, ir b
automobiliui trūksta. Jaty
liūnas būdamas1 gaspad
rium
Garuos gn
žiai tvarko ir svariai ūžia
ko. P. Balkaitis eksperto
atuomobilių, dirba diena
dienos prie Broadway G
rage, nes gerai pataiso ir i

Paskutiniam kompartijos

kongrese Maskvoj labai žy

brangiai ima už darbą. H
garadžiaus savininkas 0
Bartkevičius pastatė geri
darbininkus kad dirbtų vi

mią rolę vaidila, kaip uolus
Stalino rėmėjas

visokiu žiūrėtų

ir

opozicionierių ėdikas Varei tvankoj.
kis.

Jis yra lietuviu tauty

bės kilęs iš

Kaunijos, daro

didelę karjerą ir tur būt ne

gecoj^

automobilius

Tuoj įdėjo 38

kad
būtu šviesu kai dieną. Kad-3
geso, aliejausir kitą daiktu

jas

elektriko

lempas,

užilgo susilauks dar aukštes netruktu ir kad būtą visi
tenkinti.

niu paskyrimu.

Tad mums linksi

Dabar Vareikis yra Veik’o ma pranešti visuomenei, ka$.
(visos SSSR centro vykdo Broadvay. Garage yra lietuj

mojo komiteto) narys ir ko vių.
munistu kongreso prezidiu

mo narys.

PRANAS GALINIS VOKIE
TIJOJE z

ku—Vitebske, Kaukąze (Ba

ku).

karo Vokietija' tebeskūrsta.
Pranas Galinis, Berlynė
vokiečių .kalbos studijas.

jam

Kaip buvo garsinta praeitame
sekmadieny bažnyčioje ir dar pir
miau “Darbininke,” susirinkimas
parapijos pramogų komisijos įvy
ko trečiadienio vakare, pobažnytinėje salėje. Tuojau pirmininkas
palietė klausimą ar rengti parapi
jos antrą pikniką, rūgs. 1 d. ? Vi
si atsako: rengti, kaip kas metai.
Visi darbininkai ir darbininkės
palikta tie patįs kaip ir pirmojo
šiemet parapijos išvažiavimo.

Atsilankė svečiai lietuviai spor
tininkai ponas Gansonas, pagarsė
jęs ristikas ir ponas Vinėa pagar
sėjęs boksininkas. Ponas Ganso
nas aiškino, kad dieną prieš mūsų
išvažiavimą jie dalyvaus progra
moje, Chicagoje. Ir jų sugrįžimas
laiku į mūsų pikniką be orlaivio
pageltos nebus galimas. Sakė pa
kalbėsiąs su lietuviu-oriaivinink u
p. Dariu. Jei šis savo nauju aero
planu pergabentų, tai tuomet jie
visi trys sportininkai dalyvautų
šv. Petro parapijos išvažiavime
Munchbaeks parke, Labor Day.
Prižadėjo duoti tikrą žinią į penk
tadienį.
Komisija nutarė turėti piknike
įyairiausį programą, dovanų ir mu
zikos. Jei virš minėti sportininkai
imtų dalyvumą pikniko programo
je, tai įžanga būtų padvigubinta.'
Vėliau bus daugiau.
Jei lytų, tai bus balius parapi
jos salėj ant 7-tos.

>

J

•

pirmininkaujant

Įdomu, kad Vareikis dau

giausia dirba bendram par
tiniam aparate, o Komiuterno lietuviu

sekcijoj

mažai

tesidarbuoja.
’ *z,*iTJj

•

Sovietų Rusijos vyriausy

bė užtraukia

Laimėjo, bet kas?

PARAPIJOS PIKNIKAS

ten

pravesta tramvajaus liniją.

KOVA TEISME PASIBAIGS

I

Baku mieste jį-prami

nė “Tramvaikiu’’ užtai kad

?

no sutarėme eiti pėsti į viršūnę.
Kelionė buvo sunki, nes reikėjo ei
ti per mišką ir palipus aukščiau
per uolas. Kada atsiradome vir
šūnėje apie 6.288 pėdas aukščiau
nuo vandens, tai mes buvome tarp
debesų. Ten oras labai šaltas. Ant
kalno yra valgykla, bet viskas
brangu. Kavos puodukas 20c., o
•'doughnut.” 10c.
Pabuvę kiek
grįžome atgal. Kelionę į abi pusi
I padarėme į 11 valandų. Iš kelio-

tame

jos Gubisbolkomu pirminin automobiliui.

smarkiai rengiasi ir, savo raudo-

Liepos 30 d. atsikėlėme 6 vai.
ryte ir rengėmės važiuoti prie auk
ščiausio kalno vadinamo Mount
Washington. Nuvažiavę prie kal

Beje,

paskolą.

Gruodžio mėn. 1927 m. dėl val
dybos rinkimų ir kitų dalykų Sal
džiausios Širdies V. J. draugijoje
kilo nesusipratimai ir draugija ski
lo.
Opozicijai vadovavo Alikonis.
Mikalauskas, Balikonis ir kiti, o
pozicijai Savinas, Tamoliūnas ir
kiti
Pozicija turėjo savo rankose vi
są draugijos turtą, nes jos vadai
buvo valdyboje: p. V. Savickas
pirm., o p. V. Tamoliūnas rast.
Opozicija nesusipratimus perkė
lė į teismą.
Teismo rekorduose
randame bylą V. Balukonis et ali.
v. Lithuanian Roman Catholic
Benefit Soeiety of the Most Sacred
Heart of Jesus et ali.
Nueita net į Aukščiausiąjį
Massachusetts- valstijos teismą,
kur Teisėjas Sanderson pareiškė
savo opiniją ir nesusipratimus už
baigė išduodamas nuosprendį opo
zicijos arba skundėjų naudai
Skundžiamoji pusė, sulig teisėjo

naują

Šiais

vidaus

1931 metais

bus išleistos paskolos obliga
cijos iš viso 1,350

milijonų

rubliii sumai ’ Paskola

už

traukiama 10 metu.

DIDELIS
GPT&KT1ISTAS

RENGIA MOTERŲ^JtJNGOSlS KUOPA

G.

CHBACK’S PA
Roslindale, Mat*.
’

* *

Pradžia 1-mą vai. po pietą

D. A, ŽALUSIAS

Visus širdingai kviečiame atsilankyti į iį nepaprastą, pikniką.

Kada tik moterys ką surengia visuomet risi būną patenkinti. Bus
skaniausių valgių ir gėrimų. Cambrkige’io sąjungi etės žada aero
planu atvažiuoti. Tad visi urak! į pikniką.
C

-

KviečžkRBNGŽJOS

,

.•

>

sekai, .

garadžiuj

yrį-

;; (vįetos dėl 115 automobilį

;

Pirmiau būdavo provinei- Pilnai bus vietos ir

So. Bostoniečiams gerai žinomas
Harvardo universiteto studentas
?r Marųuette universiteto buvęs
mokytojas Pranas E. Galinis rašo
savo draugams iš Berlyno, kad ten
švara ir tvarka pavyzdinga. Bet
ten yra nemažai bolševikų, kurie
tą tvarką nori suardyti. Politinė
būklė esą pavojinga. Rudeny bū
siančiuose rinkimuose pramanomas
kraujo praliejimas. Raudonieji

kaulių laužytoją,” “Citrinų spau
dėją” ir i “Duobę žuvusių vėlių,”
per “Duobę ramybės” ir per
“Velnio stogą” išlindome į viršų.
Nusifotografavę grįžome prie au»• tomobilių.
>,
Pavažiavę
toliau
sustojome
Flume, kur yra upė ir vanduo
smarkiai bėga tarp dviejų didelių
uolos sienų. Matėme ir “Kalnų
Dieduką.”
Tą vakarą apsistojome nakvy-J
nei prieBllis River “camp’ės.”

įstaiga ir gerai

OT ir 440 UtmMdge «hreet
Cambridge, Mm.
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(juSekmadienyje, rugpiūčio 3 d. įyjtko iškilmingos jungtuvės Jur
gio Priešginčio su Ona Miklušiute.
Abu jaunavedžiu priklausė prie
parapijos choro. Tadgi choro drau.
gai-ės gausiai dalyvavo iškilmėse
eilėse pabrolių bei pamergių. Be
to, choras laike šliūbo, po vado
vyste muziko A. Z. Vismino gra
žiai giedojo. Po šliūbo vestuvių
iškilmės įvyko parapijinėje salėje,
kur dalyvavo daug jaunimo. Lin
kime jaunavedžiam laimės!
Nauji vargonai
Antradieny, Dr. ir p-nios Pau-|
Kadangi vargonų inžinierių yra
lionių dukryt^ bpįakrikštyta {var
profesorius J. Žilevičius ir jų vi
dais Ona-Juzefina,
Paskelbta jog šios parapijos baž- są darbą prižiūri, kad viskas bū
i nyčioje esą nutarta įsigyti $25,000 tų tvarkoje, tai darbas neina taip
vergės vargonus, kurie |)ene bus greitai kaip, kad kiti manė, suvieni iš geriausių, kokie randasi | kraus ir jau gatavi Gerai ką pa

BAYONNE, N. J.

lietuvių bažnyčiose Amerikoje.
d-ja nožį nesenai susitvėrė,
Jau Vargonų Fondo Vajus pradė
iau parodė savo darbštumą. tas, gi pats darbas vargonų įvedi
mui taip pat stumiamas pirmyn.
Štai jau milžiniškam motorui yra
kasama 0-ių pėdų .gylio duobė;
vargonų nekurtos dūdos ir me
džiaga jau atvetža. Kąip bus už

baigtas įvedimas, bus kuo pasi
džiaugti.
•'
■finas

'

ĮI

daryti, tai ima laiko.
Bažnytinis choras dabar turi
atostogas, nes nėra vargonų. Mi
šios būna skaitytos. Pereitą sek
madienį Vyčiai ir choristai išklau
sę. šv. mišių, pasiėmę puikų bus’ą,
buvo nuvažiavę į Lake Hopatcong
ir turėjo “good timę.”

i
laisvė** aiškiai pasako, kad tik!
jųjų dr. progresyviai palaiko saliūnus ir visąmokslą iš jų semia..
Dabar gal bus aišku visiems, ypač*
Bayoniečiams, dėlko mūsų saliūninkai, išskyrus vieną ar du, yra*
Maskvos (ištikimiausi berniukai.’.
Bayonnėj randasi lietuvių šaliū->
ninku virš tuzinas, bet reiktų su
žiburiu paieškoti, kad iš jųjų ra-:
dus gerą tėvynainį lietuvį katali
ką. Pasirodo, kad mūsų saliūnin-'
kų biznis remiasi ant bolševikų
“mokslo.” Daugelis vietos saliūninkų nusiskundžia, kad biznis *
“poor,” mat čionai mažai randa-.'
si lietuviškų ruskių. Nuo senai ži
noma, kad ruskiai geri pijokai

Korespondentas

Serga
Klemensas Vaicekauskas, beieš
kodamas darbo patiko nelaimę.
Trokas užvažiavo ir sulaužė koją. }
Jis jah 4 savaitė kaip guli Bayonne Hospitalyje.
Kalinauskienę, gyv. E. 15th St.,
paralyžius pagavo, atėmė kalbą
ir .vieną pusę. Vargiai bepagįs,
nes jau nebejauna moteris.
\
Taipgi jau kelios savaitės kaip
serga Amšiejienė, gyvenanti E.
16th St Pažįstami pageidaujama,

aiškina, kad tai Šv. Vardo Dr-ja legijos aūHėtmis, praleidęs apie
“in eorpore” eis prie komunijos, 3 savaites Ktikifafai laiką pas savo
kaip jinai kas mėnuo daro. Užsi- tėvelius, rugpiūčio 13 d. išvažiuo
ja vėl tęsti toliau mokslą į minė
’nąsciau...
'
. .
tą; mokslo įstaigą, kurią labai yra
Prasideda šv. mišios. Suūžia-su- pamėgęs.
Baltrušaitis, nors
gaudžia iš jaunų krūtinių “Pul dar jaunas vaikinas, bet pasižyini
kim ant kelių!” Gieda Sodalietės dideliu rimtumu, kurį įgavo miir jaunikaičiai sykiu.
nėtoj kolegijoj'bėgy 2-jų metų.
Darosi graudu ir jauku...
Linkėtina šiam jaunuoliui pasiek
Užžavėtas' giedojimais pirmųjų ti siekiami /tikslo.
>
mišių, sumaniau pasilikt ir sumai
Krikštas
Čia truputį apsivyliau. Choristų
•
i
matėsi visai mažai. Vėl klausiu
Juozas ir Ona Balkūnai liepos
kaimyno*kame-gi dalykas — atsa 27 d. sulaukė sūnaus, kuriam rug

Tikrasai mokslas supran-

į kad jo atradimai, nors ir
rodo jau labai dideli, bet tie

tradimai yra tik maža dul-

uomi pranešu gerb. lietuviams
ilikams kad esu gavęs “Darbi
oj” agentūrą, kuris šiuo laiku
New Yorko ir New Jersey lie
tų kolonijų organas. Užrašau
irbininką,” priimu visokius
bus ir pagarsinimus. Visi lietui kataliką! malonėkit kreiptis
inahe. o visi būsite patenkinti,
litais ar asmenini šiuo adresu:

JURGIS TUMASONIB,
• -B. 91 St, Brooklyn, M. Y.

Šią ekskursiją vadovaus ir
laivakortes parduoda

Rugsėjo ? d. rengia išvažiavimą
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų ir Na
šlaičių ir senelių rėmėjai irgi Forest parke.
Visi išvažiavimai prasidės 1 vai.
po pietų. w
Rengėjai kviečia visus tuose iš
važiavimuose dalyvauti. Bus daug
įvairumo ir visi linksmai laiką
praleisite.

NEWARK, N. J.

kė, dramos ratelis “Vairas” kur piūčio 3 d. krikštijant duotas var
veik vieni choristai priklauso, tu das Eduardą s-Stanislovas.
Federacijos jubiliejinis kongre
sas
jau artinasi Visi sujudo. Jau
ri savo išvažiavimą. Gal teks prie
Viešnia iš Chicagos
nimas su vaidinamu, o moterėlės
progos kitu kartu čia atsilankyti
ir išgirsti didžiųjų chorą. Tuomet
Mūsų kolektoriaus J. Šulausko pardavinėja vakarienės tikietus.
Laike vakarienės bus ir muzikalia
programas, kur dalyvąus solistai
Jo valdymo pasaulio bū
svečiai ir savieji Teko nugirsti iš
dai ir Jo tvarkymas nebus
muziko A. Stanšausko, kad bus
suprantama tiems, kurie no
gražus programas. Dalyvaus p. A.
ri Jo galybę išmatuoti su sa
Verba, p. P. Alseika, p. O. Bublie
vo mastu arba žiupsniu sa-Į
nė, p. K Jurkaitienė, p Tumuliutė ir pp. sesutės Sekevičiutės.
vo menko-silpno proto.
O vaidinant operetę, dar bus
juokinga
komedija suvaidinta, ku
Tie, kurie ir kurie Jį su
rioj dalyvaus»šie asmenys: p. A.
pranta, ŽINO, dėlto jie turi
Balčiūnas, p. A. Pocius, A. Vingis,
dievišką tikybos dovaną.
p. O. Šerniutė ir p. S. Agentas, žy
do rolėje. Bus daug juokų.
‘ Iš šio rašinėlio mes ma
Į vaidinimo vakarą svečiams ir
tome, kad mokslas tu, ku
atstovams bus suteikta tikietai
rie turi tikybą, yra daug
veltui Bet į vakarienę turės užsi
aukštesnių ir geresnis, negu
mokėti.
r
Iš p. A. Stanšausko teko nugirs
tu, kurie jokios tikybos ne
ti, kad mūsų bažnyčioj laike sei
pripažįsta ir todėl jie jokių
mo busią svečių muzikų, nes užmokslo reikalais argumentų
kvietęs apylinkės muzikus vargoduoti nedali.
ninkus, kurie /giedos šv. mišias, va
dovaujant p. J. Žilevičiui.

Juras

S. S. Stalendum

Rado negyvą
Didelis alkolio dievaičio garbin
tojas ir maskviečių ištikimas tar
nas Mickeviče rastas negyvas sa
vame gyvenamo namo pastogėje
(etike).
Priežodis sako: “Ko
kis gyvenimas, tokia ir mirtis.”
Giminės norėję palaidoti su baž
nytinėmis apeigomis, bet kun.
Vaicekauskas nepriėmė j bažny
čią, o tik kaipo netikėta mirčia
mirusiam davė leidimą laidoti ka
talikiškuose kapuose. Čia randasi
ir daugiau tokių Maskvos agen
tėlių, kurių tas pat galas laukia,
Maskvos organas “Nelaisvė” ra
šydama apie fašistus tautininkus
ir SLA. piešia, kad fašistai šan
kia “savas tur eiti pas savą ir
lietuvis pas lietuvį.” Toliaus agituoja, kad draugai progresyviai
neitų ir boikotuotų saliūninkus,
tai sako, tada ne vienas saliūninkas išeis iš biznio. Čia pati “Ne

= Mišram chorui A. Vanagaičio kom| pozicija. Kaina 25c. Choranjs didei lė nuolaida. Reikalaukite: MAR= GUTIS, 2437 W. 69th St„ Chlcago,
į.z..... -....................................
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Viską nugirdęs
Julija Vitavičienė ieško savo
vyro RAPOLO VITAVIČIAUS,
kurks išvyko iš Lietuvos Ameri
kon 1903 m. ir apsigyveno Bos
tone. Prašoma atsiliepti arba su
teikti bet kokią.žinių apie ieško
mąjį į Oonsulate General of Lith-

uania, 15 Park Row, New York
Ctty.
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