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EINA ANTRADIENIAIS
- PENKTADIENIAIS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUO.

sąjungos organas

darbininkų

Šiandien .prasideda mūsų centralinės organizacijų or
ganizacijos A. L?R. K. Federacijos XX Kongresas, Nevrark, N. J.
ŠistKongresas svarbus, nes jisai turės išspręsti svar
bius mūsų lietuvių katalikų Amerikoje veikimo klausimus.
Gal svarbiausias klausimas bus kaip įtraukti į Federaciją
mūsų parapijas ir draugijas.
'
“Draugas” rašo:
*'
“Jau atėjo laikas, visus nesutikimus ir asmeniškumus
atmetus į šalį, sueiti į vienybę bendram katalikybės ir tau
tiniam darbui.”
Aišku, kad bė vienybės mūsų katalikų veikimas yra
silpnas.
Suvažiavę atstovai į kongresą vienybės reikalingumą,
neabejojame, pilnai įvertins ir priims tokį projektą, kuris
būtų naudingas ir visiems prieinamas.
Tad sveikiname suvažiavusius atstovus ir linkime ge
riausio pasisekimo.

Pereitą sekmadienį, rugp.
17 d., Nonvoode, paaiškėjo,
baisi žmogžudystė. Rastas
moters Zvricker ’s kūnas už
kastas arti- Stone gatvės,
Norrcoode.
Mrs. Zvricker su savo vyru
važinėjo dar pereitą šešta
dienį. Jo automobilis rastas
(Jharlestowne. Ėsą ir kraujo
ženklai, Nužudytos moters
.kūną pirmiausia atrado šu
nelis, kuris savo lojimu at
kreipė dėmesį vaikinuko
Young, kuris nuėjęs į kili
mus prie Stone gatvės ir ra
do kūną.

.Dabar policija ieško vyro
Jeronie Zvricker. Jis įtaria
mas nužudvme.
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BERLYNAS. - “Germaia.’^pfanfeęa, kad paskuti-

Vokietijos prisidėjo Italija,
Į RUSIJĄ
Ungarija, Bulgarija ir Lie ELMIRA K Y. — Perei ment of justice komunistes
Iš Paryžiaus pranešama, tuva.
to ketvirtadienio naktį Ame paliuosavo, bet bylą perdavė
kad Sovietų Rusijos preky Joms priešinasi Francija, rikos ku-klux-klaniečiai nu teismui.
bos delegacijos Prancūzijoj Belgija, Lenkija, Rumunija, vyko į komunistų kempę, Dėl šito klaniečių žygio
pirmininkas Maksimovas at Čekoslovakija ir Jugoslavi Van Etten, N. Y. ir nunešė komunistai labai plūsta. Bet
sisakė Sovietų vyriausybės ja.
Amerikos vėliavą. Tą vėlia kuomet klaniečiai anais > me
reikalavimu grįžti į Mąskvą.
vą įsakė iškabinti kempėje. tais puolė katalikus tai'jie
'
Susidarė
labai
rimta
ir
pa

Kaip pranešama, lig šiol
Kempėje buvusios dvi komu- džiaugėsi.
jau apie 250 aukštų Sovie vojinga padėtis.
nistii 'dovatkos. |Još atsisa
tų užsienių atstovybių ar Dėlto gali kilti ir karas. kiusios vėliavą iškabinti.
prekybos delegacijų valdi Francija ir Italija jau nuo
Klaniečiai patys tą pada
ninkų atsisakė grįžti į So seniai ginkluojasi. Barškina rė. Nutraukė raudoną vėlia
vietų Rusiją.
ginklus ir-ponai lenkai.
vą, ją sudegino ir privertę
komunistus kempėje pabu
čiuoti Amerikos vėliavą ir ją TEHERAN, Persija, rugiškėlė vietoj raudonos. Ko piūčio 18 d. — Sliiraz’e kilo
LIETUVIŲ DARBININKŲ
munistes nusivedė į Depart- revoliucija. Keliolika kari
ment of Justice ir apskundė ninku ir 120 kareivių užmuš
SĄJUNGOS
kaipo neištikimas. Depari- ta.

XV-tas SEIMAS
įvyks
ANTRADIENY IR TREČIADIENY

RUGSĖJO 23 IR 24 d.d., 1930
ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOJ

SO.-BOSTON, MASS.

Šis Seimas bus jubilejinis ir tuomi svarbus.
Tad kviečiame L. D. S. apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus kaip konstitucijoj-yra nurodyta
ir pagaminti naudingų* įnešimų. , (
‘
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Pasiremiant Seimų nutarimais nauji suma
nymai ir skundos turi būti prisukti dar prieš
Seimą Centro Valdybai.
v.

\

LDS. CENTRO VALDYBA
Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vad.
VI. Paulauskas. Pirmininkas
A. P. Kneifyjs, Sekretorius A.Vaisiauskas, Odininkas

Argentinos policija nese
niai suėmė Buenos Airese
garlaivių agentūros savinin
ką lietuvį Jokūbaitį ir jo pa
dėjėją ukrainietį Vutkeviičių, kurie įtariami prekiavę
[moterimis. Pagauti jie par
duodant į paleistuvybės na
mus vieną lietuvaity. Tame
pasibj sudėtiname darbe esą
įtraukti dar keti žymūs ko
lonijos nariai, 'tai perspėji
I mas mūsų išeivėms lietuvaiItėms.
‘.v.

ELMIRA, N. Y., rugp. 18
d. — Aileen Holmes ir Mabel
Husą, komunistės, kurios,
pereitų šeštadieny, federaliame teisme nubaustos 3
mėnį Munroe Countv kalėjimz už išniekinimą Amerikos
vėliavos komunistų kempėj,
Van Etten, N. Y.

MASIIINGTON, D. G.,
rugpiūcio 16 d., 1930 m. —
Šiomis dienomis Lietuvos
Pasiuntinys Amerikai B. K.
Balutis ir Statė Departa
mentas pasikeitė notomis,
kuriomis ^nustatoma Nuola
tinė Tarptautinė Konsiliacijos Komisija, kaip to reika
lauja pasirašytoj i tarp Lie
tuvos ir Amerikos Konsiliacijos sutartis.

nors kitos valstijos pilie
tarpo.
Viršminėtomis notomis i
statomu sekanti komis!
sudėtis:
Komisijos Pirmininkas
Erik Scavenius, buvęs Da
jos Užsienių Reikalų Mit
teris.
Komisijos nariai vra Šit
1. Iš Lietuvos pusės:Ji
tanus Krikšfaikaitis, —kj
ruvos Vyriausio Tribun
Šios Komisijos užduotim
pirmininkas ir Eduardas^
bus apsvarstyti ir taikiu bū
neš—Čechoslovakijos Ūži
du išrišti bet kokius ginčus,
nių Reikalų Ministeris
kurie ateityje galėtų tarp šių
2. Iš Amerikos pusesš
šalių kilti.
van E. Young, buv. Am
Komisijos sudėtis numaty kos Ministeris Santo Dona
ta pačioj sutartyje; kiekvie go ir buv. Aukštasai Ko:
na šalis paskiria po du nariu sąrąs Pabaltės Valstybės*
— po vieną iš savo piliečių ir Dr. Cl&vrs Bevilacąua,—
po vieną iš kurios nors kitos nnmasai Tarptautinės Tai
valstijos piliečių. Komisijai žinovas, ir Brazilijos Už
gi pirmininkauja penktas nių Reikalų Ministerijos
narys, kuris renkamas abie- riskonsultas.
jų šalių bendrai iš kurios:'
LitkuanianL

kųiĮ^žsTsakė Lėnkija,yra
skirtas ne pačiai Lenkijai,
jet Est|jai. Transportas pa
siųstas liepos mėnesio 17 d.
Išeiną, rašo laikraštis toliau,
kad paskutiniu laiku Lenki
ja tapusi ir karo medžiagos
statytoja Estijai. Jei dar bū
sią paimta dėmesin, kad ne
mukus Lenkijos prezidentas
revizituos estų valstybės gal
vą, tai dar karią pąaiškėsią,
kad Lenkija, kaip įmanyda
ma. stengiasi vis labiau įtraukti Estiją į prancūzų
lenkų frontą lytuose.
r

MINISTERIS KLIMAS APDO
VANOTAS BELGUOS
ORDENU

Lietuvos ministeris Belgi
joj p. Klimas atvyko į Briu
sėlį.
Gauta žinių, kad p. Kli
mas apdovanotas aukščiau
siu “Ordcr de la Couronne”
laipsniu.

WASHINGTON, D. C
Pirmas didesnis federal
valdžios žingsnis tai paskyj
=mas $121,875,000 pataisyta
vieškelių. Tad galima tik
tis, kad dalis bedarbiauja
eių darbininkų gaus darbą
<>'^7
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LIETUVIS PRIGĖRĖ
VILNIJOJ SUIMTA
x KOMUNISTŲ

19 išgelbėta Nantasket’e

Pereitą šeštadienį audros
Vilnius
Laikraščių pra su perkūniją suneštas smėlis,
nešimu, šiomis dienomis Vii- vandens plaujamas, Nantasniuje susektas komunistų li ket pakrantėje, pereitą sek
teratūros sandėlis; rasta są madieny, įtraukė į gilumą
rašų. Suimta keliolika ko jūrių 20 asmenų, taip kurių
munistų, kurių tarpe keli buvo Petras Turskis iš Monstudentai. Pas vieną komu telio, Mass. Jis įtrauktas nenistą rasta 35Jdg. komunis beišsigelbejo — prigėrė. Jo
tinės literatūros/ Vileikos žmoną Ištraukė kiti dar gy
miške suimti 5 asmenys, ku vą. Taipgi išgelbėta 19 kitų.
rie, pasak lenkų spaudos, pe- Jurauskai begelbėdami sa
rrėjo nelegaliai SSSR Len vo draugą Turskį, kad kiek
kijos sieną.
būtų patys prigėrę.

Pereitą šeštadienį kilo bi
si audra. Lietus, ledai ir p<
kūnija pridarė daug nuos
lių ir atėmė 4 žmonių gyv
bes Connecticut valley ir ei
tralinėj Massachusett^vi
tijos daly. Daugiausia i
kentėjo Worcester, Mass. s
ventojai. Čia lietus tx
smarkiai lijo, kad užliejo į
tves ir kelnorius. Vieton
vandens buvo iki kriių gi
mo. Vandens užpludin
sulaikė trafiką. Nuostoi
$1,000,000.

Connecticut valstijoj dl
giausia nuostolių tabako
Iriuose.
\

KANADOJ SUVARŽĖ ATEIVIŲ
ĮVAŽIAVIMĄ
Ottaioa,’ Kanada. — Val
KAUNAS.—Lietuvos de
džia paskelbė ateivybės iš legacijos į rudens tautų s-gos
Europos Suvaržymą. Sulig sesiją sudėtis šitokia: dele
naujo įstatymo bus įleidžia gacijos pįrmininkas — p. už
mi tik žemės ūkio darbinin sienių reikalų ministeris, de
kai specialistai.
>. G legacijos nariai — Lietuvos
r . Zįj ■ ■ Z"'
i
*

Nuostoliu $2,000,000

ministeris Vokietijoj p. Si
dzikauskas ir ponui Čiurrlio-

Perkūnas nutrenkė 4 '.j

nienė. Delegacijos generali menys.
nis sekretorius — Lietuvos
Taigi apskaitoma, kad
pasiuntinybės Paryžiuje se audra padarė nuostoliui
000,000.
3|
kretorius p. Urbšys.

mio per Šešupę liepos 15 d.
prasidėjo gelžbetoninio tilto pranesoma,
NAUJA BAŽNYČIA
darbai. Dabar važiuodami W vaL lenkai fcu®
Užste
į_
^ęžjnfcdio nto sargybos įUsuo poliai
Šipyliečiai jau beveik pabai stotį/sut t
u^ime
kelią ninku
rr
Stankevičių.
metu, pasižy- gė statyti nedidelę medinę 15—lB klrn. Nesant čia tilto Stankevičius bįvo"paskirtas
knygndHams:’ S. bažnytėlę.
reikėdavo vaduoti pro Nau prie ' praeinamojo
praeinamojo punkto
punkto

* 1 fej
LJLJ1
Kiekvieną1 šešta
jaunimą
dieaį įr. sekmadienį Psigia- ne t-MYi.
ų)| VrpWW
įkad dorai pasilinksminti,
bet tanų kad pasigerti ir ištvilkanti. Geria id
be išimties

Tori Ziaoti ari» Mrtštt?™ ,10
Maldų Biakiiifiis. baltais
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•yMM. Bundzai'A. Di- •- Dabar dar eina aplink'bažviršeliais
ta„.
-m,. $175wlJg
miestį 30—35 klm,
vyrai
ir.
merginos.
Kai
įni

Laukštainio kaimui, iš kurio
. ’ ■v’SRi.
^aeevičiųi, <. W nyeią statymas.
Dr,
\
gyventojai
eidavo į šiapus rtos merginos viršija gėrime
i nw. 1 w
Istorijos apysaka. Do tonai. *LM •V
J. Vaicekauskui Bąžjy§08'statymui daug
administracijos linijos lau net vyrus. To viso vaisiai:
Tnrnpi StaftymCtai—labai' f
ŽVDO TRAKTIERIUS PRIE
Apl9 Apdraudę Parašė J.
ui po 30 litų; J. pasidartevo te jos sumany
gražūs pasiskaitymaLapir ididžiausias
dorovės
nusmukų
dorbams.
Stankevičius
S.
Vasiliauskas
„t 5c.
BAžĮrycios
vairisuB crrėBsno •tsitikimųjL
Ęačas ir da
J. Karobinui, J. tojas
tojfts biv.
buv. ^leb.
k
Motsryzto fr Betayna. Ver
i suimtas mūsų pusėj ir dar kimas įr materialinis skur Parašė J. Tarvydas
to
J. Gerutis - ------- ---------- 40c.
— po 50 litų; A bartinis kuris baigia, kun. Čekiške. Vietinis žydas, iki šio laiko negręŽintes, das,
1
Eorma—
pa _
Turto Štormą—moksliški paGamtos
PradžtamcMi —
Chaimas
Vigdarovas
netoli
d — 60 litų; Ą. kleb. Pūkelis. '
siskaitymai. Parąšž Uoąis 7_...45o.
Jankai, kaip pąpr»stei, SU’
bažnyčios įsteigė traktierių.
— 75 litus ir V. Bažnyčia atrodo puiki.
Didžiojo Karo tfitnuhl ro
ėmimo p įežasties nenurodėpaveikslais ii 1914—16 net?
Nauju
vyriausybės
išleistu
rišt
i — 100 litų mėIš Alytaus apskr, praneša - Daug kam*įdomu žinoti, Parašą p. sĘdaikia- ». „į"
■65c.
____ ... j ▼»Pensijos bus moka- PREL. A. DAMBRAUSKO-JAKA blaivybės įstatymu traktie ma, kad liepom 39 d, lenkų kodėl Voldemaras apgyven Genimas — aprašymas. apie
dao, ųraą, P«raŠ9 J.
riai galima steigti ne arčiau
gerumą per TSvą Faberą-FiTO SVEIKATA GĖRĖJA
uo birželio mėn. 1 dPatrimpo Laiškai,—Išleido
Ūciekos sargybos 10 karei dintas Plateliuose ir kur y- Upiną. Vertė Kun. P. L.------15c.
80
metrų
nuo
bažnyčių
ir
Kun.
A. Miliukas .—____ 60a <
Kaunas,^- Prel. A. Dam
vių vietoj .. aįmi
ra tie Plateliai Meilė
(Poema). Parašė M.
Tabekas
ĮfiiMhi
—
rūky

^pradėjo pjauti
brauskas-JakŠas sveiksta, ta mokyklų. Kad aplenktų į- gairių, pradėjo statyti stul PlateliaU-Kretingos aps. mo keiksmas; pagal d-rą Nįr
Gustaitis .
miežius
čiau jis nei vaikščioti nei sto statymą, Čekiškės žydelis pus. Stulpai paprastai n^a- bažnytkaimis randasi labai kolskį parengs S. Kaimietis—15c. Nauja Skaitjrmiii Knygt^
(Dalis n). Su paveikslais..—75a
n Lietuvoj, kai kurio- vėti dar negali. Temperatū traktieriaus duris iškirto už žyti ir statomi per šimtą gražioj kalnuotoj Ir -ežeruo- TTpepiirtą. Mergeli ra Bara*
da
ir
Bandariottis
—
apysaka
15e.
VtaraoBnš Luomą. Vertė
sąusesnėse vietose šiląinė- ra taip pat jau nukrito, Li pakalinėj namo sienoj ir metrų atstumo nyn' vienas toj vietoj. Nuo Telšių iki
Kun.
P. Saurusaitis
35a
Katalikų Bažnyčia ir Doprie
gatvės
ant
stulpo
paka

įžapie Varėną, Veisėjus, gonis jaučiasi geriau. Beveik
Vaikų Kųygril
su paParai# kmu
Platelių apie 30 klm., o nuo mokratMu.
kito.
’
?
veikslais
■
..
30a
bino
traktieriaus
iškabą.
Tarnas
Žilinskas
imiestį, Raudondvari visą laiką arba meldžiasi, ar
ąrtimausios gelžk, Stoties—
Mano Patyrimai Didžiojoj
Apaštalyrtis Maldos Statu
Kprtj, 1018 & Itlf m. Parą
kai pradėjo miežius ba skaitą brevijorių, knygas, Bet alkoholio garbintojams
Skuodo—O klm-, tiek pat tas. — Verti Kun. P. SauruKAS M4HHUtnnJ0BB
Jie čia buvo anks- laikraščius. Ligoninėj teks nėra reikalo perdaug vargti,
.—-^e. šė Kun. X F, Jonaitis (Ka
ir nuo Kretingos, platelių saitis —.
pelionas) ------- -——-------- 25e
pųseti, o bė to, didelės išgulėti dar porą savaičių. ieškant užpakalinių traktie-' >: Kauno apylinkėse ir Su valsčius nuo seno buvo liau- XXIX Tarptautinis Eucha
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
os greit pribrendino. Ar reiks daryti antrą opera riaus durų, nes į traktierių valkijoje beveik visi rugiai dininkų °eitadelę.” žmonės ristinis . Kongresas. . Parašė
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
kun. Pr. Bučys, M. I. C.—-.1.50 išleido Knn. J. Koncevičius—10c.
galima
užeiti
tiesiog
iš
ga-;
nukirsti
ir
į
gubas
sustatyti,
esąs dar ne pilnai ciją, paaiškės vėliau, bet
tamsūs, menkai tesųsipratę,
Mfirifldai Užsienyje. Juokin
Moterystei ĖtoMiritemybŠ. J.
~^^
aU
J
1110
durų
Daugelyje
vietų
matyti
ir
ragreičiau nekeiks.
laikraščių ir knygų mažai
LesausMa
Šv. Kas. D-jos lei
gas
aprašymas
kelionės
į
Pa

Garbingas veteranas turi lig bažnyčios 80 metrų nėra. žien; — rugiai suvežti; Ž^ teskaitą.
dinys,
Kaune
------------------- 10a
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
į Klffi LIETUVOJ YRA
Čekiškiečiai
laukia,
kad
SunMaastois
Laikais.
Pirais
maičiuose, sąkp, tik dabar te- Plateliuose beveik visai Glapiros Ivanovų.. i Išguldė
daug lankytojų. Buvo svečių
A
Bacevičius
.......
?
„,,,^,
40a
tokią tpaktierčiko sauvalė prasidedanti rtigiapiūtėj nes nėra “tautininkij,” bent jų Magnus P.ėryąlkįetis
MIŠKO
.— A0
net įš užsienio.
Bvgrtas GabririiiM, Kleidė
būtų kuogreičiausia atitai šiaurės Lietuvoje, ypač Kre sąjungos skyrius nėra dar KeMort anHofr Paraiii per
^1. viso Lietuvoje miško
Tėvas Alfonsas Maria C. P—-25c.
syta.
” ; . tingos, Telšių; Mažukių aps. įsisteigęs.
80 dienųy-Apie visas derybas
DVEJOPI PAMFLETAI
BeHgyoa MMtaM MoMižinioje yra 900,348
be galo įdomūs nuotikiai ke
ka, Sutaisė Ę. J. Skruodys—50c.
javai subręsta savaite, kar
l^^fivatinių savininkų — Paskutiniu laiku Kaune
lionės per įvairins kraštus,
Leiskite Mažufiams Ateiti
Patašė Julius Verne. Vertimas,
Prie Maųp, Sutaito KuPra;. svetimšalių 6,293, paskleisti dvejos rūšies pam PERKŪNAS SUDEGINO TRIS tais pora savaičių ,vėliau, k V • VESTUVES BE JAUNA
J.’.u.... ...X-''tl-SP «is.2.;.......... -.UOs.
’Šihno -.labai maža bematyti,
KLUONUS
ir k.—12,756 ir Klai- fletai — vieni prieš Volde
VEDĘ
Misų ZJainial. P&rašS Ka
Pramones Dempkratjioe Pa
t
krašte — 36,316. Tuo marą, kur įrodinėja, kad jis Jonava. Trečiadienį, lie nes Šienapiūte jhu pasibaigė,
zys
Puida e___ lūs.
75ę
Šiomis dienomis Naumies grindai. Parašė Uosis
AMetaaę PaMkaa-4u p»ii iš viso Lietuvos miškų psichopatas, ir jam reikia pos mėn. 16 dieną, apie 16 tik atsilikusieji su darbais ty įvyko retai pasitaikan Gegužės Mėnuo — Kun. P.
eikslėliais
20aZedeUda, Kama
^J»c
sudaro 1,022,499 ha. pakliūti į Kalvariją, kiti už vąl. pro Jonavą praėjo ūkininkai tebegienauja.
kndziulaitis , ,
....-^Oa,
čios vestuvės, nes joge nebu Arttmalileae ĮTįM<wĮaOT<a
Žieminiai kviečiai jau vL vo jaunavedžio. Sutartą ves'< IĮ f#*#*, .> JfcMiĄ ir
Miškus prižiūri 5 ręvizo- jį,, smeigiantys vyriausybę. smarkus, retai bepasitaikąs,
U*nAziją. Parašė Praniaičin Julė 2J|.sai nunokę ir laukia dalgio.
Kriųi. policija pamfletų dir lietus su
£L ųįMiįą^.
•r?
bėjus šėką. Jie butohubausti Waja.-Į
■ - £
naa''~:
b
jaunąją etne rinkus svečiai.
tKĄ
Vaft#
K
Bakatiėkaii
15a
o4 didžiausią dalį su- su visu griežtumu.
Vienuolio Disputo su Rabi
' kad bematant patyįno gat pageltę ir laukia greitos piū- Visi ėmė laukti, bet jauna
gaiiarima
tąi
yra
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
eglės — 40%, pušys —
vėse vanduo, apsemdamas tčs. Daugumas avižų dar te-, vedžio nė garo. Susirinko bolievizmaa ir jo vykdymas
lietuvino Vaidevutis——-15c.
KAIP ATRODO JAVAI
‘/ drebulės — 13%, bernutakumo kanalus ir užpil bežaliuoją, bet vienur kitur antrą dieną, bet vėl • vienu Rusijoj . ........ —------------------- 15e
<0 *
• •
Nepaisytąja—keturių veiks*
Šiais metais, kaįp ir per damas šaligatvius. Tuo pat teko matyti ..ir apgeltusių. Nuotaka buvo didžiai nuliū EsMimų WĮMhH3zvyMii
— 127o, juodalksniai —
mų drama. Parašė kun. Pr. M. ,
nai, beveik visame Mariam- metu pašte, telefono pasikal Bulyių. ląukąi -<įabar pasi dusi. Tada vestuvininkai, ra vakarėliams » gegužinėms su
ir ąžuohmai — 1%.
Jūres.
Kaina__ ___________ S5e
gaidomis. Šutam Statės Gri
,T-^'
puošę
žiedais
r
^daugumas
li

polės apsk, javai atrodo gra bėjimo būdelėj ir ant stogo
Gffiakttgps Vyne—8 aktų
gonis upgi faiu 1 lįuR.1
—50e
mindama
nuotaką^
ką
turėjo
z~>
v
kontora; parašė S. Tar^ržiai : rugių ir kviečių varpos keletą kaitų iššoko didelė nų žydi, o kiti jau nužydėję. išgėrė, suvalgė ir suraminę Laimė — (poėma). Parašė
daa.
........ r...,.
—25*Vaitkus
ų
„
—
50c
didelės, šiaudai — stori ir liepsna ir buvo manyta, kac
Elgetų
Gudrumas,
8-jų
veiks

merginą •— išsiskirstė.
STATYS ŽĖMES ŪKIO ’
L& ‘save jaunuolių draugu ilgi; miežiai ir avižos, ypač gaisras bus nebeišvengiamas.
mų komedija. Parašė Seirijų
Liepos mėn. 19 d. per Do Atsargiai su Ugnimi. Vertė
uozukas ,, ... , ,— ---- -25a
kuris 1930 metais neužRŪMAMS NAMĄ
iš lenkiško kun. K. 8....... ,10c.
kurios iš pavasario anksčiau Tuoj sušaukti gaisrininkai.
tnuvą
ir
apylinkes
perėjo
eruos leidžiamo Kaune
Ubagų JUodemija ir Ufoffų
Bet laimei gaisras neįvyko. Kaunas. Žemės ūkio rū smariti audra su ledais. Su
Balius — komedijos po i ak
Mūsų Išėjimas — Saiškinių, skaisčiausio mūsų tau- pasėtos, duos gerą derlių.
tą. Parašė Seirijų Juozuko c Ma
Šieną ir 'dobilus visi gra Audros metu sutraukyta mai priėmė inž. Reisono že naikinta apie 1000 hektarų tara pagrindų mūsų tikėjimo.
žiedo, žurnalo
Vertė
Jraas
M.
gr
vnKas
,
.,50e.
\ Baletas—<■ Drama drrių ak
žiai nuo lauku suvalė, nes o- daug telefono-telegrafo lai mės ūkio rūmų statybos pro pasėlių. Nuostoliai dideli.
"“ATEITIES”
tų.
Vertė Akelaitis ,, .2.,,. ...40$
Lietuva* Eflfildai,
Išleido
ras per šienapiūtę buvo gra dų, o Vilkmergės ruože ne jektą ir sąmatą apie 600,000
J. Šeškevičius ir B-vĄ Kau
Esamas—3-čia dalis dramos
nas -------------- si—. .. 40c. “Gims Tautos Genijus.” Pa
DVIGALVIS ANČIUKAS.
eina sąsiuviniais po 64 žus, tik tokios sausos dienos toli Jonavos net nulaužti ke litų sumai.
rašė' Kmf. L, VaiedamkM-JAs
Statomieji žemės ūkio rū Antaliepte. Liedžio ežere, Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
ėnuo jau 10 metų. Jame šiek tiek pakenkė rugiams, li stulpai.
žydų Karalius — drama 4
į eilėraščių, beletristikos
nes per anksti nunoko ir nėr Jonavos priemiesty—Skam- mai bus gana dideli ir nuo- kur paprastai esti daug lau cijos,’ Monolgai ir Dialogai.
aktų,
5 pav. Vertė J. M. Šir
įdomių ir rimtų straipsParašė Juozas V, Kovas —.. 30c
savame
sklype
Kaune,
Duo

vintas
--------- - --___ 30e
gavo
tinkamai
pribręsti.
Ru

bulių bažnytkaimy perkū
kinių ančių, šiemet viena
, iliustracijų—pažinsi visą LieGraudūs
Veiksmai,
-iVer

imokaneio jaunimo gyve- giai aukštesnėse vietose jau nas trenkė į pil. Prano nelaičio g.
antis
išperėjo
ančiukų tė Vysk. A Baranauskas—__ 10c. Viri Geri—3-jų velkamų vaiz
delis; parašė F. V.__ _____ 10e "
pradedami kirstu
Graužos kluoną. Ugnis be
dviem
galvom.
Ančiukas
Eucharistiškoo
Patricija, arba nefinomo^
PER GIRTUOKLIAVIMĄ
'Ateitis” visų pigiausias Lietu- ______ _ _______ ------------------Jietuvino Kun. P.
matant
persimetė
į
kitus
du
plauko
su
savo
draugais,
kankinė
.— 4 aktų
. Už $2.00 jį gausi Jaunimas Stato Gyvą Paminklų
SKgSTA SKURDE
Vertė
Jonas
Tarvydas
... lOą,
kaimyninius pil. Utiros ir
toks pat vikrus it moka ner Kristras Tijilm Stadjoe,
Vytautui Didžiajam ųžs^reuo su mėnesiniu 16 pusi.
Sudargas, Šakių apskrit
Veriamai, Maldos Ge
Išganymo Apdreiškimri
nmncrųodamas
” priedu. Pusm.
Paulausko kluonus, kurie ir
tis, tik žymiai mažesnis už Graudūs
gužės,
Birželio
ir. Spalių mėatėjimas
ir gyvenimas ant že
Čia,
prie
pat
vokiečių
sienos,
DO. Moksleivams; met. —
gi, sudegė. Kartu su kluo
kįtus.
msiams. Išlaido knn. K. A. Va-.
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
įsm. $0.50. Tad skubėk!
yra garsus nuotykiais Bart.-;
-a..- .. Me. mas su gaidomis__________ 75a
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį 3, nais sudegė keletą^ ūkio makių kaimas. Tai bylininkų,
” Kaunas, LaisItamos; 1) Gemanp; 2) >j
Vyras įsteigė valstybę,
auklės doru, kilniu, energingu, są šįnų, pora vežimų, stovėju
brentininkų ir iš dalies peš moteris „namus. Bet dabar
Pabiria—i aktų; 3) Ltarido
apdarų 75 centai, su a>
žiningu, narsiu, ištvermingu.
sių tuo metu kluone ir kiti
* *tt,!
tukų kaimas. Bylinėjasi be valstybes" uždaviniai taip
ta rasos ,gamta gaiviVytautas Didysai pats tokiu bu
HM.
lis
\
——4L00 J. T>»*vyn*«
ūkio
padargai
Nuostolių
pa

r. stiprinasi saulės spindu- vo ir tokiais nori matyti visus aveik visi kaimo gyventojai sunkūs, kad moteris turi žmogus ir gyvuota, Pm*
Kuariria PaHeptm—Komedi
daryta per 10,000 lt, sumai.
žmogaus širdis ilgisi tėvų terties lietuvius.
___
«*.....j------------30c. ja 1-me akte. Parašė Gineitis ĮSĄ
už įvairausius ’menkniekius. gelbėti vyrui valstybes ręi- H kun. P. Bučya
tiuės, gaivinasi ir stip“Pavasaris” tekainuoja 5 lit
Trobesiai apdrausti nebuvo.
Socializmas ir Krikšfitonybi.
Kartais bylininkams atei kaluose.—NeZma
Kaunas,
p.
d.
88
gyvenimu ir žiniomis.
Prof. V. Jurgnčip
, ,io» Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
"■■r'f ‘.i;. .
"■ -.
■ u*!*Pagąltok ką' darai; i) Jono
na pagelbon brentas, kaipo
žydas Lietuvoje, par
KON8TIPACUOS PAVpJAŠ
laimė;
8) Pasalta Rase lak
Kaimietis -.L,.,,,.
mą. SuHpko SjL, D. įr Nr-Jfią.
Gera sveikata daugiausia priklauso 41 taikos darytojas,” Bet tai
nuo tinkamo viduriu vaMnraci kiekvie
MaMbz WyM JM
'• I ■’
• .
dėl pirmykščio
ną dieną. Tai reiilda, kad jei jus ken- kindamas
iV-ta
b;
metama
ČiataBUo konstipacijos, yra prisirinku
š.
h_ t — .
• 1
ės.
sią Ilgas gimdančią atmatą, kurios ni- ginčo jis pridaro 10 naujų,
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bai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nnotOdų Kunigo

Ir BcmoksfetviaaM.
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mo pakrikimam paleli n a inkstą ar possuteikia
l ės |
ra u*
rlnan
tr pri
kūnui. •
pudavioSjaniM vfetj
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jietltą, pagali kenatlpadją ir vjrlkiąl-

Kietais viifritoisALOO Užeitoms riųa-

'T*
£

. k 4-

lūs ir organus, sutelkta jums gerą a»

| riridtob

———25c.
AtaL*
_•
L LzpKaui Vai
ntoioGs—:— ---------- įoa
' Jono Karite Stos
. - .$1.TO
LietjreM
8ų paveikslais ir aprągymam
<-W

P-. B-

nuodjrs visą .-detemą, pagimdys treteklmą apetito, vlrSkinlmo pakrikimus, galskaudėjimą, vėmimą, kvaitulius,
iteekanumą gerklėj, gasus ar Hrittlmą
viduriu ar pilvo, inkstą ar pūslės įde
gimą, nerviSIn^ną, praradimą miego,
tą -jautlmąsi pavargusiu, nusikamavu
siu, stoką spėką ąr energijos ir abė|ną
organą tr fnnk4Ją silpnumą.
Nuga-Tone greitai Išvalo kūną nuo
visą ilgas gimdanlBą nešvarumą. Jis
suderina ir. sustiprina nervus, musfcu

Parašė KUN. PROF. FĖ BUČUS, M. L U
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Štarangė-varahgė po suolu susirangė?!?
į 42 r Maža moterėlė visų pasaulį dengia ? ■
43: Dienų kaulus nešioja, o naktį žiopso? -t
.44: Lopas ant lopo, o adatos nė dūrio?
|
45: Du ratu pagiryje stovi?

•

Neseniai teko važiuoti Maine valstijoje pro vienas se~J
X.
ATSAKYMAI I PEREITOS ^AVA^TES
įas kapines. Tvora kuri atskyrė mirusiųjįi žmonelių kau
ną nuo gatvės buvo sugriuvus. Kapų paminklai—vieni V
SPEJIMVS
įį
f,.:
jųdaužyti,—kiti nuvirtę. Žingeidumo .pilnas, sustojau, iš38: Kiaušinis. 39: Nė vienas. 40: Nes moka atmintinai.
iipaū iš vežimėlio ir ėjau pažiūrėti.
_
/
Pirmutinis paminklas, kuris pritraukė mano akį: turė
jo gan reikšmingų parašų:(t Miręs, bet n^tžinir§tas/f Gan
Likite sveiki.
keistas jausmas perėjo mano kūnų perskaičius parašų.
*
’ ’
Jūsų
Miręs, taip aiškiai kiekvienas žino, kad tai tikroji tiesa_.
bet antroji dalis... NEUŽMIRŠTAS. Pažiūrėjus į kapo
įgriuvusį, 4 pervirtus} akmenį kitaip turėjau! pamanytų
Gera pamoka jums jaunime iš viršminėto aprašymo.
Pereikite savo gyvenimą ir paklauskite savęs kiek žmo
nių, išskyrus jūsų tėvelius yra jums gero padarę. Kiek
kartų^Ų patarimai, pavyzdžiai paskatino prie gero. Kiek
gero dav^ jums jūsų buvusieji mokytojai, parapijos kuni
f
e
gai, priėtėliai. Kiek jūs atsimenate jų gerus darbus. Pra
džioje kuomet jūs buvote, po jų globa, tuomet sakėte kad
niekados nepamiršite jų gerumus jums suteiktus. Šian
GYVATAS NUODAI
gies nuodais. Mokslas ligdiena ar tų savo prižadą išpildėte. Gal ir ant jūsų prietePatekę į žmogaus krau šiol nesusekė kitų tokių- bai
lių gyvenimo stovi vien griūvantieji prisiminimai.
jų angies nuodai vienu mo sių ir galingi} nuodų, kaip
Kodėl tas pasaulis yra tokis begalo nedėkingas?
mentu atakuoja visų siste- kad yra angies rraodai.
l^aų, sunaikina gyvąsias ląste Prof. Philpottitai visa iš
les, ir žmogus miršta.
tyrė darydamas; ilgus ban
TINGINYS
dymus su žemo laipsnio gy
Kuris iš berniukų neprityrę tinginystės ligų. Manau ' Yra’ pasauly mirtingesnių
viais, vadinamais “paramekiekvienas turime prisipažinti kad tąja fielaiminga liga nuodų už gyvatės nuodus.
eium.” Šie gyviai turi vos
daugelį sykių per dieną sergame. Mūši} mamytės tai ge Bet tie kiti nuodai puola tik
vieną ląstelę. -Paprastais
riausios gydytojos. Daug nereikia joms tyrinėti mūsų li tam tikras kūno sistemos da
gų. Greitai pasako kad mes sergame tinginyste. Kaip lis kaip nervus, arba atski nuodais šių gyvių negalima
kiekviena liga turi įvairumus taip ir mūsų tinginyste turi rus organus, kaip skilvį, šir užmušti. Jiems nekenkia nei
nei
begalo daug vardų. Ar girdėjote sekančias tinginystės li dį ir kt. Tie kiti nuodai vei “botulinus” nuodai
gas: “Tinginių maišas.” “Senis.” “Neišgydoma liga kia tikrai, bet palengva. O strichnina. Bet .angies nuo
sergi.”
angies nuodai veikia momen dai tuojau paveikia.
Sykį skaičiau kad Tarnas Edisonas sakė kad darbštu taliai. Greit praplinta po vi Įgelto nuodingosios angies
mas ir nepažinimas tinginystės davė jam jarogų pakilti į sų sistemų ir sunaikina visas žmogaus kraujau ..per trum
eiles garbingųjų žmonių pasaulio.
dalis. Gyvatės nuodai žmo pu laikų pavirsta tiesiog
Manau sekančios eilutės vaizdžiai nupieš mano para gų pakerta, nelyginant žaibo rausvu yandeųiii Iš kur an
šymo tikslų.
gys įgijusios tokius baisius
trenkimas.
“Arkliai vienų šaltų dienų
nuodus, profes^nus nedrįsTokios yra prof. Philpott
rr- . - • ą
sienų j >
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tojas per ligoninės pasiunti
nį, jaunų negriukę, pasiuntė
juos namo, kad grįžęs galėtų
tyrinėti. Lyg tyčia tų dienų
gydytojas dėl tarnybos pa
reigi} labai, vėlai parėjo namo ir dar labai alkanas.
Žmona pastatė stalan iš sme
genų kotletus, kuriuos gydy
tojas suvalgė labai gar
džiuodamasis. “Klausyk”—
čarė jis valgęs žmonai —
“pasižymėk vardų to mėsi
ninko, kurs pardavinėja to
kius skanius smegenis.” Nu
stebusi žmona atsakė: “Ne
suprantu, dėl ko tau taip
patiko smegenys. Man jie
atrodė per liesi. O kai dėl
mėsininko, tavjuk tu pats
per pasiuntinį smegenis at
siuntei, tad pats geriau ži
nių, kur pirkai/’ Išgirdęs
tai, gydytojas suprato, kad
jis puikiai papietavo miego
liga mirusio negro smegeni
mis, bet nieko nepasakė, ne
norėdamas sukelti žmonai
pasibiaurėjimo...

K-

to tyrinėjimų išvados. . B
-“Reikrį balų verst vežimą.”
titis nuodais apsiginti nuo
Kaip tik tarė,
Mokslas ilgus metus spren
galingesniu priešu.
Taip padarė.
dė, rašo prof. Phillpott, kad
“R.”
Bet. kas iš to jiems išėjo?
žinomom botulizmo ligos bakŠlapių šienų vilkt reikėjp,
' terijų pagaminami nuodai
O pakol šiens neišdžiūvo,
yra iiiirtingiausi visam pa GARSUSIS CARO’fclNISTERIS
Visai neėdę jiejie buvo.
sauly. Šie nuodai taip galin Z PLEVt — KILĘS IŠ
Dasarga: “Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos
gi, kad jų vieno arbatinio
KELMfiS
duot nereikia.”
šaukštuko, tinkamai juos at Senęsnieji mūsij veikėjai
miešus, būtų pakankama iš- atsimena smarkų caro vidaus
nuodinti visus pasaulio vy reikalų ministerį fon Plėvę.
IŠMINTIES GRŪDAI
A
rus, moteris ir vaikus.
Jo vardų galima užeiti mū
Ispildvdami prižadą, atsilyginame skolas.
Bet pastaraisiais laikais sų kultūros istorijos lapuose,
•Prižadėjęs liekasi skolingas.
mokslas susekė, kad angies spaudos draudimo laikotar
Prižads turi būti duodams atsargiai'ir laikomas sau
nuodai yra toli baisesni už pygiai.
botulizmo nuodus.
Dabar patiriame, kad tas
Prižadai daro skolas, skolos prižadus.
Botulizmo nuodai (botuli- smarkus ministeris Lietuvai
Jis gyvena prižado žemėje.
Prižadas privalo būti daromas širdžia, o išpildomas, nūs toxin) patekę kraujau buvo nevisai svetimas. Pasi
koncentruojasi į tų kūno si rodo, jis kilęs iš Kelmės. Jo
rankom.
stemos dalį, kurią jie turi tėvas buvęs Kelmės kalvynų
pakirsti. Angies gi nuodai bažnyčios vargonininkas.
GERA ŠIRDIS
vienu syk puola gyviausias Jaunasis Plėvė dar jaunas
kūno dalis. Tai reiškia, kad būdamas iš kalvynų perėjęs
Ei, Joneli, Joneli,
šie nuodai vienusyk pakerta f katalikų tikyba? c Vėliau,
O kur tū važiuoji?
Į turgų.
viso kūno gyvybę.
kai prireikė karjerai, metęs
Ei, Joneli, Joneli,
Kiti visoki nuodai paker katalikystę ir perėjęs praVežkis mane drauge!
ta nervus, pakerta smage- voslavijon.
Sėsk į galą vežimo!
nis, pažeidžia kai kuriuos Garsių politikos žmonių
Ei,. Joneli, Joneli,
organus. Kitaip yra su an- Lietuva vra davusi netik
•
*
. *- •
O ką tu čia veži?
Lenkijai,
bet,
pasirodo,
ir
Obuolius.
Rusijai.
Ei, .Joneli, Joneli,
/
io
DiDžiuuy
TOMy
r'L.X”
Duok ir man obuolių!
Imk kur supuvusį 1
(turinčią arti 5000 ptml)
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GREITAS LAIVyPATARNAVIMAS
ĮEUROPV
X

Pw Hamburgą Mūsą Moderniniais Laivais
HAMBURG '
DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN
NEW YORK
Ifrvatlnoj* reihiliarlal kna savaite, prieinamos kainos. Tiesiotintai gellkellais raslsiekimal ra Lietuva. . Taipgi regnllarial
ųtlankimal mąs populiariais kambariniais laivais:

st. louis, MavAum nt cleveland
Dtl informaciją kreipkite* | lokalinio* agentus musą

į Hambūrg-AmėricanLine
■. ■* Of“”’
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moši& kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuria skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo Žurnalą, šuo
pat jo leidimo pradžios. Bet “ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis,
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas; vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur
begyventų, jo neprenumeruotų ir
neskaitytų bent nuo 1980 metų
pradžios.
“židinio kaina Amerikoje: met
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:

met. — 35
85 lt, pusm. — 20 lt.
lt,
-Adresas: KAUKAI M&rtp

■ *
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ŽMOGĖDRA Iš NETYČIŲ

Skaistybė — tai dorybių žiedas.
Ji sunkiausia ir vyriškiausia tarp
visų. Joje reiškiasi nuostabi va
lios energija. Kai jos praktikavi
mas pasiekia tobulumo laipsnį,
kurs’ spindi šventųjų gyvenimuo
se, nesvyruokime jos pavadinti
heroizmu. Kaip ji nuostabi ir ma
loni! Ji padaro jauno žmogaus
žvilgsnį malonų ir gilų. Ji apšvie
čia jo reikšmingą kaktą. Ji ap
juosia jo veidą jau nežinau kokia
aureolę. Ji išduoda save balso
gryname tembre ir manierų nuo
širdume. Ji malone nudažo visą
jo asmenį. Ji skleidžia iš savęs
prie

.<£*

jyfci

• ' -1

Fernand Jamin

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis.

LOS. CENTRO• • VALDYBA
. \

Uteratinė Komisija
Kun. K. Urbonavičius,
36 St.'George St.,
Norarood, Mass.
Kun. J. švagždys,
20 Webster Street,
Montello, Mass.
Kun. F. A. Virmauskis,
50 West 6th Street,
South Boston, Mass
Kun. F. J. Juškaitis^
432 Wmdsor St.,
Cambridge, Mass.
Kum F. W. Strakauakas,
151 Rogcra Street,
v Loveli, Mass.

r

I ADRESAI

* “įjr .

«

L B. K «ALMI*nSI08 KBO ŠVENTO PETKOJEPOV
V' X
DEJOS VAUJYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,
Savickas.
451 E. Seventh St, 80. Boston, Mass.
Vlce-Plrminlnkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — V. Tamollunąs,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Fln. Raštininkas — D. Lingevičiu*,
62 Adams St, Dorchecter, Masa.
Kasierlus — P. Kleponia,
266 Bolton St, SaVBoeton, Mase.
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bgvren St, So. Bostoą, Masa
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30
vaL vakare, pobažnytlučj svetainėj,
Fifth St, So. Boston. Mass.

........... 1
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■1 "

1 ">

■

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOI
- VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas — J. Grublnskut
24 Prescott St, ReadviUe, Masa.
Vlce-Plrminlnkas — X Markellonln
140 Bowen St, So. Boston, Masa.
Prot Raštininkas—Vincai Paplauskas^
116 Bowen St, So. Boston, Mass.
Fln. Raštininkas — M. fielkis,
256 E. Nnth St, So. Boston, Maat
Kasierlus — F. GraideUs. '
287 W. Fifth St, So. Boston. Mana
Maršalka — J. Kalkis,
^7 Wlnfiekl St, So. Boston, Masą
Draugija laiko suiirlhklmua kas ani
rą nedčldlenį kiekvieno mCreslo, pę
num. 492 E. 8evehth £t, parapljoa
ealšj, 7th S t, South Boston, Masa.

D. L. K. KĘSTUČIO DRJOB
VALDYBOS ĄDRB8AI
1930 M.
Pirmininkas — Antanas MaceJuntts,
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa
Vice-plrm. — Povilas žirolls,
654 E. Fifth St, So. Boston, Masa
Protokolą Rašt — Adolfas Navickas,
274 Bolton St, So. Boston, Masa
Finansą Rašt — Juozapas Vinkevlčiua,
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa
Kasierlus — Andrius Zalieckas,
' 702 E. Fifth St, So. Boston, Masa
MarSalka — Kazimieras Mlkailionls,
906 E. Broadway, So. Boston, . Masa
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrą nedeidlen] kiekvieno mėnesio Lietuvių
Svetainėj kampas E ir Sllver Sta,
So. Boston. Masa, 1-mą valandą po
pietą. Ateidami atsiveskite drauge
naują narių su savim prie draugijos
prirašyti.

•J

Pirmininką*/- Jonas L. PetrauSka
24 Thomas Park So. Boston, M*a*>s^‘O
Vlce-Plrminlnkas—Juozas TartorfOąįTj
92 Sawyer Ave^ Dorchetter, Ma**,?^?S
Prot Raštininkas —’ Kazys Rusteiką.
446 E. 6th St, So. Boston, M***.
Fln. Raštininkas — Juozas Guzevi(9ąB^|
27 Tampa St, Mattapan, Masn,
Iždininkas — Vincas Kallšlus,
67 G Street South Boston, Masa
Tvarkdaris — Petras Geležinis, ' '
14 Vlnton St, South Boston, Ma*a:*£$
Draugijos nulrlnkimal būna kas ptaL 1
m* nedčldienj kiekvieno mtoe*lok>|
vaL po pietų, parapijos salčj, itaL3
E. Seventh St. So. Boston, Maaa-'..................
.
. .

BV. JONO BV. BL. PABALB: j
DR-J0G VALDYBA.
Pirmininkas — Motiejus žioba,
539 E. Seventh.St, So. Boston, Ms*» . <
Telephone South Boston 3552-R. ’
"3
Vlce-Plrminlnkas — J. L. Petrauskai^35
24 Thomas Pkn So. Boston, Maša?r<^
Prot Raštininkas — Jonas Gllnedd* 'įj
5 Thomas Park, So. Boston, Maaa .i ^Į
Fln. Raštininkas — Matas šelkls,
\
256 E. Nlnth St, So. Boston,
Iždininkas — Andriejus Naudžiunaa
885 E. Broadway, So. Boston, Misa'
Maršalka — Jonas Zalkls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Ma*»- ^^
Draugija laiko susirinkimu* kas tr*8Ąt-- Į
nedeidlenf kiekvieno mSne*lo, 2-rą. Į
vaL po pietą, parapijos salėj, 492 B
Seventh St, So. Boston, Maa*.

______ ■ •_____
.Mggį
LUTUV. DUKTKRŲ
PO GLOBA MOTINOS BVa l
- VALDYBA

Pirmininke — Tekle ASmensklenš, , 5^
63 G St, So. Boston, Mass.
Vlce-Plrmlnink6 »— F. Zaleckiene,
448 Cambridge St, Cambridge, Mto$- *
Prot Raštininke — Ona SiaurlehA^H-į
448 E. 7-th St, So. Boston, Mattk g jgį
Telephone South Boston 342241.
-,^|
Fin. Raštininke—Marijona MarkonlutA
664 E. Eighth St, So. Boston, MaM,;Iždininke — Ona StaniuliutB,
105 We*t 6-th/St, So. Boston,
Tvarkdarč — Ona MlzgirdlenC,
* .
1512 Columbia Rd., So. Boston, Maa»;
Kasos Globėja — E. JanušonfenB,
1426 Columbia Rd., So. Bostom Mam. į
Draugija savo susirinkimus laiko tat |
antrą utaminką kiekvieno mėnesiat t
7:30 vaL vakare, pobažnytinėj svt* >
talnej.
Visai* draugijos reikalais krelpkU* J
pas protokolą lyštlninkąi
Į/*.
1
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“ŽYAIGŽDDT!”
Menerinis valką paveiksluotas
...
....
laflcražtis.
me
3Ž ^ diS '

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats
pirmas tam darbas — tai {pratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
yra visai nesunku Ir nebrangu:
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti.
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę? užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos įdomių skaitymėlių, įvairių žinių,
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau
malonu, kai vaikas skaitys ir
džiaugsis.
Tik paabndyk — mūsų nerūgosi.
Juk visai maža kaštuoja — vos 4
lit. metams.

Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas,
36 St. George Street, M
Norwood, Mass.
Paulauskas,
Pirmininkas,
VL
. 263 Fayette Street,
Lowell, Mass.
Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm.,
21 Fairfox Rd.,
Worcester, Mass.
Ant. F. Kneižys, Sekretorius, w
366 W. Broadvay,
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
South Boston, Mass. jungos nariams 3 lit., o visiems ki
Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas,
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8
371 Portland Street,
litai metams 4 litai pusei metų.
• Cambridge, 'Mass.
Priedų duodama loterijos bilie
Kontrolės Komisija
tas.
Kun. E. Gradeekis,
A d r .esąs v- “žvaigždutės”
396 Chureh St.,
Administracija,
Kaunas, Liaudies
New Britam, Conn.
Namai.
Simonas Cibulskis,
24 E. Liberty Street,
Skaitykite ir plati<tfte mėnesinį
Waterbury, Conn.
Antanas O. Avižinia,
132* Douglas Avė.,
Providenee, R. L

’■

V* ■ * 4^

A?'

'Neseniai su vienu baltu
gydytųjų karštoj atogrąžų
srity atsitiko nė visai pa
prastas nuotykis., Tas gydytojas( buvo vienos ligonines
vedėjas ir tyrinėjo atogrąžų
kraštų ligas, o ypač miego
ligą.
Numirus miego liga
vienam negrui,,, gydytojas
sumanė patyrinėti lavono Atstovas A. L. R. K. Federacijos
Tarybon
smegenis, norėdamas susek
Antanas O. Aviliais,
ti miego ligos veikimą. 18132 Douglas Ava,
,
^7* .L'Saįc,

1"................

' r.
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mokslo, blaivybės ir sveikatos
laikraStį

“SARGYBĄ0
“SARGYBĄ" skaitydamas rasi šiuos
skyrius: 1) Mokslo populiarimcljoe Ir
visuomenes klangįtaą. 2) NalvyMa, 8)
ūkio, 4) svetkatot, 5) gydytojo patari
mą. 6) advokato patarimą. 7) apžvaL
a (politikos, visuomenes kultūros Ir ekonomijos gyvenimo)) 8) prfešalkallnis
Judėjimas (Lietuvoje Ir užsienyje), 9)
Knygą pasaulis Ir 10) IvairanyMs.
“SARGYBOJ#* rašo: vysk. M. Rei
nys, prot P. Kuraitis, Vydūnas, kan.
Tumas, prot Kemešį*, dę. M. Pačkanskaltei, dr. A. Gjrlyi, dr. jur. Raullnaitia,
agr.-Vsl&tka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš
ka ir kiti.
1980 m. “SĄRG1BA* Imituoja ma
tams tik 6 litai, pusei metą * litai Už
sienyje 12 litą metama, pusi metą «
litai
Metiniai skaitytojai gauna priedą
“Laime* Kalendorių" lf lotortjoa blllato. •
Skaitytoju akaMtol padldšjue !W
10,000 loterija bus ploSaa*. oJl pri
sirink* 201000 skaitytoją, loterija m*
padidinta tris kartim.
. .
SkuMkit ufcteakyt
• kad

Įdomi knyga “Kalejimnote
bolševikus.” ParašS kun. P. Do- į
gelis. Jis pats pergyveno tai, kjt£j
parašč. Galima ją gauti pas antpr. J
rfą už 3f litus su persiuntimu į A>. K.
r

••

. <•■•

Jį.:*.

*

. -<.'•<

j Kan. P. Dogelis, Bas
tuva. /Knyga įdomiai parašytar ^^
nemaža—160 puslapių.
Lietuvą matysi skaitydamas K$»'

taliką Veikimo Bistro leidžiantį
savaitrašti
-

■

“MŪSP LAIKRAŠTIS”
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj

ir visiems giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.
H
“Mūsų laikraštis” metams kai
tuoja keturi litai, pusei metą dL .
litai.
.
_ Latvijoj, Estijoj ir Vokietikėj
kaina ta pati, o visur kitur uŽsiįk i
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai1
brangiau.
Adresas: Lietuva, Kaunas, U&l
vės Alėja
tis.”

31 Nr. “Mūsą

-................................ ...
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Labai Patogi ir Linksma
Kelionė švedą Amerikos
Linija
'||
Kf

i'

LIETUVĄ)
Per Gothenburgą, Švėdiją J
s

Su artimais susisiekimais ra
Klaipėda.

f
»>•

L

z».

Puikiais Motorlaiviais

f*»■

KORGSHOU

ffllPSBOLM

1g-

f
♦

fr

į'

S.S.M0TTK11KBALN

'7

1930 Metais Išplaukia

Z4 Neto Torto

*£otoa*

DROTTNINGHOLM ..Ragą, 2t,
GRIP3H0LM..............RnaaCJoih
KUNGSHOLM.......... Rugašjo 1S
DROTTNINGHOLM Ragavo 20
GRIPSHOLM.................. Spalią 4
KUNGSHOTAf.............. Spalią 11 ’
DROTTNINGHOLM ..Spalią 18GRIPSHOLM........... Lapkrtčto 1;

- Motą laivai yra greiti,
Ir Modemiški. Ilplaaki* berižk į
kas aavalte U New Yorko I^Mk j
g*L Jei Tamsta »«n*t atianlytl ’
mvo Tšvyąą Lietuvą d» pi*M» -i
nlą tofomariją kretpkta pri*
Sausio Meuto arta pks:
v j

Swetah Americaa

. ita* /Ja

lOtUUBtmt

>

t’
i

v

«
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Nepaprastai sausa vasara
atnešė daug nuostobų viso
se Amerikos dalyse. Pir
miausiai pradejo degt girios
ftedg^F ričių toto Cąpe Ged

>*

»ųjų gyventojų 266,000 doL

pakenkė javAms ir gyvu

pjūčio 5 Prezidentas sušau

sakė,

ciją, kurioj

kad ji esanti atsako-

jiems

myno

.Daugiau

freito kainomis.

Eili- maeo,

pažaisti.

nosia

viens pacien- niam komunistui baimė,

tem§ nesisiūlo, galima pasi- komisarui smagu.

^ištekti kokį nori. Bet gydytejai nuo socijalinių ligų tai
Vos tik žmo-

;ys siūlosi.

pasiskundi ant nedarbo

r-ir

žiaurumo

kapitalistų

ir

ir

Ohio

o paupiais.

Mississippi

.Sulig

Gaila tik, pranešimų,

valdžios

žą komisarų skaičių

prastai

nevisi

gali pakliūti.

įvyko dideli streikai, kurie

paliečia apie 100,000 darbi

ninkų.

diriguoja

Bendroji Darbo

Konferen

pasekė

Roubaįx,

nov miestus. Ginčai kilo dėl

naujos

ąpdrau-

darbininkų

dos, kurios sąlygos nepaten

tenda iš užkampio komunisSulig šių metų skaitlinių kina darbo vadus.

na, nė vaikais: viskas ben-

tas ir siūlosi su savokrome-iiu. Girdi, kitos išeities nėį.xą, tik dėtis prie komunistu

dra nuosavybė. Reiškia, sto

visos 837

išsižadėti

prisirengk

;

Jungtinių Valstijų gyvento

damas į komunistų partiją jų skaičius pasiekė 122,728,-

,

’\k ’.

Per dešimts mo komisija Vokietijoj pra ir dėl jų protestų karalius
Karolį įsakė ministerių pir
priaugo
17,018,253 nešė, kad nuo 1924 iki 1929

švarios meilės, kuri žmogų metų
.? tik geriausias darbo sąlygas,

žmogumi

betir. paimsianti visus pajsaulio turtus ir atiduosianti
Kod

darbininkams.

Nepa

palaiko.

miršk taip pat išsižadėti tė

Priprask žiū

vynės meilės.

. Amerikos apie du miliardu dol.

Jungtinės

joms

dabar

Valstijos

137,- rikiečiams .ji

turi

sustabdyti

Maniu

pasiskolinusi mininkui

Vokietija

m.

Ame prįąš-žydines agitacijas, ne,

skolinga apie tai, girdi, laikysiąs jį asme

komu-

rėti į Iuetitvą kaipo į Sovie
£ tostai

Su visomis koloni

žmonės.

501,561 gyventojų.

150 milijonų, kitiems gi sve

niškai atsakomingu už visas

nori paimti pasaulio
bet kad

į^rtus, tai faktas,

Kanados

tų Rusijos dalį ir lietuviij

kalbą

vartoti

kaipo

skai

gyventojų

įmonę čius siekia 9,934,500.

timšaliams apie 750 milijo antisemitines
Likusioji skola yra na- niu

nų

riaušes.'

pareiškė, kad

Ma

oficijalį-

Ktų turtų neduos darbinin-

minė, vadinai, pinigai pasi

komunizmui išplėsti

nė

Rumunija labai

žydapis

ns, tai ir gi faktas.

Ir taip

^ ^ia . reikia atskirti ką kožada ir ką Juoda,

viską,

ką gi

bet

PhroiimąiA,

t

Iskiine ką jie atima, o pas-

i*žūi matysime, ar nors vieną

^‘ItĮmtą daiktą

gražina.

Jie

viskp

išsižadė

jęs, žmogus vis gi norėtų ką

nors užtai gauti.

Vienuolis

apleidęs pasaulį, turi »UTAipįnįmą<reįi^joj,bet bolše
vikai ir tikėjimo liepia išsi

Tai ką gi jie, už tai

žadėti!

jutima nuo žmogaus visą tur-

duoda I — paklaus nustebęs

|i įą ir duoda daug turčių pa-

skaitytojas. Visas bolševikų

h’Žadėjimų, vadinasi, atiduok dovanas galima sutraukti į
H |ietqs ką turi, o jie tau duos
r didelę grūšią nuo sausos ša-

k feps. (Mes gerai žinome, kiek

vieną sakinį:

Ir tai ne tik
savo

^Atiduoti jiems

gaujos

operuoja

kruvinai

daro pastangų kaip

2,000

nužudė

gyventojų

apie

gijos

' ■

kiniečių ir

šimtus paėmė

vėn.

Išplėšė turtus ir pade

miestą

gė

nelais

išveržę nuo

Pagalios,

%

Pastaraisais

taip

l^rfei ką turėti,
rvadintas

tai būsi pa

kuloku,

ir

kaipo

o kol tas

įvyks,

liku- jimo,.

t" trijų gausi kulką į pakaušį.

komunistai

tokį

minusą,

aus laisvę.
kas

z'

b į tavę nekreips dėmė-

čiau, bet mums ir tų "užten
Tinkamai jas įvertinda

mainau

Norite nuo

mūs visko, o duodate tik tą,

jei tapsi komisaru. negerbiantis žmogus gali pa

J®ipmet nestigs tau nė turto, sirinkti: teisę grįžti į nelais
laisvės, nė garbės.

su

revolveriuku

de

da

.

papasakojo

senukas

vy

si laukinė obelis.

Jūs manot, ją žmogaus ran

O, o!

mano diedukas.

džius naikina.

Matot, kaip greit žmonės me

■x

K.

po kai-

llIKIUS SiDHĮS l£N

urzgimas greit artėjo ir — pro praviras darži

ant balkio,

Papėdžiui vilkų

ant šieno,

buvo sugauti, kaip pelės siųstuose.
pakelti trobon

dabar vilkus užmušti.

Rytą buvo pasi

Galų gale nuspręsta vyk

ti į artimiausią dvarą parvežti medžiotojų.

' \

Dvare vįsį labai nustebo, išgirdę tokią nau?. .^

jieną.

Atvyko du medžiotojai ir sulipę ant šie- '

no, ėmė vilkus šaudyti.

Apačioj, grendime vilkai, ant šieno— mus

lokis.

kaukė,

kviesti kiti kaimynai ir ilgai buvo tartasi kaip

kur gulėjo Jurgis.

Pamatęs, tartum iš žemes išdygu

Tuoj nubėgo

Visą naktį

kitų vyrų.

baimės apimti, vilkai daržinėj.

tik arkliai pavežtų? sį lokį, Jurgis ko nenumirė iš baimės. Nei bėgt, septyni vilkai
nei rėkt!

Jurgis pro palėpę spruko lauk ir

Susirenka keli ir puola lokį, kuris šokęs prie daržinės durų jas uždarė. Visi vilkai

mė vargšas iš miško į laukus.

rito

tą ! Bet įsidrąsinęs Jurgis ir vilkų užsimanė ne
keisti, už lokį atkeršyti. Kol vilkai varžėsi dėl . •

Mat, kai kada vilkai padaro lokių lokio kumpių

tą ar tokio medžio lokis nerado, ar laiko nebu

kurios išeitų du lentiniai ir dil sienmedžiai ir ti negalėjo.

Iš viso pasirodė buvęy ?r

Šiurpulys kratė, girdint šaudo-

vilkus staugiant.

:

■>.

Patenkinti medžiotojai

pastatė septynias kvortas degtinės, po vieną už '

. x

pro kurių šakas vanduo nebėgdavo, nors tris

dienas smarkiausias lietus, lytų

Galėsi vę ir barbarizmą.

sudraskė, j Baisu buvo žiūrėti į tą kruviną puo

čiai, o ne medžiai

lių,

-z'. *''.V-

1

Krisdamas, ma- v

Nesuprantamas klyksmas ir

Ar rasi dabar tu-ten eglę, iš Daržinėn sumarmėjo ir vilkai, bet lokio pasiek

eg

•

myn, gręndimap, į vilkų tarpą.

tę, šoko ant lokio ir bematant, Jurgio akyse, jį

Ir kas joj beauga?

O tada miškas stovėjo, kaip mūras. Būdavo

“Komunistų judėjimas turi
momis žiniomis yra stiprus.” .

sigirdo kažkoks triukšmas, tartum raitelių bū

medžioklę.

•

, »

Tik girdi,kad šunės

juostelė mėlynoji'

kurios vieną viršūnę tik

skaičius, bet, matyti, jie būva
susirinkę tik pasitarti ir pas-,
kum vėl išsiskirstė.

■.

Juk, ana kaip toli dabar, girios vejamas, nėrė jis daržįnėn ir, kaip kulka, užsi

Botko

'

tyt, valandėlei apsvaigo, nes vilkai, kaip pasiu

kų genamas.

< .,

“— Kretingos priv. adv. VL
Petronaitis ir Ali Dėdely ku'
•
<■.
rie ęąkmadienį buvo nuvykę į , _
Platelius ir išsivežę p. Voldema- - '
.................................... ......................../
rą Automobiliu
‘ pasivėžinti, ’ da' H ; jgft,
bar yra suimti ir paso
ti į ka- •.
Ujimą—pirmas Bajoęhos, o Dė- <
>
-./J
dels — į Kauno s
iųjų dar
:
bų \, kalėjimą. Ą yra Šiaulių '4'*
■.
ioj, nes jų raprokuratūros
usikaltimas.
jone ivy

' / : ' :z ■ ' W
pat, sulaikytas, nes atvyko be
policijos leidimo; padarius kra
tą, pas jį, esą, rastas p. Voldę
maro skundas prieš .policiją.
“Ta proga Uniou telegramų

o šioj vietoj apsigyveno vidury girios vo, ar šiaip galva jam apsisuko — ėmė ir išdū

sų lauko,

nSs policijos direktorių pulk.
Rusteiką apie naujausius įvykius, sužinojome štai ką.

važiuosiu — darykit ką norit.
Mane nešte išneškit, bet aš vis
“Žinoma, pešti neteko, nerei
kėjo net jėgos pavartoti, kaip
•t-F
ir šį kartą. Tik privažiavus pu5 “— Dėl pamfletų platinimo į'- #.
siankelę—jis pasiūlė policinin
Šiauliuos areštuotas J. Roman- R
i
kams ‘atsistatydtnti,’ nes ‘dačionis, buvęs Šiaulių apygardos
įbar, ,-girdi, palydovų jman ^ne
teismo
raštininkas, ir viena. stu•
I
9\
-*x-’
reikia,’ bet tie vis tiek atliko
dentė,
kuri ant vokų rašinėju t
(gautą įsakymą ir nuvežė jį :
adresus. Bomančionis gi tuos įsc"
. . Vietą.
.
v>.pamfletus spausdinęs — tai jau
- (Šioje vietoje Lietuvos cen
esą ekspertyzos nustatyta. To-'
zorius išbraukė straipsnio dalį.
kių ar panašių' pamfleto įvai
. Red.)
riais vardais buvo paskleista ir
daugiau, sakysim, Kaune, Pane
“Pasibaigus ištrėmimo
vėžy ir kitur; bet tai tik atskk
terminui, jis vėl buvo izoliuotas
rų asmenų darbas, nors kai kur
ir antrą kartą išsiųstas. Tada
po jais padėtas Geležinio Vilko
jam- buvo uždrausta įvažiuoti į
centro štabo, tautininkų grupes
Kauną.
1.
ar kiti vardai. ‘Geležinis vil
“Iš Platelių ^auta žinia, kad
kas” likviduota.
pas Voldemarą buvo atvykęs,
“— Apie pučą Kaune pasku
ištremtas į Plungę stud. Butke
tiniu laiku buvo daug kalbama,
vičius.
bet jokių rimtų davinių dėl jo
(Čia irgi cenzorius padarė
darymo nėra.
Prieš p. VoldęZ,
straipsniui operaciją. Bed.) j 'tr KaunfT didėsiiĮa tJor'^
'•»
i
. -V?-:
l ’

Štai, mano tėvas ti, ant palinkusios medžio pasislėptu, Bet šį kar

kad jo jaunystėj giria prieidavo mū

“Pasiteiravę pas kriminali-

' “ Pamatęs pbiieiją, Atėjusią jį
areštuoti, Voldemaras taip pat
pradėjęs plūstis ir šaukti: * Ne
tiek nevažiuosiu.’

Ji auga nuo tų stengiasi tokiais atsitikimais kur aukštyn užšok

Kur tau!

‘‘Rytas” rašo:

laukia toks likimas. P, Voldemaras, sako, galėjęs pasimokyti
iš savo pirmo ištrėmimo. Tąsyk
jį buvo ižtrėmę vieno mėnesio
laikui j Varoms.

nės duris šaute įšovė didžiulis lokis, gaujos vii

— Žinot, čia, už sodo stovi pusiau išdžiūvu

;įg

O iš miško pa

rys zovada lėktų.

Užsidegęs pypkę,

: -J'I

■”

- suKąputa

“Apie ‘pasivažinėjimą’ ir pa
tį ištrėmimą užsienio spauda
plačiausių komentarų* Ta
čiau veik viai Uifcrįsčiai ptfykad hevęik visų Autorių

•

•

staiga sucypė ir sulindo į būdas.

Gal būt, kad dar nevisas pasakojo,

nieks javimi nesirūpinsj ką ir šiaip kiekvienas sayę
?$pbent

’
•

'

šieno ir užmigti besirengia.

laikų, kai dar čia miškas buvo.

negu caras.

mašinos. lygūs

"i*"

K.
f .

met sutvarkysime jus geriau ka pasodino?

Būsi mažas mi, mes galime pasakyti: ne

didelės

iš

“

f

kurio

spardytis, kol nesuvarysime

nuo ka.

atima

Rumunijoj

nyks,”— sako Maniu.

ŽydąĮ^žinoma, netyli,

duodame

be jokių ilgų cerem<> bolševikų dovanas čia išdės

gtteks,

Ru- man tris metus laiko, ir an

munijoj išsivystė daug anti- tisemitizmas

viską, bet duosime skurdą;

neturi, jūs į mūsų pinkles, — tuo

nieko neturėsi, o jei no-

<

žadame jums

reikia nieks neišdrįsta duoti: gali
te paneigt viską,' kas yra do- S
turtas,

įsigyti,

kaip nieko

Š4 feiškia,

E

nors

kada

<v
1

laikais

rams tokią istoriją.
j£įęt privalai išsižadėti teisės ra ir švaru; galite šūkauti ir

tartą

*

vietų semizmo bei žydų persekio

šešiolikdj

Nevisus antisemitinės agita-

—----—------- tda
veimraagato
syk
sustabdyti. ’ ’ “
“Duokit

mo
"■ \

kelis

girdi,

suma- tovų parlamente kiek dabar.

^^’pra^yvm^

cijose. Paėmę miestą Chang-^

raudonieji

Niekados,

drauge su industrijos vadais žydai neturėję tiek sąvo ats

Kiąngsi ir Hankow provin

gą,

Valdžia palanki.

Vokietijoj.

• W: t»Sąu jį pplįjnįa,. po to
n^pavykųajo “pasivažinėjimo”
automobiliu jau labiau saugoja.
...
Irpasimatyti su juo stačiai be ...............................
ABBUVOBŲOUĄMAS
veik negalima.
’

•

| grūšiu ant sausos šakos už- jums
Bfega)-

Kinijoj komunįstų-plėšikų liks

rūmus dąhar persikrausto gy-

kiečių ir anglų spaudą &n6 ra-.'^'
Syti,, kad
jis sergąs kažin kokia \.
i
proto liga — megalomanija ar ' I.
neosinkrazija...
4#

i

Ekonominės būklės tardy

žmonių.

^partijos, kuri iškovosianti ne

♦

PtanmUų grafui šųazei ir į jo

A

“Prayedus kvotą Kretingos
skyriaus tautininkų pirminin
kas pris. adv. Petronaitis ir Alf.
Dūdelė, kurie buvo, nuvažiavę į
.Platelius ‘pavėžinti* p. Voldemąrą bus patraukti į teismą. Jų
bylą nagrinės greičiausiai apy
gardos teismas. Jie dabar taip
pat jau izoliuoti.
'
‘*Iš /Platelių praneša, kad p.
Voldemaras
padaręs ’ vizitą

Tourcoing, Halluin ir Lan-

Missouri ir

'

“Rytas” rašo:

Lille,

prasidėjo

Jis

paskui

In

_______________ /

Nepaęidžiaugsi nė žmo

Streiką

cija.

lova valstijose.

* irumpregystės, kaip štai išną.

Kornai

Ohio,

užderėjo

Dlinois,

diana,

Komunistai atima šeimy

derlius.

tabako

ir

ineijos daly

Šiaurinėje

daug nukentėjo

kad pelių labai daug, o ka- obuolių, medvilnės (eotton)
linų jau ne tiek daug. Į ma-

žiaurumus.

nupigintoms

maisto

sia sausumos pasirodė Poteyra gydytojų , kūno

tuos

pristatant juos sustabdyti.

■■

Daug

už

buvo sumanyta Bet tur bū| neturi pajėgų

gyvulius

gelbėti

valdžia at-

Nankino

kė gelžkelių vadų konferen fctonga

♦

Svetimtau-

$an® protestuojant dėl da

nų derlius bus menkas. Rug stolių,

rašo:

“Teko patirti, kad vakar į
Platelius pas prof. Voldemarą
automobiliu buvo atvykę du asmenya PasivkjkSčįoję po apy
linkes, jie norėjo kartu su prof.
Voldemaru pavažiuoti automo
biliu. Dežuraojaučiam polici
ninkui pareiškus, kaa ir jis va
žiuosiąs kartu, atvažiavusieji
įsileido į nekorektingą ir neleis
tiną ginčą. Tačiau policininkas
savo ramiu ir. korektipgu elge
siu ineidentą likvidavo. Visi,
susėdę į automobili, po trumpo
pasivažinėjimo sugrįžo į Plate
lius.“

kų ir protestantų naikina ir
viską.

r

*

mu puola misijas^* — katali

Numatoma^ kad kor- romų jų pavaldiniams nuo

liams.

NELYGUS MAINAI

“L.
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a <_ •
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žiauru

ypatingu

raunistai

t

Ko-

pabaudos, įsikraustė.

• T
Sąusunte degina

Iki Kalifornijai.

•r:

v,

, X
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Piemenys

Guli Jurgis nei gyvas, npi miręs, pasijudinti vilką.

po

O

tokiomis eglėmis sau puikiausius guolius sama

ir

nose įsitaisydavo.

Ir nenuobodu miške tada bū

vilkų nepasiekiamas,

davo.

paukšteliai

Paukščiai,

taip

kvėpuoti

bijo.

atsidūręs

lokis,

atsistojo

aukštai, vo,

ant balkio,

pa

Visą dieną gėrę kaimynai ir užkandžia-^S

minėdami

tokį nępaprastą nuotykį.

iŠ

O

Jurgio vis dėlto truputį juokėsi, klausinėdami,

čiulbėdavo, sturgaliu. į Jurgį, ir lyg juoktis iš vilkų pradėjo. kur jis manąs duoti sąvo rūbus skalbti.

,.

:

Tačiau,.

kaip Ryme Šv, Petro bažnyčioj vargonai groja. Sugriebs pirmutinėmis kojomis šieno pleką ir Jurgis didvyriškai atsikirsdavo, kad jei ne jis>

Medžių viršūnėse, vanagai, sakalai, ereliai liuok

DAM
iy

VARŠUVA.—-Šiomis
tinis įteikta lenkų

sėdavo.

die Leakijpąwveranines

vyriau- ekopominiais

ir

meta žemyn,

O žvėrių kokios' daugybes veisdavosi. lena

vilkams.

dantimis

ir akimis,

teises Rudens ir žiemos naktimis miškan nosies nekišk prarytų, jei tik galėtų.

politiniais — tuoj vilkai sudraskys.. Vasarą avietynuose,

O šie, iš pykčio, tik ka
kaip
•

žarijomis,

Viskas esą jo vieno

tai ir gėrimo nebūtų buvę.

lokį nuopHnas...'

4

>

Tokią istoriją papasakojo

Jurgis galvoja šiaip, galvoja taip —. ir neži

-

senukas beklatt-"’

santirins Yriams ir sąvo papratimu, peikti da*

f »’

fte

notą Tąutų 'Sąjungos tikslais.

npisarui Dancige.

Lenkai nurodinėja, žiūrėk, lokius su vaįkais beuogaujančius sutinki. no, kaip Čia iš bėdos išsisukus.

Nota — kad jie kreipia daug dėmesio Ir nieko žmogui nedaro, tik uogas iš ragažių iš

įrakyinas į Dancigo skundą į Dancigo uostų laiko jį vie

imtų Sąjungą*
teį žinoma, buvo

1
’ 5.
-•t
•3

Skunde,

nu ląbąi

sVttibiu

savo

Pa

eidavo vakarais į laukus javuose pasiganyti

į mišką Sprukti.

rės,

Tada ir lokis, aišku, apsižiū

kad jis ant šiepo ne vienaą ir čiups Jurgį

Pas tėvą — manęs tada, dar sviete nebuvo, lamdyti.

O su lokiu be jokio ginklo grumtis,—

politika ken- sak jų uostas esąs žymiaf pą. — tarnavo toks bernas Jurgis. Vasarą jis mėg ir stipriausias vyras nepajėgs.
gerėjęsŠ. Dėl djįelių Danci*? v
n'
*
ąąęįgo ižsivystymųi, įdavo ųiiegati daržinėj, o ypač ant šviežio. Šieno kia, tik kaip?

Mninė lenkų

;

J ounJnunt), l<m^ontnniąi^

im dancįgfe♦

t Vf

/ J

T*/’

v.
< *

Ll
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vse
viską attikdavo kirviu.

O, P.

kada dar

„•

y

•a * *
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— ^Ta, sakykit, ar gali iįks dalykąs įūtiĮg

daržinėj nuąibos. Jms Švisti ir pilkieji nevido

Stirnos pulkais vaikštinėdavo, o briedžiai nai, kad ir- nenorėdami, turės pasitraukti, atgal

ūkio su išsikerojusiais ragais, kaip koki karaliai, iš

iškeltas akstinu ir yra įdėję į Danci

[mtas kaltinimas, kad eko go uostą daug ąuUjonų

ėda.

Vilkams vis tiek bartinius ląįkus ir girtipraeitį, paklausė:

'•
Stoiga
blyki

*

tolėjo Jurgiui

tis. ’Sulaikęs,
mesti vilkams. J?
<

. .oįĮ.a

Tad gelbėtis rei

.:'

mių-

Šiai* taikais, jei visoj apylinkėj ne tik, kad

kp,

vfl*

bet kurmio ir pelės nerasi?

Susijuokė vynu ir atsakė:

•

— Ne, dėdė, tokių nebūtų daiktų dabar ątsir ^;

b tia. liti
nebepanorejusi ilgiau lenkarna vergauti, visa tai pati
padarė. Neieškojo J. Ę. Bū
eys ir jo bendramaniai vie
: 's A.?’

.? v'-

■

taigoj ir devynięliktojoį
platino laisvama džioj.”
grindines mintis perspaus.■ Tuo' Įttįkū
diname.
č,
' '
rasti gocįalistpi ne tik
“Bedieviai norėdami su
stengė lengvinti darbinį
stiprinti savo eiles, (rašo ypatingi skaitė dvarinin padėtį, bet ją dar
“Darbininkas”)
įvairiais kai, fabrikantai, kuriė turė sakydami: ' juo darįii
būdais stengiasi patraukti į jo Į daug ląiko dr pinigų. rams blogiau — juo
sąve darbininkiją. Bedieviai Lengvo būdo dvarininkai ir gėriau, nes dąrbininfcį/
beskaitydami pasitęnkįnįjnąs gręįčiaų^
įvairiais būdais įrodinėja, fabrikantai
kad darbininkai pas juos ra tuos raštus virto bedieviais. šaulį prie suirutės priveė
sią išganymą, jie prižada Bedieviai galvodami, kad valdžią į mūši] ranka^M
pagerinti jų vargingą padė nereikia po mirties nei dan dųo5tį. Daugelis nesusipratusių gaus, nei'pragaro, stengęsi
“Iš baisybių (rašo tol
darbininkų įtiki jiems. Nors susikurti sau rojų ant že
“ Darbininkas’*) darbiu
\
bedievių vadai kalba apie a- mės.” ,
kus išgelbėjo katalikų
kiplėšislžą kapitalistų išnau Tuo būdu darbdavių ir
jai. Jų žymiausi yrąį|
dojimą darbo klases, tačiau darbininku santykiai pradė
doinas Muller, Schoriėr
jie patys nėra geresni už ta bedievybės skelbiamais
Alst, Reiehensperger, M
kapitalistus.”
vadin. liberąlįzmb dėsniais tąlambert,
Mallinękač
Toliau straipsnio autorius pagrįsti.
Vindthorst,
Fogelsa
pasakoja kaip bedieviai, ža
Liehtenstein, vyskupas B
dėdami darbininkams “rojų • “Bedievybė atpalaidavo
|elėris, kunigas Kolpinį
žemėje” iš tikrųjų į di darbdavius nuo Dievo įsa
daug kiti], jie organį®
džiausias nelaimes juos įstu kymų, kurie liepia mylėti sa
vo artimą, taigi ir darbinin darbinipkus. - Suoifgapį®
mia.^ .
juos minėtieji katalikų
“Viduriniais amžiais tokių ką, kaip , save patį. Bediekėjai patys tarėsi su fal
fabrikų kaip dabar nebuvo.]|vvbė atpalaidavo darbdavius
nebuvo taipogi taip skurs-Į ir nuo bažnyčios mokslo, kaųtaiSj atstovaudami §
tančių darbininkų. Anais! kurs skelbia, kad neteisin jus tūkstančių darbiniu
laikais vietoj dabartinių fa-Į gai nutraukti darbininkui privertė fabrikantus h!
jeisti, pakelti darbininkė
brikantų buvo meistrai, ku-Į algos yra nuodėmė šaukian
ąlgas, sutrumpinti dąrbd
rie geriausiai mokėdavo sa- [ tį į dangti keršto,”
vo amatą ir, buvo pirmai-] . Prasidėjo baisausias dar ką, o darbininkų pipįi
siais darbininkais.
' I bo žmonių išnaudojimas,vy- inergaites ir vaikus išva
vo iš fabrikų ponų ver
Vietoje dabartinių darbi-1[ patingai Anglijoj, Prancūninku tuomet buvo meistrų ĮtaeL Vokietijoj ir Belgijoj, vės. Suorganizuotų dąi
mokiniai ir pagelbininkai. |[kur tik bedievybės įtaka ninku kįękvienamę
pės krašte yra šimtai
Kadangi darbo buvo daug, į aukštuomenėj ėmė stiprėti. tančių.. Vienas kūnigds|[
yra įdėjęs tuo yardu turiningą straipsnį, kuriu pa dievybę

nybes srį. rusų valdžia, nes

ta vienybę jau anksčiau bu
vo sudarę lenkai “ūgodov-

BūSio kata
likų bažnyčiai atsidavimas,
prakilnumas ir karšta tėvy
nės meilė yra tiek gerai ži-

eai,” kurie pirmutiniai po
lenkmečių caro sostui ir Mu
ravjovo bizūnui ištikimybe
ir meilę pareiškė. Jie par
davė Lietuvą už “caro si'
dabrinius,” gaudami už tai
mūsų krašte gubernatorių,
teisėjų ir kitokių aukštų
valdininkų vietas. Jie tylė
jo, kai rusų valdžia uždrau
dė lietuvišką spaudą, tikėda
miesi galėsią sėkmingiau
Lietuvos žmones lenkinti.

nomi, kad, rodos, mūši] aiš
kinimai būti] nebereikalingi.
Lygiai žinoma yra mūsų vi
suomenei lenkų link mūs ne
apykanta, kad būtų reikalo
dar pakartotinai spaudoj tai
pabrėžti.

“Bet gavę pripuolamai
Krakovo dienraščio “Dustrowany Kuryer Codzienny” š. m. liepos 19 d- nume-'
rį mes laikome savo pareiga,
to laikraščio šmeižtus viešai
pasmerkti. Nemanome, kad
šiuo savo rašiniu apginsime
J. E. tituliarinį Olimpo vys
kupą Petrą (tuo vardu kun.
prof. Būeys nūn tituluoja
mas), nes, kaip ikšiol, taip
ir dabar esame tikri, kad jo
jo kilni asmenybė ir nuveik
tieji darbai geriau už mus
jįjį gina. Bet skaudu mums,
kaip lietuviams ir katali
kams, kad Krakovo spaudos
sauvaliautoj ai niekeno ne
baudžiami drįsta šmeižti tą
visos katalikiškos lietuvių
tautos mylimą ir brangina
mą žmogų, tą visa siela ka
talikų Bažnyčiai pasišventu
sį vyrą.

%

iLštuompliktajĄ amžiaūS^

“Darbininkas”

:Lįetuv(^

y-

“ “Ugodovcų” pėdomis vė
liau ėjo visokio plauko “endekai” su Dmovskiais, Pil
sudskiais ir kun- Godlevskiąis pryšaky, valdžios pa
dedami stengėsi atstatyti
“savarankišką”
Lenkiją,
stengdamiesi į ją ir Lietuvą
inkorporuoti.

“Ir “Novoje Vremia” anais laikais didesniu malo
numu lenkus užtarė, negu
lietuvius, nes manė, kad len
ini padedami rusai lietuvius
lengviau “suslavins” ir “supravoslavins.” Kad tas ru
sų monarėhistų manymas
buvo teisingas, Vilniaus
krašto bųklė anais laikais
aiškiai rodė: lenkybės įtakai
pasiduodą lietuviai kaimie
čiai ne “lenkais” bet gudais
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o meistras vienas; negalėda-1

“Kad skaitytojai lengviau

SHmdavo sau. pagelbminkų, ir pagaliau po dvidešimt va
versti pakartoti vieną — ki- įne nuo pat pirmų kunigys
kurie drauge buvo ir jų mo- landų, o užmokestis už tą Mainco vyskupas Keifį
tą lenkų šmeižtų tariamą] tės, dienų, nė vėliau, nes tais vių kunigija atsidėjusi glo
| kiniai. Pasimokinę to ama- i darbą buvo toks menkas, ris laiko ypatingai svą$
“faktą” Koktu mums tai] pačiais metais (1899), kada bė katalikus gudus. Ji ture- '
|to dešimts ar daugiau metų, kad darbininkas vos galėda darbininkų gerovę,nes jig
dandi: bet esame tikri, kad | buvo įšventintas kunigu bu jo tam pilnų ir neginčytinų
gerai išmokę savo amato, iš vo vienas pramisti.' Darbi- są jo broliai Kristuje.
visuomenė ne tik nekaltins] vo išvykęs į Šveicariją teisiu, kaip ir šiandien jas
no ir per ts laiką laikrascius I laikę egzaminus jie tapdavo] ninkams neįstengiant išmai sako: Darbininkų klausic
mus už tai, bet vienbalsiai [ (Frvburgą) studijų tęsti ir tebeturi.
tinti savo žmoni], vaikų, ba iš esmės yra gyvybės kl
pritars mūsų reiškiamam pa-] Rusijoj negyveno. Frybur- “Kaip žiūrėjo “Novoje redaktoriayo, profesoriavo meistrais.
ge J. E. Būčys išgyveno iki Vremia” į lietuvių teisėtus ir net išbuvo metus Univer Meistrai ir pagelbininkai, do verčiami jieima grūstis simas. Jis lygus su Irii
sipiktinimui.
“Pirmame puslapyje mū 1901 meti], kada išlaikė eg reikalavimus, vaizdžiai rodo siteto-rektorium. Taigi, ne*-Į buvo patenkinti, labai darb į fabrikus darbo ieškoti. Bet būtinais gyvenimo reikale
sų cituojamo “Ilustr. Kur zaminus ir, apgynęs dizerta- toks įsidėmėtinas faktas. siškūbino J; E. vysk. Petras štūs, stengdavosi kaip gali Į ir tai mažai kuris gaudavo kaip štai: maistu, -Mira
yer Codz.” po “maršalko”] eiją. gavo teologijos daktaro Karią vienas Peterburgo “karjerą daryti,” (kaip ma geriau, sąžiningiau at- vietas, nes dąįjg buvo norin- žiais, butu. Be to, jig_Pilsudskio ir gen. Konaševi- ] laipsnį. Grįžęs Į Lietuvą, lietuvis pasaulietis inteli prikaišioja “D. K. C.”), o i likti darbą, todėl darbas Į čĮų, p pareikalavimas ma- tięk platus, kiek gausi
čiaus — (pikčiausių Lietu vienus metus profesoriavo gentas nunešė “Nov. Vre- į Romą buvo pakviestas tu-1 mielu noru buvo jiems duo Įžas. Moteris,-arba margaite darbininkai, palyginti ŠH
įgavusi fabrike vietą, bijoda- tais luomais. Iš vienfed
vos priešų) atvaizdais stam Seinų kunigų seminarijoj, o mia” redaktoriui Suvorinui pęs Marijonų kongregacijos damas.”
h 902 m. buvo pakviestas pro- straipsnį, kuriame buvo aiš generolu.
“Laikui bėgant, (tęsia to Įma, kad jos neišvarytų, tu- sės jis liečia būtinus
biom raidėm parašyta:
“
Taip
atrodo
“
U.
K.
C.
”
l
Ifesorium
į
Peterburgo
Dva

kinama, kad lietuvių tautai
liau “Darbininkas”) išran Įrėjo atlikti ne vien savo dar gaus reikalus, o iš kitos
“ ‘Polakožerca O. Buczvs
visuomę
reikia leisti savoji abėcėlė iškelti “faktai” objektingos damos įvairos garo mašinos, bą, bet ir patenkinti fabri- gausingiausią
tainym ambasadorėm Litwy rišką Akademiją.
’ iŠ
w Watikanie!’ (“Lenkų ė- | “Dėl visiems žinomų ptie- spaudoj vartoti. Rašiny bu tiesos šviesoj. Belieka dar motorai. Įsisteigia fabrikai.]Įko bedievių ponų kūno gei- klasę.
dikas-tėvas (sutrumpinta) [žasčių, Dvasiškoji akademi vo aiškinama, kad reikalas tarti keletą žodžių apie tą Meistrų vietas užima fabri- [ dubus, tokiu būdų jos už Krikščionybė grąžinoj
“II. K. C.” rašinio dalį, kuri[kantai, kurie darbo nemoka | duonos kąsnį turėjo atsiduo bailinkijai žmogišką. <ve
Būčys — slaptas Lietuvos ja anais laikais buvo visiš eina tiktai dėl raidės. Gir
pasiuntinys prie Vatika koj lenki] įtakoj ir, žinoma, di, raidė rusų galybei ne paliečiama*- istoriškos datos, ir neina į darbą. Darbą at- di darbdaviams su siela ir bę. Krikščioniškoji
sutelkė gausingose įstgįg
no!”) Jau tas vienas antgal- Į J. E. Būčys tos Akademijos kenks (panašiu tonu savo paimtos iš Bažnyčias istori-][ lieka mašinos ir nei vieno (kūnu.
vis pakankamai parodo, ką j profesorium nebūtų tapęs, reikalus tame pat laikrašty jos. Rašinio autorius pasi amato nemokantieji suvargę “Taip darbininkai įkrito milžiniškus išteklius
pasak “II. Kur. Codz.” ir lenkų autoriai gynė).
rašė inicialais “X. dr. A. l darbininkai. Darbininkų pa į tikrą pragarą į jie dirbo, tingi] darbininkų reikafei
ir- kuo būdu rašinio autorius [jei,
į
iš šito aiškiai matytai
“Paskaitęs tą rašinį Su- Z.” Iš to - seka, kad po A. |reikalavimas sumažėjo. Daug, vargo po dvidešimt valandų
savo skaitytojams nori pa būtų buvęs “Stolypino tar
*
pas,” ar “lenki] ėdikas.” vorinas atsisakė jį dėti, a jo Z. raidėm pasislėpęs asmuo jų liko be darbo.
į parą, tik tam, kad kaip bedieviai, kurie visur įį
sakyti.
“Kuo gi, anot, “H. K. C.” [Nebuvo jisai niekeno “far- autoriui, girdi, šitaip pasa yra ne tik kunigas (X=
nors pramistų, p jų žmonas, si esą darbininkų priet£
Inu” nė “ėdiku,” bet tik sa kė: “šiandien jūs reikalau xsiądz), bet ir aukšti] moks kad visas “II. K. C.” raši
dukteris pasiėmė fabrikų nepadoriai . veidmainių
J. E. Vysk. Petras yra pa
nys yra melas, šmeižtas, is ponai, darbdaviai savo gei Bedievybė ir jos didieįįį
rodęs savo tariamą “lenki] vo tautos ištikimu sūnumi ir jat tiktai raidės, o ryt Di lų daktaras (dr.). 3
Bdimą,” kuo jiems “nusi katalikų Bažnyčios atsida džiojo Kunigaikščio parei- “Bet menkas, turbūt, jo terinis riksmas ir prasima dulių tenkinti. Taip buvo lai įmetė darbininkus ®
“mokslingumas” (kaip iri nymas — tos klaidos jo au elgiamasi su darbininkais rą pragarą.”
kalto?” Pirmučiausiai Kra vusiu tarnu, kai dirbo sun kalausit!”
kovo laikraštis kaltina jį kų profesoriaus ir visuome- ’ “Suvorinas iš dalies buvo aukščiau išaiškintas viešasis torių'dar vaizdžiau budina.
tuo, kad jis, girdi, “Stoly | nes veikėjo darbą Peterbur- teisus: ne Didžiojo Kuni dorovingumas), jei jis neat Taigi, baigdami—klausiame]
gaikščio, bet nepriklausomy mena, kad žodis “Į?ilioquė”) po raidėm pasislėpusio lenpino mokykloje ėdė Lenki.|ge ir gimtajam krašte, .
ją ir žudė atgimstančią Lie “Su a. a. Arkivyskupu J. bes lietuvių tautą veikiai ne po Koųstaptinoolio susi kų gatvės organo uolaus
tuvą” (!!!). Pasak to lai Matulevičium, prel. A, Dam pareikalavo ir ją pati sau rinkimo pradęta. vartoti, bet ‘ J informatoriaus. ’ *
keturiais ąmžiais vėliau — “— Kas tamsta esi, šau
kraščio, “Tėv. Būčys nuo] brausku, 'kan. Prapuoleniu, laimėjo!
“Taip atrodė pirmoji da ir tai ne visoj krikščionių nus “mokslo” vyre, drąsus
pat pirmų kunigystės dienų,] kan. Tumu ir kitais rišo J.
t. y. nuo 1899'm. priklausė E. vysk. Petrą pais laikais" lis “D. K. C.” priekaištų, bažnyčioj, bęt iš pradžių tik Į * * tiesos riteriau,' ’ ’ Bažnyčios
' 5
prie ištikimiausių Stolypino] ne “rusi] caro Sidabriniai” liečiančių “Stolypino mo vakaruose. Silpnai p. A. Z. teisių ir jos dogmų “gynė
tatnų,” drauge su a. a. Ar-j bet artyino meilė, kuri mo kyklą” ir lenkų “ėdimą.” atmena ir Bažnyčios istori jau?” Kodėl baidaisi atkivyskupu J. Matulevičium^ ko tamsuolį apšviesti, klys Nė kiek ųenuosakesni ir visi jos chronologiją, jei tikina, Įskleisti pasauliui savo “švie
•prel. A. Dambrausku, Al- tančiam kelią parodytu riti kiti priekaištai, ypač tie, ku kad Konstantinopolio susi- sųjį” veidą? Sakydamasis
eut įpn.i Į’rapuolepiu ir. ne J. E. vysk. Petrui prikiš- rie daromi J. E. vyįk. Pct-- riųkįmas buvęs 36^ ne 381 “atidengiąs koytas vokiškaihietuviŠ^os politikos, ”kodčl
r
Į /
’
“ūžt carosidabriniu® titta, .kad jis V suardė Garde riii l&ip' kunigui' aiva 'pa• metais.*
išdavė Gardelio ir Liublinu lio ir Liublino uniją” (norsįžaidusiam katalikų Bažny
“Šiaip tos istoriškos klai- Įnerigriebi kitų priemonių,
jam už tai tik gai&
tei®«, -.tvarių ię įog. ■ dos, rasit, būĮų be didesnės kaip tik melo ir neapykaųV"Ua;’’ ten4radĄrt|avo
-4
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L.D.K.VyteutopamWmM
Šiemet sukanka 500 metų nuo
mirties Lietuvos' Didžiojo Kuni
gaikščio Vytautą Todėl šiog gar

KOLONIJOS

bingos sukaktuvės yra minimos

ROCHESTER, N. Y.
Liepos-mėn. 20 dieną Rocheste> bįznieriai surengė pikniką. Vipelną paaukavo naujai įsteigtai
tuvių parapijos mokyklai. Grypelno gauta v6Q0. Kadangi mūparapijos išlaidos, iš priežasties
olų, didelės, tai mūsų lietuviai
mieriai, matydanri~reikalą prišl
ijo šu parama. Dar šioje kolojoj tiek pelno nuo piknikų ne
rve, Daugiausia būdavo $300 ir
i retenybė. Už tokį pasidarbamą vietiniams biznieriams reikia
įti gerą žodį, bet dar būtų gekad lietuviai, atsimindami,
id mes visi esame broliai, tos pa
se Šeimynos nariai, paremtų tuos
himiąrins pas juos viską pirkdaDaugelis mūsų biznierių tiek
Briiįgę, kad net gaila. O dėlko?
Kt$kąd mūsų broliai neremia j
U>a permažai remia. Pamirštame,
btl pirkdami pas savus biznierius
sniame patys save. Labai dažnai
jgiršti iš mūsų brolio lietuvio ne
plonų pareiškimą: “Tiek metų
irkau pas žydą, jis man patarnaįi gąrai, gaila, — Jaet nemanau jo
įmesti.” Broliai ir seserys, kiekĮenaš biznierius stengiasi patarMrti geriausiai. Jeigu įvyksta ko
te klaida, visada mūsų tautietis
iznierius stengiasi pataisyti, nes
įekyienas nori gauti daugiau kotemerių. Tad remkime juos, nes
žaittB remia!
gjĮ «r-- * ■ •
‘Padidinimui virš minėto pikniko
elno biznieriai suaukavo sekan-

jį
f.L .Gnrskis ir Milevičius, mėsitakai,$20.00.
&£ Jonaitis ir Kairys, pieniai,

Kanapickas, duonius, $10^
4. įJP.- Paluikis, saldumynų savimkte $J0,00. .
L-M. Kulbis, minkštų saldainių
®5.0°. L-Gečas, kietų saldainių savi,
nfi* *

LM^Dilis, minkštų gėrimų sav.,

U BROLIAI IŠEIVIAI

J

imOs Ūkimas, jos laimėjimai ir neta, jos sielvartai ir bėdos Joms ri
ji J>0 abejojimo, rupL Jums taip
rupi, kad Tėvynėje taurautų ir
Btų teisėtumą* ir laisvė. Jus taip
Sęktnat priespaudos nevalių ir ne
f sauvaliavimų su Švenčiausiomis
fę teisėmis ir laisve. — Jus norite,
te toli bodami, kad ir plačiųjų maįtklrti, pažinti Tėvynės buvj, koks
favmoj yra. — Sitais visais at
■Ka Jums labai yra pravartu iė

į - “Dartinink&ą”
e

fey

v 22. R. Sherelis, anglių ir koksų
komp., $10.00.
21. J. J. Braknys, fotografas,
$10.00..
22. B. Pikielis, mėsos pard., $7.,
23. P. Jodviršys, saldainių pard.
$10.00.
7
:
.
24. J, Mateika, barzdaskutis,
65-00.
*25. J. Mociejūnas, ’ drapanų
krautuvė, $10.00.
26. S. Mociejūnas, drapanų san
dėlis, $5.00.
. J
27. D. Jokšas, valgyklos sav.,
$5.00,
28. F. Eismontas, mėsos pard.,
$5.00.
’
Pikniko darbininkams nuošir
džiai ačiū! Daugiausia pasidarba
vo Jonaitis, Kairys, Butrimas.
Taipgi ačiū P. Mileriui, J. Levic
kui, P. ir S. Kazakevičiam, M.
Bartuliui, Al. Vezeliui, P. Gribaičiui, J. Kavoliūnui, V. Styrnui, P.
Rogaišiui ir kitiems visiems darbi
ninkams kurių vardų nežinau.
Ačiū užmanytojams. Tikimės,
kad ir ateity pasidarbuosite. Z .

JARBININKAS” yra tikriausia*
Įtinę Lietuvos gyvenimo veidrodis.
IARBININKAS” ugdo tiekos ir
fr***teąĮBININKAS” moko neapkęsti
Šilo* smurto Ir niekinti dldvaV

'Bet ne tik Lietuvoje yfe mini
mos šios garbingos lietuviams su
kaktuvės, bet po visą platųjį pa
saulį, kur tik randasi mt|8ų brolių
lietuvių, kurie brangina Lietuvos
praeitį, neištautėję ir nepardavę
svetimtaučių įtakai

Štai jau artinasi rugsėjo 1 d.,
kurioje įvyks didelės iškilmės, tai
yra paminėjimas 500 metų mirties
sukaktuvių Didžiojo Lietuvos Kunigaikšičo Vytauto. Kadangi šios
kolonijos draugijų didžiuma nuta
rė dalyvauti šioje iškilmėje, taigi
turiu pranešti kad tvarka bus se
kanti :
Pirmadieny, rugsėjo 1 d. 10 vai.
ryte, šv. Kazimiero bažnyčioje bus
atlaikytos iškilmingos mišios šv.
už sielas žuvusių už tėvynės' lais
vę kareivių. Po pietų 12 30 vai.,
ytet'ijnkris į parapijosi svetainę,
ant Greene St„ kur lauks “busai”
ir susėdę važiuos į Waterbury. Ku
rie važiuos savo privatiškais auto
mobiliais taipgi turi atvažiuoti
prie parapijos svetainės ir kartu
su visais važiuoti. Kurie važiuos
busais turi iškalno nusipirkti ti
sietus. Jų galima gauti pas kiek
vienos draugijos atstovą. Tikietų
kaina $1.00.
Brangūs šios kolonijos lietuviai,
ruošdamiesi prie šio svarbaus tau
tinio paminėjimo, pamirškime par
tijas ir asmeniškumus, bet visi be
skirtumo kaip tikri Vytauto ainiai
dalyvaukime jo 500 metų mirties
sukaktuvėse. Daug kartų mes ren
giame savo draugams įvairas su
kaktuvių paminėjimus^ kuriuos
susirenka daug draugi: ir pažįsta
mų ir teikia įvairias dovanas bei
linkėjimus. Jei taip gerbiame savo
draugus, tuo labiau turime pagerb
ti mūsų tautos didvyrius. Nors
mes gyvenam šioje išeivijos šaly
je, bet atsiminkim, kad “Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais
norime ir būt.” Gerbkim didvy
rius mūsų, tautos! Visi šios kolo
nijos lietuviai neatsilikite, bet
'ruoškitės dalyvauti rugsėjo 1 d.
Waterburyje, kur įvyks patodavimas miesto gatvėmis ir po paruda
vimo bus milžiniškas muzikalia
programas ir patrijotiškos prakal
bos.
_
V

lėsime laiką praleisti ir pasišokti.

, Rugsėjo 7 d. įsidekime į galvą
W. Lynno ir apylinkės lietuviai,
kad įvyks, lietuvių pastąngomte su
rengtas apvaiksčiojimas 50Ū m. su
kaktuvių nuo
Vy*? ' . r/'' .
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“ĘARBININKO” KAINA
Amerikoje metams ...»
Pusei metų
Lietuvoje metams ..

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

. A.

>*
*
• •♦•••••

TJ*ilsėt metų

• •

)
)

.

'

•

"DARBININKAS"
•
z. .

. KINĄ DU KASTU SAVAITĖJE

4

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

. ,

/

Kainą:

mcįaręs
Lietuvoje metams ....... A......................

»$2.50
.'........... $3.00

Vąja$Į9 ĮDetu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
. . Reikalauk pasižiūrėjimui.
-—---- ---------- - -----
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SPAUSTUVĖJE
i SPAUDOS DARBUS
NAM01HŠ KAINOMIS.
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South Boston, Mass.
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Misalis, Povilas, kilęs iš Širvin
tų valsč., Ukmergės apskr.; Ameri
koje jau 22 m., Amerikos armijoje
sužeistas, gyvenęs 1401 Parade St.,
Erie, Pa. Paieško broliai Adomas
ir Vladas.

Beieria, Liudvikas, 1894 m. gy
venęs Boston,"Mass.-ir dirbęs cuk
raus fabrike. Paieško Oskaras Gofmanas iš Mažeikųr
Bliumas, Antanas, Petro ir Ju
lės Novorovskos sūnus, 1880 m.
vedęs Karoliną Darotanytę, Ame
rikon atvykęs 1912 m. ir gyvenęs
pas J. Bernotą, 804 Bank St., Waterburv, Conn. Ieško duktė Elena.
; Janušas, Leonas, vedęs su Kaži,
miera, 1927 m. dirbęs Bostone cuk
raus fabrike ir gyvenęs 103 Third
St., So. Boston, Mass., turįs vaikus
Kleopą Alofeą ir vieną dukterį. ,
Paieško sūnus Leonas.

*?■

■
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kaimo, Šėtos valsč., ieško motina if
Mikas Keliauskas; ; .
■ Pumputis, Juozas, kilęs nuo Ra
dviliškio, gyvenęs Nanty Glo, Pa.,‘
.Amerikoje apie 23 m.
Levanas, Ignas, Jono sūnus, gi
męs lj88 m., kilęs iš Krakių vai.,.
Pakarklių kaimo, Amerikon atvy
kęs 1910 m., 1924 m. gyvenęs 124j
W. 18th St, Los Angeles, Cal. Ieš
ko brolis Balys.
■ Bitieris, Adomas, apie 40 m. am
žiaus, 1913 m. gyvenęs pas J. Ur
boną 1191 “C” ar “E” St., So.
Boston, Mass.
Sližys, Baltrus, iš Stirbučių kai
mo, Platelių v., Kretingos apskr.,
Amerikon atvykęs 1913 m., gyve
nęs Easton, Pa., tarnavęs Ameri
kos J. V. kariuomenėje, dabar neya gyvenąs Nėw York’o apylinkė

Vitavičitts, Rapolas, Amerikon
atvykęs 1903 m. ir apsigyvenęs
Boston, Mass. Paieško žmona Ju
se.
lija.
Genys, Justinas, apie 40 m. am Ieškomieji arba apie juos ką
žiaus, kilęs iš Trumponių kaimo, nors žinantieji maloniai kviečiami
Aluntos valsč., Utenos apskr., A- atsiliepti į: Consulate General of
merikoje apie 20 m. Brolis Povi Lithuania, 15 Park Row, New
York Cfty
las neturįs jokių žinių nuo 1914
m. (10-1328).
Pnodokas, Pranas, iš Misfttaų Julija VitaviČienė ieško savo
kaimo, Girkalnio valsč., Raseinių vyro RAPOLO VITAVIČIAUS,
apskr., Amerikon atvykęs 1908
kuris išvyko iš Lietuvos Ameri
gyvenęs Latvrence, Mass., Mounds- kon 1903 m. ir apsigyveno Bos
villet W. Va. ir neva Dlinois vals tone. Prašoma atsiliepti arba su
tybėje, — nuo 1923 m. tėvas jokių teikti bet kokių žinių apie ieško
žinių apie ieškomąjį neturįs (10- moj i Consulate Genanti of Lith1229).
uania, 15 Paark Row, New York
ty» ar ŽOfas, Ignas, kilęs iš Lai- Crty.
žuvo* valsč., Mažeikių .apskr. Amerikoje apie 20 m., seniau gyve
Mandagumas mažuose da
nęs 92 First St., New York ar
Brooklyn; neva tarnavęs Ameri lykuose saldina gyvenimą;
kos kariuomenėje ar laivyne ir nu dideliuose—daro jį kilniu.—
skendęs jūroje; turėjęs žmoną 0- Bovel
ną; paieško motina Morta. (10W».
Jakttnis, Jonas, apie 40 m. am
žiaus, Amerikon atvykęs 1914 m.,
Amerikos Ltetatfų R. K Vius
vedęs, gyvenęs 1921 m. 2205 Wood goninkų Sąjungos arimas iįmet J.
Stn PhiTadelphia, Pat. Motinos var vylra antradieny, rugpiūčio 28 d,
das Marijona. Kilęs iŠ Vievio val lietuvių parap. cvetainlj, Mehasčiaus. Ieško brolis Aleksandras noy City. Seimas pnridfti lygiai*
(101389).
pirma vai. po pietų.
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SpaadaviMus, Bernardas, kurio Infbrmaeijų dėlei fneldfin ad- ^
adrėaaa TŽ29 m. buvęs P. O. Bos resnotis ' Mp. A. Grigaitis, 406 W.s j
15, Royaltovn, Vermont Ieško Mahanpy Ave^ HaUMy^^e '*. 1 * s •-£
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Spaudos komisijos nary?
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riNKAMIAUSIAŠ LAIKRAŠTIS DARBiNiNKiMS

K

FinagojovM, Dtnitrijus, Amerikon atvykęs 1918 m. į 1816 Third
St, Supęrior, Wia. Jį gerai pažinojęs. Samueli* K. Sulrius, 393
Chartięre Avė., MėKees Rocks, Pa.
Paieško pamotė Anastazija.

■ct-

aĖKAĖ KAlKEAgTrS^ TIKRIAUSIAI GALI
-piGELBKTPDKEBiNINKUT SURASTI
KKEIUS IR BffDUS VADUOTIS

— Tai dar prieė Didijj Karą pi*
fial finom** fr visų mylimas, dideli*,
IARBININKAS” tiesia kelią T«vy paveiksluotas,
grafus
aavaltrafti*
Į Įteiriesnį rytoją.
MS altini*.** Jto nos* tarnau
staRBtNINKUI” visur ir visado* ti visai katallkUkajal vt*mwn*nei,
Ate?)* |moniq refkalaL
OfonNKAS” turi labai Įdomias
“Šaltinis’’ eta* MarljainpoUJe (Lie
tuvoj) ka* sarsite 20 didtihj parisWG>iO sypsenab.”
foMININICAS" yra darbo Imo plą, ir kaltuoja metama Lietuvoje tik
8 litus, o Amerikoj* 2 doleriu.
Įr tettūzentą laikraftt*.
MHOŪnNKA” redaguoja protao- “Šaltini*" nori tapti dvarinlą tlltu,
ąį. DOVYDAITIS.
kuri* junetų viso* Lietuvos *ontM M
MM* kedUrirsMI "DARBDUV aavo tautiečiai* Amerikoje.

»»

Tenebūna nei vieno lietuvio,
kurs liktų namie. Tenebūna mums
priekaištų, jog mes nemokam
gerbti savus didvyrius ar neturi
me praeities. Kiekvieno dalyvavi
mas įrodys, jog dar pas mus Vy
tautei dvasia, jog mes dar galim
būt garsingais, kaip anais Šimtme
čiais, jog męs dar galim atkeršyt
už mūsų sostinės padarytą skriau
dą, jog mūsų tautos vardas gali
skambėti ir skambės po šalis pla.
Čiausias.
>

,

-

■ąbainyitę.

i'MMMi

-

dainos ir prakalbos. Kalbėtojais
sutiko būti: Lietuvos atstovas'Ainerikai p-nas Balutis, Gubernato
rius, miesto burmistras (majorasir lietuvis aldermanas p. X Bendleris.
Vietoje .ir kolonijose bus
pardavinėjami Vytauto ženkleliai,
kurių kaina 35c. Ženklelis bus vie
toj bilieto .tikieto), įėjimui į sa
lę.
■
Ši švente, žinovų nuomone, bus,
i jei ne didžiausia Amerikoj Vytau
to 500 m. mirties paminėjimo šven
tė tai bent viena iš didžiausių. Vie
nybėje — galybfe.
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Susikaupkim Vytauto dvasioje,
Kas Jį padarė taip garsiu? Kas prisiminkim praeitį ir susirinkim
Jį iškėlė taip aukštai, kad net bu Jį pagerbti, Waterburyn rugsėjo
vo apdovanotas “Galybių valdo 1 d. (Labor Dav).
i
vų ”.ordenu? Jo paties darbai, Jo
Iš Centro Valdybos darbų v
pasiryžimas. Vytautas dėjo visas
Jau visa vasara, kaip dirba vy
pastangas, kad tik būtų Lietuva
riausioji
komisija iškilmių klausi
didi ir garsinga.
mu. Jos nenuilstamas pirmininkas
Vytautas dėjo visas savo pastangerb. kun. Valantįejųs, nors ir už
gas Lietuvą garsindamas, mes tik
imtas parapijos ir mokyklos dar
atvykim į Jo
padarykim vieną
bais, tačiau padėjo visas pastan
Jubiliejaus Iškilmes Waterbury.
gas'suruošti šią šventę kuo iškil
šios iškilmės turi būt kuoiškilminmingiausiai.
giausios ir skaitlingiausios. Šitas
Po pirpao susirinkimo, kurs įvy
suvažiavimas ne tik sustiprins mū
Šilauskienė - Gečauskaitė, Anta
ko dar žiemos metu, vyriausiu
sų lietuvių dVasią, bet ir parodys
klausimu, buvo suorganizuoti visus nina, Valterio ar Vlado žmona, Asvetimtaučiams, jog ir lietuviai
ConnėeticuCo lietuvius, šis klau merikon atvykusi 1910 m., gyve
moka gerbti savo didvyrius.
simas jau išspręstas. Iš visų kolo nusi Sturgeon, Pa. Mirus tėvui
Jei vokiečiai, latviai, net ir len nijų gaunami pranešimai su tei. Petrui, jai tenka ‘palikimų dalis
kai mini šį Didvyrį, o kodėl ne giamais atsakymais. Chorai daro sulig testamento. Paieško motina
mes? Kodėl mes numojam, gal ne repeticijas ir ruošia debiutuoti su Teklė iš Jonavos.
Michelkevičius, Jeronimas, kilęs
vienas, ranka? Ne. To. neturi bū jungtu choru. Proklamacijos viiš
Ukmergės apskr., Amerikon at
ti. Visi kaip vienas- nutarkim da sųr spausdinamos. Žodžiu entu
vykęs 1911 m. ir gyvenęs 32 Polyvauti toj brangioj, kiekvienam ziastiškai kolonijos atsiliepia.
Vėliausiame centro valdybos nėwn St., Plttsburgh, Pa. Tėvo
lietuviui, šventėj. Nelaukim kol
kiti mus paragįs, bet paraginkim posėdyj buvo nutarta galutinai vardas Alfonsas. Jeronimas neva
kitus. Tuo būdu mes galėsim pri programa.
A Tarnavęs kariuomenėje. Ieško se
sidėti prie surengimo. O surengti
Visi Connecticut’o lietuviai ren suo Marijona.
šventę, yra kiekvieno lietuvio pa kasi pupktualiai, 2:30 po pietų . • Gurevičius, Jonas, Amerikos
riigsėjo 1 d. (Labor Day) prie karo veteranas, gyvenęs. Wflkes'
reiga.
- Waterbury geležinkelių stoties.Vi- Barte, Pa. ir dirbęs kasyklose; ' *
Vieni dirba eentro darbą, kiti yPabrinkis, Adomas ir Aleksas,
siems susirinkus sudaroma eisena,
ra kolonijų komisijose, o mes tu
kuri eis didžiausion svetainėn gyvenę St, Louis, Mo., kilę iš Pau
____ ____ __
vteųjnfornui rim dirbti savo tarpe t. y. išaiškin
liukų kaimo, Šėtos valsč., Kėdai
. .
rifo “Itertižątar Adndnį^rMi ti šios šventės reikšmę.ir įrašyti į r(State Armory).
Programa prasidės 3 vai po. pie- nių apskr. Ieško brolis Juozas,
keliaujančių-sąrašus.
. ..
i Km-brite-Kasy^ kilęs išguliu-

K«a nedytą Jomyae Broltal-UtjorJ*
flal meilę ir priairUHmą prie rimto
«1M ialelče Lietuvos? Ka* nuolat po
taikytą patriotizmą ir kurstytu kataUkiikojo idealizmo ugnj?..

gįgps ir UrofyMtE H sero ptaM
Je! dar neesi saetaaltaę* su “Saki
|HS*“btrttataka*" kaftoojs nta.” parašyk, laitt* Kuo adresui
” MarijampoM, Lithuanla,
B* Uriuvoj tik 60 sriMrikODlikę “Šaltinis
vW)< IXj ■ūllpuiBinltll MSkO
ritesMtf Uttan nUMlę o nMplAMi dtUClAtt M

.
>*

šitie metai ypatingai yra' svar
būs, muųis, lietuviams. Šiemet su
Papartis eina lygiai 500 ?metų nuo mūsų
Didvyrio, .Vytauto Didžiojo, mir
ties. Šiemet mes turim pagerbti
tą mūsų ir XV šimtmečio Europos
Genijų.
XV šimt. pradžioj Lietu
DU LIETUVIAI IŠVAŽIAVO
va buvo didžiausia šalis Europoj.
AKADEMIJON
XV šimt. Lietuvos vardas skambė
MonteUof Mass. — V. Ba jo po visą pasaulį. Net puslauki
nių tautų, kaip klajūnų totorių,
kutis, gvv. 28 Martland Avė.
vadai laikė sau už garbę ir net
ir Petras Smetonis, gyv. 80
prievolę būti apkarūnuotais Vy
Melrose St. ketvirtadieny iš tauto,

•v

M. Jokub&Hč, rašt.

-

■; " vM?

Amerikon atvykęs
m., gyvenę* !"Jhrinaville, O. i
rbn, O. ar Firestone, Pa.
sesuo Mamelė Bubelienė,

,1

ATVAŽIAVO IŠLJETUVOS

NEW HAVEN, CONN.

4

> .t -
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L. D. K. Vytauto paminėjimas
,tarpe Amerikos lietuvi^ yra at vykę Coast Guard ąkademiliekamas įvairiausiais būdais. Vie jon, New Londįon, Conn.
ni surengia šokius, aptri koneėrtą,
*•
.
’
•
»
■ ■■ - —- 1 —
tretį išvažiavimą ir vi dėl LK. Vytauto 500 metų sukaktuvių
paminėjimo. Tokiais paminėjimais
pasitenkina netik mažos lietuvių
• '4c
Švedų
Amerikos
Linijos laivu
kolonijos, bet ir didesnės, kurioms,
“
Gripsholm
”
kuriuo
plaukė pir
rodos, būti) gėda pasitenkinti vien
ma
šios
Linijos
Lietuvių
Ekskur
tik mažais pąrengimaisl Vytauto
sija į Klaipėdą, birželio 27 d. at
garbei.
.
važiavo rugp., 4 d. sekanti LietuVienur šios sukaktuvės jau įvy vos imigrantai:. Balaišiutė Jad
ko, kitur dar tebesiruošįą apvaik vyga, į Chicago, III.; Dareškeviščioti. Šios kolonijos lietuviai ne čius Kazys, į Muskegan, Mich.;
miega, rengiasi apvaikščioti ti. D. DareŠkevičius Steponas, į New
K. Vytauto 500 metų sukąkttives. York, N. Y.; Grinsteinienė Leiba,
Paminėjimas įvyks rugsėjo mėn. 7 •į Kanadą; Šmulevičienė Freida, į
čL, Paul Lebell parke, Danvęrs, Kanadą; Šmulevičius Jokūbas, į
Mass., kurį rengia dvi didžiausios Kanadą; .Navikienė Magdalena, į
W. Lynno lietuvių d-jos: Sv. Juo Brooklyn, N.-¥.; Navikas Jonas, į
zapo ir Sūnų ir Dukterų draugys Brooklyn, N. Y.; Kralikienė Ieva,
tės. Programa bus įvairi: dainuos į Grand Rapids, Mieli.; šeštakoL. J. choras, solistai it solistės, vienė Jadvyga,- į Nevr York, N.
vaikų choras, geriarisi Bostono a- Y.; Majorovienė Teklė, į Plainpylinkes kalbėtojai kalbės, kurie lield'Black Hilk'^Conn.; Majoropaaiškįs apie visą Vytauto gyve vaitė Ona, į .Plainfield Black Hill,
' j- ’
nimą ir kodėl dabar mes brangina L- /
Conn'"/f*
me Jįjį. Po šios prdgfaino8 grfėš
7Tgera muzika, kur visi linksmai ga

Lietuvis

BRANGUS TAUTIEČIAI

•

#

mūsų tėvynėje Lietuvoje sų v&u
įtempimu, kad tik tinkamiau pa
gerbus buvusį Lietuvos genijų.

JUT VA
TAUTINĖ tlhtt

vienas-namuose, bet- vykime į n£
irimą,. vietą . apvaikščiojimo, kur
gausime progą patirti Vytautą
Lietuvos senovę, knr prisisemsipe
tos energijos,. ktirią turėjo mūsų
bočiai ir grįšime kupini gražių įspūdžių į namus.

;-7r-

Į-įl

*J±K

< ■

*_ ■

•

. -

*■

J
, </

V„<
a«

>.»-

: CanaaUo Gug&ą esąs yą&ą,
taipgi yra kritiškame padėjime.
Sąkpf-kad'jpfigelbėjo.tik sidabri
nė cigarėrų skrynutė. J ųo .vidu
rius suvarytą septynios kulkos.
Kiti du irgi sužeisti.
Spėjamą, kad Chelsea teismas
bus - ligoninėje ir visi trys būsią
nuteisti mirti.
Vienas ĮŠ jų buvo gaudomas
Bostono policijos ir kaltinamas apipLėšime paymasterio Ward Bakįng kompanijos.
,
Dėlko įvyko tarp gamblerių su
sišaudymas dar neišaiškinta. Yra
kelios teorijos. Gal paaiškės teis
me.

įsipirkti

karu, kpneąrty ir yąkarienę. Kleb.
kun. F. Virmauskis dėl "svarbių
priežasčių susirihkitoe7 nedalyva
vo, bet į komisiją sutiko įeiti ir
pažadėjo parapijinę ąyetsing sesi
joms.
>
Kitas susirinkimas įvyks ketvir
tadienio vakare. Į tą susirinkimą
nutarta kviesti mūsų šeimininkes
ir šiaip darbuotojus., Šeimines
pramogas norimą padaryti dideles
ir Įspūdingas. Tikimės, kad plačio
ji visuomenė komisijos darbą pa
rems ir gausiai Į vakarus rugsėjo
23 ir 24 d. ateis.

............. <
'*■
■■ ■!
■ ■ ■ J
Trečiadienio yakare, . 7 ;30, pobažnytrnėje salėje įvyks parapi 6,000 MOTERŲ ŽIŪBUO, kai
joj pikniko komisijos ir pritarė
NUSIKALTĖLES KORĖ
ju susirinkimas. Visi parapijos
Pp 8 dienas užtrukusio
pikniko prieteliai yra kviečiami.
I

teismo, Sofijoj pasibaigė by
la, iškelta vienai moteriai ir
jos dukteriai už tai, kad jos

prieš du mėnesius nužudė sa

vo kaimynę ir pagrobė jų pi
nigus, kurie joms buvo rei

kalingi

Abi moterys nuteis

pirkti.

LIET. VYČIŲ 17-708 KUOPOS
NARIŲ DOBEI

nusi

fortepionui

,NEW HAVEN, CONB.
L. D. 8. 28 kuopos atneštai* “
susirinkimas įvyks sekmadieny/
rugpiūčio 24, 1 vai. po pietų, Bąjk
nytinėj svetainėj, 889 Grett»'8A'<;;'
Kviečiame narius(es) ateiti, (Jarą į
proga užsimokėti duokles.
.

tos mirti. Mirties bausmė bu

vo įvykdyta pakorimu. Teis

Lietuvos Vyčių 17-tos Algirdo
kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks rugpiūčio 21 d. 7 r3Q vai. va
kare parapijos salėj, 492 E. 7th
St, So. Boston,
\_
Susirinkimas yra svarbus kiek
vienam nariui, todėl prašau visus
narius be ątsisakinėjimų dalyvau
ti susirinkime.
Taipgi norime priminti, kad L.
Vyčių centro raštininkas prisiun
tė ženklelių mūsų kuopai. Ženk
leliai yra auksiniai ir gan gra
žūs ir patariam kiekvienam na-

mo

sprendimo

rūmais

ties

laukė daugiau kaip 5,000 mo

terų.

Pasipiktinusios baisiu

nužudymu moterys, išgirdu-

sios teismo sprendimą triukšmmgaį reiškė savo pasiten
kinimą.

“MES MIRŠTAME IŠ RADO”
kilusio

Dėl

Rusijoj

Pietą

bado

prasidėjo

Odesoj

Neseniai

neramumai.

keli

tūkstančiai išbadėjusių, mo

terų,

RUGPIUČIO
-1944

vaikų

ir

darbininkų

ėjo

demonstratyviai

per,

miestą. Jis nešė didžiulį Le•
...
niuo paveikslą sU parašu:
“Mes

nebeturime \ duonos^

tegrąžina

mums

. Leniną*

Jam gyvam esant nepažino

me

bado./*

Paskui

ėjo di?

džįnliąi vąikų būriai, nešini;

plakatus su užrašais; “Mes

mirštame iš bado,”
išblaškę

strantai,

išplėšė

tris

Demon
policiją,

koperatyvus ir

pąsįdalino jame rastu mąįstu.

KARTU SU

■ .
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VILNIUI PASKOLOS NEBE
DUODA

Vilnius. —
tojus”

“Vilniaus Ry

praneša,

kad

visos

ligšiolinės derybos Vilniaus

miesto Londone 1923 metais

užtrauktai

paskolai

likvi

duoti nedavė jokių teigiamu
rezultatų.

EKtKAH
Patetialia

__

EXTRA!!

“Hymooth' išplartta HMIMi USkynu Pan«tHj) S
mą sustojimo vietą, 10 v»l ryte, rasotomis 2 vai. po pietą.
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BROOKLYN, N. Y.
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Federacijos Apskrit. išvažiavimas
x
nusisekė
•i“.

Tokįų išgamų ;ir šiaudadū-

j^Mūsų apylinkė susidomė
šių
katalikuose
atsirandi*
jusi Federacijos Kongresu.
Tai Amerikos katalikų jėgų Jei katalikišką veikimą Fe
nuvažiavimas. Šį kongresų deracijoje neaiškinsime i®
neųŽ^Įjpąune, pasiliksime iįlaikome už naujos gadynės
sigimėtiąią-— “liurbiais.”?
“liurbiais.
rytojų. Katalikų akcija Šv.Tėvo raginama ir palaiko Federacijos laukia daug
ma plečiasi po visą pasaulį. neatidėliojamų darbų. Svar
Kataliku akcija tai pasaulio biausi: draugijų sujungimas
■ *'
ąkcija “atnaujinti visa Kris ir katalikiškos spaudos pla
tuje.” Tad mūsų akcija tai tinimas. Labai svarstytinas
pasaulinės akcijos dalis. Fe p. Morkaus pakeltas’ suma
deracija mūsų apylinkėje at nymas “Garse” (rugp. 14
gaivinta. Jos darbuotė spar d. š. m.) Federacijos laikra
dai plėtojasi. Bet koopera ščio reikalu.
cija reikalinga. Jei visos lie
Sveikiname Kongreso de
tuvių kolonijos Amerikoje legatus ir linkime sėkmin
j^isidomintii ir įvertintų ka gos darbuotės. Jie suvažia
talikų veikimą, jei jiems rū- vę apylinkėje, kur kiekvie
getų Dievo Karalystė Žemė- nas- katalikas seks jų dar
'jfcir ar huno gėrovė, jos ne bus ir prisidės prie tų dar
galėtų nematyti Federacijos bų realizavimo. Kiekvieno
stiprėjimo būtinumą. Tu kataliko įiamai jiems atdari,
mios yra nekuriu, pastangos kiekvienas lai jaučiasi kaip
fvbotis parapijų sienomis, savas. Mes visi vieno Tėvo
vaikai, vieno tikslo vedami,,
tad dirbkime vieno Šukio
motina, tdrptaūtinė, taip laikydamies “visa atnaujin
ūsų veikimas privalo būti ti Kristuje.”

'

/.

Visos draugijos siųs savo dele
gatus. . Kongresam Svarbu, kad
grynai katalikiškos draugijos rim
tai susirūpino katalikų akcija.
New York CSty bus atstovaujama
kongrese. Dalyvaus ir kun. P.
Karalius, Atėitininkų atstovas Amerikoje. čia esama gerų katali
kiškų darbuotojų' ir visi aktyviai
kongrese pasirodys.
‘

-r’.-

*

Philadelphijoje. Jnomi nors girtai
si, bet nelabai pasidžiaugta. Pre
zidentas net spjaudėsi... Vysku
pėlis, sako, negražiai kalbėjo. Dosėtkas kalbėtojų bus ir Indiaf:
Grove, tikimės ten gražiau ka£
bės. ‘Vienybė” tautinį darbą diį

Rugp. 31'd. įvyks Dailės ir
Meno ratelio- svarbus susirinki
mas, tuoj po sumos, pobažnytinėje svetainėje.
Ruošiamasi prie
koncerto Brooklyne. Ratelio artis
tas Juozas Sabaliauskas atosto
gauja. Jis veda ratelio reikalus.
Jo amatas bažnyčių gražinfinas,
ir tiesa bažnyčias gražiai maliavo

je

■

Oras buvo neparastai gražus,
pertai žmonių dalyvavo virš 2,000.
Vėlas parkas buvo pilnutėlis. Ka
dangi Federacijos apskritis tą iš
važiavimą rengė naujos spaustu
vė Didžiajame New Yorke įkūri
mo, naudai, tai visos katalikų
draugijos tą dieną užleido Federa
cijai ir tik vienatinis tos rūšies iš
važiavimas Ir buvo.
Oras buvo gana karštokas, bet
ant kalno ir dar medžių pavėsyj,
davė susirinkusiems, iš miesto
aukštumos, gero malonumo ir ty
ro oro.
X
’ v
'
1
Apie 5 vai. žmonių jau buvo pil
na. Vietos standuose, kur parda
vinėjo gėrvmus ir valgius, dirbo
nušilę darbininkai juos pardavinė

dami Žmoneliai, paragavę tyro
oro, nepaprastu skanumu, valgė
“hot dogs” ir “ice cream” užsi
gerdami “sode.1’
Apie 5:30 po piet, p. Krušinskas, Fed. Apskr. pirmininkas, ati
darė programėlį. Pranešė, kad tą
išvažiavimą rengia ir kokiu tikslu.
Karalienės Angelų par. choras, va
dovaujant p. P. Dulkei, sudainavo
kelias dainasrpo kurių p. Krušinskas paprašė kun. J. Balkūną pa
kalbėti Kun. Balkūnas savo gra
žioje kalboje papasakojo apie nau
dą skaitymu gero katalikiško lai
kraščio ir apie naujai steigiamą
spaustuvę, kurios fondui yra šis iš
važavimas rengiamas.
Ragino
skaityti “Darbininką.”
Po jo kalbai Kar. Angelų para
pijos choras dar padainavo kelias
daineles: “Vilnius” ir Tautos
himną ir tuomi programas pasibai

BROOKLYN, N, Y.

VALANDOS:

8—10 A. M.

įei north sikth street
BROOKLYN, N. Y.

.-Iš rengiamo pikniko rekordų.

Kadangi ši parapija yra užsimo
jusi nors pirmutinį, bet tikrai mil
žinišką pikniką surengti, tai man
piknikij mėgėjui labai tas dalykas
parūpo. Tai aš patyst nosį, tai
Šen, tai ten, vis noriu sužinoti kaip
gi čia dirbama — veikiama. Gi su
žinojau, kad dvi storokos išlaimėjimų knygutės jau paplito po pa
rapiją. Būtent Emilija Klumbienė
ir Ona Šarkaitė pridavė Komiteto
nariui po dvyliką dolerių už išpar
duotas knygutes. Kaip jom dviem
taip greitai pavyko išparduoti tik
rai nesužinojau. Iš kitų girdėjau,
kad viena iš j\i būk ^pasigavusi

Svečias

'

Daubara, Daubarukas, St. Lukoše
vičius, A. Andraitis, ponios: Brangaitienė, Pazereckienė, Kivytienė,
Digrienė, Mikulskienė ir Dragūnaitienė. Kuriems priklauso dide
lė padėka nuo apskrities už taip
didelį jų pasišventimą ir darbą.
Pelno liks nemažai, kurs bus su
naudotas pagal pereito Apskrities
mitingo, nutarimo.

y*-.s
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tisą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri

kos lietuvių katalikių moterų Žurnalas, leidžia
Joje šalę Sttaipsnių ak-

tualiais moterų klausimais, Šalę žinių iš viso pa* šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky-

3) Na-’

4) Mandagumas, 5) Literatūros sky-

? ’ ritis ir ldtt

^MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
H viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
F yra toks, kad .po metų galima pasidaryti daili
k knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
fe te “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
fe
Užsakymus siųskite šiuo adresui

fe
'
“MOTERŲ ĘIRW
fe 9832 FF. 24 Street,
Chicago, IU.

Didžianšla LietnvlSkų Kalendorių
MW»tMr.»pan>tu^ ; ,

.

■.
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TeL Stagg 5043

Notary Pnbllc

M. P. BALLASING.
•

BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas
734 Grand St., Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
—m—
BALSAMUOTOJAS

ir 50c. “MOTERŲ DIR-

mų ūkis,

•

Nepagailėkite vaškams džiaugs
mo ir naudos!
.
“Saulutė” eina du kartus per’ /
metams 12 lit, pusei metų 61 lt,!
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje^
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje,
mėnesį 16 pusi, didelio formato^ ra
ir kitur metams 15 lit., pusei metrims mėn. 2ltį. 80 cent. Amerikoje'
tų 8 lt.
Adresas: Jurbarkas, “Saulutės
Administracijai.
..

turės pasitarimą su vietos veikė
jais. Svarbiausias klausimas ka
talikų akcijos propoganda ir visu
katalikiškų draugijų sujungimas
po Federacijos vėliava. “Katali
kų akcija ir Federacija” paskai
tą kongrese skaitys kun. J. Balkūnas. Apie Vytautą Didįjį skai
tys paskaitą p. L. Šimutis.

Ona Sakalauskaitė susituokė
(rūgs. 14 d.) su Richard A. MoyMoterų Sąjungos 24 kp. išva
lan. Karalienės Angelų bažnyčioje.
žiavimas įvyks sekmadienyje, rug Gaila, kad mūsų lietuvaitės išteka
piūčio 24 d. Forest Parke, Brook- už svetimtaučių. Šioje parapijoje,
rodos, penkiasdešimtas nuošimtis
sutuoktuvių įvyksta su svetimtau
čiais. Kiek gi lietuvių veda sve
timtautes 1

Moterų Sąjungos pramoga

riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata,

<

" V

E>

Federacijos Kongreso
pradžia

Fed. Kongresas prasidės su pa
maldomis 9t60 vaL ryto. Mišias
laikys Fed."pirm. kun.1. Albavičius su assišta. Pamokslą sakys
kun. ^. Pakalnis. Dalyvaus apy
linkėse dvasiškija su Msgr. Duffy,
vyskupo pavaduotoju, pryšakyjy
Buvo ir iš tolimesnių
Po pamaldų-atsidaro kongresas.
kolonijų
Pirma diena praeis, sveikinimais,
Teko patėmyti išvažiavime net mandatų tikrinimu, prezidiumo
iš Nevvarko kelius lietuvių veikė rinkimais ir valdybos raportais.
jus, kaip tai: A. Kazlą, J. Žejnaitį,
Prieškongresinis pasitarimas
p. Stanšauską ir kitus.
Rap.
Rugp. 18 d. Federacijos šulai

'

rys. Atsiųskite 2 doL
r. VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir

-

“Saulute” daili, turininga ir pik. :
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži< t
Domieji mūsų rašytojai ir dailinin-.
kai
-ūiS

MNMI
h"■
ntHAnfe
Ri

ką veikia Amerikoj katalikės mote

mas Moterų Sąjungos.

hCllll IITEf”

y M®.*’ -I

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti,

Išrašydinkite Jūsų
brangiems
vaikams

Dvi Kregždutės

•

r.

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai
Mažųjų Globojai ir
Geradariai!

C. BROOKLYN, N. Y.

daug darbavosi p; Kružnakas ir J.
kucevičienS.

1—2 & 6-8 P.M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

tąjį mūsų geraširdį Daktarą Ven
cių. Girdėjau, kad Klumbienė jau
kitą knygutę pasiėmė. Vargiai ją
kas besubytins. Tai ne viskas. Tik
ri cūdai. — Rožančynės savo kle
boną ubagu padarė; — atėmė vi*
sus tikietus ir išlaimėjimo knygu
tes. Tai matote kas darosi Centrai
gė.
•
n Brootyyno padangėje. Tai tik pra
Prie surengimo šio išvažiavimo džia. Toliatl8:bus daugiaus. Tė-

ba, bet mes nemylime jos drau^
Stud. Jonas Baltusevįčius iš
gų... Iš jos draugų, mes ją pažib Mildred, Pa. svečiuojasi pas kun.
tame.
J.Šf. Balkūną. Studentas lanko šv. Bo
Pas Dr. B. Vencių
e naventūro kolegiją. Jis tarp ame
rikiečių augęs, bet gražiai lietu
Kun. A. Šmulkštys sveeiavoąį
viškai kalba. Kun. J. Kasakaitis,
pifaeitoje savaitėje pas Dr. B;
Pittstono klebonas daug lietuvis-,
Vencių. Po Fed. Kongreso gerb£ kos dvasios jam duoda. Jis domi
svečias gal vyks pas kun. Ambtt
si Federacijos Kongresu, ir daly
tą, Hartford, Conn. Venciai, be
vaus jame:
.............
rods, susilaukė šeimos. Ši šeimąSutuoktuvės
gražiai lietuviška.

-

9

Daflėir Menas

ŲĮtet Nfeaenfeioks pUmitafebuvo

tęs ir nesirūpina bažnyčios
ir tėvynės reikalais.
Mylįs
Dievą ir Tėvynę katalikas
rūpinsis trūkumus Federa
cijoje prašalinti ir stengsis
katalikiško veikimo, dvasia
įkvėpti ir užlaikyti. Gana
jau laisvamaniai įsisiūbavę
spaudoje ir draugijose lietu
vybę ir tikėjimą žemina ir
neigia. Išgama nepaiso tau
tybės ir šiaudadūšis tikybos.

fe.

Dalyvaus Kongrese

t “Vienybė” kasmet ruošia pik-;
nikus įvairiose vietose. Rūgp. 17
d. Cohnecticut apylinkė paruošia
Ihdian Grove, netoli New Haven,.

Jr ekonominė organizacija.
Politikon kišasi tik grynai
faktūriniais sumetimais ir
tėvynes gerovės reikalais.
Tik tas Federacijoje nema
to nieko gero nė naudos, ku-

(kampas Unlcta Avė,)

Rugp. 3 d., Didž. New Yorko
Fed. Apskrities įvyko didžiulis iš
važiavimas į Forest Parką.

'■

> Mes visgi tikimės, kad šis
Vytauto Didžiojo meti] kon
gresas ras kelius užsimoti ir
Apimti visą katalikišką vei
kimą lietuviudse Amerikoje,
taip kaip dirba Katalikai
Veikimo Centras Lietuvoje.

4fl0 GRAND STREET

Šiuomi pranešu gerb. lietuviams
katalikams kad esu gavęs “Darbi
ninko” agentūrą, kuris šiuo laiku
yra New Yorko ir Neur Jeney lie
tuvių kolonijų organas. Užrašau
“Darbininką,” priimu visokius
darbus ir pagarsinimus. Visi lietu
viai katalikai malonėkit kreiptis
paaMnane, o visi būsite patenkinti.
Laiškais ar asmeniui šiuo adresu :

JURGIB TUMA80NM,
1966 R 91 St, Brooklyn, R. Y.
* ■' -j?-

