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MARION MIKIA NULINČIAVO

kad

.penktadienį pareiškė,

žmogžudžiu

i

dalyvaujant apie 10,- negru bus teisiami ir nubaus

000 painiai,nulinčiavo du ne- ti mirtimi.

P

<gru Abraham Smith, 19 m. rė savo teismą. Ji pasigriebė

Bet minia pada

Brutališkumas

MIRĖ RAŠYTOJA M. PEČKAUSKAITĖ
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dė, -kad faT reumatizmas

ir

Stebino ligonę kad ir nuo to

į

reumatizmo

nieko

tete, 1907 m. sugrįžo namo.
Sugrįžus Vilniuje vedė
Miliuko knygyną, išlaikius
egzaminus “na zvanije domašniej učitelnicey,” 1910
m. direktoriauja Marijam
polėje “Žiburio” progimna
zijoje iki didžiojo karo.
Marija pradėjo rašyti dar
gimnazijos kursą eidama. P.
Višinskis, susipratėlis lietuvis, padeda jai apsispręsti.
Ji jam ir savo pirmuosius
kur nori
raštus atiduoda
spausdink. Pirmus jos kūrinius randame “Varpe” 1895

•

Šis Seimas bus jubiįejinis ir.tuonl ^svarbus,
Tad kviečiame L. D. S. apskričius ir I kopas išrinkti atstovus kaip konstitucijoj yra| Surodyta
ir pagminti naudingų įnešimų.
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Kun. K: UrbonavičiuĄ Dv. Vad.
VI. Paulattska^BinnA mikas
A. F. Kneižys, Sekretą
A. Vaisiauskas, IždiniĄ
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“Mes su džiai
į mums grąžintas
su liūdesiu — į
kurios šiandien yra prąli
tos, bet kurios vieną jį
bus atgautos.”
Iš ministerio TrevirajĮĮ
kalbos galima padaryti ižui
dą, kad Vokietija grieįj
dantį prieš Lenkiją. *

Vokietijos giąsininjąsjS
kijai dar daugiau pasitvįlŠĮ
na kuomet ji atmetė Lepi
jos notą dėl muitų už įvęį
mus iš Lenkijos ūkių pį
duktus.
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laimėje p-nia Sokienė pavo PENN8YLVA
do anglių z kasykloje liepos
Policija
ir
detektyvai
ieš

s|50^00,000 NU0S1
bunavos dvare Pavandenio autoriaus išleido “Seksuali mėn. 9 dieną įvyko baisus terys alpsta ^gn^disi verks ko pabėgusio darbininko Joe 'jingai sužeista ir guli ligoni
Harristnirg, Pa. —i V
parapijoje. Marijos tėvai nė etika ir seksualinė peda angliarūkšties dujij sprogi mas ir dejavimai. Miestely Stefanoskv ir taip pat Stefa- nėje. Kiti mažiau sužeisti.
Kun. J. Švagždys sugrįžęs jos agrikultūros depart
buvo demokratai žemaičiai— gogija,” “Auklėjimas ir au- mas. Katastrofos metu ka beveik nėra šeimos, kuri ne novicz’ių kūnų.'
1
būtų praradusi tėvo, brolio,
to sekretoriaus apskaitlią?
namie kalbėjo lygiai lenkiš klėjimašis.”
sykloje buvo daugiau kaip sūnaus ar kito artimo žmo Kambary, kur Stefanovi- ir keliom dienom apsistojęs
Elizabeth’e. Į Montello su- mu sausra padarė $50JXX
Be vertimų davė ir gražios 200 darbininkų, iš kurių vos
kai ir žemaitiškai.
cicz
’
iai
gulėdavo
rasta
krau

000 nuostoliu ūkininkanis^
Marija mokės namie, kiek beletristikos, kuri pasižymi 56 buvo išgelbėti gyvi; visi gaus. Viena šeima neteko jo lašai. Be to, kažin kur pa grįšiąs šią savaitę.
Petrapily šv. Kotrynos gim kilningumu, tėvynės meile. kiti žuvo kasyklos pože net astuonių savo narių.
---------slėpta ar sunaikinta lova, ku
Neui
’
odo
katastrofa
—
di

nazijoj, Varšuvoj bitininka- Beletristiką leidžią tomais miuose. Gelbėjimo darbai
rioje gulėdavo seneliai.
DAVIS RAGINA TRUMPINTI DARBO DIĘ
vimo kursuose. 1905 m. išva “Žinijos” b-vė. 1926 m. Ma truko- keletą dienų su per džiausia, kokia kada nors įPer kelias dienas apie 500
žiavo Ciuricho universitetan rija šventė 30 mėtoj savo raš traukomis, kadangi, kasinė vyko Vokietijos anglių ka iiuosnoriij vyrų kasinėjo SteBEDARBIŲ SUMAŽINIMUI
syklose nuo 1908 metū, kuo
Forsterio klausytoj. Dar pa to darbo.
jant apgriuvusius urvus, met žuvo 360 darbininkų. Iš fanoviczHų ūky pelkes ieško
“Rytas” Įveržėsi angliarūkšties dujos.
klausius Friburgo universididesnių kasyklų katastro dami kūmu Pereitą sekma
WASHINGTON, D. C.— kė: “Astuonių vai. dari
f
~
~
1 Iki sekmadienio iš kasyklos
fų Vokietijoj pažymėtinos: dienį netikėtai rado abu kū
“ laibo depart. sekretorius diena ir šešias dienas. į savi
KOMUNISTŲ PAKTUOS POLIT- buvo išimti 102 žuvusių dar
TAIP VARŠUVA ŠVENTĖ
1912 metais Bochume, Vest nu krūmuose negiliai apkas
BIURO IK CENTRO KOMI
ŽALGIRIO MŪŠĮ...
bininkų lavonai. Sekmadie falijoj, žuvo 117 žmonių; tu ir stagarais apmestu du Davis ragina darbdavius pa tę dirbant dvigubai padidi
naikinti 7 dienų darbo savai tij darbininkų skaičių - W
TETO SEKRETORIŲ
nį jie buvo palaidoti, daly 1921 m. įvyko sprogimas vaiku.
Varšuva.—Varšuvoj taip
KENKIMAI
vaujant 15,000 žmonitj mi ties Hammu, kur žuvo 79 Policija ir ekspertai atka tėje ir 10 ir 12 vai. dienoj, dirbtuvėse.”
pat minėtos Žalgirio mūšio
kad sumažinus bedarbių, Pasirodo, kad da:
Maskva. — Liepos 13 d. į-< niai.
sukaktuvės. Sukaktuvių mi
žmonės; 1923 m.sprogo ang sė lavonus ir rado, kad abu
i
nesirūpina bedarbiais. Jiei
nėjimas pasireiškė ypatin vyko komunistų partijos po
Katastrofos aukų atkasi- lių dulkės Heinitze, Aukšt. esą užmušti kirviu. Valsti skaičių.
gai tuo, kad varšuviečiai su litinio biuro ir centro komi mo darbai tebesitęsia. Iš vi Silezijoj, žuvo 112 žmonių; jos detektyvai leidosi ieškoti Darbo departmento su tik rūpi didžiausias pelu
rengė didelę demonstraciją tetų sekretorių rinkimai. Į so puvusių būsią 157 žmonės. 1925 m. per katastrofą, ka Joe Stefanoskio, kuris buvo rinktos žinios apie darbus Ilgos valandos dienoje M
prieš vokiečių pasiuntinybę. politinį biurą išrinkti: Vo- Beveik visi išgelbėtieji ir sykloje ties Dortmundu, va apsiskelbęs ūkio savininku. parodo, kad daugely dirbtu ra tose dirbtuvėse kur dž
Demonstrantai nešiojo vėlia rošilovas, Kaganovičius, Ka kai kurie gelbėtojai taip stt karų Vokietijoj, 'žuvo 13-5 Jį įtaria nužudyme Stefano- vių dar vis tebedirbama ilgos ninkai neorganizuoti,
jų Vadai tūrėtoj padii
valandos.
vicz’ių. '
vas ir plakatus su parašais: lininas, Kuiby^evas, Moloto užsinuodijo dujomis ir pa- žmonės.
•
.
\
Sekr. Davis kalbėdamas a- kad ir plieno dirbtuvių;
“ ’Šalin Vokietija! ” “Mes vas, Bykovas, Rudzutakas,
IR BKAZILUOJ SUDAROMI pie geležies ir plieno dirbtu bininkus suorganizavusį
primename vokiečiams apie Stalinas ir kiti. Generaliniu
z.
VYTAUTO DIDŽIOJO
ves, Birmingham, Ala. paša- niją.
Žalgiro mūšį!” Demonstran partijos sekretorium per
JUL. JESIONIS LAIMĖJO
17 žMONiy ŽUVO
KOMITETAI
to?; įžulumąs buvo toks, kad rinktas Stalinas. Centro ko
“Liet. Aidas Brazilijoj”
POTVINY
ANTRI DOVANI
policija buvo priversta nepa miteto sekretoriais, išrinkti:
praneša, kad Mokas rajone
Kaganovičius,
prastai stropiai saugoti pa Balmanas,
NOGALES, Ariz.—šiame Šį metą Juliui Jesioniui lietuviai išsirinkę Vytauto
Molotovas ir Kuibyševas.
siuntinybę.
miestely ir apylinkėje dėl di nepasisekė laimėti pirmos Didžiojo iškilmėms rengti
delio ir audringo lietaus išsi dovanos metiniame plaukime komitetą.1 •
PRIEŠ VILNIJOS LIETUVIUS RUOŠIAMOS
Ieikorią būdą pagelbsti ūkiniu- Arkansas, Tenn
liejus Santa-Cruz upei kilo nuo Charlestown Bridga iki
kanu nukentijnsfaiu
tucky, West V*
Boston Light, Laimėjo tik kontestanfus prisiėjo išgrai
baisus
potvini^.
<
jjUžliejo
ke

nuokariShĮ
'
REPRESIJOS^
tana
ir
dalis
letą kitų miesteliųrir sugrio 2-rą dovaną. Pirma dovana byti iš vandens. Bet vistiek WASHINGTON, D. C.—
Kansas,
Nebraska,
vė apie 25 namus Septynio teko Sam Riehards 56 rdetų Julius Jesionis, South Bos- Prez. Hoover šaukia guber
Illinois,
Indiana,
Jis tą fonietis, yra skaitomas Vie^
VARŠUVA.—Endekų or-’ eina išvadų, kad, esą, su Lie lika žmonių užmušta ir apie plaukimo veteranui.
natorių iš 12 valstijų konfe Pennsylvania,
tuva nebus galimumo susi
40 žuvo. Apie 100 /n ' •:». r . - tolį nuplaukė į 6 vaL lLLmi- pas -aš Žymiausių tolumo
ganas “Kurjęr WarszawsNepaprasti
plaukiku. Jis dat teturi tik renciją svarstymui ūkininkų
kalbėti, jei prieš Vilniaus
nutų, kuomet JesiHni»4» pa
tėko pastogės.
ki” deda straipsnį, kuriame
Į7 metų, o jau daug kontestų padėtį, kurių ūkius išdegino r6 daug nuostolių
krašte gyvenančius lietuvius
tį tolumą padarė į T vak ir H)
m. vasario 24 d. savame La- Įdėjimas.”
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JCi^k laiko atgal samdinys
Stefanoskv išpardavė gyvu
lius ir ūkio įrankius. Turė AUTOMOBILIO NELAIMĖ
— £>3
jo .pasisamdęs du pagelbininŠOKŲ ŠEIMOJE
PINIGŲ IASIPLATnjU!
ku ir jiem buvo, pažadėjęs
sumažėjo
mokėti po $24.00 savaitėje
MONTELLO, Mass.—Pe
Waskington, D. C.-UFųj
algos, bet neužmokėjęs pora
reitą penktadienį, p. P. Šo
Valstijų iždo depart. apsza
savaičių atgal jis pats pabė
kas, šv. Roko parapijos var
tliavimu liepos 31 d. ižai
go.
goninkas, važiavo automobi
cirkuliacijoj buvo $4,^3
Policija sužinojus apie ūliu į New Yorką pasitikti sa
611,703, išeina kiekviena
kio: savininkų “išvažiavivo klebono kun. J. Švagžžmogui po. $36.48.
~ jog” įr apie samdinio licitadžio,‘ grįžusio, iš Lietuvos.
eiją^ ir išvažiavimą nežinia
Pereitą metą tuo pačiu b
Kariu su juo važiavo jo/bro
kur, pradėjo ieškoti. Ap
lis, sesuo ir mamytė. Nėw Birželio*30 d. 1920 m.
klausinėje? likusius du darbi
ne-..
Yorko^aįtlihkėie
a
ninku, gimines ir kaimynus,.
po $51.38 kiek^&jg
tf
laimė. 1
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Pasiremiant Seimų nutarimais na| ijsumanvmai ir skundos turi' būti prisiųsti | fer prieš
Seimą Centro Valdybai.
. 1 E ■■■ ■’ •
LDS: CENTRO d ^DYBA

nedaru

"...

•

SO. BdSTON, MASS.
- ' O-

I

j

JI

gp. PETRO LIETUVIŲ PARj]

prieš

' f--------

vaitę policija pradėjo ieškoti
BERLYNAS. — Diploma
dingusios poros W. Stefanotiniai santykiai tarp Vokie
yicz’iaus, 65 m. amžiaus ir jo
tijos ir Lenkijos pablogėjo.
žmonos Stasia, trim metais
Gottfried Trevlranus, Reich
jaimesnios, porą mėnesių ąt*
stago ministeris okupuotų
K“1žemių kalbėdamas apie ryti
/ Kaimynai jau nuo seniau nes Vokietijos žemes pareiš
pasigedo Stefanovicz’iij ir kė, kad-Vokietija “iš gilu
klausinėjo pas jų' samdinį mos širdies liūdi dėlei pagrųStęfanoskį. Jis į paklausi bimo Vistula krašto.” Tai
mus? atsakydavęs, kad jo esą neužgydoma žaizda Vo
gaspadoriai išvažiavo į Chi- kietijai. Be. to, prisiminė
cągą gydytis pas lenku spe Danzigo koridorių. Jis sako :
cialistą gydytoją.

1

‘v:

VOKIEČIAI GRASI
LENKIJAI

ST0W, Mass.—Pereitą sa
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RUGSĖJO 23 IR 24 d.d

brutališkumą.

KAUNAS. — Liepos 24 d.
21 vai. 45 min. Žjdikuose mi
rė rašytoja Marija Pečkauskaitė. Laidotuvės įvyko lie
pos 27 d. 9 vai. ryto.
A. a. Marija jau pirmiau
kentė baisų skausmą rankų
kauluose ir gydės Kaune.
Šiemet tas skausmas pasi
kartojo kojose ir ji ilgai pra
gulėjo Kaune Karo ligoninėje. Gydytojai rado .nebepagydomą kaulų sarkomą (vė
žį), bet ligonei nesakė; guo-

t

ANTRADIENY IR TREČIAM

: ■ Jiedu buvo kaltinami užmu- telio vidurj ir ant medžio pa-

___ jo sužiedotnės išžaginime.
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įvyks

amžiaus ir Tom Shipp, 18 m. abu juoduku atvilko į mies

Šime Claude Deeter, 23 m. ir įkorė.
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pigiau, nekaip pereitais me
tais. Kult tephn. S. Kalen
8UMANXAI?AįIŽALINA^
dos vadovybėje dirba apie
' Vilniaus Vytauto Didžio
400 darbininkų, kurie čia yią atvykę is Zarasų, Utenos, jo gimnazijos lietuvių kal- Liepos LA fa, už neleidimą j
bos mokytojas ;ir .Vilniaus lenkų, mokyklų nųįjausti. šią
dienas bevartant iš ganyMos masis sausmetis; i g
Kėdafišhj iirkiti) gpkričifj:
■'
r—
universiteto, lietuvių kalbos lįętuviąi: Jonas Baužys —
karves, ? sulūžo Prieglaudos jų brendimą, betrukus fuMOOEŪNUA TKIDAM
kų yra iš
lektorius . kuzi.. V. Zajanč 26 dienas įėJėti, JdUas Bo
gtai jau fe^.Btauti.
NUOSTOLIU
vietinio —; Vilkaviškio ap.
18 dienų, Rožė Kaunos upę pertiestas, tiltas.
#asBcį. Liepos mėn.19 d. Prie šių darbų darbininkai kauskas Vilniaus arkivysku dą
po paskirtas į Kalesnių: zienė — 5 dienas ir Petras
PEILIU SUBADĖ DU
Retuios karvės su grįstais ir
Žaslių valsčiuj buvo trumpa uždirba per dieną nuo 7—8
parapiją.
v
Bodą — 3 dienas.
balkiais nukrito į upę, tik
ŽMONES
audra -— lietus
su
griausti

iki
13
litų-»
•
Taip pat ir kun. K. Čibi
piemuo, ėjęs kiek atokiau li
Liepos mėn. 20 d- Panevė niu
ir padare nuostolių.
ras, kaip
R?’^praneša,
ko ant kranto. Šis tiltas jau žio apskr., Naujamiesčio įdegino M. Steifatoo KasVil-a
BŪGIAPIŪTAS HGA
nebėdėstysšvenčionių lietu dirašėris, Varėnos
keletą metų riogsojo supu valsč., Stultiškių viepk, tiukišky kluoną, trenkė į
niaus-’Įrakų apskr. Liepos
Vilkaviškio apylinkėje, y- vių gimnazijoj. Priežastis
vęs ir važiavimas per jį tik Breivė Tadas peilu sunkiai Žaslių pašto kaminą ir tele
6 d. Kąp’o (pas sargybos)
esant ypatingam rei
v sužeidė piliečius Ruzą Balį fono tinklą, kur sudegino a» pae aukštesnėse ir sausesnė nenurodoma/
kareiviai suėmė ii 3 dienas
tai tik su nedideliu svoriu ir Klikūną Julių. Ruzas mi kūmuliatorių, trenkė į vals. se vietose, rugiapiūtė prasi
išteikė du to kaimo gyvežitobuvo teleidžiamas. Visąs ju rė tuojau vietoj e,^o Klikū- v-bos namą. Pašto ir vals^ dėjo niią liepos 15—16 die Į uvm4 UHDtlA TIK SAU,jus — Miką Lukšį ir Motie
dėjimas buvo nukreiptas per nas, lengviau sužeistas, nu čiaus v-bos namų neuždegė. nos: protarpiais trukdė liePATEKMUS
jų NaIUjelp Jtįos suėmė tik
vienintelį Gedmino gatvėje, gabentas Panevėžio apskri Be to apylinkėj buvo maty tuss Sumažėjus lietui, nuo
Vilniaus vaivadija leidi ką išėjusius iš bažnyčios ir
ties turgaviete esantį Šeime ties ligoniftėn. Breivė suim ti gaisri).
/
y. liepos 20—21' dienos visoje mus vykti į nepr, Lietuvą tyrinėjo ar jie nebuvę nepr.
<
apskrityje prasidėjo inten
nos tiftą, kuris, palygintų y- tas.
■
lengviau duodanti nein- Lietuvoj. Sako, kad juos su
syvi rugiapiūtė ir dabar ei
ra gana siauras ir kaip matyteligentatas. Intetigeiitams imti kareiviai buvę vietos
NUSAUSINIMO DARBAI
na
visu
smarkumu.
Nežinia,
«i, jau yra irgi nelabai tvirPERKŪNIJA SUDEGINO
tiems, kuriuos. lenkai laiko lenkininkų įprašyti.
Vilkaviškis.
Šiemet
laukų
kaip
seksis
rugius
į
kluonus
tas. Joinarkų ir turgų die
RADIO ANTENĄ
sau patikimais, duoda leidi
H1"1
■■ '■
darbai
Vilkapargabenti.
nomis ant šio tilto esti dide- Traupis, Ukmergės apskr. nusausinimo
*
mus, kada tik nori, bet tie,
lis pėsčių ir važiuoti) susi- Birželio 25 „ d. Traupyje viskio apskrity valstybės lė
skutiniu metu beveik visai ŽEaratyčioS) Tverečiaus vai.,
šomis
eina
keliose
vietose
ir
gi-ūdimas. dėliai ko dažnai trenkė perkūnas į prekybi
PIRMIAU ŠAUDĖSI, DABAR kurie nepučia į jų dūdą, pa Švenčionių apskr. Čia turi
keliomis kryptimis. Vado
susidaro rimtas pavojus.
KARIASI :
ti) leidimų gauti negali. Daž didelį pasisekimą lašinių va*
ninko Gruzdžio radio ante
vaujant kultūrtechnikui E.
ną. Antena sudeginta. Žai
Vilkaviškis. Kiek pirmiau niausia visai atsisakoma gys. Ateina, nusikabina la
Miliūnui,
pernai
pradėti
SUDEGS DVI ŽYDŲ
[duoti, arba tenka labai ilgai šinti) paltį ir pasprunka;
bo elektros srovė, patekusi į
keletas
asmenų
Vilkavišky

darbai nusausinti paraus
po kurio laiko vėl surizikuo
SINAGOGOS
vaikščioti. . .
kambarį, nuplėšė nuo Sienos
vins (per Paežerių ir Gižų je nusišovė, dabar — pradė
ja ; ir tarp šios rūšies vagys
Liepos mėn. 21 d. 1 vai. popierius, sudaužė kabojusį
valsčius), gilinant ir plati jo kartis. Liepos 15 d. pik
Vygon'ijs, Rodunės valse., tės jau pasikartoja keletą
Panevėžio apskr. Subačiaus didelį laikrodį, nuardė nuo
L
Jokša,
neblaiviam
stovy,
nant Raustės; upę ir greti
iiniestelyje dėl nežinomos lubų tinką, suplėšė gulėju
Lydos apskr. Kai kas abe kartų- Tilo tarpu Tverečiaus
mus kanalus.'-Čia dirba. 150- buvo pasikoręs ant stulpo,
priežasties užsidegė Maušo sius ant stalo laikraščius ir
joja, ar beesama lietuvių to policija vagių nesuranda.
200 darbininkų. Vadovau bet žmonės, pamatę jį beky
limame Lydos apskr. Štai Su aukų rinkėjais — pasė
Gordono gyvenamasis na visas kambarys pasidarė pil
jant kultūrtechnikui S,. Ka lant, dar pusgyvį išgelbėjo.
.Dar liepos 10 d. kos visai kitos.
mas. Namas su visais jame nas dūmu, atsiduodančių sie
lendai ir padedant kult, [Bet, štai, liepos 18 d. rytų
įVygonių kaimo lietuviai už
buvusiais daiktais ir inven ra. Kitame kambaryje bu
techn. B. Vaškeliui nusau už miesto laukuose, vėl ras
[neleidimą vaikų į lenkišką
toriumi visai sudegė. Taip vusiai šermininkei sutrenkė
sinimo darbai eina Vilkaviš tis vienas ant gluosnio pasi
mokyklą buvo nubausti po
pat per tą gaisrą sudegė dvi ranką. Daugiau nuostolių
kio ir gretimuose valsčiuose. koręs ir jau nebegyvas piL
10—8—5 zoltus, arba po 3
[Subačiaus m. žydų sinago j*psdaryta.
:
Vilkaujos updio, su jį jun- Andrijauskas. Iš jo parašvgos- su visu jose buvusiu Viso šio įvykio priežastis
to rrpalikto laiško matyti, dienas kalėjimo. Nukentėjo

vaisė., Radviliški# k. sude
gu Martyno Bogdanavičiaus
KARVM 8UGRI0VA
daržinė , su pašaru ir visu
tnafr' -.ĮnveiiSo^taL Nuostolių esą
-Vilkaviškis. Prieš kelias visur atrodo geri, tik kalba apie 6400' litų.
linai aukštesnėse vietose nesudygo. • Pūdymų arti nega
lima^ z
Žiemkenčių jsivų pasėliai

pa reitinu
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^Žiemkenčiai
būti) buvę neįMįjįN’jtey * t
bet užėjusios kaitros
įe^greit pakirto ir dėl tos
įftųBŽaŠties žiemkenčiai grūĖS'bus smulkučiai. Zanavvta^ apie liepos 16 d. mano
įą^Įfradėti rugiapiūtę, nes
mgiai jau pusbalčiai,
į boduose vaisių retai kur
įbši daugelis iššalusių me^ižjsg.Visai fieatsprėgo, o ku^ ir atsprogo, tai invalipo vieną kitą vaisių
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BMUAI BENIAI

tinkamas radio jže-

ftJAO NEBOS JAUNAS
negalės save jaunuoliu draugu
kuris 1930 metais neuzgrtštttntteruos leidžiamu Kaune
tksleiviŲ, skaisčiausio mūsų tauf<feedo, žurnalo

B “ATEITIES’’
Hialas eina sąsiuviniais po 64
lvkls mėnuo jau 10 metų. Jame
ž gl&žių eilėraščiu beletristikos
į, įdomių ir rimtų straipsstracijų—pažinsi visą Lie
te# besimokančio jaunimo gyve-

;i‘V'e '

4%)? •<

” visų pigiausias Lieta.

|tiltfnal&8. Už |2.00 jj gausi
A ttėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
IHKtos Draugo” priedu. Pusm.
-4I.0U Sloksleivams; met. —
pusm. $0.50. Tad skubėk!

.? ”Ateitis,” Katinas, Lais-

Abiejų sinagogų Verte lS,000 litų; sinagogų turto su->
degė už 2,000 It. Sinagogos
neapdraustos.
Mąušos Gordono nuosto
liai neapskaičiuoti, nes gais
ro metu jo nebuvo namie.
Įtariama, jog namas buvęs
padegtas. Gesinant gaisrą, pagadinta pik Honelio Mosenžniko,
gyvenančio arti gaisro vie
tos, turto ir padaryta kitų
nuostolių apie 400 litų.
ŪKININKUS RAUGINA
SAUSSIETIS

Saločiai, Biržų apsk. An
kstyvas šių metų pavasaris
leido laiku pasėti vasarojų.
Buvo galima tikėtis gero
derliaus. Deja. Gegužės mė
nesio pabaigoje lietaus prili
jo tiek, kad patvino laukai,
o nuo to laiko iki liepos 6 d.
Saločių - Kibirių apylinkėse
lietaus, galima sakyti, anei

trokšta rasos ,gamta gaivi-* lašo.
igHįg iwj«j*
n» i» frSTil

P

Dejuoja ūkininkai, žiūrė
dami i savo laukus, nes že
mė suplyšinėjusi, vasarojus

TIK IŠĖJO IT SPAUDUS NAUJA KNYGA x
.
- • VARDU ' ‘ ’ .
/ ■ ' ,
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t-TU TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
a*
ratams
■
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Parašė-KUN. PBOP. PR BU0IS, M. L a

KAM ti&m4 knyga. Aprašymas šyrttattft} matiki? Knzdg*
EM' P/ Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minkšViršeliais <l.!50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus rfųsBRB HtKVuvnl auTvoU •
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minimas. Jiš TjU^8 įtaisytas darbai šiemet pradėti ir jau
kambaryje po grindimis.
baigti. Čia iškasta aP*e 13
Tas labai gera žiemai, neš klm. ilgio. Dabar visti tem
tuomet Įžeminimas neužšųla, pti eina Šeimenos ir Vembet vasaros metu gali būti brėš upelių valymas, kuriuo
pavojinga.
būš sutvarkytą apie 30 kilo
Įžeminimų reikia daryti metrų upyno. Dabar jau at
lauke, tik giliai įkasti, kad likta apie 20 kilometrų.
neužšaltų ir Įžeminimo vieta
Netruks bus pradėti nu
į
ituri
būti stora. Radio mėgė sausinimo darbai Kybartų
jams būtinai reikia nuodug valsčiuj, Stanaičių kaime,
niau apsipažinti su šio daly kur bus atliktas Vokietijos
ko teorija, kad apsisaugojus pasienio Širvintos upelio ir
nuo stambių klaidų, kurios jo gretimų kanalų valymas.
kartais gali būti didelių ne Dar šiemet ruošiamasi pra
laimių priežastimi.
dėti vykdyti Alvito valsčiu
■

*’<*
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NAUJOS PAŠTO AGENTŪROS

Šiomis dienomis pradėjo
veikti naujos pašto agentū
ros šiose vietose: Petrašiūųn ir Šukionių gelež. stot.,
Būtingėj Kret. ap., Švediš
koj — Zarasų ap^ Kažokisky ir Palomenėj — Trakt)
ap., Panemunėly — Rokiš
kio ap., Gnnbogalos gelež.
stot. Panevėžio ap.
dėl įneštų ak pūslės
ĮDEGIMO

z*''

_

ankfea dtirav kžlta^ eaergiagtt, są

“ŽTAIGŽDOTĖ”

“DARBININKĄ” rgūagauj* profeso
rius
PR. dovydamtk
žiningu, narsiu,- ištvermingu.
SkubSJUte fart iiitrogifU “DABBnmTVytautas DiJysai pats tokiu bu K4n patv» » OMtyMtė ff kdo»

vo ir tokiai? fiori fimtyti visus aAmerikoje "Darbtainkad* testuoja
teities lietavittš.
o Liettttej tik 60 amertiūmiSte
“Pavasaris” tekamuoja 5 Iii |ce^'lpni
“DARBININKO* MtaMOS.' XJfte»
Kaunas, p. A 88.
nto, Kaimas, Nepriklausomybes alkStfl

6MINĖSIR PAŽĮSTAMI

JA

•

.

Kttris Ntttobtaa Jo
Nepaprasta Nuvefkfmu

BMm

mės/
pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų <£enų. Pate
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
yra visai nedunku' # nebrangu.
Štai “Žvaigždute” leidžiama vai
kams sviesti, derinti ir lavinti.
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę! užsakyk jrems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos įdomią skaitymėlią, įvairių žinių,
mįslių, galvėsnlrią.
Bus ir Tau
maįotiū, kai.r .yą^Fas skaitys if

Jeigu teiti ntro D®oilo arba Slogoj
jeigu utopringsti ir krapą atgauti ran
te, neufetHrft tuoj pasiųsti j FroėtirtAsthma Ceų dėl dyko- iSnėginimo. Ne»
daro Atftrato kttr gtattd Orto* ttari
vilti kuktoj ptgeim pasiųsk riedėk
der sfa fiteėgmimo. Kad ta kentėjai vtgyvebfiaą ta viskų mėginai te til
Žinojai ta be pasekmių, nepraleisk žios džiaugsis. •-*4 *iprogos.
,
Tik paabndjęfc
mfisų nėrfcgosi.
pasiųsk Šiandien dėl Šio limėginimo.
vos 4
ffif VmnSKnita
tetf Juk visai maža kaštuoja
visi kentėtojai galėtų, naudotis-Ma pro lit metams.
ga ta pomėgytl pirma džtet, kurto yte
žfaomaa tūkstančiams. Pasiųsk kuponų.
Kaina Angele Sargo Vaikų Są
WQk‘. v ... •.

į

:<?

■

je, prie Paežerių ežero esan
čių “Kisinės” pievų nusau
sinimą.
/ Mėnesinis vaiką paveiksluotas
Nusausinimo darbai šie
laikraštis.
met eina tvarkingai, pavyz
Eina septinti metai kas mėnuo
dingai ta sėkmingai. Šiam 32 pust didumo.
darbui šiemet daug padeda T8vĄ atikRŪM šefaniidnkai!
palankios šių metų oro sąlv- Jūs trokštate sava vaikam* lai

!

Tūkstančiai žmonių, kurie kentė nuo
silpną inkstą ar pūslės, kas vertė juos
tankiai keltis naktimis, paėmė NugaTone tr snkiladkė greitos pageltos. Sis
puikus preperatas pašaline iš inkstų J-.
degančius nieažlngas ir sncvarko ir su
stiprina juos thlp, kad jie dirba kaip
kad turėtų dirbti. Tik kelių dienų ban
dymas įtikins jus. kad Nuga/Tone su
stabdys inkstų ar pųslėS {degimų ir leis
juras miegoti pet visų naktį, nereika
laujant daugiau keltis.- ,>> ■ . ( . Ndga-Tofte greitai pagerina įabelnn
sveikatų, kadangi jlx stttvarko ir su
stiprina nervus, muskulu* ir orgknus.
’Jia priduoda jums geresni apetitų, nu
gali virtUttnimo pakrikimus, stimufluoja neveiklias kepenis, pašalina gnsus
at išpūtimų viduriuose ar pilve, nugali
konstipacijų. galvos skaudėjimų, kvaiturtus, suteikia poiistagų. atgaivinanti
miegų ir prideda svarumų suliesusfems
Hunams.
Nėra surasta geresnio preperato se
niems ir palieguslems, ar suteikimui
spėkos ir jėgos tiems, kurie jaučiasi
seni it suvargę Nuga-Tone yra parda
vinėjamas visų vaistų pardavėjų. Jei
gu jūsų pardavėja* neturi jų štate, po

. . .

Nasolis, ■_ _____
K* prreSpCufOOB
kas, Elijošius Ruzma, Aleks. ribotą Muvalfavfmą
su dvenčiausiomf*
.. r-“ ju
rfą teftįffite
tefeėfflte lr
ir fefsv<
Štate. — Jtjs norite,
5
•
z Bagdaavičius, Stasys Bau- Žntonfą
kad ta toli budeuti,
būdami, kad Ir
ir plačiųjų š»>
rtų
atskirti,
pažinti
Tėvynės
btivf, tote
DAUGIAU TOKIŲ NAMŲ
'ttamūnas,
Ona
Vaitkunienė, jis'
jis tiltrttaėj"
tikrumoj jrtst
jrtaL — Sitate visais at■ .
‘
.
Jh ai:« A
Kfcl
' Jums
"--------labitt yra pravartu fi: Stasys Neviera, Dominykas ržvtgtafc
•IraSyti
Tru^ctsa. Šį pavasarį Vaitkūnas, Dominykas Se-.
“DftabfcdalEaa,”
Truskavoje pradėta statyti lyla, Petras Skilandis. Be i
•
[ “DARSINUnds* yra tikriausias
didėli mūriniai prieglaudos veik visi neturtingi, taigi
šfaj dieną Lietuvos Įiy vedimo veittatidta
luinai, kuriuose manoma į- •teks patį darbymetį eiti į “DARBININKAS” ugdo UeSoa ir
laisvės fiielTe.
rėngti pieninė, javų valymo kalėjimą... '
“DARBININKAS* AOte
punktas, mergaičių amatų ir
priespaudos smurto ta niekinti dldvaltaftfflKĖi dą veidmainystę.
ruošos mokykla, didelė susi [ .fartrfnuto Stoto
” tiesia kelią T®vyVytautui Didžiajam uždpnk - nei“DARBININKAS
| Šviesesni rytoją.
rinkimams ir vakarams salė.
mzmeruodamag
“DARBININKUI* visur ta visados
Darbas eina labai sparčiai—‘
rupi darbo žmofilą reikalai.
“DARBININKAS” turi labai {domias
PAVASARI’’
jėu teigia mūryti antrą
savo “RADIO ŠYPSENAS.”
“DARBfNENKAS” yra darbo imoaukšta.
nlą ta fntoHgfotą toftrtStto.
<

jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit metams. Užsienyje 8
litai metams 4 litai pusei metų.
, Priedų duodama loterijos bflie-

taa. ,

'Adresas: “tvaigždutla

ir

Just) giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti, ka veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. ^MOTERŲ Mfc. VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
visų papasakos.
“MOTEBV DIRVA” yra vienatinis Ameti*
koe lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių
ų ak
as
tualiai moterų kfatt&naie, Sale Žimų is viw
eacdio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimai 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky— riks ir kiti.
“MOTERĄ DIRVA”yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
yra toks, kad po metų galima pasidaryti 4aili
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite piBigtts tao^SH
fr *M0TEW M&VAO pradės ąti Uotuvo^
Užsakymus siųskite Šiuo adresus
.
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Šįmet^minint Lenino mir
ties sukaktuves jo sesuo išleido laikančiuose • savo ir
brolio atsiminimų. 1919 m.
susirgo Lenino žmona Krup
skaja. Gulėjo ligoninėje netoli Maskvos. Vieną vakarą
Leninas su savo sesere auto
mobiliu išvažiavo lankytų ligonies. Buvo kaip tik Kūčių
vakaras.* Tą vakarą ligoni
nėje turėjo įvykti eglutė, ta
da eglutė dar nebuvo “kontrevoliucijonieriska.” - Eg
lutėje manė dalyvauti net
pats diktatorius ‘ Leninas.
Važiuojant per Sakolnikų
parką pasigirdo šnabždėji
mas ir liepė mums sustoti.
“Mes manėm kad tai milici
ja,” rašė Lenino sesuo, ir įsakėių šoferiui sustoti. Tuo
momentu puolė mūsų- auto
mobilį trys apsiginklavę vy
rai. Jie įsakė šoferiui kuogreičiausiai važiuoti už mie
sto. Išvažiavus iš miesto mū
sų automobilis pasinėrė pus
nynuose. Plėšikai sustojo ir
pradėjo kraustyti Lenino ki'
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’Sykį kalvis nukalė du plūgu. Vieną nupirko artojas,
antrą pirklys.' Artojo plūgas tuojau ėmė dirbti, o pirklio
visą tą laiką gulėjo sankrovoje. Paskuo plūgams teko vėl
susitikti. Pirklio plūgas visas buvo surūdijęs, o artojo
blizgėjo, kaip sidabras. Ir paklausė tas savo draugo^ “Ko
dėl tu taip blizgi, o aš visai pajuodavęs, ir surūdijęs?”
“Todėl,” atsaku “kad aš dirbau, o tu visą laiką gulėjai.”
Gal vienas ar antras iš mano jaunų skaitytojų tan
kiai savęs klausia: “Kodėl pas mamytę ar draugus atran
du tokį šaltumą? Perskaityk virš paduotą apysakėlę dar
tiarą sykį. Paskui savęs iš naujo klausk: “Kodėl?” Tinginystes daugiausiai mūsų artymiausiųjų užsaldo
širdis. Tinginystė išduoda mus kaipo neištikimais... > ne
naudingais prieteliais.
Nebūk tinginys. Kas netinginiauja, visuomet turi už
tektinai gerų prietelių. Ypatingai tėveliai matydami jūsų
darbštumą, niekados nepaniekins jūsų pasišventimą.
;

.
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LAIKAS
0, laike, kaip esi brangus!
Mažai tavęs mums duota!
No r išmatuot negal žmogus
Didybės tavo plotą.
Tavęs mūs protas neištirs,
Valia tavęs nepasiskirs:—
Už turtą tu brangesnis.
Tikros kainos nerandam tau,
Tu reikalingas mums labjau,
Kaip vargšui duonos kąsnis!
Mes praeities grąžint negalim,
Ne mums priklauso ateitis;
Ir klausimą kasdieną keliam:
Ar kas rytojų pamatys?

■ S ■

■

■ 4
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žasčių ir tikrai čia neper
žengta moralumo ribos. P.
Dawis—griežtas burmistras,
mano, kad visi miestai turi
sekti jo pavyzdį. v

.Ant atversto gyvybės lapo
Mes darbus rašome savus,
Ir kas ten parašyta tapo,
Nei amžinybėj neišdžius.
Tuščiai praleistos valandos
.Mes pasigesim visados;—

Kad sunaudojom į metus
Vos valandą kelintą! .
Jonas Kmitas

DU DRAUGU
Sykį du draugu pasirengė į tolimą kelionę. Dideliu
mišku bekeliaudamu, pamatė ateinančią mešką. Vienas
iš jųdviejų, daug negalvodamas,. kuoskubiausiai įlipo į
medį, visiškai nesirūpindamas savo draugu. Tas vienas
atlikęs, nieko kito nebegalėdamas veikti, ūmai parpuolė
apt žemės ir apsimetė esąs negyvas, nes girdėjęs buvo, būk
meškos numirusiam nieko nedarančios. Tikrai, meška
atėjo, apuostė jį nuo galvos ligi kojų, porą sykių snukiu
apvertė nuo vieno šono ant kito ir, jam nieko pikto nepa
darius, nuėjo sau į tankumyną.
Meškai jau toli nuėjus, ans draugas-nuo medžio nuli
po ir, priėjęs prie draugo tegulinčio ant žemės, juokavodamas paklausė? “!— Mokino mane,” šisai atsakė: “nie
kados netikėti žmogui, kuris apleidžia nelaimėje savo
draugą.

Kalbėjimas yra sidabras, tylėjimas auksas.
Nei vienas dar nesigailėjo už tai, kad valdė liežuvį.
Liežuvis yra menkas sąnarys, o padaro didžius daiktus.
Liežuvis neturi dantų, o vienok kanda.

38: Pramušė ledą, rado sidabrą, pramušė sidabrą rado
auksą?
39: Kuris paukštis vaikščioja ant keturių kojų ?
40: Kodėl gaidys giedodamas užsimerkia?
|

ATSAKYMAI PEREITOS SAVAITĖS

SPĖJIMŲ.

K
■

32: Špulė. 33: Dantįs. 34: Audimas staklėse. 35: Girnoe. 36: langai, lova, duris. 37: MeĮagiui.
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senes, laikydami panosėn at
kištus revolverius. “Ašesu
Leninas!” pasakė jis griežtai. Aš iš savo pusės dar pri
dėjau: “tai juk-draugas Le
ninas! KaS'jūs tokie paro
dykit dokumefitus.” '"Plėši
kai ^atsakė: “Mes neturim
jokių popierių. Elgiamės
kaip Leninas ; ir jis visus
apiplėšė.” Plėšikai atėmė
nuo mano brolio viską. Tik
šoferiui pavyko išsaugoti
pieno bonka skirta ligonei. Į
miestą sugrįžom pėsti, nes
automobilis buvo pusnėse.
Tą naktį* iš viso buvo iššau7
dyta 22 policininkai ir labai
daug žmonių. Vėliau šie vi
si plėšikai buvo sugauti ir
pasmerkti mirti. Tų visų plęšikų vadas, koks tai Jokū
bas Košelkov teisme viešai
pasakė: “Aš dovanojau Le
ninui gyvybę: ko gi jis dar
nuo manęs gali reikalauti.”
šis atsitikimas ilgai nebuvo
žinomas, tik dabar išėjo aikstėn.
“R-tas”

*

smaūgfi. Betrtuo jmku gretimame kambary' pfadėjo
balsiai kalbėti mokyta papū
ga (paukštis). Plėšikas ma
nė, kad tai žmogus, ir, pame
tęs savo auką skubiai pabė
go. Tokiu būdu paukštis iš
gelbėjo s avo šeimininkei gy
vybę. Reikia pažymėti, kad
papūgos nei kalbėti, nei kal
bos suprasti negali. Bet jos,
girdėdamos žmonių kalbą,
gali labai gražiai pamėgdžio
ti, taip kad iš tolo klausant
galima pamanyti, kad tai iš
tikro kalba žmogus.
“AT. R.”

rų verkiantį 81 metų senu
ką. Kardinolas paklausė jį,
ko jis verkia. Šis atsakė,
kad jis verkiąs todėl, kad jį
tėvas mušęs. Kardinolas la
bai tuo susidomėjo ir papra
šė parodyti tėvą. Senukas įvedė kardinolą į kambarį,
kur sėdėjo 113 metų seni4.
Kardinolas pasiteiravo, už
ką jis mušąs savo sūnų. Šis
atsakė, jog už tai, kad tas
praėjęs*pro savp dieduką,
nepasisveikindamas. Kardi
nolo nusistebėjimas dar la
biau padidėjo, kai kitam
kambary jam parodė 143
metų žmogų -— tėvo tėvą ir
dieduką Kardinolas visus
senukus palaiminęs išėjo.

KIAUŠINIUS

Vienas anglų chemikas pa
stebėjo, kad antys palesusios
tam tikrų žolių, ėmė dėti
juodus kiaušinius. Šiuo reiš
kiniu chemikas didžiai susi
domėjo. Ištyręs tas žoles, jis
jose rado juodos spalvos
dažų. Tada jam kilo mintis,
ar negalima būtų taip pada
ryti, kad antys imtų dėti įvairių spalvų kiaušinius.
Padaryti bandymai davė ge
ni vaikių. Galimas daiktas,
kad po kiek laiko vištos ir
antys dės tokių spalvų kiau
šinius, kokių šeimininkės no
MORALIŠKIAUSIAS MIESTAS rės. Tada per Velykas ne-i
reikės daryti margučių...
PASAULY
“Jf. R.”
Ir pas mus, Lietuvoj, daž Pietų Amerikoj, Georgijos
nai pasitaiko žmonių, turin valstybėj, Willacooche mies
čių apie 100 metų. Jų tar to burmistras išleido gyven GELTONA ŠVIESA PRIE
DARBO TINKAMIAUSIA
pe yra dar gana stiprių se tojams elgesio taisykles, už
nelių.
kuriu peržengimą baudžia Paskutiniais laikais daug
ma iki 100 dolerių pinigais, daroma tyrinėjimų išaiškin-,
ti, kurios spalvos šviesa prie
arba 11 mėri. kalėjimo. '
Pagal tas taisykles niekam darbo yra tinkamiausia. Pa
ųeleidžiama vaikščioti mies tirta, kad prie geresnės švie
to gatvėmis nuo 1 vai. iki sos darbo našumas padidėja.
saulei užtekant, o nuo vidur Tai turi reikšmės pramonė
nakčio iki ryto niekam neva je, kur dirbama ir nakties
lia be labai svarbių priežas metu.
Vokiečių dr. Russer. da
čių peržengti svetimų namų
slenkstį. ^Baudžiamas kiek rydamas šioj srity tyrinėji-l
vienas vedęs” ir neišsiskyręs mus. priėjo išvados, kad ge
vyras, pastebėtas vaikščiojąs riausia darbas eina prie gel
su svetima moterim. Jokiam tonos šviesos, kiek blogiau
vyrui, vedusiam ar ne, neva —prie žalios ir blogiausia—
lia pasirodyti drauge su mo prie mėlynos šviesos. Dau-l
terim
po pusiaunakčio. ginusia akys pailsta nuo
Bausmė gali būti tik tada do raudonos irjnėlynosJ^ew<t
vanota, jei “moralės sargy Jo nuomone, tinkamiausia]1
bai” bus tiktai įrodyta, kad darbui ir skaitymui yra gel
tas nakties pasivaikščioji- tona šviesa.
mas įvyko dėl, svarbių prie- - 4*
.
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A

•

nę dūktų boikotas

re- npvei.

eina

po se

Spalių mėnesy Lop

; ^’^oksĮ

ai- <lone planuojama turėti kon-

vydt Mdjmdsr kartą

»jų ferenciją Indijos klausimu.

;

ėetikMt

i rytų apeigų vyskupus kaip
ir nepastebėjo.

(Mai.

Vaitai-

kraštis net gana ramiai a- poniu),

Prapuoleniu, Tumu

pie tądaiyką painformavo, šausku,

Tarp kitko parašė, kad nau kėlęs
jasis

vyskupas ’ savo

lietuvių

laiku prieš lenktis evangelijos var

Jalbrzykows- toriškas

arkivyskupo

neapykantą

Vilniaus du !. Tie kunigai (taiesąsis-

dabartinio

buvęs

Oi-

Dambrausku,

sunaikinę
kio draugas ir esąs draugin HorodUio irlAublino unijas
gai nusiteikęs lenkams. Bet, ir veikę prieš lenkus drauge
kaip jau matėme,. visai ki
taip, šį dalyką

lMIRSTA
dėl ne.

gynė tuvos lenkinimą per bažny

Codzienny,”

Kuryer

kurie voslavų ‘ ir

savo dideliu uolumu stengia

taigi eretišką.

katalikų

‘pogromea,”

Prie

unijos

o dabar Vati

tiek

tos

žemės

nelaimių:

potvinių,

įjimų,

’lėdų, perkūnijų,

ir tam panašių.

fektą ir tuo būdu didina sa

4M MRJJONŲ OAUSUU) KAIP PRIEŠ URį

drebė-

vo tiražą.
Į

nederliaus

Nuo jų žūs

ateina

ša-

visuotinumą

pabrėžti,

nuostoliai

d

ir

lenkų

ir

gamtos
nieko

čia nemato,

rpMritaiko

katalikesni

už paCį popiežių

ir. randa vi-

nuostabaus

laukti

negalinti

sveikam

žmogui

kuose, matyt, nelaikomas to-

teklius

pasauliui

negresia.

Vienas

vokiečių

geografas

tilpti

8

milijardai

žmonių.

ne geresnis — lopas ant lopo.

Ant galvos buvo

nepadoriai užmauta suplyšusi, suplekittota vil

nonė kepure.

yra

to-

J

■

kiame “tikrų”

žinių-rinki-

. .

kotą.

f”

'
.
būtų paskirta lenkui, ji bū

išnaudota

tų

daugiau

Alm. ''

Romai.

šuvai, negu

Z

Var-

f

(!)

ten į šalį lenkus!

Taigi jis smerkia ir kuris, remdama

dabarčiai —

metų sūneliui.

Kytrijoj komunistų bandi

operuoja

gaujos

tu

nepa

jos visokių prekių: an- ant

miestą

kurių

produktai j>i-

moka,
į taigi yra pavojaus A- ir
•

Vyskupą lenkų manymu

Gi Dorotėjas už tai jai ne tik dynės papuošalai.
bet dar beveik kasdien,

į

sudegina miestus

V•

•

svetimšalių kompeti- Britų,

IBk

rventojus.

išsigelbėjimo

laivuose. Europos

valsty

i Darbininkų Globojimo bių konsulai siunčia protes

pritaisytas lopšys, kuriame ramiai miegodamas

Dorotėjo

Visur

neturto

ir visur matėsi geros ir rūpestingos šeimininkės

sūnelis.

buvo

ranka.

mas turtingiausiu žmogumi Vindirgove. Jis tu

Įėjęs, Dorotėjas tiesiai pasisuko prie lenty-

rėjo puikius namus, daug žemes, gyvulių ir ki

nos, pasiėmė pypkę ir kirvį, kurį manė galėsiąs

neištekėjusi,

buvo

turtingiausia ir gra

kaip staiga kambaryje pasigirdo skambus vaiko juokas. Dorotėjas atsigręžė...

Lopšyje

skėtęs rankeles, vienais marškinėliais apvilktas,
A

kių tėvo žingsnių. Mažutėse lūpelėse žaidė links-

Z

Tai pat ir mūsų Dorotėjui pra

pradėjo

gerti,

p

Bėt “ne amžinai stovėjo šviesiaplaukis vaikutis, pabudęs nuo sun-

esti džiaugsmai, ne amžinai ir liūdesiai,” sako

draugais,

<•

Savo žmoną Malanją, kuri, kai dar nunešti smuklininkui, ir buvo jau beeinąs lauk,;

tokio turto.

ma šypsena ir, kraipydamas linksmai savo gar-

paleistuvauti, ir štai

“Tėte!

Tėtyte!.?’

Kietoj Dorotėjo sieloj kaž kas sujudėjo. Pa*'

Per vienerius mažu

nedailiomis

- į

rankomis išėmė iš jo vaiką ir pabučiavo jį.'Vai*

,Ž

jis priėjo prie

lopšio,

į smuklininko rankas.

Jo namu£

Žemes gabalą, kurį jam dar paliko, neno

į

kai jo nepažino.

?

•

■

savo

kaklą ir, .riž
linksmai vis kar-.

kas rankytėmis apsikabino savo tėvo

Dabar mes matoip^ Doroteją grįžtantį į savo

prisiglaudęs prie jo krūtinės,
menką lūšnelę, esančią pačiame kaimo pakrašty. tojo: “Tėte! Tėtyte!” tik šiuos žodžius, kuriuoa H

Jo veide matosi ąpiųąjįdas.

Ir štai to apmaudo

Dorotėjas dar kartą pa- '
norėjo paguldyti jį vėl atgal i ;W

jis jau galėjo ištarti.
rėdamas

pats jo dirbti, Išnuomavo ir nuomos priežastis: jis turėjo paliauti gėręs smuklėje ir

'Nuo ankstaus ryto lig

eiti namon pasiimti pypkės, kurią jis ten lenty

vėlaus vakaro laik$ noj pamiršo.
’

jis praleisdavo smuklėje ič viską, kas tik jam
patekdavo i rankas, nešdavo smuklininkui, kurs

.

*

*

’ ‘

x

x

Žmo

nos namie nebuvo i ji išėjo pas kaimyną savo sū

dėl savo gerumo nesigėdydavo imti nuo jo net neliui pasiskolinti keletos bulbių.

Mūsų Dorotėjas Nilovas
Valdžiąi, bef šį paskutinių skurlių.
pasirodo bejėgė 7prieš komu buvo ne tik blogus vyras bėt ir teitas. Jišriie-

Lūšnelės vidus buvo tik maža laqdynė> ku

žiūrėjo į tėvą.

aka] pimii Jį

Dvi sulūžusios kėdės, stalas iš supljri.
Aste kurioje buvo

Ir vėl kaž kas įdūrė DorotėjO.iS

širdį; žvilgsnis nekalto vaikelio'degino j j ir 'J|
tirpdė

ledą,* kuriuo

buvo

apdengta

jo

širdis*

Jarųrodėsi, kad vaikas tuo žvilgsniu iyfc nori^:

rios tris ketvirtadalius užėmė rusiškas krosnis jamgiMrifcytu

kuomrt negalvodavo apie savu alkaną šeintil ir (j
JO rami, gera žmona Nftįftp jn tpfotnmii

bučiavo vaiką ir
lopšį. Bet vaikas neatleido rankelių ir neper-^|

stodamas savo aiškiomis juodomis akutėmis via
*

Pagaliau pasiekė savo lūšnelę ir įėjo.

tus Ketikino

nistų žiaurumus, nes pati
negali nusidirbti
su Pekino
uviiuii itl
-

lubų buvo dar

pėdsakai, tačiau viskas buvo švaru, tvarkingą v .

Štai vos praėjo vie- viskas apsivertė kojom aukštyn.

Ėuro- pinigus per viena savaitę" pragėrė.

Amerikiečių ir Japo

Be to, prie

liu jis visiškai nesirūpino ir, galima sakyt, visiš

neri metai nuo to laikę, kada jis pradėjo gerti, metus Dorotėjui nieko nebeliko, o viskas perėjo

nesu davė.

sąžinės

turįs pada- leris.

buvo priežastis, nės jis susidraugavo su blogais

bet per šiuos vienerius metus jis spėjo jau pra

jo

balsu.—Mainco vysk. Kette-

venimą.

kontribucijas, nesenai dėl nesumokėtų skolų iš varžytinių par

gyventojai

ir,

ėjo džiaugsmingosios dienos, bet viso to jis pats benuotą galvelę, vaikas švelpseno:

Uždeda gerti visą savoir savo Žmonos turtą.

jei

žudo

piečiai
nų

žiaurumu.

paskutinis

su

ilsėjo

v

prastu

Nuo uždeda jam pareigą laikytis

galima spręsti apie vedamą jo paleistuvingą gy

prastai didelis girtuoklis.

autoritetu

dieviškuoju

sugrįžęs namon girtas, ją . mušdavo.- Savo sūne

nu žodžiu, jau vien iš kaimiečio išvaizdos buvo rusų priežodis.

pramonininkai

sis

jis nesutinka

Pagaliau

dirkoviečių buvo gerbiamas.

Šis kaimietis, Dorotėjas Nilovas, buvo nepa

gera,

nustumtų kuris jį, nutolusį nuo tiesos,

siais spuogais.

Vie

pasirinkti

ir

liai dirbdamas jis puikiai gyveno ir visų Vin-

galva jau keliose vietose pražilusi...

gali pa

užkariautų Va

vietas

gražumo žiausia visame kaime, jis aistringai mylėjo. Uo

Akys buvo raudonos ir iššoku

sąžinė

Žmogaus

Bet tas atsisakęs ir klausti tik tame, ką ji randa

vieta!..

žymės, visas buvo apdengtas raudonais išpurtu

sios,

Rusi j os

kuri

tikrumu,

nios

dirbti maisto sau, savo vyrui ir vaikui—dviejų aprūkęs šventojo paveikslas — tai visi sios lan-

Jo rudas, beformis girtas veidas, buvo

kuriame dar buvo užlikę pirmykščio

. Icad

1

būta, nes sunku pasitikėti ži- .

Paryžiuj

pasiuntinio

Dar nesenai Dorotėjas Nilovas buvo laiko

gitaciją,

siūlyta užsie

buvusi

- praeičiai—ca- sekimai. ..

kad ne buvo dėkingas,

pirfnibiftkas,,. va-

išviso dar neaišku, kaip ten

ir priešintis prieš kiekvieną
•
sidėję ten visi lenkų nepasi žmogiškąjį autoritetą, jei tik

o

PAMIRŠTOJI PYPKE

įgijos

“filioąue”

su

jo nuvykimo į Romą ir pra

Prieš

Matthew Woū, Ame-

fakto

jam

vyriau

tuvos ambasadorius...

lėsianti.

,

nes

ten esąs tikras slaptas Lie

giau žmonių išmaitinti nega

£1

Būčys

virsta vokiečių

Lietuvos”

rineias

Jo manymu .mūsų žemė dau

kos pramonijai ir dar-

paties

tikane politinės reikšmes tu-: jam liepia

nustatė, kad pasauly gali su

rūdos, medžių ir kitų.

kun.

bendradarbiu,

kiečiais

nijos didėjimą, žmonių per

Rusijos

Dėl to

Aišku, kad jei tokia vieta ..-C

liau

Bet šitoks atsakymas len

iŠ

nėra tos nuorifonės.

nių reikalų ministerio, o vė

lv-

importuojamų

bažnyčios autoritetai

ru

Nežiūrint į nuolatinį žmo

dėl

talikų

sams lenkus vyskupus.

veikime

ffbininkai daug susirū-

kvbei ten, kur aukštieji ka-

ny$ kurį čia matome atpasa

jau

lenkų akyse

sybės
skirdama

bendrą žmonijos pneauglį.

lerikos

katali-

nusižengimų

dabar

nes jie žino, kad
gamtos

są eilę

nuolyną, o juk tai esąs tau

“Kauno
čia

lenkai

kad

Jis ten

Paskui

rusus, todėl katalikų,bažny

tik

pasirodyti

nyčios reikalus jungdami su

susitvar

nenormalumų,

ggįaį kaip

A-

organizaciją...

pasisekimo

įimtmaliam

jo viešėjimas

ir dvasininkai per daug baž

lenkyste, atstūmę nuo savęs

kyme

ir

vyskupai

kaikurie

jau mokslininkai ieško

atsakymo

miršta

neuž

tiškumo įvedimas į religinę

Kam

Gamtininkai ir

atsako.

‘.nuodėmes,”

nusižengęs
čiau atsiliepta.
Nurodyta,
k.4d Vatikanas elgiasi tiks katalikų- bažnyčios visuoti
numui, nes suorganizavęs
lingai, nes katalikų bažnyčia
esanti visuotinė ir norinti tą lietuvių KazimiėrieČių vie

Nevisi vienodai į

"žudynės?

Bučio

merikoj.

klausi

kas čia kaltas?

.tos,-nelaimės,

Toliau, beskaičiuojant kun.

triukšmingą

pirmą

savo

amas:

šiaip

iš

Žiūrintiems

-kartais

- ;

unijos reikalus!

straipsnį buvo kiek ir rim

Visai nekaltai ir be-

^reikalo.

'

sausmečių,

ta ir nukenčia daug žmonių,

rodos,

'

į

tos

lieka

šito

viso

pastebėti,

si sudaryti kuo didžiausią e- kanas į jo rankas, atidavęs nori
y-; Pasauly įvyksta daug gam

fe

“Ilustrowany čias. Kun. Būčys buvęs pra

kaip

jai,”

konsekracijos metu giedojęs

Nes jie,

su juodašimčiais!

rusų choras “Credo” be žo
toki mat, pakėlė balsą prieš Lie džio “filioąue” (ir sūnaus),

sutiko

interesų

“Lenkijos

faktas!)

. X.

— Tėtyte! Tu nori palikti mane ČiMir vM?iS

s ’..’3ira a

Linksmai Čia Užaugom močiutės dvarely,
kur skraidžiojo dūzgė bitutės sodely.
'

Z-

•

*

_ /

1,

- -
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Sudiev reiks sakyti, reilres išvąžiuoti, nebus kada verkti, kada aimanuoti.

O kai žibės rasos šviesioj šienapiūtėj minės: dvie'seselių grėbėjų čia būta.
♦) šlife eiles sudėjo Eleonora Inčiurlenė, 60 metu,
girių, Troškūnų valst, Panevėžio aps.

Vidu

(Kauno “Vienybė”)

Dvasiniame šių lapĖjĮjj
niečlų gyvenime didelį'jž
merų vaidiną .iilosona®
Hu-Sehi. GaroUsiįW*«
laiko paskaitas Pekihė,
Įėję liaudies ,universiftW
Įėję, kurioje telpa per
žmonių. Paskutinioji joj
skaito rado didelį pritčrfi
vietos spaudoje. Satį. j
skaitoje dr. Hu-Schi
nėjo naminių karų
mingumą, neigė militaiįlį
šių dienų kiniečių vadus, !
rie drumsčia 1 ramų 'kriį
gyvenimų.
' .
;
Mokslininko nuomone^
bartinę kritingų kiniečiųį
dėtį, gali išgelbėti tik l&įffl
ji ęvoliucija, o ne militųri
evoliucija, kaip, kad daili
lis mano ir siekia jos.
mečių filosofo manymu^1
nija kenčia penkias suma
ligas. Pirmoji liga yra pa
baisėtinas krašto skurd
antroji ligų plėtimaris,4
čioji švietimo stoka, k£tl
toji valdininkų Iupikavįri
ir nesąžiningumas ir pa;
liau naminių karų manija
“Reikalinga — kalbėki
niečių mokslininkas —j
liauti vidujinius karus, em
gingai imtis krašto .švirija
reikalų ir kelti materialj
kultūrų.”
Julija Vitarie^nčiėO

*

pos, daržoves^ vaisai, ls mė
siško: liesa mėsa ir žuvys.
Mėsiškas valgis turi tarnau
ti kaipo priedas. Labai ge
ni daro šeimininkės, vėsindamos valgius, ypač sriubas.
Atvėsusios daržovių, vaisiij
sriubos ir rūkštus pienas yra labai atsakantys vasaros
valgiai. Nereikia sriubos
persūdyti, nedėti daug jon

degimas — 5%, kokliušas —

3%%.

•

.

Taigi matome, kad dau- giausia vaikų apkursta nuo
meningito, nuo skarlatinos ir
palyginamai nuo lengvos li
gos — tymų. Nuo nelaimin
gų atsitikimų apkursta nedi’ delis nuošimtis.
Dr. V. A.
/
(“M. R.”)

— Aš atleidžiu tau, brangusis, Dievas ir žmo
ka gi tau duos tas prakeiktas girtavimas.
laimingųjai moteriškei praėjusį laimingąjį laiką.
Jis pats kažkaip netyčia pažvelgė į vaiko Ji Suprato, kad ji neturi dabar jo bijotis. Šir nės taipgi tau atleis. Tik mesk gerti tų prakeik-1
akis... ir sudrebėjo, lyg šiame nekaltybės veid dis jai pradėjo plakti smarkiau ir linksmiau, tąjį gėrimų, juk jis tave pražudė!
rodyje jis būtų pamatęs savo biaurųjį gyvenimų. o jos veide pasirodė šypsena.
— O, aš nelaimingas, — nerimo Dorotėjas.
Šaltas prakaitas apipylė jo veidą, o širdis
Tuo tarpu Dorotėjas priėjo prie jos, pabu — Kam aš tave nekalta pražudžiau!.. Dabar
pradėjo dar smarkiau plakti. Jis jautės lyg ug čiavo ir, rodydamas vaiką, sušnabždėjo:
aš nieko nebeturiu: nė arklio, nė karvės... Kur
nyje: galva kaito ir kūną krėtė drebulys; kojos
.
. — Tai geras vaikas. Jis neišsigando manęs, gi laivo mano sąžinė?
nebenorėjo jo laikyti, o žemė po jomis lyg siū
Malanjėle. Iš jo užaugs narsus vyras. Ir vėLjis
ir Dorotėjas balsu sudejavo. Ilgai jį Malanbavo. Šioje minutėje Dorotėjas jautė baisių vi
dešiniąją, laisvaja ranka' apkabino žmoną ir ty ,fa kaip įmanydama ramino, bet jis visiškai tedujinę kovą. Jis troško vėl^grįžti smuklėn ir lė
liai jai tarė:
. •
’ _ ’vnusiramino tik vakare. ’
;
bauti su savo linksmais, be rūpesčio'draugais.
— Aš
Ilgai dar jie tarp savęs kalbėjosi apie tai,
Bet sąžinė, vaiko žvilgsniu pažadinta, lyg pri
w žinau, Malanja, kad tau esu daug kai_ 1
kalė jį prie žemės, prie tos vietos, kurioj jis su tas... bet dabar galas viskam, Malanja... Nie kaip pradėti naujų gyvenimą ir tik vidurnaktį
stojo. .. Šioje minutėje atsidarė durys ir pro kada daugiau... Prisiekiu, kad daugiau nebe jie pakilo iš- savo vietų. Karstai abu pasimeldė
jas įėjo Malanja, su savimi nešdama keletą bul- gersiu.. . Ar tu girdi, Malanja... niekada, nie prie šventojo paveikslų ir laimingais veidais, ku
kada... Vaikas tebūna liudytoju, kad aš iki riuose buvo angeliškas ramumas, jie nuėjo gul
bių.
Kada ji pamatė savo vyrą, stovinti su kū pat savo mirties į savo burną neimsiu to pra ti. .
<
Taip ir praėjo ši mūsų beturčių laimingoji
dikiu rankose, kaip prikalta sustojo prie slenks keiktojo gėrimo...
Ji buvo išbalusi kaip drobė ir negalėjo pra diena.
čio. Tada jis pažvelgė į jų ir pamatė tai, ko pir
ma visiškai nepastebėdavo, lyg dabar jam akys tarti nė vieno žodžio. Ji tik apkabino Dorotėjų
putų atsivėrusios. Jis pamatė jos dailų, liūdnų ir tvirtai, tvirtai pabučiavo jį. ‘
Prabėgo keletas metų. Toje vietoje, kur pir
veidų, dideles, gražias akis, jds išblyškusias lu
— Aš tau esu nusikaltęs, Malanja; aš turiu
pas ir skruostus, kurie dar nesenai buvo raudo pulti po tavo kojų ir maldauti tavo atleidimo, ma stovėjo varginga Dorotėjo lūšnelė, dabar sto
ni, kaip aguonos žiedas. Jis visų tai pamatė, ir nes aš pats vos nepražuvau ir kartu tavęs vos vi gražūs su gonkorois namai, &&& namų links
jm skruostai nuo gėdos paraudo. Bet nuo šio nepražtidžiau. Ir jis štai, rankoje dar laikyda mai krikštaudami žaidžia du Vaikai, o gontuo
momento paliovė jo sieloj vidujinė kova, jis pa mas vaikų, puolė ant kelių prieš savo žmoną ir se sėdi siuvinėdama jauna, grožiunoteriškė. Sun
juto staiga kaž kokį savęs pasibiaurėjima ir taip klūpojo iki ji, balsu verkdama, pakėlė jį ku bepažinti joje pirmykštę sunykusių ir išblyš
kusių Malanją. Tai šeima Dorotėjo, kuris tik
kaž kaip instinktyviai suprato, kad nuo šios die ir pasodino ant suolo. • ,
nos niekuomet jis nebesugrįš vėl smuklėn.
— 0, aš nelaimingas... praradęs garbę... gir rai pildė savo, duotų jį pažadėjimų ir metė savo
t •
Džiaugsmo atakoj ir susįirovėjęs ramia širdi tuoklis.. . kalbėjo, akis nuleidęs žemyn, Dorotė ištvirkusi gyvenimą.
O, kaip dažnai jie prisimena tų laimingųjų
mi, bet su gailesčiu ir užjautimų, jis žiūrėjo į jas. Štai ko susilankiau begerdamas! Tu tik
iškankintų Malanjos- veikių .ir nežinojo, ką sa- atleisk man, ir aš prisiekiu DieVo vardu, kad me dieną, kai Dorotėjas pamiršo namuose savo pyp
kę ir jos pasiimti išėjo iš smuklės, kad daugiau
? — Gerų dienų, Malanjėle, ko tu taip išsigan- siu!gėį0!.Jityjis' bus liūdytdju! P^Rkutiniuo/
žksŽaLt
sius žodžius tarė, viena ranka rodydamas vai- jau, niekuomet jon nebegrįžti.ddi? -- pagaliau vos pratarė Dorotėjas ir pa-

. Žinomi pranešu gerb. lietuviams
katalikams kad esu gavęs “Darbi
ninko” agentūrą, kuris šiuo laiku
yra New Yorko ir Nev Jersey lie

tuvių kolonijų organas. Užrašau
“Darbininką,” priimu visokius
darbus ir pagarsinimus. Visi lietu
viai katalikai malonėkit kreiptis
pas mane^ o visi būsite patenkinti.
Laiškais ar asmeniai šiuo adresu:
/

TUMASONIS,
1356 E. 91 8t, Brooklyn, N. Y.

LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją.
Sa artimais raataleUmta ra
KtafpMa.
Paikiais Motorlaiviais
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otraeui nmctMU
ir
S. S. MtOTTRUKfflMJt
’—.............
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1930 Metais Išplauki*
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Laivas

KUNGSHOLM .., .RugMoflė!
DROTTNINGHOLM. .R*p/1
GRIPSHOLM............... TtUtfUįll
KUNGSHOLM........... Rūgėjo!
DROTTNTNGHOLM Rūgėjo !
GRIPSHOLM.................... 8p«tt«

Komp. A. Vanagaitis žada išleis
ti neužilgo Lietuviškas Mišias vai-'
kams, Tris bažnytinės giesmes, Tė
ve mušt), HVėikA Marija ir visokių
lietuviškų dainų. Prie išleidimo
prisidėjo Scrantono vyskupijos
Vargenųikai ir šiaip geri žmonės.
Visos gaidos bus Margučio nuosa
vybė, ir iš ten bus galima išsirašyU

4.

.

P#r Kfcntarft Mteų Moderniniais Laivais
HAMBURG .
’
DEUtSCHL
ALBERT BALLIN .
«

’ NBV YOI
X

,

į
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IdvnUuųJa rotu įtartai kas savaitė. pr teinama kataitd
elniai relikpitata mtaMdmai ra Uetava. Taip« rage
Bplauktreai mųa popa įtariate kaatarlntats tahrato:
;

toms, MH.VAUKH IR CLIVRLA1
Dtf Infm’taadjy krėlpkitta 1 bkalintn ųttteMĮ

dalicija surengė, puikų išvažiavi
mą Palangoje; Lavrenee, - Mass.
Pelnas skiriamas parapijai. Žmo
nių privažiavo daug, b,uvo net iš
i Bostono vienas bus’as ir kiti au
tomobiliais, bet daugiausia tai iš
;Lowell’io.

S GIRDĖTI LIET
KOLONIJOSE

r. j* žinių žinelės

.

M. N. Pagalbos parap. tuoįžengo į nuosavą namą, kuj\buš laikinė bažnyčia, nes
B f€3evelando vyskupas jau
feįosuteikti paskolą. Būsi^naujos parapijos vieta yra
Kasioje Clevelando miesto da, Kas tik atvažiuoja pasižiū^os vietos tas jąja gėrisi. Su
darbuv daugiausia i ^rūpinasi
bs' parapijos klebonas kun.
Caružiškįs. Mano supratimu,
ėįkėtų daugiau susidomėti.viįeU>aujos parapijos parapijoif šį darbą greičiau stumti

Ateiviai Jūreiviai ir Imigracijos ris yra užregistruotas ar kitas ga

li vartoti tą patį t Kaip įstatymas
išdėsto vaizba ženklius?
Klausimas: Mano draugas, jū
T. A^ Chicago, III
reivis, atvažiavo į Suv. Valstijas
Bet kas gražiausia, tai kad visą
<925 m., laivas sustojo New Yor
Atsakymas: Tokiame ataitikme tų visi nariai ir bent po vieną
šis 18-tasis Vyčių seimas pakeltų biznį varė jaunimas, jie patįs buke, jis išlipo ir iki šiai dienai pa- reikia kreipti# prie gero advoka naujų narį atsivestų prirašyti prH
į garbės narius, kaipo didelį Vy ivo gaspadoriai, gąspadinės, darsniko. Po senu įstatymu jį dabar to. Vaizbaženklis yra žodis arba mūsų brangios organizacijos.
čių ' užtarėją,kovot oją už josios tei I bininkai, kopūstų ' virėjos ir viso
Nepamirškite užsimokėti dnoknęgali išdeportuoti. Bet ar 1924 ženklas, vartojamas ant daiktų les.
ses ir jojo didelį patriotizmą. Jis kių valgių gamintojos. Visi jau
nj. Imigracijos Aktas jį liečia ir parodyti iš kuf paeina arba kas
tos garbės jau senai yra vertas ir nuoliai su pasišventimu darbavo
aV gali jį suimti ir išdeportuoti?
juos gamina. Užregistravimas ne
mes jos jam nesigailėkime, tai. si, už ką didelė garbė priklauso
T. C., Newark, N. J. skaitomas paliudijimu savininkysdar daugiau priduosime jam ener gerb. kun. kleb. F. W. Strakaustės. Toliaus, vaizbaženklis nere
gijos darbuotis.
Atsakymas: Po nusprendimui i
kui už tokį jaunimo vadovavimą.
Darbo ^Departamento Imigracijos gistruojamas jeigu yra tik geo
Taipgi neapseita be sporto. Bu
Aktas iš 1924 m. liečia ateivius grafiškas vardas arba ženklas ar;
vo daromos įvairios lenktynės, už
ba korporacijos vardas.
jūreivius. Tik nelabai seniai, jū
ką laimėjusieji gavo atatinkamas
reivis, gimęs Jugoslavijoj, aplei
dovanas.
- do savo laivą New Yorke lapkri
Mauku, parapijai liks nemažai
Kiek Yra Smith’ų
čio 1924 m. buvo suimtas ir nu
*
pelno.
<
teistas, įsakyta jį išdeportuoti.
Klausimas: Ar man galite pra
Tas žmogus pavedė atsitikimą nešti ar yra daugiaus Smith’ų ar
Moterų Sąjungos 5 kp. gerai;
teismo nusprendimui, bet valdžia Anderson’ų tarpe Suv. Valstijų
gyvuoja ir gražiai darbuojasi.
apeliavo ir Federalis Teismas pa gyventojų?
F. G., Brooklyn.
Darbu ir aukomis- prisideda prie
laikė deportacijos įsakymą. Bet
parapijos ir Labdaringos draugi
galime sakyti kad nevisi atsitiki
Atsakymas: Kurie studijavo šei
Liepos 29 mirė Jonas Andruš- mai vienodai užsibaiga. Ateiviaijos. Užbaigus vakarinius programynų vardus Suv. Valstijose sa
mns svetainėse rengia gegužines ka, 44 metų amžiaus. Palaidotas jūreivai pavėlinti pasilikti Suv. ko, kad yra daugiaus Smith’ų.
šv. Jubzapo kapuose. Paeina iš Valstijose nedaugiaus 60 dienų.
parke. _
Vien tik armijos ir laivyno rekor
Lietuvos Rin galių kaimo, Luokės Po 60 dienų, rokuojama, kad pa
duose per paskutinį pasaulinį ka>
Gegužės 30 d. Maironio parke vai, Telšių apskrities. Amerikoje
suairmkimas įvyks sekmadieny,
meta ne-imigranto stovį. Tikima, rą buvo 1,300,000 Smith’ų, 1,000/atidarant vasaros sezoną, Labda išgyveno 23 metus. Per 11 metų
rugpjūčio 17, tuoj po sumos, bažkad neužilgo teismas nustatys pa 000 Johnson’ų, 730,000 Brown’ų
ringai draugijai ir šv. Kazimiero dirbo E. D. Jonės ir Co. Paliko
uytinėj svetainėj.
Svarbu, kad
vyzdį sulig kurio bus galima ir 477,000 Anderson’ų. Sakoma,
vfeį šiame susirinkime dalyvautų
parapijai atėjo į pagelbą ir sąjun- [dideliame nuliūdime ir varge žmospręsti visus šiuos atsitikimus.
kad net 35,000 vyrai Suv. Valsti ir ufešmokėtų duokles. Parodyki
gietės.
Įną Valeriją ir keturis vaikus nuo
jose nešioja vardą John Smith, me gražų pavyzdį kitiems.
Antra gegužinė įvyko birželio 10 iki 16 metų amžiaus. Giminės
ir 34,000 William Smith. Yra aS d., bendrai kelių draugijų, ku ir pažįstami norėdami plačiau su
Senatvės Pensijos New Yorke
pie 13,000 John Andreson’ų.
rios likusį pelną pasidalino.
žinoti kreipkitės šiuo adresu: Mrs.
.
F. L. L S.
Klausimas: Skaičiau kad New
Trečia gegužinė įvyko 20 d. lie- V. Andrews (po tėvais Stanaitė),
pos
M. S. 5-tos kp. ir Petrone- 58 N. John St., Pittsfield, Mass. Yorkas turi. senatvės pensijos įAmerikos Lietuvių R_ K. Yar^ kūnai įvyksta kiekvieną mėnesį,
lės dr-jos. Visos darbavosi gra Iš Lietuvos paeina Rapalių kaimo, btatymą. Ar negalite man dau
goninkų Sąjungos seimas šįmet į- sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro
giaus pranešti apie tą įstatymą.
žiai, o ypač mūsų darbšti pirm, Luokės vai., Telšių apskrities.
vyks antradieny, rugpiūčio 26 d., ir Povilo bažnytinėje svetainėje.
Ar
imigrantai gali prašyti pensi
ponia Magdalena Šliorienė.
V
zRap.
lietuvių parap. svetainėj, MahaValdyba
jos. Ar kitos valstijos turi tokius
Apskričio išvažiavimas
noy City. Seimas prasidės lygiai
pensijos. įstatymus.
Buvusiame liepos mėnesy susi
Kun, K. Urbonavičius, Dv. Vadas, pirmą vai. po pietų.
B. V, New York City
rinkime išklausyta delegačių ra
36 St. George Street,
Informacijų dėlei meldžiu ad
portų iš buvusio apskričio suva
Norwood, Mass.
resuoti: Mr. A. Grigaitis, 406 W.
Atsakymas: New Yorkas yra
žiavimo. Tarp kitko pranešta, kad
Piknikas
Mahanoy Avė., Mahanoy City.
vienuolikta valstija įvesti senat VI. Paulauskas, Pirmininkas,
apskritis pageidauja, kad jfcąjunvės
pensijas.
Califomia,
ColoraRugpiūčio 4 d. įvyko W. Lynno
263 Fkyette Street,
Aleksandras J. Aleksis,
gietės surengtų išvažiavn^ (ge
L. į*>Kliubo piknikas, Paul LebelT do, Kentuecky, Maryland, MinneLowell, Mass.
/
Vargoninkų
Sąj. Centro Pirm.
z
/
/
gužinę) 24 d. rugp. gražiame Mai
parke, Danvers, Mass. Žmonių į sota, Montaną, Nevada, Utah,
ronio darže, kur iš visur suvažia
Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm.,
pikniką buvo privažiavę labai Wisconsin ir Wyoming anksčiaus
vę galės tyru oru pakvėpuoti ir
21 FairfosRd.,
daug. Bus’ais buvo atvažiavusių įvedė tokius Įstatymus. , Sulig
ežere pasimaudyti. Bus įvairus
Worcester, Mass.
iš Losvell, Haverhill, Lavrrence ir New Yorko įstatymų pašalpa tei
iš ’• kitų miestų. Kliubui nemažai kiama bile asmeniui suvirs 70 me- Ant. F. Knei^ą^ Sekretorius,

PITTSFIELD, MASS..

•* v.▼ -•.

Dabar pas amerikonus yra pa silaikyti ir kuris neturi vaikų ar
protys važiuoti į Kanados “Mont- ba kitų kurie jr'galėtų užlaikyti,
realą” dėl pasilinksminimo. Bet turi būti Suv. Valstijų pilietis ir
lietuviai, kurie turėjo norą, pama New Yorko valstijos gyventojas
tė tą patį, ką amerikonai “Mont- per dešimts metų prieš padavimų
aplikacijos, ir turi būti gyvento
reale,” be didelės kelionės.
Daugelis buvo matyti, kad ne jas distrikto nors per vienus me
savo kojomis vaikščioja po pik tus, kur paduoda aplikaciją.

k&rtžnis mūsų organizacijos dv.
Įtdaą neapsiimtų.

Antras pasiūlymas ir prašymas
feę; gerb. delegatų ir delegačių,

ftd dabartini mūsų organo “Vyea” redaktoriij Praną -Zdankų
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nrilt.

*1 dar prieė Didįjį Karą pl»
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niką, o proto ir drąsos kaip pas
[liūtus. Visus valdė “baltoji” ir

Vaizbaženkliai (trade-mark)

[toji privedė prie to, kad pametė
_ įstatymas
nuo pečių žiponus. Kada pasida
Klausimas: Jeigu žmogus savo
rė akyse šviesiau pradėjo ieškoti
žiponų po atvažiavusių mašinas, biznyje vartoja vaizbaženklį kube savininkų žinios, išmėtydami
kas kišehiuose yra, neatsižvelgda
mi kam tie drabužiai priklauso.
Vienam-kitam pasakius apie jų I
darbelius ir paklausus išmėtytų
daiktų, tie drąsuoliai it liūtai šo
ko muštis. Bet jų muštynės ne
įvyko, nes jie buvo daug silpnes
ni negu, kad jie patys apie save
įmanė. Jų vadas pasirodė visų a-

“SARGYBĄ

kyse neturįs proto nė už penkis
{centus.
I Bet aš manau, kad kitą ‘kartą
bus vyriškesnis ir naudos daugiau
proto savo pasielgimuose. Šį karĮtą jo ir jo draugų vardus pralei[siu, bet jei nepasitaisys, tai kitą
įkartą parašysiu daugiau.

Papartis

Extra!

H FEDERACIJOS KONGRESAS
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21
Ad. Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kamJBAs Adams Street ir New York Avenue, Newark,
New Jersey. ,
W\ Visi A. L. R. K. Federacijos apskričiai, skyfiai, į Federacijų priklausančios parapijos, drau
gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai
rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip
fįtarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos
tiventėn 20-tan Kongresam '

Sekretorijaia8

Hale Ave^ Brooklyn, N. Y.

-
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LDS. 8 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rugpiūčio 12 d., 1930
m., 7:30. vai. vakare, bažnytirfČj

U TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ

salėje, Windsor SĮ, Cambridge,
Mass. Visi nariai-rČ8 malonėkite
būtinai pribūti' į Į^į susirinkimą.
Bus išduotas raportas S LDS. N.
A. Apskričio suvaŽiafimo, kuris į-

vyko liepos 6 d., Nšshua, N. H.
Taipgi šiame susirinkitne bus pa[kelta daug svarbių reikalų lie
čiančių- mūsų organizaciją. Sei
mas jau nebetoli todėl laikas pra
dėti rengtis. Dar kartą primenu,
kad vis nariai ateitumėte. TaipI gi ir tie, kurių mokestįs yra užsk
vilkusias pasistengkite ateiti ir
užsimokėti.
. '

“Darbininko” name 5 arba Imis
7 gražūs dideli ir šviesūi
kambariai. Yra elektra, gašaš, maudynės, skalbynės, L
duodama šiluma ir janito- Ikafa
rųu patarnauja. Dėl platėsnių informacijų kreipkitės J |bl*

“Darbininko”

> Pirm. A F. Smilgia siją.

'
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Best&riū lietuvių brMtgijų Sąr. Augustino aunu parapijos
LDS. X,: A. Apskričio suvažia- paaukoti du Atartu dolerių. Aps- Ptrmtntpfa)* — V. T. Sąvięk**;
tas’ išvažiavinraa neįvyko iii prie
mk
461 JhSerrathSUSk įtetoniSC
, __
bąli tymui, karia priklauso r^šys rengi* BBfitešką išvažiavivfgfcS ftyltd Kepūs
čt,
fai., rlričio va&ybs g«B .išsitarti sū Vlce-Pirainlnha* — A. Naudiluna*.
žasties
neaiškaus
ir
lietingo
oro
iki
Čehftra valdyba iį> pjtagus paskira : 8S5 B BMtaMtag, So. JMHMŪ JŠflte
Hub Tffiiighit League, šįmet nią, kufs įtyks Nugpifi^AUgust
žv.
Kėturių parapijitfc
vidudienio.
-1
L?
I
PrOt.
v
*
kaip šėkai
Tankiausiai vis IT d., visiems jau gerai žinomame
ti tam • dalykui,'kuriam labiausia Prot. BaKinlnkaa —- V. TmmUūm%
446
bafoytiK^e
svetainėje,
VNariraa>
40
Marine
Rd.,
S
o
.
Boshrt,
K
m
*.
•
> ■ •*
kr-‘^ f **
laimėdavo.
Dėl vieno savo jfunchback’s darže, RoslindSle.
•
— Fin. Rafltininka* — D.- Llngevt&ną - rttt. AaKMl&taš'
N. H. Suvažiavimą atidarė pirm. teikia.
Si
82 jčteta* St, SbrtiMMėf/ Mtek
Nemanau, kad. atsirastų Boston ’e Išvažiuoja CbtcagolL.Trečiadieny tL Paulaimkas 1 vai. po pietų,
.-baus žaidimo jie priprašė Vy11 67 G Street* South:
i 14. Valdybos raįĮoftai. Pirm. Kasiecioa — P. Kleponta,
jateiui besebotakiką Praną Lu- at apjdiAk^j toks ftetuvfe, k«ra ne mtbų vienas šta>ffa&9 fožūte Nte ifaldą atkalbėjo kun. Ig. Abro266 Bolton St, So. Boston, Mate.
,V1. Paulauskas savo 'raoprte pa Tvarkdarte
Tvarkdatls — Petre* C
— J. LeA&nstau'i,
satf Į taiką. Luko sumanumo žinotų kas tai yra Boston’o Lietu usriavičiūK išvažhroja Chieagon. m'^tis ir pessfeė sveikinimo pr*14 Vinton St, South .1
141 Bow«i St, So. Boston, Masa.
reiškė, kad dirbti kiek galėjo. Ra
Draugtfro
sūtfrtfiklrtH
;a žaidimas išėjo, lygtomis, kuo- vių Dr-ją Sąryšys ir ką jau jis y- Ji* neturi intencijos rašytis prie
portas priimtas. VTce-plrin. J. Vėr- Draugija talko sttalrtnfciHHis kas antrą
■M notatatonl kiekvieno
pirmadieni
kiekvieno
mėnesio
7:00
t pirmiau jie tam pačiam tymui r* nuveikęs? brangios mūsų Tėvy Marijonų Kongregacijos, bet va
v*i ja
p*rapf#w
♦ąt vakare, pobažnytinėj svetainėj,
šiacko raportas priimtas. Iždtaių1;
Pirmiausia
buvo
iššaukta
de

K
Seventh
SU
Ste BMton*
nės
Lietuvos
fa
pavergtosios
Vilni

žiuoja
tik
mokytis.
Draugai
jam
Fiftt
St,
So.
Boston,
Masa.
m pralaimėję. Sekančiame žaiko VI. Jako fa rašt. K. X Nte
legatų
vardai.
Po
to
išrinkta
prerangfa išleistuves.
le jie Luko nepaleido ir jis dar jos labui.
*
'-lite'. -» »tn *
ridfamas. Palikta apskričio val dzeikos raportai priimti
Žinome, kad B. Lt Ž>-jų Sąryšys
jau pasižymėjo. Šv. Aughsttao
14. Pakeltas klausimas kiek siu
•V. JONO KV.
dyba: pirm. VL Paulauskas, panas laimėjo prieš Mt. Sope ty- surengė kelius apvaikŠČibpmte
įpuola susirinkimas gelbfainkas J. Versiackas, rašt. K sime delegatų į šeimą. Įnešta, kad
DW08 VALDYBA
į 6 to 4. Sekančią dieną dien- per brangiausią mums lietuviams
Lietuvos Dukterų draugijos;
tris,
o
kitas,
kad
keturis.
Balsuo

J. Nadžefta, tvarkdarys V. Mikrt•
■
.
A ■
‘.S
'
ičhrose visur buvo pažymėta Lu- tautos šventę 16 Vaterio, taipgi
jama. Už pirmą įnešimą 13 balsų, Plnalnlnkaa —
;• • •
GraBlnak*a^
čitrtHs.
>«
Pirpitntaka* — Motteta* Stoka,
t
pasižymėjimas.
Pavyzdin, per tas skausmo ir liūdesio sukak
24 PfhtaOtt St, fieadvnią M*S»
už antrą — 4 balsai.
Ketvirtadieny
prieš
Žolines
šv.
589 E. seventh SL, Sa Btaton, Mi
ioston Globė’’ rašė: “St. Augus tavęs 9 spalių. Ir Visuomet turėjo
Vice-PirmHfihkM — J, MarknBMe
2.
Komisija
mandatų
peržiūrėTClepteme South Beatos 86S2-B.
!».
Delegatams
skirti
atlyj(iniPetro bažnyčioje bus klausoma iš
140 Bowen St, So. Boston, Maaa
Vlce-Rirmlnlnkas — X L. Petraml
te A. A. of So. Boston defeated kopuikiausias pasekmes sutrauk
į ■ jimui: Tarnas Verseckas, J. Kam iną. Įnešta skirti
Prot
RaMlalnkaarr-ViBca*
Paraudu*
dol. į dieną
pažintys 3 vai. po pietų fa 7;3O
34 Ttajmta Pk^ Stt Bffltem,
116 Boweh St, So. Boston, Masa
t. Hope A. A. 6 to
fa s Hub dami milžini&ą publiką ir gera
Prot Raštininkas — Jonas GUiteAta 1
pa
ir
P.
Kudirka.
Tie
patįs
fa
re

fa
kelionės
lėšos.
Antras
įnešimas
vakare. Tą dieną pasamkas.
JUttininkfl#M. telkta,
ū Thtatate Pafk, So. Boeton
vi- League game lašt night at širdžių aukomis nušluostė ne vie
zoliucijų komisijoj.
256 B. Nnth St, So. Boston, Man Fin. Raštininkas — Matas f
kad $6.00 į! dieną priskaitaiit ir
•
e
♦
ną
ašarą
lenkų
aro
letena
pri

jlumbus Park So. Boston. The
2J6 B. Nlnfh SU »*•
3. Protokolas praeito suvažia c kelionę. Balsuojama. Už pirmą Kasteriu*— r. GzmMfit .
287 W. Fifth St, So, Boston. Maa» IMBninka* — Andriejus Nai
Penktadieny švente Panelės Švč.
spaustų
našlaičių.
,
z
•
itting and fielding of’Frank
J. feftfe,
vimo perskaitytas ir priimtas su įnešimą 16 būlsų, už antrą — 2 Martelis
885 M Bre*6W, &>•
Dabar mes pergyvename išva į Dangų £mimo. Kiekvienas ka pataisa, kad buvo rinkta komsi7 VinfteM St, Bo.,Bo*ttaų Maa Maršalka
ūkas, new Southie Shortstop,
Jonas Zalkis,
balsu.
Draugija laiko MtafffirikhMM lot* aM
tą dieną privalo išklausyt i .
. __ .
,
WlnfMld St, SO. Boston,
žiavimų fa piknikų sezoną fa kiek talikas
atnred.” .
W.
Šv. PetM lferavi, bo. * ™W,kyt So- Bos*°*M>
ta
rą
nedSdienj
kiekvieno
mtassio,
»
.16. Slaptu balsavimu iš šešių
Draugija UHo tesirlBktaM* kas O
viena draugija, kuopa, parapija
mat- 492 BL SeventA St, i»r»ptjo>
itod®dtenj kiekvieno mėnesio,
pą
su
apskričiu,
o
nė
su
centru
ir'kandidatų
delegatam
išrinkti:
K.
/Boston Post” rašo: “Lukas,
7tte 8t, South Boaton. Maaa
vaL. po pietą, farapties taŪft 4M1
ir visa eilė įstaigų rengia piknikus nyčioje tą diėn£ šv. iūišiės įvyks 2 kp’. delegato vardas turi būti VenčhiSj j. Versfackas, J. Smifgfe.
te nevr shori stop, featured in
Sevsnth Št, So. Boston, Mate.
5
VaL,
7,
8
(vaikų),
fa
9
vai.
Šis
padarydami net kartais po kelis
,
. i'.,»■
Danėliūnas,
o
ne
Dandevičius.
17.
Nutarta
nusiimti
pa
veikslai
le fielding. getting two ofle hand
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
.
•.
■
.\jT.
šimtus dolerių pelno. Tai jeigu at penktadienis iš priežasties didelės
4. Jfandatų komisija pridavė šio suvažiavimo fa jį patalpinti
kzterš. He also hrt two out of
VALDYBOS AURI
Ne kiekvienas gali pada
skira draugija padaro tiek pefao, šventės, kaip sekmadienis, nėra raportą kad delegatų dalyvauja
į jubiliejinį kalendorių. Už pa
teree.”
ryti k^ nofs nepaprasto, bet
tai ką bekalbėti apie B. L. Dr-jų pasninko.
29
iš
6
kuopų:
veikslą apmokėti iš kasos 5 do
< » •
Teko sužinoti, kad Augustinie- Sąryšį kuriame priklauso visos
kiekvienas gali nudirbti pa
2-ros kp., Montello, Mass, — lerius.
fai nori btifmai Luką paimti į sa tvirčiausios pašalpinės draugijos
Pirmininkas — Antanas Maeejunas,
Šeštadieny 2:30 vai. po pietų
J. Kumpa, J. Jaskeievieins,
K
darbą,
nepapraštit
450 E. Seventh St, Sb. Boston, Ma» prastu
18. J. SmBgis įneša, kad N. A.
ro tymą visiškai, bet Lukas pa ir kuopos, ir jeigu mes laikysime Marijos Vaikeliai susirinks pobažVicę-plrm.
—
Povilas
žirolis,
Grigas, L. Kumpa,
Akstinas.
dvasia. — Booker
Apskritys kreiptasi prie Cdna.
554 E. Flfth St, So. Boston, Mas*.
liške, kad jo tymas yra Lietuvos sau už šventą pareigą remti'tą vi nytinėU salėn gauti tikietų savo
3 kp., Norwood,. Mass. — P. apskričio, kad prisidėtų pinigine Protokolą Ra3t
Adolfai Navicke*,
ton.
Tyčių ir tik tam tymui duosiąs sų lietuvių pikniką^ tai užtikrinu, išvažiavimui.
274 feolfon St, So. Boston, Mass.
Kudirką
P.
Kuras,'
J.
Av
ižini
s,
pagelba
LDS.
centrui
surengda

.
• • •
* -• * ’ *
Firiaiteų Rašt — Juozapas Vfnkeviėius. 1
jrrtHenybę. Kuomet Vyčių' tymas Icad pasekmės bus kopuikiamios. •
**
J. Versiackas. \ *
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
mas
išvažiavimą.
Nutarta,
kad
rėžais, tada tik jiems pagelbėsiąs.
V.
M.
mokytojai
tankiai
tariasi
Aš manau, kad nebus pro šalį
— Andrius Zalleęfcas,..
Nemanyk,
kad be tavg^
8 kp., CAmbridge,, Mašs. — A. Ontro Valdyba kreiptųsi į visus Kasiėrlus
Lukas žaidžia bolę nuo pat ma prie progos paminėti kas tame apie programą mokyklos uždary702 Ė. Flfth St, So. Boston, Mass.
J. Vaisauskūs, P. KisieEuB, VI. apskrfčius prašydama, kad su Maršalka — Kaekntefa* MiknUIonis, ' niekas tiesos neišmano—A
žens. Jis buvo svarbiausia Žaidi piknike bus daroma: grieš puiki i
rugP- 22 d. Tas puikus pro906 E. Broadvvay, So. Boston, Masa
Jakas, K UHkonis,
F, Stmlgia. rengtų nors po vieną išvažiavimą
Draugija D. L K. KefetnSo laiko taA rabai.
mu Lietuvių Altoriaus berniukų orkestra visokius šokius, bet spe-1 gramas bus statomas vaikams 3-čią
r j. (X LDS. Centro naudai.
65 kp., Nashua, N. H. —
nėrinius susirinkimus kas antrą ne
tyme, kuriam vadovavo kun. Stra- cialiai tai “Suktinį” ir “Polką,” vai. po pietų, dideliems 7:32 vaka
dėMienJ kiekvieno m&eteo Lfetuvlą
. V-*
•V.
• —TaiHtrlionis,
..... ........ -‘“-J V.
. —____
-verka,
Miku19. Įnešimas, kad Centrb Val
Svetainėj kampas E Ir Sfiver St*..
kauskas. ' ' • •
- •-■
jau nebekalbant apie iš Lietuvos re.
čfoniš^ T. MikučioiiieHė, fc. Na dyba siųstų atstovą į apskričio
8fc Boštolt Mas*., 1-taą valandą p4
•
•
•
Sužinojęs atvažiavusį jaunimą, kad ir čia au
; c
■ Tėl So. BOMen Otfg
pietą. Ateidami atsiveskite drauge
dzeika.
f
suvažžsvmrus du syk į metus fa
naują nartų su savim prie draūįljdl
< LIBTUVI8 DANTISTAS
gęs jaunimas moka gerai lietuviš . Iš priėžastiėš didelės katalikiš
prirašyti
70 kp., Lawrence, Mass, —r K išduotų finansmį organizacijos ra
kos
šventės,
penktadieny,
vasari

kai šdkt? ir tame jie turi daug
Vencius, Š.. Čeikauskąs.
portą, o apskričiai ir priklausan
nės mokyklos nebus. Užtai vaikai
APVOGĖ VAIKUS
“’fnn.”
97 kp., LoweH, Mass.
Kun. čios^ prie jų kuopos, žinodamos
(ItASPARAVRtttfc >
UKTUV. DUKTERŲ DR-JO>
Taipgi yra išrinkta specialė bus mokomi trečiadieny.
F. Btrakffusm, vį
„ Gav9»fljgn. kalėjimo
orgžtnižačrjbš štOVį gėffeuš^gSlM
PO GLOBA MOTINOS
9H M
Ba M
sporto kėSrfaij£ ktėd darbuojas
Ą. Pečtakonis, T. Vertiackas, J. darbuotis fa rūpintis organizacija.
Šgjtadienf d&.Bo&fatae
Petras Vilimas raportavo, kad
.'-Šk
: A
J.- Jure-, '4jftigu Centro < o-vaMyba negalėtų*
’fei^e’tėlš(^ifc'rCarr pa Spoftlj^j
kad tik svei jam pasisekė gžRftf'grifadiS Slttnch- Norkūnas,,
-e',t .
pasiųsti atstovo į tolimesnius apsmerkė niekšišką vagi G. Levine is čius kopuikiausiai priėmus ir kad backs parkui, parapijos išvažiavi vietas, J. šokelis.
su uždaryta* sukate* vtaterate
skričius, tai, kad'įgaliotų kunigą PfriMnfaM — Tefeg AfaimsKfeHA
5.
Svečių
užsiregistravo
sekan

Ailstofi. Jis nuteistas už tai, kad
68 G St, So. Bostote-Mte*.
hedfidl«fa®į tilpgf seftafoteta AUT;
visi turėtų “good rime.” Be to, mui. Ponas Petras sako, kad iki
12-toe dieną ųždarytMb
rtUo vieno vaiko išviliojo $2.85, kas jau buvo minėta, dar bus žai ’Labor Day jis ten turės tikrą salę. ti; kun. Ig. Abromaitis, A. Zau- ir per jį pranešti} organizacijos Vlte-PfrtJlnrnkS — F. Sflecklėnė,
448 Cambrid®* Sty CaAlrldgą Mtata
tra,
V.
Grigas,
A.
Zautruvienė,
stovį.
Šiuo
reikalu
išnešta
sekanj
lUto kito $175, o nuo trecio $3.10.
Taipgi nuimu ir
Prot Raštininkė — Ona SisurtenA
Rep.
džiama įvairūs lietuvKki žaidimai.
L .r,
X ■ T.» ..1...^——
P. Gaidys, J. Grigas, A. Kaime f i rezoliucija:
448 E. 7-th St, So. BoitOB, Mte*
South Boeton’as gali pasididžiuo
fcrf i fT
KighEg
Telephone South Boeton 8422-R.
lis, O. Skirkevičiėnė, A. Kapičkie“LDS. N. A. Apskričio suva- Flū Rašfhtfalg—MfVrfftia MatfeonltltA
ti,
kad
turi
daug
gan
gražaus
iš
LAIMĖJO “PREŪS”
nė, R. Grigienė, P.. Pečiukonieuė žfavimas, liepos 6 dieną, 1930 m.,
664 Ė. Eighth St- So. Boeton, Ma«*
PADARĖ OPERACIJĄ
TKiBftfkė — Ona StešfafatA
Lietuvos
atvažiavusio
jaunimo
ir
Tel. So. Boston 2860
Pereitą šeštadienį So. Boston
iš Lowell, Mare., V. Vatentukevi- Nashua, N. H. pageidauja, kad
į
165 West 6-tb St, So-; Boston, Masu
visi
yra
pilni
energijos
ir
gyvumu.
Julė Pūplauskienė iš Lawrence, čius iš Montello, Mass.
Bar Association nariai, skaičiuj
Centro Valdyba atsiųstų į apskri- 1Tvarkto#-“ Oha Mfišgfrdtehė,
Beje, tūriu priminti, kad bus iki Mass. seniai sirguliavo. Pasidavė
1512 Columbia Rdų So. Boston, Mas*
60, buvo išvykę ant jūrių žuvauti.
6. Seka komisijų .raportai. K čio suvažiavimus du syk į metus Karos
(Sofiėja — E. Jamišonleftš,
soties "Birūtės” saldainių iš Lie Operacijai. x Pirmadienio ryte, 10
Tai buvo metinis žuvavimo išva
Vencius išdavė raportą apie So. savo atstovą, kuris praneštų daly
1426 Col«nbl* Bd, So. Bestom, Ifasu,
vai. daktaras Stanton darė jai šv. Bostono 1-mos: kp. sutaikymą su viams apie Centro finansinį ir mo DrMigfja savo suš^fdkUhu* laiko kas
žiavimas. Vadovavo teisėjas Lo- tuvos, Įvairių valgių ir gėrimų.
antrą ptanAaką kiekvitefr srtMtedč
Kuutttf
Čia tik mažą dalelę pabrėžiau. Elzbietos ligoninėje
operaciją, apskričiu. Jis pareiškė, kad ne-' ralinį stovį.
gan-. Buvo duodami prizai už pir
7:80 vat va£are, pobofiiytfaėj sve
Apskričiams, kurie
(
“
Kėtettio*
rištai
>
tainėj.
.•
.
;
mą pagautą žuvį ir_kas daugiau o visa kita kuomet atvažiuosit tai Jam pagelbėjo daktaras Arenta, bnvo veikta, nes kun. Virmauskis yra toliau nuo Centro pasiųsti
Visais
draugijo*
reikštais
krefpkitte
patįs savo akimis pamatysit.
į
Bostonietis lietuvis fa pora ki-*
OfiTO valandos
$ ftf IX M*
sia pagavo. Bet dėl to prizo kilo
užtikrino, kad viskas bus gėrai ir raštu Centro raportą arba per
te* pTotokdhj ftOfininką
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vaitas.
v&lio visi Į Boston o Lietudaktarų. Operacijos kambary
Šeradomte mto 9—12 vai
ginčas, nes nebuvo galima atskar :
tas klausimas paliktas ant toliaus. Centro dvasios vadą, kuris įgalio
Subatonrfe duot 9 Iki 6 vai* Ne
^ų
®^*jų
Sąryšio
pikniką
rugpiuUu
v0
seserų-vienuolių, daug slauti kas yra tikras žuvų savininkas.
7. Raportą apie Vytauto jubi tų kitą toje apylinkėje kunigą,
dalomi* ntto 9 Ifa l2 (pėgaf *
giu (nurses) ir ligonės brolis kun. liejaus apvaiksčiojimą išdavi* J. kuris asmeniškai perstatytų da
Iš daugiausia pagavusių buvo ke eio 17 d. f
tarti).
į
A. P. Nevieta,
Virmauskis. Pirmiau X-ray imtas Smilgis ir J. Vaisiauskas. Priim lyviams Centro reikalus.
turi: Charies McCarron, James M.
Sporto komisijos narys. Carney Hospitalėje rodė, kad ligo
------------- • ... .... ja/
Keyes, Chtfries MėCarthy ir Willtas.
"į
20. Renkama apskričio valdyba.
nė turi viduriuose pavojingą augi
8. Raportą gegužinės, Montello, Pirmininkas VI. Paulauskas neno prašome kreiptis dčl visų infomą
iarrr Hov-ard (Kavaliauskas). Tad
NEĮVYKO
mą. Chirurgas darydamas opera Mass., gegužės 30 d. išdavė K rėdamas pasilikti pirmininku ant djų “Itarbiiuiiko” Admtefetraci
. teisėjai visiems keturiems davė
Lmttrns DSuuvCag
Vyčių su Gate of Heaven žaidi ciją jokio augimo neradęs. Išėmė Grigas. Raportas priimtas su pa toliaus renkamas iš trijų kandi jtm.
prizus.
j
. -H.**
'Ii mS f 41.
mas neįvyko dėl gręsiančio lietaus. “apendiką” ir tulžį.
gyrimu.
datų: VI. Paulausko, S. ČeikausNors vėliau išsiblaivė, bet žaidi
Pasimelskime, kad Dievulis jai
9. Raportas rengiamo antro iš ko fa K. Grigo. Dauguma balsų lie
(GAUNAP8KA8)
IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ
mas jau buvo atšaukus.
grąžintu sveikatą.
važiavimo, Lawrence, Mare. Iš ka išrinktas senasis pirmininkas
414 Broadway, So. Bostoa
P-lė M. Dusevičiutė, “Barbinta-Rap. davė K. Vencius, kad išvažiavi VI. Paulauskas, jo pagelb. S. ČeiR.
TeL 8o. Boston 2800
ko administratorė, pereitą sekma
mas įvyks liepos 27 d., . 1930 ir tą kauskas, rašt. tas pats K. J. Na
Ofite* std*te* nuo lfi CK
dieny išvyko atostogų į New York
darbą atliks 70 kp., Lawrence; dzeika, ižd. tas pats VI. Jakas,
ir N. J. valstijas. Ją pavaduoja E;
PLUMBfcNG fa HEATiNG
Mass. Tik apylinkSr kuopos turės kasos globėjai tie patįs J. JaskeJanuškevičiūtė.
pagelbėti dirbti, jei kur reikės, ir levičhis fa T. Mikučionienė, dva
-—
i
• ‘
..1.1:1.f
pelnas bus pusiau su parapija- sios vadas kun. F. Strakauskas.
&00»«£dwty
Bus pakviesta abu baseball tymai
■ ■■■■lifte >'i
21. Kun. F. Strakauskas įneša,
PRAKTIKUOJA UETUVIŠKūt
n —r v — >-rr»
Tel 9z B. 4S9&-Mitam 6211
TeL Porter 878B *
iš
Lawreūče
fa
jiems
skirta
dova

kAd apskritis turėtų žmogų, kuris
ŽAISLUS
KAUKAS. —Liepos 19 d. suksiąs, Šoko pro langą iš
Teko tikrai sužinoti, kad būrys apie 17 vaL žnroafefa s-gbs Antro aukšto gatvėn. Bėt ten na 5 doleriai. Taigi nutarta kvies nuvažiuotų į kuopų susirinkimus
■ r h.,... t
M
L-■■■■
ti choras iš Nashua, N. H. ir jiems kaipo organizatorius ir jam būtų
iš Lietuvos atvykusio jaunimo, va
pirRifnift&as d-ras Pttffckiš susibėgę žmonės ir policija duoti dalį atlyginimo kelionės lė
apmokama iš apskričio iždo kelio
dovaujant Draugijų Sąryšio pa
Lietuvis Gydytojas
Brtf. A. ėtfafiKvUlhfis
vagį
pagavo.
Nuovadoj
pa

šų.
GaSpadorifis
turi
pasitarti
tad
pajuto
savo
bute
kažteofcio
nės
lėšos. Išrinktas Jurgis Verskirtai komisijai, praktikuoju iOfiso Talandoc: 2—4 ir T—$
tiackas.
svečio” žiftgBfiTus. Pažvel- aiškėjo vagies pavardė ir gy reikalu su šavo klebonu.
vairius naujus lietuviškuB žaislus
10.
Užkirtas
veikimas
Wotees23. Nutarta kad kito suvažiavi
(tatata flta.
kurie bus žaidžiami Bostono Lie gęs* pro duris pamatA besi- venamoji vieta: tai esama
sMuika-planas
terio kuopų, kad rengia išvažia mo vietą ir laiką paskirs valdyba.
m ■ t n i i tehtetateteittte
tuvių Draugijų Sąryšiu metiniame
Lekcijos duodamo* prlvadaf tadp
. —............... —..
knisinejanti daiktuos vagi- Juozo Jankausko, gyv. III
M
vimą LDS. centro naudai.’
Bet pageidaujama, kad būtų So.
išvažiavime, kurs įvyks rugpjūčio
tartiems taip
Mint
programo Muzikos KonservatoriJo.
1L Kalbama apie kvietimą L. Bostone ar Brightone.
įSin.
Vagis išsitraukęs peilį forte. Pas jį rastas auksinis
17 d. Munriifmck’s darže. «*■
PtatoftM ėlftfafflDot Mtmrią
23. Išreikšta dtdziaiisia padėka
K
Kri-kurie IrtdoitTštfja, ar taine kėsinosi d<ra Puriekį nužu iftikrodėlis, kur?Atspėjo pa D. S. kuopų, kurios dar nėra pri?59 flbfambfa
Dareheder
sidėjusta* priė apskričio, kad pri dvasios vadui kun. F. 'Strakauspiknike kur skelbiama “pinigų dyti. U-rtrr Purrckrtli pavy čiupti d-ro Purickioibutei.
Tel. Cofaftrbfe 0176
sidėtų. Rašt. pažymi, kad jis srartsiurt- kai, apskričio yti&ybai už gražų
rinkimas vaikams” būsią tikri pi
Vėliau Vagis mfMtados da tęs laiškus. Patarta, dar kartą'pa darbų fa kun. Ig^Xbrbmaičiui už
ko nuo užpuoliko afeighrfi.
nigai Turiu pasakyti, kad pinigai
boklėj, suplėšęs mdi^kinius rašyti TaGkūfa. Taipgi kviesti ir
y ra
suteikimą svetainės ir dalyvavimą,
bus Jikri, Dėdės Šamo išleisti, ir ,’Tada vagis griebė nuo kros
turte teMfa nuo hinriK
aerijoae.
jie bw URtfratyti S-nt femfe, o «u- [ nies verdrfn^io vandenio pGo- lt susukęs iš jų virvę, mėgi per organą “'Darbininką.”
Mtwumtt»0tau
tatertoa, nemtetfojtmo,
12. Kalbama apie parašymą,ap-.
Susirinkimas uždarytas 6 vakai
tinfak Kųrfa
dadgten
ntMazif
'
.
attet Mtp
no pasikarti, bet laiku paste
į d-m Pttffekį.
suriko tai daugiau jų turi*. Tai d$
skriėto’ gyvavimo istorijųsj ‘‘Dar Jatidą vatam. MaMą atkalbėjo Į
bėtas
ir
iš
kilpos
ištrauktas.
Šiam pasilenkus pttote pra
bininko” leidžiamą jubiliejinį k*- kun. Ig. Abromaitis.
Ims Jlte«w pranta trf "gfribratefc-”
•era
D-rui Purickiui ausis ir lcųdprių. Palikta valdybai, kad
,
*
to’ pirm’ 65 kpTodll, ne tik dMdi žŪtoftH fcet lėkė pro Salį? vis dttto keli

*9
*2-

kadbOą-

Antradieny

J.
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A.

BR. M. V. CASPEN

A

tSi Stoa&ny,

OM REIKALINGA O
0FBB? :

ihS&OKJA

10R.S.IL6*L¥JU
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REI nu METU
I5MUTĖTI

UŽPUOLĖ LOVOS ŽURNALISTŲ-SĄJUNGOS

POWKRE MBHBGAN W.,

PffiMlNIlM DR. PURINU

JOM

MUZIKOS MOMU

r

if

Vyrai, Mmir Vaikai

it mėtė

D, A. ZHETSUS

£
i-

kaklas friėra pavojingai nu-

ir VBnwfr rwwwwfw j

karato vandens lafiai

Atsiminkite, kad ten turėsite dar
icdvalgyti apie tuziną “blueberry

kino d-rui Purickiui ausį ir ptikyf As, vfe dėtttf ttto tarpa
kakla.

,

'nupli

jis apraišio

išeina.

ir iš buto ne-

—L.,.
a iū—
ji paraktų
ai*ba * su raštuotam‘tel
darka pakvietė delegatus prie vaka,bni tinkamą imagų fa jei rtiteBą iNknėtą kuri buvo surengta dele
gatų pagerbimui.
ir atlyginti. . .
*•
;
r
13. {neita, kad gegužinės pelną
VL PmImsIkm, pirm.
* -■ *.
m

mm

Gttooatra re BM*teic»ėq*A* •

•tt ir 448 Cambridge MH

Cambridge,

Mmb. *

Tetaptame Unirertaty 8881«W.

u -'i ,

I
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je.

Už jo pasidarbavimus
katalikų tikybai imperato
gįę_ •■ ■--,<rius Zigmantas pasiūlė jam
;i ,:
gi^ » p<*p4ęl»W»u S tS karaliaus vainiką, bet dėl
..»'j
amžinų Lietuvos priešų —
- >s'f
|fu
laikų intrigų, neteko jam to
■ ■■■
vainiko dėvėti. .
Galę savo ilgoko straipsnio,

p. Matelis žodžiais prof. liko svetimi viešpataujanLohmeyer’o sako: Vytautas čioms Europoj tautoms, jie
Didysis buvo ne tik didžiau*, neturėjo- tėvynės jausmo ir
šias tų laikų valdytojas, ko rodė priklausomybę savo kil
kį Lietuvą yra pasauliui da mės broliams sų kuriais juos
vusi. bet taipgi savaimi kai jungė kalba ir- papročiai.
po žymiausis 3$ftori joj as- Apskaičiuota, kad perluos
jpSuo.
£7. jismtus mėtųtĖuropoj buvo
-V
»7--»
u
?.-r
600,000 či gonų. Nepaminda
mas gimtosios kalbos čigo
ČIGONAI
REIKMAUJA
PRIPAŽINTI
•
ITOI rI "1
nas greit išmoksta tą kalbą,
str įkuria jį likimas jungia,
'jir ’ ?tafojHifliWuGJ
JUOSTAUTA
arba kur jis yra priverstas
■ C:
>» :t VI
i ^14X0 O gS
i
•J
gyventi Čigonai apie Die
Neseniai Kašan mieste liūs I įsakė visus čigonus vą turi labai menką suprati
Vengrijoj, buvo čigonų kon daugiau kaip 18 m. amžiaus, mą. Čigonas tiki į aukščiau
gresas, kuriame dalyvavo vi nepaisant lyties, iškarti. Ta sią būtybę/ “Baro+Deve
len,” kurios vardą jis dažnai
.>
ui i
ii
Vj IIO sų šalių atstovai — Europos, čiau visi tie persekiojimai
Afrikos ir Azijos. Tam kon •negelbėjo. Čigonai neišnyko, kartoja, bet nejausdamas jo
A 0 nuimHjMr
U? *
grese buvo nutarta kreiptis į o jų gaujos naujomis jėgo kios pareigos tai būtybei tar
nauti. Nuo
Dievo
Tautų Sąjungą ir' prašyti mis buvo papildytos.
• • *. to* didelio
’
paeina žaibas ir griaustinis.
pripažinti čigonus laisva, sa
Galop visos valstybes mė
varankiška tauta.
gino pakeisti čigonų gyveni Kai čigono-vaikas miršta, tai
Čigonai lig šiol vis dar y- mą. Maripa Teresė ir Juo reiškia, kad jį “Baro Deve.: V i; C įg«) jį iTHmBžFi koE
K M ra tauta be tėvynės, tikri že zapas H įsteigė tokias įstai len” suvalgė, ir už tai jis yra
mės klajūnai. Senovėj čigo gas, kurios priglausdavo či koliojamas ir keikiamas. Jei
nai turėjo savo tėvynę — gonus ir jaunus vyrukus ka vogti nepavyksta — Dievas
pryšakipę Indiją ką įrodo jų riuomenėn paimdavo. Kiek kaltas ir turi už tai nešti at
jpSg
kalba, artima sanskrito kal vienas ūkininkas, jei apsiim sakomybę. Apie dangų ir
bai, o kai kurias žodžių šak davo išauklėti ir išauginti či- amžinybe. Čigonų, kalba netu
nis bei linksnius pasisavinę 'goniuką, gaudavo 18 gulde ri jokių žymių.
iš šventosios vedeno kalbos. nų. Jei čigonas neturėjo pa Susiskaldę’Čigon-ai turi vie
Kodėl čigonai Indiją aplei doraus užsiėmimo — amato, ną vyriausiąjį (tik Anglijoj
do, neaišku ir kelias į vaka negaudavę vestuvėms leidi juos valdo karalius) ir yra
rus, kurį jie pasirinko, nėra mo. Prūsijos karalius Frid pasidaliję i ^vaivadij as, ku
tikras; tačiau jie vis tik pe richas H įkūrė netoli Nord- rių ^kiekviena-turi. savo va
K VYTAUTAS DIDYSIS rėjo
Persiją, Rumuniją, Si hauseno čigonų koloniją, — dą; kuris pirmiau išmoksta
riją ir Egiptą ir visur pali bet visą nuėjo niekais, čigo savųjų težinu įstatymus ir
Beišeinančiam New Yorko ko savo buvimo pėdsakus.
nai vengdavo kiekvieno ama yrą gyveninio bei mirties
'mieste katalikų žurnale “AVokietijoje jie tik 1417 m. to ir grįždavo prie klajoklių vi^pats. Vadas jungia ir
• * nr •
•
pirmą kartą buvo pastebėti. *gyvenimo:ir vogė.
Jie pasi-'skiria poras; jis skiria pa•*'

.

w

.lyti.

baudas ir vykdo- bausmes.
Apskritai viešpatauja teisė
— paprotys, kad “atstumta
sis” čigonas vėl virsta “gar
bingu” gerdamas iš vado
taurės. Kas 7 metai dažniau
T
siai pė'r JS&kmines kada su
T
šaukia į tam tikrą vietą vi Telefonas: Stagg 9105 '
Tel Greenpolnt 4428
sus savo “pavaldinius” į' ga
DB. A. PETB IK A
DR. JOHN WALUK
lingą kariuomenę. Tam su
(PSTBICK)
LIETUVIS DENTISTAS
sirinkime duodami įvairūs įVALANDOS:
*
8—10 A. M. 1—2 4 6-8 P. M.
sakymai, kurie su didžiausia 221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
žAšpindulių
Diaffnoza
pagarba priimami galvon,
Sekmadieniais ]>agal susitarimu
Gezo Anestetiką
• ’
’ •• *
’
v .
VALANDOS:
paskui kelias dienas pralei
161
NORTH
8IXTH STREET
Nuo 9 vai ryte iki 8 vai vakare.
BROOKLYN, N. Y.
džiama linksmai pritariant Penktadieniais ir Šventadieniais
tik susitarus.
muzikai, šokant ir lėbaujant.
Ypatingą pagarbą įsigijo
čigonai savo muzika. Jiems
menas tiek, yra svetimas,
kiek gyvenime įvairios dog
mos, taisyklės, įstatymai ar
-----------'
'
'Vf*
drausmingumas. Jų muzika
nėra kukli, bet ątatinkanti Kaip jau Federacijos nariams ir sias, geriausias ir prieinamiausio- f -į
katalikų visuomenei žinoma, kad mis kainomis. Tai yra “Hotel;
jų troškimus; joje jie mato XX-sis_kongresas įvyks rugpiūčio Douglas,” Hili St., near Broad '
savo atspindį. Smuikininkai, 19, 20, 21 dienomis, Newark, N. J. St., oppošite City Hali. Pavieniai
kambariai str maudyne $3.00, dėl“ ? /
kurie užburdavo savo klau
Sesijų vieta
dviejų asmenų su maudyne $5;00.
sytojus iš Rusijos, Ispanijos
Sesijos bus laikomos Lietuvių Taigi patariame, kad visi delėga- >
arba Rumunijos buvo čigo Šv. Trejybės parapijos salėj, kam tai ir svečiai apsistoti! šiame vieš-; $
nai dažnai net nemokantys pas New York Avė. ir Adam St. būtyje.------------------------------------• ’
gaidų skaityti, o tik smui Kaip svečiams, taip ir delega Moksleiviams bus suteiktos nak
kuodavo tai, ką jiems siela tams, atvykusiems į stotis, nuro vynės pas vietinius lietuvius.
dymai.
' Pamaldos
liepė. .
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Jeigu gi dabar čigonai savo
kongrese Kašan mieste nu
sprendė reikalauti^ uos pri
pažinti tauta, tai tas pripa
žinimas negali remtis vien jįj
papročiais, nes šiaip ar taip
tautų bendruomenei jie pasi
lieka svetimi.
M. T.
(“Rytas”)
-------- ----------------

■■■<■,■.

Kurie atvyksite iš Pennsylvanijos ir New Yorko valstijų į Pennsylvanios geležinkelio Market St.
stotį, Newark, N. J.,‘imkite gatve
karį So. Orange Avė. No. 31 (pa
žymėta Wilson Avė.) ir važiuoki
te iki Adam St. Išlipę eikite po
dešine 4 gatvės, kur matysite lie
tuvių bažnyčią.
O kurie atvažiuosite ant Delaware & Lackawanna geležinkelio
Broad St’ stoties imkite gatvekarį
“Broad No. 13” iki Broadf and
Market Sts., po to persikelkite į

:i

dįdėlius turtuolius, o jų pa
lydovai buvę apdriskę ir
purvini. Iš to seka, kad Či
gonų papročiai buvę žiaurūs.
^ėptuoja iš Vytauto Didžiojo Jię dėjosi krikščionimis, pa
; laikų istorijos. Kaip Vytau sakodami kad jie keliauja iš
tas Didysis jau nuo 15 meta Egipto ir‘ ieško pastogės ir
Iftmžįauš pradėjo kariauti su»n
prieglaudos. Toms keistoms
[tėvynės priešais už jos ne~Lpasakoms įtikėta ir, kadangi
priklausomybę. Jis prime-Į
viduramžy maldininkais, ir
hia,' kaip jo tėvas Kęstutis keliautojais buvo labai rū
^kovėsi su krvžuočiais, kurių pintasi tai ir čigonai iš kara
^tikslas buvo pavergti lietu- liaus Zigmanto gavo laisvės
į Vius if apvaldyti jų šalį. To raštą ir visur buvo maloniai
liau, jis eina prie įvykių, priimami ir globojami. Bet
^kuomet Vytautas jo brolėno greit paaiškėjo, kad egiptie
; Jogailos buvo įkalintas ir iš
čiai, taip juos vadindavo, už
‘ten pasprukęs, ieškojo pas traukė kraštui pražūtį. Jie
jkryžuočius prieglaudos ir
vogė, valkiojosi, būrė, korto
-kaip vėliau jis kryžuočiams mis lošdavo, progai pasitai
į-atsimokėjo” — juos galukius padegįnėjo ir ūžmušigtinai nuo žemės paviršiaus nėjo. Vokietijoje 80 m. či
Nušluodamas — kovoje po gonai džiaugėsi auksiniu lai
[Grunvaldu.
kotarpiu, nes jie nebuvo bau
į|[P. patelis daug gražių
džiami dęka laisvės rašto.
Įpūnčių apie Vytautą Didįjį
1498 m. išleistas dekretas,
^pareiškia; pasako jo santykuriuo feuvo įsakyta išvyti iš
Ikiūs su rusais ir su lenkais
Vokietijos ribij visus čigo
kiek jis yra pasidarbavęs
nus. Veltai. Kadangi de
Ptatalikų bažnyčiai Lietavo*
_____ kretas negelbėjo, tai XVi
m........... ............................... ....
simt. buvo vėl įsakyta kai
kuriuos čigonus — vyrus iš
Mų Metų Paskatins
žudyti, o moteris, užtiktas
>. EKSKURSIJAĮUETUV4 klajojant, uždaryti į kalėji
3 .
BŪGPIOTIO-AUG. 16, 1930
mą. Nors Thuringijoj jie
buvo laisvi ir įstatymai jų
nelietė. Prūsų karalius Vi-

■
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... ....................

...II-............................................

Wyn,n.y.

g. S. Statėsi***

“DARBININKO” KAINA:

$2.25
$5.50
$2.75

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
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Į Didžiausia Lietuvlškg Kalendorių
I IMlrbyste ir spaustuvė

A. LAUKŽEMIS, Sav.

i

199 New York Ava, Newark. N. J.
Tel. Mulber?y 4-2830

KLAŠCIAUS
CLINTON PABKASj B....-,......-.—..................... .....
Piknikams, baliams, koncertams,
Šokiams Ir visokiems pasilinksmininimams smagiausia vieta Brooklyne-Maspethe. Jau laikas užsisakyti salę žiemos sezonui. JONAS
KLASČIUS, Sav., kamp. Maspeth ir
Betts Avė., Maspeth, N. Y.

f
|
|
|
=
|

TeL Stagg 5048

Amerikoje metams .................................................... $2.50
Lietuvoje metams ........................................
.$3.00

S

Vajaus metu užsirašantiems dųodąme brangių 'dovanų.
Reikalauk pasižiūrėjimui. r

t

TeL|2320 Greenpotnt

joSEPH GARSZVA
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BIELIAUSKAS

J
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VINCAS ADOMAITIS
GRABORIUS
196 Adams St, Nevrark, N. J.

•'

Netoli New York Avė.
Gyv. rita: Tel. Bergen 3—6331

366 West Broadway

...

Bouth Bostoii/MMs*

Tel So. Boston

'

' -f

.*C

•*.;

—IR —

BALSAMUOTOJAS

■’ ’

281 BBDFORD AVEtTOS
.
BBOOKLYlf, N. Y.
*

Tel. Mltehell 2—0656

Reitade Kreipkite^ Pat
* ?

M. P. BALAS ING.
/t ■

I

•

Notary Publfc

734 Grand St, Brooklyn, lf. Y.

ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS '
PRIEINAMOMIS RAINOMIS.
/ •

GRABORIUS

■

• * X

Graborius ir Balsamuotojas

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
X
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Kainą f
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galima užsirašyti tik savaitinį
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Sįs'^

2- ras vakaris delegatų susipaži
nimui
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Viešbučiai

Kongreso Rengimo Komisija ap
žiūrėjo keletą viešbučiu, iš kurių
parinko vieną, kuris yra naujau-

$150

Rugp. 6 Ą pas ktm. N. Pakalnį
įvyko Vytauto D. Komiteto susi-;
rinkimas. PoeMžio daviniai bus
pranešti vyliaus. Vasaros metu
dfil didelių
darbas neina
J iparčfat
- > - 7"

1- mas vakaras rugpiūčio 19 d.
bus vaidinta, operetė “Apkalbos
ir Meilė.” Vaidins Šv. Cecilijos
choras, šv. Jurgio draugijos salėj.

f■

<

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Amerikoje metams................... .......................
Pusei metų .. ............
i...
Lietuvoje mėtoms .................................................
Pusei metų ............ „........................

Programas pagerbimui kongreso
delegatų

3.

I

v

Šv. mišios bus laikomos Švč...
Trejybės bažnyčioje, 10 vai. rytą,;
antradienyje ir trečiadienyje. Lai
ke mišių giedos apylinkės parapi
jų vargoninkų choras.

Delegatai ir svečiai, kurie iš . ~»*.
Taipgi ir kurie atvyksite ant anksto norite su kokiais svarbiais
Lėhigh Valley geležinkelio stoties, reikalais susirašyti, kreipkitės
imkite gatvekarį “Union” ir va šiais adresais:
Kunigas I. Kelmelis,
žiuokite iki Wąshington & Market
207 Adam St.,
Sts. Išlipę imkite gatvekarį ant
Newark, N.
Market St. So. Orange Avė. No.
P. J. Kilda,
31 (pažymėta Wilson Avė.) va
159 New York Ave^
žiuokite iki Adam Sj., išlipę eikite
■
M.
.po dešine 4 gatvės iki lietuviu
________
bažnyčios.
-'
■'Al.ITiwį^.,ll... .......

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
KELIUS IR BŪDU8 VADUOTIS
Iš VARČIŲ IR NELAIMIŲ

f

-7 >'

*

.

te iki Adam St., išlipę eikite po
dešine 4 gatvSs.
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