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Jam Padaryta Didelė ir Pavojinga
Operacija .
•'
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sinuodijo kraujas ir turėjo
piauti koją. >
>
Baisi tai nelaimė. Ir tik ačiū Aukščiausiajam mūsų
garbingas Vadas kun. K. Ur
bonavičius sveiksta ir stiprė
ja. Pradžioje buvo manyta,
kad reikės dar daugiau pjau
ti, bet dabar, išrodo, kad to
nereikės daryti. Tai tik žmo
nių karštos maldos palaiko
jo gyvybę.

Pereitą penktadienį, rugp.
29 d., susirgo ir nuvežtas li
goninėn kun. K. Urbonavi
čius, LDS. Dvasios Vadas ir
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, Norwood, Mass. Vidu
dieny nuvežtas į New England Deaconess Hospitakir
tą pačią dieną jam padarė
pavojingą ir didelę kairės
kojos operaciją. Nupiovė
Kun. Urbonavičius “miręs”
jam kairę koją žemiau kelies.
Ketvirtadieny pasklydo gan
: Jis jau nuo seniai turėjo
dai Bostono apylinkėje, kad
žaizdą ant mažojo kairės ko
kun. K. Urbonavičius “mi
jos piršto. Buvus ant to pirš
ręs.” “Darbininko” redak
to apačioje užauga. Ją.piaucijoj asmeniai ir telefonu
. damas sužeidus pirštą. Išro
klausė apie šimtas* žmonių
dė mažmožis. Vėliau pasiro
“ar tiesa, kad kun. K. Urbo
dė, kad ne. Padaryta žaizda
navičius mirė?”
negyjo.’ Pereitą metą kada
kun. K. Urbonavičiui darė Paklausimųljuvo iš Brigh. appendicitis operaciją ligo ton, Dorchester, Roxbury,
ninėje buvo užgyjus ir toji o daugiausia tai iš So. Bos
tono. Visiems atsakėme, kad
žaizda,
bet vėliau vėl atsida.
- Z'* • I « . •
.6
neteisybė ir kad kun. K. Ur
Kreipėsi pas gydytoją ir bonavičius sveiksta. Žinoma,
' tas pareiškęs, kad tai nieko tai stebuklas, kad po tokios
- ...
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didelios irpąyojiųgos opera-

VISOSE LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE^
PAMALDOS
/

KUN. H. VAIČIŪNAS DŽIAU
* GIASI “DARBININKU”

Bendras paminėjimas įvyks kate
droje ir svetainėje

Nutarta V3
mirties sukai
Pereitą antradieny, vaka-i sekmadienyį-1
re, bažnytinėje svetainėje, S. Bostono KatodĮ
Bostone įyyko A L. R. K. mis, paroda gii
Federacijos Apskričio D. L. nomiš ir praka
K; Vytauto sukaktuvėms mi nėję. < : 1
nėti komiteto susirinkimas.
Kadangr tni
Dalyvavo atstovai iš Lowell, pripuola Vikį
Montello, Nonvood, Cam mo sukaktuvės
bridge ii* So. Boston. Iš dva
reikštas
siškių dalyvavo šie kunigai: glijos 1 ~
J. ŠvagžJvs, F. Juškaitis, F. Vilnių vaduoti
Virmauskis, F. Strafcauskas Tikimės, kad;
ir svetyfe H. Vaičiūnas Cice jos AnglijčS ^
ro, Jll. lietuvių parapijos kle •dys savo nusts
bonas; .
* ’ . vjungtu balsu į

Ketvirtadienį, rūgs. 4 d.
kun. H. Vaičiūnas, didžiulės
Cicero, III. parapijos klebo
nas, išvažiuodamas iš Cam
bridge, Mass. ir negalėda-i
Inas asmeniai su “Darbinin
ko” štabu atsisveikinti, tai
nors telefonu pareiškė savo
džiaugsmą “Darbininku.”
Jis sako: “Darbininkas” yra gel-iausiai redaguojamas
laikraštis. Jis tinka inteli
gentams ir darbininkams.
Tad linkiu, kad jis rastųsi
kiekvieno lietuvio namuose.”
~ Padėkoję gertv klebonui
nž komplimentus ir linkėji
mus ir mes jam linkime lai
mingos kelionės ir Sveikatos,
dar ilgus metus darbuotis
■Kristaus vvnvne.
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PRANCUA IŠVIJO LAIKEAŽTI- NINKĄ HEARSTĄ

Iiuį kad Vitoij
musų ir kad m
materialiai
•- • •savi
'17•

Par^žfas.-^-Prancijos val broliams padež
džia mandagioj formoj “pa tytiįlėšriųjųį
prašė” p. Hearstą išvažiuoti Tą
iš Prancijos už tai, kad jis fšąutumir^B^
Vokietijos spaudoje pakriti rodykime
kavo jos'valdžią, Be to,
Praneiją vis dar negali pa^
miršti Hearsto už paskelbi
mą slaptos sutarties
tarp
- j/ - ♦*$
' -■

ŠIMTAI UŽMUŠTA

vaizdo nebuvo Š*oje
Santo Domingo, Dominic- toki padarė vakar
an Republic, nigs. 4. — Pra audra. Susisiekimu \
neša, kad vakar vakare apie kilto.
10 vai. kilo baisi viesulą ir
Respublikos prez. Thųji
Santo Domingo miestą visiš paėmė į savo lankas geibi
kai sunaikino.
mo darbą.
Spėjama, kad 900 žmonių
užmušė, arba sužeidė.
Viesulą siautė 4 valandas.
Kamai smarkaus vėjo nuneš
ti nuo pamatų ir sugriauti.^
Per 10 metų tokio baisaus

Kubos, Floridos ir
valstijų pakrančių gyvęh
jai nusigandę, kad ir jų.
užkluptų audra. Bet spė
ma, kad šį kaitą tos vie
bus aplenktos.

Maskva.
Rugpiūčio 19
d. Lietuvos eskadrilė laimin
gai, be nusileidimo, pasiekė
Maskvą ir nusileido centraliniam aerodrome. - . .
Juos ten pasitiko Lietuvos
pasiuntinybės personalas, už
sieniu reikalų komisariato ir
aviacijos karo jėgų atstovai.
’ Majoras Gustaitis, eska-

drilės vadas, pareiškęs, i
eskadrilė buvo ore 4 vaL
min.’ Skridimas apvykę^f
puikiausiai.
'■ '
• Lietuvos lakūnai apžiū
įžymesnes vietas Maskvoj*
kituose didesniuose mietą
se. Atgal skrenda rugp.
d. Taip rašo Lietuvošlpj
da.
.

... .* ii

Į-f f-Į.

1 fl

?>./•;’ Naujo Šeinio RhHttailiyMM
_ r- 1931 Metaia
il Fržnkfurgarbingas vadas pajuto dide-l
Rygos. —Paskutinių lai- dose ir. koncerte ir prakalbo-Į me žuvo 10 žmonių. Kiti su Berlynas.
ter Zeitung,” svarstydamas Varšuva. — Lenkijos’prėO
J
’žeisti
Šių žinučių rąžėjas turėjo Įkų liūtys padarė didelių se.
lį kojos skausmą.
- dabartinius santykius tarp Moscicki paleido seimą. Mą*|
Penktadienio ryte dar at-Į progą lankyti kun. K. Urbo- nuostolių Vidžumėj. Patvilaikė šv. mišias, bet staiga navičių:
pereitą šeštadieny, no upės, ties Valmieru pa- KLAIPĖDOS UOSTAS BUS ŽYMIAI PATOBULINTAS Lietuvos vyriausybės ir tyt, kad jis tą padarė miiitajį
Klaipėdos krašto, pažvmi, rio diktatoriaus marš. Pi$3
koja sutino. Pašauktas gydy- Į Kaip nustebau, kad įėjus į tvinusi upė Gauja užliejo
tad klaipėdiečių pareiga y- sudskio veršiams.
tojas, specialistas, kuris pa kambarį mūsų Vadas ištiesė miesto gatves. Nukentėjo ūKAUKAS. — Rtfgpiūčio amatininkais, teclmikais bei ra ginti Klaipėdos krašto
Nauji rinkimai įvyksi||
tarė nieko nelaukiant vežti į ranką ir pasisveikinus juo-Į kininkų derlius,
mėn. 2 d. susisiekimo minis- iiižinieriais, išskyrus apribo autonomines teises, tačiau sausio mėn. 1931 m.*
ligoninę.
• - . Į kaudamas sako: “Tai jūsų Žemgalijoj derlius labai
teris p. Vileišis pasirašė su tą specialistų skaičių. Uosto didžiausia jų pareiga yra šiaušia tik mulkinimas, hėS|
Toki tai tos nelaimės isto- Į sportas be koj os. ’ ’ Nesitikę-1 geras.
tartį su dantį firma “Ilojga- ipagilrniroo iki 8 metrų gilu sudaryti tiltą tarp Lietuvos Pilsudskis seimo nenori.
rija. Paduodame ją smulk- Įjau, kad po tokios operacijos |
ard” ir. inž. Markūnu nau- mo darbus, krantinių grindi ir Vokietijos.
Laikraštis
•
*meniškai, kad skaitytojai ži- taip greit būtų sustiprėjęs.
,i
jam
baseinui
Klaipėdos
uos

mą,
jų
aprūpinimą
geležin

pastebi, kad šis tiltas galįs Per pirmus penkis šių
. notų ligos ir operacijos prie Po to, tuoj pradėjo klausinė EMIGRACIJA Iš LIETUVOS
te
pastatyti.
“
Ilojgaard
”
keliais
ir
kėlimo
prietaisais
imti lengvai suardytas ir tų mėnesius išgerta Lietuvį
žastį, ir kad nesinaudotų J ti apie “D-ką” ir LDS. sei-l
DU
KARTU
SUMAŽĖJO
firma Lietuvoje jau yra ge atliks miifisterija. Šie dar kad esama veiksnių, kurie degtinės už 3(50 tūkstafij^s
gandais.
mą. Sako: “Antanai, pa
rai žinoma: ji pastatė tiltus bai susisiekimo ministerijai norėtų tą tiltą susprogdinti. litu daugiau, negu pereitau®
Kada kun. Urbonavičiui kviesk mano vardu į LDS.
7
.
'ffijįB
darė appendicitis operaciją seimą kun. A. Šmulkštį ir Per liepos mėnesį iš Lie per Nemuną ir Nerį ties atsieis dar arti dviejų milijo Todėl, visų pirma, turėtų metais per tą patį laiką, jffl
/
I
būti pašalintas nepasitikėji
Šv. Elzbietos'ligoninėje,
iaij kun. J. Balkūną, kad atvyk-1 tuvos emigravo 346 žmonės, Kaunu ir dabar tiesia Tel nu7 litu.
r
mas, kuris viešpatauja tarp MASKVAMšISTAUg
rašėme, kad mūsų vadas turi tų su referatais. ” Taipgi pa-1 būtent: į Jungtines Ameri šių—Kretingos geležinkelį.
ŽAIBAS SUDEGINO
Klaipėdos ir Kauno. Klai
diabetes ligą arba paprastai tarė pakviesti ir kitus dva-| kos Valstybes 101, Argenti Visi darbai — geležies be
ARTĖJA
I
30 NAMŲ
pėdiečiai turėti} mėginti pa
vadinama ‘ ‘cukrinę. ’ ’ Gydy siškius ir svietiškius.
Į ną 78, Urugvajų 65, Kanadą tono krantinių ir uolų pasta
r .
56, Braziliją 28, Meksiką 9, tymas ir kita — rangovų tu
Paryžius. -— Chambary a- vesti savo kūrybines jėgas
tojų pripažinta, kad žmo-Į
Į • Kun. K. Urbonavičius pa- Palestiną 8 ir pietų Afriką
Roma. — Rugpiūčio 2 aj
rės būti atlikti iki U)32 me pylinkėj siautė smarki au- valstybei. Valstybiniam ben
gus iš tos'ligos negali išgyti, Į geidauja, kad į šį jubiliejinį
■
’’’
Romoj pasirašyta Sovietu®
1. Palyginus su birželio mė tų spalių mėn. 1<L Darbų dra.• Žaibas
laikraščio
uždegė ir sude dradarbiavime,
o tik prisilaikydamas nuo
Į LDS. seimą suvažiuotų kuo- nesiu, liepos mėnesį emigra
talų prekybos sutartis d||
vertė sutartimi num&tyia gino 30 namų vienam kaime. nuomone, išnyktų kasdieni
kaikurių valgių gali pratęsti
džiausio palankumo prindgĮ
daugiausia delegatų iš visų cija kiek padidėjo. Birželio
5,187,126 litų. Mokama bus Pasiliko sveikos tik bažny niai smulkūs konfliktai, ku
savo gyvenimą.
I kolonijų.
mėn. emigravo tik 319 žmo kasmet po vieną milijoną li čia ir klebonija. Siaubo ap rie kitaip, gali privesti prie( pu. Italijos vyriausybė
Be to, kad ir mažiausia
žadėjo .garantuoti ir 75^
I
Daug lankytoją
į nių. ,
tų iki 1935 metų galo.
imti gyventojai išbėgiojo į sunkių tarptautinių kompli
žaizda ne taip greit užgyja
kredito
Rusijos užsakyk!
Kun. K. Urbonavičių kas Per šių meti} mėnesius iš Prie darbų rango-, ai turės visas puses, nežiūrėdami ne kaciją. •
kaip sveiko žmogaus. Spėja
mams Italijoj. Prieš sūta^
__________
lanko apylinkės dvasiš- [Lietuvos emigravo 4^44, naudotis mūsų darbininkais, paprastai smarkių liūčių.
ma, kad dėlto ir kun. K. Ur dien
ties pasirašymą Sovietų at
Įkiai ir taipgi nemažai svie- pernai per tokį pat laiką
1
- - --y '
--- '
bonavičiaus' kojos, kad ir ma
N. y. ^KILMINGAI SVEIKINO
„■
•
•
stovas buvo priimtas patiet
ža žaizda negyj o. Nuotouž- Itiškių profesionalų ir pa-1103^5 žmonės. Tokiu būdu
PRINCU08 LAKŪNUS [šiais metais tuo pat laiku,
STEIGS BEIONy FABRIKĄ
Mussolini ir manoma, kad
Įprastų darbininkų(ių)..
Neu
York.
—
Rūgs. 3 d.
o Į kaip ir pernai, iš Lietuvos
PLUNKBNA8, PUras, Padotll
grynai prekybinių. reikąlų
prancūzų lakūnai Dieudonne
Į Daugiausia žmonių, kurie i
..
KLAirtDOJ
buvo aptarti ir kiti abu kris
emigravo du kartus su vir
ku,
ir ybo-1|
Coste ir Maurice Bellonte
I
nenori
varginti
perdaug
ligo■________ '
■----------------------- •
Hm torą jridiMt, Mrdnodtin U
y
štu liečią santykiai. Šutas
šum mažiau.
Knjpkitfs ypttR- U
laifningai pasiekė New Yor| nio, teiraujasi aį*iė jo syeikačiai
priduodama
dideli
Paskutiniame
Klaipėdos plėsta. ^Bekonų fabriko stei
■ v
į
art* rilyklt. į
ką.
čia
jie
buvo
iškilmingai
/^^Gfarantuojam M»l Įtą .telefonu
ir asmeniai! kun. K. Urbonavičiu.sį ypač miesto*tarybos posėdyje bu gėjai numato kasmet pa
reikšmės, nes Italija gattMJ
priimti ir pasveikinti.
w
pgĮ MOlttūgt- [“Darbininko” redakcijoj ir
savo pramonės dirbiniu^1
vo
svarstytas
Bekonų
fabri

šiandien (ketvirtadieny) ne^
Bf te tikrai earopllskersti apie 30,000 kiaulių, iŠ
Į
klebonijoj.
_________
% Iš Prancijos jie išlėkė po didelę rinką. Tik tenk*>
kM plunkanti Ir
paprastai gerai jaučiasi ir y- ko miesto skerdykloj įrengi
kurių būtų pagaminta bekppnkM. ApUnkjrteitą pirinadienį ir padare a- bejoti, ar Sovietai ItalQ
ktt Maaį Niaft | Leidžiant šį uDarbininko** |ra viltis, kad su Dievo pagal- mo klausimąs- Tą fabriką no
'

/*
'*

z.

..

Bet pereitą savaitę

mūsų J

t
Stora LKPEB’Š.'“
Pe^er Co, M OMtsner
St, Boatdn, Maaa. (Chatmcr 8t
•tat il Sunuaar 8t Ir yra mtot!
Vaihinatoo gt. arti Jordan-Marth
Dag^Kraatarta. ant kaapo Bed-

kul

urtxm»v^ntti nsirapmęs
LDB. fe&it ir “6-tų” .

pų eksportui į Angliją, o iš

| numerį į spaudą kum F. Juš-|ba pasveiks.
Įkaitis pranešė apie kun. Ur-ĮI ;Dabai* kufi. Urbonavičių
Įbonavičiaus sveikatą vcliąu-Įparapijoje pavaduoja kun.
•šias žinias. Jis pareiškė, kadiF. Norbutas.
y

c

*

ūkinin
sfi anglą ka

ri įrengti Kląipėdoąt

kų grupė kartu

to skerdykla turėtų būtipriu- viti pritarė.
■•
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Rugsėjo 4 d. jiedu išlėkė į kitų

bus

kitoki,

kraštų atžvilgiu,

ŪM

jį

pitalistais. Tam tiksluimiėR- taryba šiam sumanymui gy- Dalias, Texas pasiunti paža daug žada padaryti uM|

* A-*.

t'

pie 4100 mylių į 37 valandas. atžvilgiu

liekamų — konservų. Miesto

■ •

’•

dėtą dovaną
* •_ >

*•<*.

t

mų, tačiau maža tepiMCf

Valeųiškių

Dižono Įaūfce, \keletas begiganančių

kaime

Kazio sūnus Julius, tetarė- avių MaŠnių kaime.

viena
tris

/'»* audra.
pradžioj

nakčia

papiovė

tuos damas

kumelius. ■ Reikta - ata-

Rug- tinkamiems

valdžios

orga

aprivesti.'

pavojumi.

Kai

metų,

užsimanė kad šiek tiek toliau ilgi kri-

Tėvai

keletą dienų buvo

sųžėĮė savu mylimąją ir slapstėsi

daug ūkininkų labai tankūs krūmai nuvertu gi*
^^Šentėjo.
Apyiinkiniuose rių vietose, tai ėmė veistis

Liepos 22 d." vidurnaktį
pigimuose buvo matyti gaią- vilkai. Juk tai rimtas pavo
jis sugrįžo įgavo tėviškę, už
pašvaistės. Vienam kav jus gyvuliams laukuose, o yrišo gyvenamojo namo durte
|toe Buknaičių ūkininko Gai- pač miškuose; gi žiemą bus
r' padegė tą trobesį, o pats
įliaųs naujai, pastatytą darži- nemažas
pavojus ir žmo
pasislėpė rugiuose, 100 mętr
^bąjftadra į padebesius iškėlė nėms.
rų atstu nuo-gaisro, ir klau
po apylinkę išnešiojo. Įsisėsi, kas darysis degančioje
'sukusi į rugių lauką rugius
tėviškėje. '
'
TRENKA PERKŪNAS
jpągavusi išnešiojo po apy. Kada liepsna buyo apėmu
? ųnkę. Vienas žmogus, pa- Ližai, Pasvalio vai. Lie si visą trobesį, namiškiai
? niatęs smarkų lietų su per- pos 30 d. per pietus užėjo au vargais negalais išlindo pro
kūnija įlindo į ;*ugių gubą dringas lietus su ledais. Per langus. Visas tėvų turtas su
^pasislėpti; tačiau buvo ki- kūnas trenkė į ūkininko M. degė, nes nieko nepavyko iš
lemta—perkūnas tren- Baliūno ‘tvartus ir daržinę. gelbėtu Nemunaičio polici
kaip tik į rugių gubą, Kilo gaisras, kuriame žuvo ja suėmė piktadarį sūnų,
įįį$r buvo žmogus. Subėgę keletas gyvuliu, visas paša kurą prisipažino, kad jis tė
ras ir visf ūkiški padargai.
^žmonės gesinti nustebo baiviškę padegė iš keršto.
žmogus Nuostoliai siekia 4,000 litų.
įtįą.-.reginį pamatę
Triobesiai buyo neapdrausti.
įBU.buvo apdegęs
NELAIME SU VYTAUTO

BROLIŠKA MHELfi

-

PAVEIKSLU

riaonte matėsi

keti

Auksinio
(Graikų Mythologijoė' Biuj

gšisraL

pas Visus nuostolius sunku nur

|SkLkp

Mažeikius šiemet kaip
įF-kitais metais vis daugiau
pradeda
suvažiuoti vasarą
įfJtaleįsti ir Ventos pakraš
čiais pasigrožėti.
Čia kas
■ ą^pmadienį būna po vieną
(kitą gegužinę ar šiaip šven"tę, jubiliejų ar kongresėlį. . •

ĮVAIRIOS KNYGOS

neleido. to keletas galvijųpavių; Ho-

Tuomet sūniia pabėgo iš na

apylinkėje nams rimtai susirūpinti vil
mui

Audra su perkūnijai ki}

19

lumėnų kai-

Girdėt,

Maldų Rinkinėlis, juodais
viršeliais ----- ——_.$1T5-1.25

sakyti.
n^Tgnaa VTT.KMynciA.T

BAUJA LINUS
•

— *

Rugsėjo 9 d. Vilkmergėj
Linkuvos valsčiuje (Šiąuių apskr.) žmonės jau rau buvo didelis gaisras. Sude
na linus. Tai ankstyvas li- gė Trimtaskio gyvenamas
narovis.
. ’ .namas, kluonas ir piltis.
Nuostoliai dideli. Gaisro
priežastis nežinoma.

Ntaterysta ir Šeimyna. Ver
to J. Gerutis . ........ ,
40a.
Gamtos PradUamokilia
Dr. A. yilftUiaj.i ,-^
____ 50e.
Limpamosios Ligos ir kaip
nuo jų išsisaugoti! Paraiv
negyvoji ramta: lemi, va*,
dud, oras. Parai! J. Baronas_ 50a.
Patrimpo Laiškai. — Uleido
Kun. A Miliuku____ L^... 60a.
MeOB (Poema). Patart M.
Gustaitis - -----_______ 15e.
Nauja Skaitymui Knyga —
(Dalis II). Su paveiksiais.^..75e.
Vienuolini Luomą. Verti
Kun. P. Saurusaitis _____ __25e.
Vaikų Knygeli - ra pa- ?
veikslais
80»
Mano Patyrimai Didžiojo!

IŠPABDUODA GAUTUS
MIŠKUS

Rokiškis. Kaip girdėti, dau
gumas ponų, kurie atgavo
savo miškų dalis iš valdžios
sulig naujuoju žemės refor
mos įst. pakeitimu skuba išparduoti.

Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo kapelionaB kan. Jarulaitis išeina į dimisiją ir
ruošiasi senatvę praleisti tė
viškėj netoli Šiaulių, prie
vietos bažnytėlės.

tas. — VėrtŠ Kun. P.
saitis .. ...
XXIX Tarptautinis
VUITAS VERČIA KRYŽIUS šių meta Vytauto Didžiojo
ristinis Kongresas. į
“Dzien. Wil.” 178 Nr. ra jubiliejų, pastatė viduryje kun. Pr. Bučytę M. I.

trijų kilometrų nuo
Luokės JanapilėS link Vy šo, kad netoli Marcinkonių savo sodžiaus kryžių, kaipo
tauto paveikslo vos neištiko Kašėtų kaime nesenai vienas paminklą. Kryžiaus apatinė
didelė nelaimė. Pasibaidžius: ūkininkas savo žemėje pasi dalis ąžuolinė,’ viršutinė ge
paveikslo nešėjo šaulio ark statė cementinį kryžįų. Po ležies.
liui ir smarkiai pašokus iš kurio laiko atvyko Marcin Pašventinimo iškilmes įvietos, - paveikslas buvo iš konių vuitąę Kulieša, kuris vyko rugpiūčio 3 d. Buvo
mestas porą metrų į orą ir iš kryžių užantspaudavo, b storastijos prašyta, kad leis
ŽIAURUS ĮVYKIS
daužtas iš nešėjo rankų. Jis /įjaskui'įsakėijo statytojui ta kryžių viešai šventinti,
Kasčiūnai, Vanagų k. šioturėjo nupulti .ant kelio, kur sudaužyti į gabalus, grasin kaipo paminklą Vytautui
nis dienomis įvyko šiurpus
krisdamas būtų sudužęs ir damas, kad Jei tųjįeišpildy- Didžiajam. Bet neleido. Po
itfųtikmas. To kaimą gyvennukentėjęs nuo arklio pasa siąs, jis pats tai padarysiąs licijai vietoj apžiūrėjus ir
Igną Švambarį, apie 70
gų. Tačiau garbės sargybi ir statytojas turėsiąs jam viską ištyrus, leista? šventin
Betų senuką, 4 šūviąis lovoj
nis, Upynos šaulių būrio val- sumokėti ryšy su tuo pada- ti tik kaipo paprastas kry
ppint| nušovė,
dybos pirmininkas, sėdėda
£ Policijai aišj£rnant,.iš dažius be jokid parašo.
mas
ar
manydamas^nuėjo.' Taofelis_
-/J
reo nepaklausė įr kryžiaus ne
vikriai
ir jo sėbrai—-švogeriai Bro
šventino ŠvėhČionėlių klebo
nių surišo, ir labai sumušė. ru lekiantį Vytauto paveiks sunaikino.
Vuito elgėsiu nas kun. A.’Jakovams, ku
lą
ir
išgelbėjo
jį.
nuo
suduži

Taofelis pasididžiuodamas
žmonės labai pasipiktinę.
ris ta proga pasakė gražų
mo.
Palydovai
praleido
šiur

kaimynams sako: “Kažin,
nurodydamas,
Taip^rašo^-Džien. WiL” pamokslą,
ar spės brolis nuvežti gyvy pulingą momentą. Paklaus Mes gi gaiiįe paaiškintai, kaip reikia kryžių brangin
VILKŲ AIBĖS
tas šaulys, iš kur toks jo vik
g^Į&audondvaris, Kauno ap. bę į Braziliją.”
rumas ir akylumas, kukliai kad Marcinj^ųių vuitas Ku- ti ir juo gintis nuo visokių
Bronius,
išvažiuodamas
.Čia priviso vilkų, kurie praatsakė: “Juk aš buvau lietu lieša nėra jau toks ^bedie priešų.
dejo
labai kenkti ūkinin- negalėjo žmoniškai atsisvei vių kariuomenės ulonas..,” vis.” Kašąt^ę jisvnuvertė Po to buvo p. J. Dilio pa
kinti su giminėmis ir drau
kąms. Šv. Jono naktį neto
kryžių ne todėl, kad jis yra skaita apie Vytautą Didįjį,
gais;
labai
sujaudintas
bro

li? Raudondvario vilkai suOPEROS ART. RUTKAUSKĄ katalikiškas simbolas, bet kurią- skaitlinga - publika
lio “vaišėmis,” sirgdamas,
draskė trejetą kumeliukų ga
IŠTIKO NELAIME
todėl, kad jis buvo pastaty rimtai išklausė. Paskaitai
iškeliavo.
Dabar
gauna
tė

mykloje. Birželio 30 d. LukKaunas. P. Kutkauskas tas lietuvio ūkininko ir ant pasibaigus, visi sugiedojo
vai
laišką,
kad
sūnus
Bro

šikkaimyje vilkas mėgino du
vasaros atostogas paprastai kryžiaus buvo iškaltas lietu Tautos himną.
nius,
ilgos,
sunkios
ligos
iš

kartus pagriebti avį iš kaipraleidžia Viduržemio jūrų viškas parašas. “Dz. Wil.” Pažymėtina, kad šias ne
vargintas,miręs.
.
įtaęnė8,' bet kadangi tai buvo
pakrantėse, Žuano kurorte, reikėjo dar ir tas pažymėti. paprastas iškilmes pagerbė
Vidurdienis, tai netoliese dirKaip mums praneša, ant savo atsilankymu ir kitų
KUN. KRUPAVIČIUS “RYTO” kur gražus Rivieros oras ir
‘Basieji lauke žmonės vilką
pilna ramybė. Bet šią vasa kryžiaus buvo iškalta tik vietų jaunimas. Pav., iš
REDAKTORIUS
■nuvijo į girią. Vieną naktį
rą p. Kutkauską ištiko nelai statymo data ir pažymėta Švenčionėlių ir Męžionėlių
Kaip
žinome,
buvęs
Lietu

fifeai čiužda, gyvenąs Lakas pastatė,'daugiau nieko. buvo atvykusios net organi
mė
—
jį
sukandžiojo
beždžio

vos krikščionių demokratų
Biankoje pas girininką, užnes. Smulkesnių žinių tuo Kryžių vuitds Kulieša pir zuotos jaunimo ekskursijos.
partijos
lyderis
kun.
M.
fcimanė paerzinti vilkus; nu
tarpu dar nėra, tačiau spėja miau nuvertu ir paskui jo Visi po to gražiai bendrai
Krupavičius
prieš
porų
me

ėjęs į girią, ėmė vilkiškai
ma, kad p. Kutkauskas grei atskiras dalis antspaudavo, asijinksmino.
tų
buvo
išvykęs
užsienin,
iš
fctaugti. Gi žiūri žmogelis:
kad jų nieks begalėtų judin
kur liepos mėnesio pabaigo čiausiai per neatšarguiną Ri ti. Bet jisHurėjo antspau
JŠ,vieno Šono lenda iš krūmų
je sugrįžo Lietuvon. Dabar vieroje prisiartino prie d-ro
"friĮkas, iš antro antras, iš
Voronovo vilos, kur laiko duoti net du. kartu... Suar
Rygos
spauda
praneša,
kac
Jfečio—trečias... Ar nereiks,
dytas kryžius dabar taip ir
kun. M. Krupavičius būsiąs mas didelis beždžionių būrys,
^drąsuoliui šauktis ne savu
guli. Nuskriaustas ūkinin
— ten ir įvyko nelaimė.
|>ąlsu pageltos! Rėkia ir bė- vyriausiuoju “Ryto” redak
kas ketina šiuo reikalu
torių.
•
*
fca, rėkia ir bėga. Turbūt jo
SMARKUS PERKŪNAS BALA- 'kreiptis-į Vilniaus Arkivys
Itįksmo .pabūgo vilkai, kaė
kupijos Kuriją.
' DOJASI LINKUVOS
NEVIRŠKINIMAS AR IŠPŪTI
-j:..
jo, nepuolė, o pasitraukė į
apylinkėje
MAS PILVO AR VIDURIŲ
jipską, o Čiužda laimingai
Nevirškinimas, suraginus pilvas, vė
Linkuvą, VII. 30. d. apie Pilypai-Jankauazna, Šven
mimas, atsirūgimas vandenin* ar mais
pąjbčgo iki namų.
tu, galvos skaudėjimas, gasai ar iipu- 11 vai. per Linkuvą nuo Pa čionėlių par., Švenčionių ap.

Eržvilkas, Tauragės apsk.
Šiais metais prieš Velykas
Vedeckis Bronius susikvietė
savo draugus bei gimines at
sisveikinti, išvažiuodamas ;
tolimą šalį — Braziliją. Tik
jo brolis Taofelis išleistuvė
se nedalyvavo, o rengė su sa
vo švogeriais kitokį atsisvei
kinimą. Mat, jiedu pykosi
dėl vienos moteriškės meilės.
Taofelis prašo brolį būtinai
užeiti pas jį išvažiuojant;
turįs svarbų reikalą.
Bronius, nieko blogo ne-

Dr. -Vinoo Pietario Raitai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $L00\

*

V?>-: ,j>.

Saurd——-35e.
Eucha
Paraše
C------ 1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
Glaplros Ivanovų... Išguldė
Magnus Parvalkietis .__ —. .50 '
/ Kelionė Aplink Paaanlį per
80 dienų—Apte virte derybas
be galo įdomūs nuotikiai ke
liones per įvairina kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas,
J. Balčikonio ...
Pramoninis Demokntjios Pagrindai. Parašė Uosis ——75c
CieguŠės^Ždčnuo — Kun. P.
Eadeikia. Kaina------ -—-—-50e
Aritmetikos Uždavinynas_25e

15 Kdn. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas)
o </.
2Se
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
išleido Kun. J. Koncevičius.—10e.
Moterystės Nttuantanybi. J.
Lesaus?įkiš.
‘ Šr. Kas. D-jos 14kmuw —.
ĮLailrata Parai*
A Rneevižfas .n...... 40a.
frontas CtabrifttM. ISlėido
TSvgs Alfonsu ligrią C. P
Religijos Mokymo MatodL
itt. Sutaisė K, J. Sktbodys—60p.
Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPranU/ <i»
L
,iri.i-i«,i*QfF
Mūsų Dainiai. Parašė Ka- .
^s Puida _______ ------------50a
Andttseno Puako^su pa*
eikslgliais
■ ■„
2^
Indžiuiailis —......
-. —60a
n Keitofelš pe Itttppą te /
Ariją. Parart Puišių JuH S^O
<iiį.1

Vienudio IMsputa sn Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis—----- ..-.25a

Nepaisytoje—keturių veika*
mų drama. Parašė kun. Pr. M.
•itaU- Kaina___ z
- ------ -35e
GOfakingu Vyras—2 aktų
komedija; parašė 0. Tarvy
das———_________ ____ 25*
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų
uozukas
.......
— 25a

Ijmęš.šv. Joną vienas žmo-

timas pilvo ar viduriu, netekimas ape
tito ir panagios negales yra greitai nu
girioje nušovė vilką. galimos sn Nuga-Tone. Ai pulki gyduo
lė išvalo * sistetna nuo nuodą, nugtdi
Tąi tur būt vilkai iš keršto konstlpaciJa* sutvarko ir sustiprina vi
durius, pilvą, inkstus Ir pūsle, stimu
liuoja neveiklias kepenis, sustiprina
........... J ■ ■............... ‘.................................... ..............
nusilpusius nervus ir* muskulu*, pri
■į
i
.....................
duoda jums gera apetitą ir leidžia ]u.
sy viduriams lengvai suvirškinti vis
ką snvalgytaNugn-Tone pagelbėjo m Ulonams vyry
ir motery atgauti geresne sveikata ir
didesnes spėkas. .Tls ypač puikus yra
dėl Sinodų, ktirl* yra silpni, liguisti,
nerviški nr yra nusikamavę. Imkite
Nnga/Tone nors tll keletą dlsny ir
pastebėkite pastebėtina • pagerėjlmy.
Jys pasijausite stipresnis, tnrjs dau
giau jėgos ir jusy miegas bus poilslngns ir ntgalrtnantis.
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų
frPISO VALANDOI
vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavė
jas neturi ja ataka, paprašykit !! niša-

įm

•—««kytt jų

švitinio pusės praėjo/smar Vietinis Šv. Kazimiero d-jos
kus, kai kur su ledais, būrys skyrius, norėdamas pagerbti
lietaus. Debesys neaukštai
nuo žemės tepakilę yrėsi • ’ PAOStKOJIMAfr
Gružių bažnytkaimio link; ' Povilas KrikrtiOnM paieško lie- Į
perkūnas nuolat griaudė, jtuvio vaikino,-drabužių siuvėjo, t
mokančio vyrų ir moterų drapa- M
žaibai erdvę raišiojo. Viso pas siūti ir senas taisyti Ir gerai
to aukomis liko viena netoli smprantanėio Hoffman prosinimo /
Linkuvos negyvai užtrenkta mašina ir kad mokėtų prasyti taa15jnt. mergaitė, kuri bai Žina. Darbas nuolatinis. Vedugiems nabua galima gauti
tai i
giantis lietui ėjusi iŠ kamba Slngtllal atsišankit laišku atttė- ttka.
rio ir koridoriuje buvo iš-. suodami: Pov, KrfkrtitLnas, New

Puikia ant Kelią^'D-ko”
panda. Odas apdaru ItdOfrir ti

afračanata fiOt ririeHtie) —
-DARBININKAS'

>♦ •»*
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ią, o iš jo ne tik tokius pat

gintaro
M
(mundfstukus,
brasletus,
51: Kaip man prideda, esu mažesnis, kaip atima—di grandinėles ir pan.), bet ir
Per Hamburgu Mūsų Moderniniais Laivais
\
:
•y
«’ . . desnis? \ :
.
stambesnius, pavyzdž., ply
HAMBURG
DEUTSC
52: Penkios skylės vienoj skylėje?
. į ; ,
tas namamsĄr laiptams pa
ALBERT BALLIN
NEW YO
53: Kas pasidaro nedaromas?
puošti?
ISvažInoją reguliariai kas savaite, prieinamos kainos,
54: Du bėga, du veja, niekad nepaveja? 1 •
gintai gelžkellals susisiekimai su Lietuva. Taipgi reguliariai
išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:
Naujas išradimas pavadin
55: Pūkšt, pokšt ant lentos, kybyr-vytur ant tvoros?
. 'a.
•
»
*
•ęy
•< .
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR OLEVELAND
tas “Leikorit;” jo pigesnė
<• - ’
■ '
•
...
■*
Dėl Informaciją kreipkitės j lokalinius agentus musą
rūšis “vigorit,” o pigiausia
ATSAKYMAI I PEREITOS SAVUTES
rūšis — “dekorit.” “Leiko
!
ambūrg merican ine j
• ♦SPĖJIMUS
• i
rit” parduodamas žymiai
209
TREMONT STREET
BOSTON, MASS.
4G: morka, 47: būgnas, 48: sniegas. 49: šlbpiu.
pigiau negu mūsų gintaras.
•
’
Be to, nuę gintaro jis ski
f
DRAUGIJŲ VALDYBŲ!
riamas tuom, kad gali būti
Pasilikite sveiki.
*
■
- ’ Jusli
pagamintas įvairių spalvų.
ADRESAI
...
r
Dėl to šis naujas technikos
Sk
išradimas yra rimtas mūsų ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
LIETUV. DUKTERŲ
gintaro konkurentas. 2
VALDYBOS ADRESAI
PO GLOBA MOTINOS
is
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Bį skyrių veda DEDE ANUFBA8

LABA DIENA.,—
Turėti draugą tai turtas. Tikras, prietelingas draugas
tai žmogaus dešinė ranka. Beabejo kyla klausimas, kodėl
mes negalime draugiškumą užlaikyti ilgesnį laiką. Kodėl
padraugavę kelis mėnesius nenorime sueiti?

\ . Tankiai teko pasikalbėti su daugeliu jaunuolių ir išgirs
ti kaip jie nusiskundžia savo draugais. Pasirodo kad di
džiausia priežastis kuri perskiria vienus ir kitus, tai per
daug davimas įsakymų ir reikalavimas jų išpildymo. Drau
gystėje pastebėsime kaip vienas iš draugų pradeda antram
duoti įsakymus tą ar tą padaryti. Kuomet jam įsako ką
nors padaryti tai tuojaus parodo savo nenorą sekti palfepimą. '_______ '

Jeigu tarpe draugų būtų lygybė išpildyme įsakymų tuo
met rastųsi didesnis pasiryžimas veikti prakilnesnius dar"bus žmonijos labui. Įvedimas į draugiškumą vien siauru
mas ir vienpusiškumas išaugina ne ką kita kaip tik nesuti
kimą ir galutinai suirimą, i
'.

KELEVIAI IR ŠUNĖS
Per kaimą sutemus keleiviai du ėjo
Ir meiliai tarp savęs:patyloms kalbėjo;
Tik štai iš po vartų sulojo šunytis,
Pamatė keleivius ir ėmė juos vytis.
Ir antras, ir trečias išbėgo ant kelio;
Ir taip susirinkę lojo ant žmogelių.
Jau akmeniu mesti keleivis vienas taikė,
Bet antras jo sėbras jam ranką sulaikė.
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emu šunį priversi tylėti?
Keliaukiva mudu, nusibos jiems loti,
Matys, jog nebijova, ir turės nustoti.”

H

■-■-

I Richard, Roose
buvo užnuo.
2, ? ,
—S
—hausmės diiesvalgį.kįirsrbuvo skirtas
būdavo pragariškai žiaurios. Lambeth parapijos betur
Tai iššaukė žmonių tamsu čiams. Nuo tų .puodų vyras
mas, bemoksliškumas. An- ir vieną moteris mirė. Už tai
dretK»s knygoje “Old Time jis buvo nužudytas, išvirin
Punishments” daug rašo a- tas viešai Smithfieldo mies
pie baisias bausmes seniau te. Tais pat metais Kings
vartotas Anglijoje ir Euro Lynn buvo išvirinta tarnai
pos žemyne. Tai “gyvo žmo tė, kuri nunuodijo savo po
gau virinimas. Tokios baus ną. 1542 m. taip jau Smithmės pėdsakai randami 1531 field’e išvirino tarnaitę nu
m. Anglijos karaliaus Henri nuodijusią savo darbdavį.
Šis žiaurus istatyipas daug
ko VIII išleistame įstatyme.
Taip bausdavo už pinigų žmonių kraujo Šliejo, iki bu
suklastojimą iy žudymą. vo karaliaus 'Edvardo VI
“Chroniele of the Gręy 1547 metais atšauktas.
Eriars” rašo, kaip 1522 m.
Smithfield mieste buvo išvi-

eniau žmonių

1,..

KONKURENTAI LIETUVOS

grandinėmis *irtkėletą : kartų
Viena vokiečių firma pra
įleido į verdantį vandenį iki
visai išvirė. 1531 m. virėjas dėjo gaminti dirbtiną degu-

DAR5BARGES0 DIENOS

Rugp. 18 d. laivu Drottningholm,
Švedų Amerikos Linijos atvyko i^
Lietuvos šie lietuviai: Ma
DR-JOS VALDYBA
Pelnienė j Chieago, UI., Juozas G®.:
Pirmininkas — Motiejus žloba,
36 Jįt Ida Rd., Dorchester, Mass.
das i New Britain, Conn.,
Telephone Columbla 5431
Popiėraitis j Montreal, C
Vice-Pirmininkas — J. h. Petrauskas,
Valerija Šimanskytė į Montre
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — Jonas Glineckls, Čanada, Olga Kaminskienė į Nd*

Šitas bandymas netrukus
buvo vėl pakartotas, ir gesi
nimas dėl vėjo stiprumo tę
sėsi nuo 1 iki 3 minučių. Vie 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
folk, Va., Elena Lamenskj
/Raštininkas — Matas šeikis,
ną kartą buvo paimta maža Fin.
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. Bedford, Mass., Ona Mariki
— Andriejus Naudžiūnas,
degapti žvakė: skruzdės ant Iždininkas
Nashua, N. H., Ona yilkiutė į
885 E. Boadway, So. Boston. Mass.
— Jonas Zalkis,
».
jos užkopdavo, purkšdavo Maršalka
ford, Mass.
7 Wfnfield St, So. Boston, Mass.
Visi patenkinti kelione ir pata
Draugija
laiko
susirinkimus
kas
trečią
savo rūgštį į liepsną ir nunedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 vai. Ravimu.
.
’ s -..y
skęsdavo ištirpusioj žvakės po pietą. Parapijos salėj, 492 E. 7th
St, So. Boston, Mass.
'
masėj. Po 10—20 sekundžių
f
✓
9
joms pasisekė ugnį užgesvti. Į -__ ___ _______ ____ _______________
_ ________ _ „ .. X
*
•
/V
1#
Panašiai buvo Išbandyti
■,_
•
LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONE Į
z
dar 5 skruzdėlynai; tik vie
ną kartą gesinimas buvo už
baigtas po 3 kartų. Po vienų
metų tas bandymas buvo vėl
ŠVEDŲ AHĘR1KOS LINDA ,
pakartotas ir vaisai pasirodė
(Swedish American Line)
tokie patys.

KELIONES KAINOS
NUMAŽINTOS
-z

#

NAANTASĖT BEACH
GASPADORIUS IR VIRĖJAS

I

i
Kartą virėjas iškepė žąsį: vieną koją pasiliko sau ir
pastatė ant stalo žąsį be kojos. Gaspadorius, užtėmijęs tai,
paklausė: “O kur dingo kita koja?” “Ponuti! toji žąsis
ir gyva būdama turėjo tik vieną koją,” atsakė virėjas. Vie
nok gaspadorius.tam neįtikėjo ir gerai išbarė virėją.
Netrukus po to ištiko gaspadoriui drauge su virėju va
žiuoti į kelionę. Buvo tada žiemos metas. Važiuojant jiem
dviem per kaimą, virėjas užtėmijo pakelėje žąsis, stovin
čias ant vienos kojos, nes: po kitą buvo pakėlusios susišildyti, ir sušuko: “Žiūrėk, ponuti! štai ir šitos žąsys turi tik
po vieną koją.” Ant tų virėjo žodžių gaspadorius nieko
nbatsakė, tik smagiai švilptelėjo. Žąsis nusigando, nuleido
kojas ir pradėjo bėgti tolyn nuo kelio. “Na, pažiūrėk,
gudragalvi, kuri žąsis be kojos ?” tarė gaspadorius. O vi
rėjas sako. “Tai-gi, ponuli! o kad ponas būtumei ir tašyk
- švilptelėjęs, kaip aš žąsį ant stalo buvau padėjęs, tai būtų
atsiradus ir kita koja.”

. .
VAŽIUOKIME I LIETUVĄ
Bk 1 Tiktai Vienintėliu Lietuvos Jūros Kelia

Per KLAIPĖDĄ
’

Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikūs Laivai
—
—
Ganėtinai Gero Muisto
Svarumas ir Patogumas
-—
Malonus Patarnavimas
Laivų /įplaukimai ii New York:

S. 8. “FRBDERIK VUI” .. . ................... Rugsėjo 13
8. 8. “UNITED STATĖS” ..................
.Rug - —
S. 8. “HELLIG OLAV”.................................... fi
Informaciją fr lalvnkorčlą reikalais kreipkitės
ims savo agentą flrbn :

PER PENKIAS DIENAS pradedant ar-.tradieny
šią savaitę-r-Vedėjai Nantasket Beaeh Steamboat
bargenų dienų antrą eilę — Round trip kainos
sumažintos pusiau ir bus taip iki subafos Ir net

ir kiekvieną dieną
kompanijos skelbia
į Nantasket Beach
subatoje- rugpiučio

30 d.

.

KARTU SU
SUAUGUSIEMS Round Trip
VELTUI ĮŽANGOS BILIETU
Į PARAGON PARK
Vaikams 5-kių ir mažiau 12-kos

•

C

O C p SUAUGUSIEMS,

LIET U V Ą

Round Trip

Prisirengk Dabar Prie Tos Taip
Puikios Kelionės Boston'
Harbor
PASILINKSMINIMAI DfiL VAIKŲ BARGENO
UI
DIENOMIS—CLOWNS—VENTRILOQUIUTS —

KAI

“M. R.”

PENKIOS DIDELES BARGENO DIENOS PRASIDEDA
ANTRADIENY IR TREČIADIENY, KETVIRTADIENY,
PENKTADIENY ir ŠEŠTADIENY
Laivai išplaukia nuo Rowe’s Wharf kas valanda
Su PARAGON PARKO vedėjais taip susitvarky _ .
ta, kad jūs galite gauti stripą tikietų į kiekvienų
PARKE pasilinksminimų tik už....................... ■
Specialūs Stripai Tikietų į Visas Pasilinksminimo Vietas
Parsiduoda TikTOdetų Ofise, Rowe’s Wharf, Bostone

PLYMOUTH

PUIKUS VISĄ DIENĄ ROUND TRIP PASIVAŽINĖJIMAS
NUMAŽINTOS KAINOS
P ii d e Ai n 14 d »•
SEZONAS PRATĄ8IAMAS IKI IvUgNOJU
<1
Naujas Pw.la.tia.HK Laivas “Plymouth” išplaukia kasdien (išskyrus Panedėlį) į Ptymcrath, į Pilgrimų sustojimo vietą, 10
val. ryte, subatomis 2 vai. po pietų.»
puikus šokiams salionas-40 STATĖ ROOMS
-U
MUZIKA
VAIKAMS 5
ROUND
TRIP
IR MAŽIAU
FARE
12 . . 75c.
—

• •

» t

••

—

“

“

“

PER CHERBOURG — •
6PERBREMEN
keliaujant iš Lietuvos Ir j

k

Nantasket Befch Steamboat Company.
Frederic L. Lane, Treaiurer A Gen.

M<t

(Via. Gothenborg)

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ

<

-NAUJAM MOTORLAIVY

Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS,

greičauBlal8 garlaiviais

BREMEN
1

EUROPAarba populiariu ekspreainiu garlaivio

COLUMBUS• *»-1..' 1Informaciją klauskit pas
vietini agentą trim

NORTH GERMAN

LLOYD
65 8TATB STREET
BOSTON, MASS.

Z4"

Lietuvos šaulią Sąjungos Spaudos Atstovas

Ižplaukia iš New Yorko SPALIŲ 11 d. V. D. M.

-

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO .
M. S. GRIPSHOLM.................... šeitadienj, Rugsėjo 6
M. 8. KUNGSHOLM................ šetšadienį, Rugsėjo 13
S. 8. DROTTNlNGHOLM......... šeštadienį, Rugsėjo 20
M. 8. GRIPSHOLM.......................... šeštadienį, Spaliui
M. 8. KUNG8H0LM.................... šeštadienį, 8palių U
8palių U išplaukta Lietuvių Ekskursija į Lietuvą

>’

DM plnteanlą Informaciją kreipkite pas arčiausi Tamstai ntrentą arta
bent kuris muaą Lnljos raštine. Gauk lietuvių kalboj specialiai atspaustą
cirkui lorj apie Liniją. Gaunami pas agentus ir musą raštinėje.
RAŠYK*

.

' • ’•<k,
-- M

SWEDISH AMERICAN L1ME
10 RATE STSEET,

Ali Steamers irom Rowe*s Wharf» BMtoa

.. A

v**.

4 '
5'

KUNGSHOLM

LI ETUVĄ

““

si.

HUB bard 1000

g ĮHeias Ant Viadenyua

NEW YORK-KLAIPĖDA

/

■L \

i

PATOGUS SUSISIEKIMAS

k

♦

, ~

v

kiek degantį žvakės galą, ir
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES
taip jį visai užgesydavo.

PRADEDANT ANTRADIENYJ TO®.

Žmogeli! jei tavo sąžinė vr’ gryna.
Nepaisyk, kad garbę tau plėšo kaimynai,
Teisingu keliu eik, žinokie, jog paikas
Nors loja — nustoja, kaip pereina laikas.

'

«r

----- ------
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VALDYBA
"

Pirmininke — Tekle Ašmensklen&
63 G St, So. Boston, Mass.
X
Vice-Plrminink6 — F. Zaleckienė,
448 Cambridge St, Cambridge,
Prot Raštininke — Ona SlaurienK
443 E. 7-th St, So. Boston, »««*
Telephone South Boston 3422-R. ’■
Fin. Raštininke—Marijona Markon
664 E. Elghth St, So. Boston,
Iždininke — Ona StanluliutB,
105 West 6-th St, So, Boston, MtMt
TvarkdarS — Ona Mlzgirdlenė,
nuorūkų ; jos bematant uz-1 Boston. Mass.— ---------------- _1512 Columbla Rd., So. Boston,
Kasos Globėja — E. Janušoniėnfi,
gesdavo. Kad išaiškintų šį į- —— ■ -t———————— 1426 Columbla Rd., So. Boston,
ŠVENTO PETRO IR POVILO Draugija savo susirinkimus laiko
domų reiškinį, tyrinėtojas
antrą utarninką kiekvieno mta
DR-JOS VALDYBA
7:30 vai. vakare, pobažnytlnCJ
padėjo ant skruzdėlyno de Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
tainej.
24 Thomos Park, So. Boston, Mass. Visais draugijos reikalais
gantį žvakigalį. Skruzdės Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius, pas protokolą raštininke.
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
artinosi prie jo ir lipo prie Prot
Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 E. 6th St, South Boston, Mass.
ugnies. Buvo girdėti kaž Fin. Raštininkas — Juozas Gnzevičius, D. L. K. KEISTUČIO
27 Tampa St, Mattapan, Mass.
VALDYBOS ADRESAI^
koks braškėjimas ir pastebė Iždininkas
— Vincas Kališlus,
1980 M.
ta, kaip skruzdės leisdavo į 67 G Street, South Boston, Mass.
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
Pirmininkas — Antanas Macejnnaa,
liepsną, savo rūgštį, nuo ku 14 Vintbn St, South Boston, Mass. 450 E. Seventh St, So. Boston,
Draugijos susirinkimai būna Jras pirmą Vice-pirm. — Povilas žlrolls,
rios liepsna ėjo . mažyn. nedčldienl kiekvieno mčnesio 2 vai. 554 E. Fifth St, So. Boston, M
pietų, Parapijos salėj, 492 East Protokolu RaSt — Adolfas Navickai
Skruzdės susispiesdavo apie po
274 Bolton St, So. Boston,
SeventhxSt., So. Boston, Mass.
Finansų Ražt — Juozapas
liepsną ratu; viena iš jų bėg
450 E. Seventh St, So. Boston,
R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J. Kasierius — Andrius Zalieckas,
davo kuone tiesiog į liepsną, L. PAŠALPINŽS
702 E. Fifth St, So. Boston,
DRAUGIJOS
MarSalka — Kazimieras Mikail
purkštelėdavo, gerai taiky
. VALDYBA
906 E. Broadway, So. Boston
Pirmininkas.
— V. T. Savickas,
Draugija D. L. K. Keistučio laiko
dama, savo rūgšties, bet nuo
nesinius susirinkimus kas antrą
451 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
dėldienj kiekvieno mėnesio 7'^-,
karščio sudegdavo’ Taip pat Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
__ U '*4
1
I.
1—X _
1* Svetainėj kampas E ir Sflver
885 E. Broadvay, So. Boston, Mass.
AA
JBkAlAJSa JklAAAVO
ir
kitos, kurios iš lėto BAALLCkO
slinko Prot
So. Boston;7
Raštininkas — V. Tamollunas,
_<40-Marifie
Boąton, ^MaiR 4
prie liepsnos, panašiai žūda Fin.
’mttrjif'hėriąira m
Raštininkas — D. Lingevičhis,
prirašyti, »
62
Adams
St,
Dorchester,
Mass.
vo. Tai kartojosi kas 10 se Kasierius — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Mass.
kundžių, ir maždaug po 1 mi Tvarkdaris
— J. Leščinskas,
nutės ugnies buvo apgesyta. 141 Bowen St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
Tada prisiartinę gyvulėliai pirmadieni kiekvieno menesio 7:30
vai. vakare, pobažnytinej svetainėj,
draskė savo žnypliukėm dar Fi/th
St, So. Boston, Mass.

♦

GYVUS ŽMONES VIRINA

■

A

JT •
4

•

1

6

Teisybę pasakė: Vos varsną nuėjo,
Jau šunės mažuma'nutilti pradėjo.
Kad prieteliu varstą kokį nukeliavo,
. • Jau šunės gulėjo visi namuos savo.

»

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Prescott St, Reedville, Mass.
Vice-Pirmininkas — J. Markelionis,
440 Bowen St, So. Boston, Mass.
h
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
SKRUZDŽIŲ UGNIAGESYBA
116 Bowen St, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — M. šeikis,
256 E. Nlnth St, So. Boston, Mass.
Vienas tyrinėtojas stebėjo ■Kasierius
— F. Grendells,
237
W.
Fifth
St, So. Boston, Mass.
vieno miesto parke ssantį Maršalka — J. Zalkis,
skruzdėlyną,' į kurį praeiviai* 7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
dažnai įmesdavo papirosų nedėldienį kiekvieno menesio Parapl£_______ .
,
,
.
Į jos salėj, 492 E. Seventh St, South

*-
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CENTRAI VE&EINIR
■ EEBERACIJA
Baltimorėje,

Vokiečių

Md.,

•

—

mišrios sutuoktuvės : lietu2
viams nražūtuuraB. *
■
/ » ’y t;
Dvarininkai priešinasi to
kioms vestuvėms, bet sulai
kyti negali. Lietuviai išsi nimu rašo, kad! vokiečiai Po
sklaidę miestų pakraščiuose
y .

dienomis

20—22

Rugp.

*-

vienuoliams-

patikės

Nacionalė jredęęąc^^.^ę-' Įeik

broliukamar*iį-._ seserims,

nė

EIKIM PLATESNEN
S" VIEŠUMON
Didįjį Lietuvos Valdovą bu

entojai vadino polande-

vo

bet skirtumas jėgose ir am

gyvenus 75 metus buskuo

mi

Tie laikai jau praėjo, lybės sunaikįnimas ties Žal

is.

idien lietuvio galva jau giriu

ir

sustabdymas

jūros,

zavimo metų jungė geriau

sias vokiečių katalikų jėgas:

buvo tat didelės reik

i ųž? teisę

šiandien jau duoda galimu-

Vytauto

mo bent šviesesnei Amerikos geros

dvasininkus,

aukštus

minint

Šiemet

progos

yra

kaip

jubilejų

ir liaudį.

metų

500

Šv.

lM»uomenei skirti lietuvį nuo tuos milžiniškus darbus. Ne-

kartu

Tėvas

vos ne tos ir

llųjkiniu

Mūsų praeitimi

žmogumi.

Šarkis ir kiti garbingi spor

taip

didvyrių

jos

plačiai

tininkai lietuviai iškėlė aik- dabartines
-T*

■

Jaunuomenės tarpe. Visa tat kAa yra galima.

^^7xhusu

“didžioji spauda dar kaip ir sai

lietuvio
Tiesa,

ir

. liędideliam

ir

nebūtų' vien

minėjimas

Lietuvos tik tos kolonijos lietuviams.

mažai

Yos.- valstybei

Lietu- Minėjimo

palyginti reikėtų

skaičių • Ameri

taip

programa

nustatyti,

kad joje

dalyvauti], visi mūsų biznie

koj gyvenančių lietuvių nė riai,

visa mūsų visuomenės

ra taip lengva suinteresuoti vadinamoji smetonėlė drau
■ Amerikos

milžinišką

spau

ge su Amerikos įžymesniais

dą, kuri maitinasi stambio- politikieriais, spaudos atsto

mis

pasaulio

sensacijomis. vais ir visuomenės darbuo

-Bet. ir mūsų tautos gyveni-

turi

"mas

savo,

kurias

pro

tojais.

Apsiriboti

stambmenų, lietuvišku

tylomis

tautos

opinija.

vien

tik

patriotizmu

ir

negali vien tik lietuvių kalba būtų

^praeiti nei vienos civilizuo- persiaura:
i tos

* f

Mūsų staugi].

Yra daroma pa

turėti

padrąsinimu

Fe

iai ateityje bus pilnai įver

narių su

1300

valstijų

rajonuose.

Centrai

Verein - priklauso

sve^iųiįaųčą^Jiųošiintis žy

miai kyla.

Apylinkės • vieno

parapijoje ^fšįmet

bu

bažnytinius

20

'Prie

pasaulinio

Totorių

sulaikymas

nuo

maštabo lus.

Išeikime tad platesnėn

antplūdžio viešumon.’

Pajėgumo mums

rūgs. 1 d.) iš 33 vestuvių, 14 ruošimo

Malke

-—

Oaugiau domesio
ęsantiems,

t

N. Y. ir N. J.-apylinkėje

lietuviškas

vos. dvi

turime

parapijines

reiškimo

mokyklas:

(Brooklyn)

Ap

ir šv.

ne,

ŠVENTAS TŽVAS LAIMINA
’ FEDERACIJOS NARIUS
‘ą-j
Į pasiųstąjį XX Federaci

Petro ir Povylo ( Elizabeth). jos kongreso sveikinimą Šv.
Jos turi apie 1000 mokinių Tėvui per Newark’o Vysku
(iš

apie

5000

apylinkėje).

Manau kitas tūkstantis lan

mokyklas.

Brooklyne

Šv.

Šv. Petro ir Povylo,

Onos,

Šv. Marijos, Šv. Sakramen
to mokyklas lietuviai žymiai

Tėvai

lanko.

turi įvertinti

savo tarpe dar geriaus susi

organizuos.

t- kurie

XX Fed. kongrese netru-

ko ir senų mūsų katalikiškos
Gerb.

veteranų.

darbuotės

kun. J. Ambotas ir kun. J.
legrama:

ti iš katalikiškojo susivieni

Taip,

su Dievo

padėjimu kagiečiai

merikojb.

x

\.

7

gerb. kunigai Alir

dr.

nepasigailėjo

nei

Vaičiūnas

bavičius,

Federacijos

lėšų

katalikiškam

Tuo

antai

atkreipę, dėmesio

Europos fizikai.

nas,

visos

studijuojąs

Amerikoj

kaip Rockfellerio stipendia

Brazdžio

tas,

jau

užsirekomendavo,

mas

vokiečių ^kalba.

•

kaip

Tai

rimtas

Vokietijoj

dabrio

efektas

su

gyvši-

rezonansais.”

Dary

“Starko

mokslo

vyras.

studijuoja

baigę

Kauno universitetą Katilius

(Vokiečių Reicho stipendia

damas tyrinėjimus P. Bra

tas-ir Stanaitis (Humbolto
stipendiatas-.

Tai jauni ga

Brazdžionio asmeny mes tu

tautų.

rim labai gabų tyrinėtoją—

kongrese

Ar tat sveika ir naudin

kongrese

nei

kelionei,

bet

nuovargio,

iškilo aikštėn dv^/naujos ka
ti.

Galvokim.

malonėjo

taipogi

dalyvauti,

plačiai žinomas prakalbininkas dienraščio “ Draugo

re

daktorius p. _L. Šimutis pri

Jeigu kata-

šytojas gerb. kun. Jonas Bal-

pirmu

iš

Brooklyno,

nors

kart

dalyvadHamas

viešai pasireiškia priklausą

buvo

su esama kuopų, kurios atvirai
savo kunigą,

cipus,

jeigu velykinės

atlikimas,

bai

gražiai

save

užsireko

rimtas pa

mendavo

rūpestingai

bląnkose

gresia ne mažesnis pavojus iš vokim katalikai kokioj pavo

kryžkelėj

mes

šian

Pirmoj
eilėj
patys vajai, kurie drums- indefęrentijypu^s. Skirtumo dien- eąame.
tariveniJaLą^prieš tai, nepavojuj tiek tėra, kad tau- klauzimu tektų Buatiįųn*^

XV-tas SEIMAS

Kri

ir

gerb.

įvyks

Šmulkštys

buvęs

ANTRADIENY IR TREČIADIENY

Cik

kščionybė.”

A.

ir

Lietuvos visų.

Seimų atsto

ruošto referato

pa-

“Katalikiš

gražiais

patarimais,

“ Ateitininkų”

šv.

Kazimiero

taipgi

atstovas

Dr,

RUGSĖJO 23 IR 24 d.d„1930
ŠV. PETRO'LIETUVIŲ PARAPIJOJ
SO. BOSTON, MASS.

ir

atstovas

abu malonėjo kongrese daly

jeigu

susivienijimui lima visai neturėti —i pagal

Ene susivienijime jaučiama tautininkų ar geriau sakant jingoj

“Vytautas Didysis

cijon išrinkimas bus dideliu

pomirtinės išmokamos asme

mirtinių liūdijimų

referatu

gražiu

vu, dalines savo žiniomis ir

pasilieka

Reiškia, tik gryna formalybe;

su

kun.

Gerb. kun. Balkūno Fedetažinties

buvo

LIETUVIŲ DARBININKŲ
SĄJUNGOS

Federacijos kongrese, bet la

išpa

susidomėji- vojus iŠ bolševikų pusės, tai vietos klebono liūdijimo ga

Įįjbet' faktas lieka (aktu,
d dabartiniame katalikiš-

puikią • pažangą.

atliko tokį darbą,

“Šventasis Tėvas priėmė Jūbūs mokslininkai, kurie pa
didelės kelionės eucharisti
ti dabartinę atomų struktū
sij prašymą ir teikia palaimini
rodo
lietuvių jaunuomenės
mą Lietuvių Katalikų Federaci nio kongreso ir aplankyme ros teoriją!
galėjimą moksluose neatsi
Lietnvos, bet nepatingėjo ir
jos nariams.”
Prof. Meyerio
nuomone, likti jiuo senų kultūringų
(Pasirašo) Kardinolas Paceli kongresan atvykti. Taigi Či-

Reik pasidžiaugti, kad šių

k Seimo liūdnus j vykius ir Jeigu dabar tautiškam susi likiškas laidojimas, jeigu po

r visuomenės

Keletas jų

rie privers šiek tiek pakeis

padėty atsirandame. Mes pa

tautininkai, bet ir bendrai katalikų prin-

gresia

mokslo ateitim.

E.

Švagždys nors vos gryžę iš

jimo. O mes katalikai kokioj

ngiasi užglostyti paskuti- jo ir moraliai ir materialiai. nims, kuriems atsakyta kata

vienijimui

Ir kiti lietuvių-studentai

Kadangi

zdžionis gavo rezultatų, ku

Ne: ir Šventojo Tėvo palaimini

• '■
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o trečią naktį,

nakties,

dabar žmogelis tai bent su

Veltui.

keiks.

...į..-.,,-.*;--

FOUR-SRID
TRANSMĮSSiON

HUVKR

TRUCK CLUTCH

*" 7::: ■ . • *. ’ -; < •

vos

tik pragido gaidys trach
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Išmauks po trečią

ir kas Si# išeis!?

PRANEŠIMAS
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CHEVBOLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MtCH.
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vių, kibirų, visokių vamzde
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..

-Uždėjo vblniad pas Baltrių

Praturto.
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Dvigubi ratai truputi daugiau kainuoja, su lęšiais truck-type cord
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Spfrušdingta Jungt. Amerikos Vai*
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Geriau, tai jau ir būti ne siybėse. 6Avuslakščių mažytė knygtrtfc kėtefcRains. Skyriai: poteriai,
tyras kaip vanduo; paragavo gali!
užbliovė Baltrius. Ir
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— taip ir uždegino.
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aukšti ir labai gražūs namaį.

Butą ir kambarių stokos jau
nejaučiama. Visada yra lais
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šypsojosi

tik

Baltrius:
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— Tylėkit, mažyčiai! Gir-
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— Mama, duonos! — pra
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Tuojau tarnas

slapes

nėse vietose rugeliai užderė
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iš miežių ? -*

r=-Gerai.

— Vasara bus sausa, mu

nesikelia.
—- Taip, bloga, kad geriau
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daug naują

Išvirti iš rugiu, gerai ?

Pj:.
dar didesnė pusė lauko neuž
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Kitais metais pataria tar
giau nėra kas, o iki naują ru

alaus

klausia tarnas.
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—Ar mes nevirėsime

.
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kad ir jis

Pamiršo,

tik velniu ir reikėjo.

Tarnas .pa

griaus šitą apkerpėjusią luš<5 nelę. - \
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kadaise kentė badą, — o to

Rugių pilni aruodai.

rius.

kad va

rodėsi,
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ypatytuų kurie atstoja vertę
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pamiršdamas,
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badas.
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prie Chevrolet pardavėte. Yra didelis ir jėgingas, šiurkitus ir galima pasitikai.
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pirmą kartą savo gyvenime Įkad visoje apylinkėje siaučia
Naktis buvo labai audrin
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daug, kad jąąnet neturi kur

skala

tono Ohevrolet trokas—ra dvigubais ratais—dabar galima naudotis visur

lteTUas Miį-eylinderią

tiek

tave

*
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Tūriu gąrb& pranešti gerb. vi*
Kuomenei, kad nuo rugpiūčio 15 d.
np«igyx-enau kai kuriam laikui St.

Tįdei visais reikalais
ftkąloniMa' paritu kreiptis kino ad*
Stoa^tr Cssfank’a
OftArch/ P/G.
m St Olfer,
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a

barių visuomet yra nemažas
pasirinkimas, kai kurie na

mą savininkai centre ir Ža

liakalny

užsiprašo,

tiesiog

pasibaisėtinas nuomas

Lietuvos Pasiuntinybė AĄ
kai praneša, kad t varkražtyjl S
rodytose vietose ir nurodyt# I
ku bus šaukiami karinės pri«1
lės atlikti:

1. Vyrai, gimę 1909 metais;
2. Naujokai, kuriems stejim
karo tarnybon būro atidėta* 1
Š. m. rugsėjo mSn. 1 d.
spalių mėn. 15 d. ir
8. Viri vyrai, gimt pradeda
1897 m. kurie Saukiant jųjų vfa
meėiuą dėl kurių norą
čių savu laiku apakr. naujakų
mimo komtsijon 'neitojo fr I
Šiol karinės prievolės neatHk|»

(tur

būt atsimindami seniau bu

vusius gerus laikus,, kai bu-

teringa, kad taip daro dau-

t.Kti pradėjo nuo Jurgynįu

I

' v*

i—£
vietinė kolonija kaipo šeimininkas
Jo artimiausi priętedia^ kad pa.
.eina
paskutiniai.
Jų
daugiausia.
minėjus tą išvažtavinųpir pą^erį
Filmą operatoriai, kelnaites ištem
būs
jį —^ kua. Baktaą,- ruošia- ja
Rugpiūčio'lt d. L K K. S. A.
Jonas Luitas, U. 8
-.'v
* K
pę, tik, suka tik mala su savo ma
pagerbimui vakarienę. Ši vakariejos atstovas, visai Li
97
kp,-ir
Mąsa.
valstybės
pavie

.
'T
•
šinomis . O dėdienės ir panaitės'
Lietūtią Darbininkų Sąjungos
niai dariai tu^jo savo išvažiavi- nJė .įus .vakarė Y-to rugsėjo,, šv.
turi gražiausi ofisą Kaune ir
skubina pauderio užsidėti ir veide
mą, Westfield,’ Mass., gražioje vie Kazimiero mokyklos kambary. 8-tos kuopos prięšseiminis susirin
Grieš gerb." Balilionio puiki.' or kimas įvyks rugsėjo 9 d., 1930, gražiai patarnauja tiem, ku- ;
lius paraudonyti — visi mat nori
toje prie upelio. Diena pasitaikė
rie važiuoja į Ameriką. Gei- ž ^7
me gražesni būti.
graži ir todėl žmonių privažiavo kestrą vakarienės metu; ir *bus 7:30 vai. vakarę, bažnytinėj salėj,
Suėjom į salę. Nuo pakeltos vie daug. Būvą matytis iš Northamp- visi iš apylinkės kunigai, tarpę Windsor St.
. .
biąmasp. Liūtas deda visas
<
tos matyti gražus reginys. Tūks
kurią,
žinoma,
bus
ir
kun.
Bakūtyn, Easthampton, Palmer ir iš
' Kadangi šis susirinkimas bus pastangas, , kad x pasažieriai ,
tančiai įvairiaspalvių galvą ir vis
kitų aplinkinių, miestelių, o dau nas su sayo tėveliais kaipo gar priešseiminis, tai visi joariai maįo-. greitai atvažiuotų į Amerikų ^- į
lietuviški, brač, feisai.
’ .
giansia iš WoTeesterio. Jų buvo bės svečiai. Tad, kas geidžia' |į— ąėkite būtinai dalyvauti ir užsi
Pusė po trijų įeina salėn ankš
apie-10 automobilių. Suvažiąvę su kunigą Bakūną pagerbti, tenepa7 mokėti duokles, kad seime nebūtą ir visuomet mėgina siųsti sa
tieji-svečiai: p. Balutis, p. Guber
vietiniais lietuviais, linksmai lai miršta toj vakarienėj dalyvauti? iš mūsų kuopos nė vieno nario sko vo lietuvius ant didžiųjų lai
Tūkstančiai Lietuvią is Visą Connecticut Valstiją
natorius, Majoras ir Vytauto Ko
Rengėjų vedėju tos pramogos yką praleido.
K"
lingo organizacijai. \Xpač ragina vų arba ant. laivo George ■ą
* Lietuvių Kolioniją
miteto nariai. Visi sustoja. Karš
Piknikas pavyko gerai Vieti ra gerb. Jurgis Pranckūnas.
me tuos, kurią mokesčiai yra už Washington. Laivas George
tas delnų plojimas nulydi garbin
K. V.
nės kuopos pirmininkas V. Bary
sivilkę ateiti ir užsimokėti, kad: ra
■4
Washington yra vienas iš ge
X
_ HARTFORD, CONN.
kią lietuviams bei ją vadams. Bet gus svečius į skirtą jiems vietą. sas perstatė pakalbėti kelis žo
portuose seime jūsų vardas* ne
Prasideda programa. Kalba komi
riausių laivų, nes tų laivų jū
t Jiąbor Day. Išryto lynoja. Ach, kas svarbiausia* kad mūsą iškilmė
džius apie LRKSA. apskričio pir
skambėtų kaipo skolingo organiza
po' po šimts—Hartfordiečiai taip mis buvo suįdominti ir šios valsti teto pirmininkas kun. Valantiejus, mininką p. K. Lekecką ir apskri <
cijai. ’ Taipgi šiame susirinkime rėse nesupa. ‘Per jo pasidar
gražiai pasiruošė dalyvauti Vy- jos politikieriai i£ pati vyriausy kalba miesto majoras, gubernato čio rašt. p. J. M. Vieraitį ir Mor
bus renkami atstovai į LDS. sei bavimų šimtai lietuvių yra
tauto Didžiojo sukaktuvių minėji- bė asmeny "valstybės gubernato rius, vietos teisėjas, kun, Ambo- kūnienę., Visi magino .narius veik
Svąrbus suririnĮdmas
mą, kuris įvyks rugsėjo 23-24 d. d. atvažiavę į Ameriką., Tik į
ijMF'Ir dešimts užsakytų bosų ir riaus p. John H. Trumbull, Water-, tas, kun. Šmulkštys, lietuvis alder- ti vienybėje ię ateityje laikytis
Labdarjngos dr-jos svarbus su So. Bostone, Mass. Bus skaitytas Montello, Mass. per p. Liūto
taktiškos vėliavukės ir trispalvės 5ury miesto majoro p. F. Hayes manas p. J. W. B. ir galop p. Ba konstitucijos nurodymo. Muzikan
svarbus laiškas nuo Lawrence kle
sirinkimas bus 8 d. rugsėjo 7:30
ofisą yra atvažiavusių lietu
[akūnų formos kepuraitės ir ma ir kitą vietinės valdžios atstovą. lutis, Lietuvos Ministeris. Kalbos tams ir visai publikai pritariant
vaL vakare, Aušros Vartų para bono kun. F. M. Jūra, kurį kiek
inyčių sangvičiai — ar gi visa tat Retai kuą pasirodęs Lietuvos Mi- paįvairinamos dainomis su orkes sugiedota Lietuvos himnas. Muzi
pijos salėje. Taigi, kurio lietuvio, vienas narys privalo išgirsti. Taip vių 139 žmonės ir visi jie bu
turėtų dingti. Dešimta valanda. nisteris p. B. K. Balutis ne tik kad trą, kurią veda p. Aleksis, vietos kantai buVo žJ- Worcesterio, tik
bei lietuvaitės širdyje dega arti gi turime daug svarbią dalyką ap vo patenkinti. Jonas Liūtas
Ęr^dar lyja. Bažnyčioje laikomos pats dalyvavo iškilmėse, bet dargi vargoninkas. Dalyvauja sudėtinė neteko tikrai sužinoti pavardžių,
mo meilė, prašome ateiti. į minė tarti organizacijos naudai, ku ir P. Bartkevičius yra geri
pamaldos už visus tuos, kurie dar pasakė labai gražią ir turiningą choras Bridgeporto, Hartfordo ir rodos kad, Lukšaitis, Laužonis,
tą susirinkimą. Apkalbėjus kas riuos atstovai turės perstatyti sei
draugai.
Petras Bartkevi
bavosi Lietuvos, laisvei grąžintu kalbą, apibudindamas Vytauto Waterbury. Dainos skamba gra Katkauskas.
"
D. L. fink gėlių dienos, paduokite savo mui.
. .
žiai,
sutartinai.
Gausingi
delną
Per mišias atatinkamas pamoks darbuotę ir surišdamas ją su da
čius turi laivų agentūrą, po J
vardus. O sulaukus 20 d. rugsėjo,
Dar kartą prašau rišu narių da
las, bet žmoniij bažnyčioje neper- bartiniais aktualiais, bet dar neiš plojimai lydi kiekvieną dainą įr
No. 678 No. Main St., Mon’
eikite ir rinkite aukas ant gatvių. lyvauti šiame susirinkime.
taria ačiū ir gerb. vargoninkams
dsšagiausia. Tačiau niekas nesi- rištais mūsą tautos uždaviniais.
Tai bus pardavinėjamos gėlės. ’ O
tello, Mass. ir jie vienas ant-į
už atliktą didelį darbą ir visiems
ri^ndžia.—Visi-kai gaidžiai kelia
Pirm. J. F. Smilgis
Bet pradėsime—iškilmes—nuo choristams už ją pasišventimą. Aantra, apkalbėsime kas link- pla~
7
*
•
"11
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akis į viršų tarsi norėdami nugas— z^ram png^elbsti iT^^a^utar^—
pradžią. Graži Waterburio bažny merikai ir Lietuvai žinomoji daini
t.esnio Labdaringos draugijos vei
-į*
’
dinti pilkus debesius, kurie buvo
dirbti kaip vienas. J: Liūtas
,XŠv. Jurgio parapijos klebonas kimo.
čia vos talpina suklaupusią minią, ninkė p. O. Katkauskaitė žavi
i
i
bandę apvilkt visą padangę. Atdavė telegramą P. Bartkevi
kuri čia susibūrė dėkoti Aukščiau klausytojus savo mezosoprano. gerb. kun. K Urbonavičius randa
Šv. Marijos Vardomoterų drau
važuoja apkaišytas busas. Mūsų
siam už Lietuvos tėvynės laisvę ir Stebisi svetimtaučiai kad Hartfor si New England Deaeoness ligoni gijos piknikas bus 7 d. rugsėjo
čiui, kad ant laivo George
eĘĮiristai, kaklus įtraukę,, bėga
nėje
kur
jam
buvo
padaryta
sunki
prašyti kad “Apsaugok Aukščiau das išaugino toįpą gražią solistęWashington pasiųs daug paLabdarių parke. Minėta moterų
X
p^r lietų, užkovoja autobusą. Juosias mūs mylimą šalį, kur mūsą lietuvaitę. P. Burdulis, Hartfordo operacija iš priežasties užnuodija draugija yra rėmėja Labdarių
sažierių į Montello, Mass.
iagS,' baikutės —■ žinia, jaunimas
sodybos; kur bočią kapai, juk tė vargoninkas baritonas “Karvelėli mo kaujo. Jam nupiauta koja, draugijos ir verta paramos. Todėl
bdne bus kaip laidotuvėse. Galop
viška Tavo malonė daug gali, mes Mėlynasis” damoj prašyte prašosi Parapijonai taip pat ir pašaliniai kviečia minėtame piknike daly “Darbininko” name 5 arba
pūasiblaivo.
Kai bitės iš avilio,
Tavo per amžius dėkingi vaikai.” tolimesnio lavinimo, nes ir dabar sužinoję tokią mūsą'gerb. dvasios vauti.
?
7 gražūs didėli , ir šviesūs
Prof. A. Židanavičiaua
jpfcsipylė Hartfordiečiai iš visų
vado nelaimę visi nuliūdom ir visi
Gilus susijaudinimas kilnojo klau yra gražus ir turtingas.
Reporteris
— matyt visi buvo jau
kambariai. Yra elektra, ga*
sytoją krūtinę, besiklausant gra Programa baigiasi. Visa salė gie reiškiam didžįa^isią užuojautą ir
»ę tik lūkurnėjo lietučio I
sas,. maudynės,
skalbynėą
T*
žaus pamokslo, .kurį pasakė kun. da Lietuvos Himną. Publika skirs-. meldžiam Visagalio, kad jam grą
BMUIKA-PIANAS
int. Dabar visoj gatvėj ties
duodama šiluma it janitoBružas. Ištikro. Malda už mūsą tosi išsinešdama gražiausią įspū- žintą sveikatą.
,
Lekcijos duodamos privačiai kaip
bažnyčia pasidarė tikras jomarmažiems taip ir suaugusiems sulig
tautos didvyrius, prisiminimas džią. Tikslas atsiektas. Savo toli
rius patarnauja. Dėl plates
' ■ ■- Darbai.
kas. Apkaišyti autobusai,. vėliavųprogramo Muzikos Konservatoriją.
brangios atminties tą mūsą dar mos tėvynės meilė spindi visą aky
Pamokos aiškinamos lietuvią
nių informacijų kreipkitės j
*
kepuraitės ir kitoki papuo•V
visai sumažėjo. Visur dirba po
kalboje.
buotoją, kurie kovojo ir žuvo už se ypač jaučiasi pasitenkinę vietos
tik mirga tik plevėsuoja ir
“Darbininko” Administra759
Columbia
Rd., Dorchester
3-4
dienas,
išskyrus
knygines,
kur
mūsą tautos laisvę, yra tai kilnus darbuotojai ir vietos kolonija, ku
pranašauja, kad Hartfordiečiai
Tel.
Columbia
0176
djų.
kiekvieno- krikščionio jausmas, ku rie ant savo pečiu pakėlė visą sun dar dirba pilną laiką. Bet ir ten
gražiai pasirodys Waterbury. O
riame sutirpsta ir partijihiai nesu kumą, taip gražiai visa sutvarky daug darbininkų paleidžia iš dir
|nus klebonas nespėja nei pietų
bo. Darbininką padėtis bloga ir
•sti. Ir vėliavas taiso ir kai sipratimai ir daromos skriaudos ir dami. Ačiū jiems už tai — visa
vjs
dar blogėją,^ Ką kaltinti tai ir
kuris tai jausmas kelia unoro ir buvo gerai, i.
.
, ,. .<į į z
»abara. <
pra. Vieni ; r
...
-••■X
Mk
patys
i&siryžimo kovoti ir kovoti, kad. 4 Iškilmės
. -X
■
’ * X.’
F^urbti,
alop
apsaugojus turimą laisvę ir atsie kariene pr Balučiui, pagerbti. Bu
Jfasfca
adytis, nenuostabu, tiek štoram girdi, pereitais rinkimais agi- j
kus
būtinu
mūsą
valstybei
uždaviNori Kuomet
vo ten gražios rinktinės publikos.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
įųš; dėdienių juos apsunkino. Bet
LDS. mėnesinis ir pirm-seiminis
tavo ir patys balsavo už Rępuhli- į Nori Ant
nią.
Ir aš ten buvau — midą, alų gė
susirinkimas įvyks trečiadienio kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
he ką bedarysi — apsiėmei tai ir
koną partijos kandidatą, kiti kai- į Rekordų
riau,
per
ūsus
varvėjo,
burnoj
ne

vakare, rugsėjo^ 17-tą dieną, šv. sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir
vežk. Ir išvažiavo aštuoni pilni
Viena -didžiausią ir gražiausiu
tina prezidentą, bet patys lietuvis- «
V-14O26|Ant tėvelio dvaro
Pranciškaus
parapijos
Kliubo Povilo bažnytinėje svetainėje.
ąustobusai ir kokia penkiasdešimt ne tik lietuvią, bet rodos ir visos turėjau.
ti bolševikėliai ir ją pakalikai ty- <
| Sugrįžimas
Mikė
Valdyba
kambaryj, 94 Bradford St. Na
Ūprikaišjusiij automobiliu.
Vis. Amerikos privatinią mokyklų su
&v. Marijos Lietuvių Choras
li, tik vaikščioja susiraukę, matytu <
X
V-14016| Motule Mano
'
riai ir narės malonėkite susirink
brač, lietuviai. Pažiūrėsime kaip jos gražia sale vilioja’prie savęk ir
neužganėdinti. Bet jeigu būtą Al. <
|
Pirmyn
į
kovą
ti skaitlingai, nes turėsime svar
NASHUA N. H. '
jiė’ pasirodys Waterbury.
buria minias, tiek vietinės koloni
Smith išrinktas/tiii kaip liūtai bū- |
Sv. Marijos Lictuvių~Ba*nytinis *
bią
reikalą
aptarimui
link
Seimo.
> Pilypas jos tiek atvykstančiųjų svečią.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- . >
• ‘
‘
Choras tą bliovę ir vertę visą kaltę prezi- <
Tad tėrpykit ir neužmirškite, nes mas įvyks rugsėjo 7, tuoj po pas-*
_____
V-l40201Vestuvės—Polka
O tą svečią galybių galybės. Tau
dentni Mano supratimu vien pre- '
[Mylimasis—Polka
'šis susirinkimas yra perkeltas an kurinių (mišią, pobažnytinėj svetiškomis spalvomis pasipuošę am
P WATERBURY, CONN.
LDS. 5 kp. susirinkimas įvyko zidentui primesti kaltę negalima, <
D. Kozel Orkestrą
ksčiau.
tainęj. Kviečiame narius ateiti, nes
tainčj.
I^Vaterburis yra tai bene didžiau tobusai, gatvekariai, automobiliai, 24 d. rugpiūčio. Narią atsilankė
nes ne vienas šalį valdo, o ant ga- 1 V-14022|.Tau Saulutė Leidžias
Valdyba
ĮVaikščiojau
po
žalią
yra keletą svarbią sumanymą.
sią lietuvių kolonija. Tačiau ne vėliavos, tautiški ženkleliai su Vy pusėtinai. Išrinktas atstovas į L. lo, kas jam darbininkai! Jam blo- j
•
'
/
I girelę
»
'
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
tauto
paveikslu
tik
mirga
tik
mir

*tięk svarbu, kad jinai didelė, kįek
Jurgis Namieka
D. S. 15 seimą Juozas Bernotas ir gų laiką nėra ir nesimato. Aš sa- J
prirašyti prie šios organizacijos.
malonu matyti, kad tokia didelė ga akyse. Rodos kad visas paly Simonas Cibulskis. Prisirašė vie kyšiu, kad darbininką nė-vienas J ,V-14O28|Reginos Polka
CAMBRIDGE, MASS.
jAukso žuvytė—Polka".
Valdyba
ginti
nemažas
"VVaterburio
miestas
Beturiu šeimyna yra taip gražiai
nas naujas narys Elena Kaunec- prezidentas neišgelbės kol patys !
*Vict'or Lithuanian Orkestrą irLDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
Susiorganizavusi ir susitvarkiusi. būtą pavirtęs į kurią nors Kaunp kienė. Taipgi išrinkti atstovai pa nesusipras organizatyviai gyvetfti. ]
Padaužų Grupė
kimas Įvyks sekmadieny, rūgs. 14,
***
SAINT CLAIR, PA.
z
80750fRoŽes
—Mazurka /
•didžiulę
aikštę,
kurioj
tegirdi
“
Jo

STos šeimynos tėvas, gerb. kun. Varinkti biznierią ir profesionalą ap
tuoj
po
sumos,'Lietuvią
bažnyti

j
Seredžiaus
Polka
Vestuvės
'
'
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
tentiejus, yra dar palyginti jaunas nai. Jurgi, kaip sekasi.”
garsinimą “Darbininko” kalendo
10-inch; Listo kainos 75c.
. .i
nėj svetainėj. Visi nariai malonė kimas įvyks rugsėjo 7, tuoj po su
Užgroja orkestras, prasimuša riui 1931 m. Išrinkti šie: Zigmas
'Žmogus. Bet jo plačios pažintys
Rugpiūčio 30 d. kun. A. Mešlis, j
8O752jRutą Polka kite atsilankyti ir užsimokėti už mos, šv. Kazimiera parapijos salėj.
r*
| Daina jaunystės nelaimės
S. J. surišo neatmezganiu mazgu ]
■ne tik su savaisiais, bet ir su sve pirmyn vėliavos ir didžiulė minia Karalius ir Petras Jokubauskas.
vilktus mokesčius.
Valdyba Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
81303[Kvietkos—Valcas \
timtaučiais padarė tat, jog Vytau siūbuoja Statė Armory link. Pa
Darbai dar nepagerėjo. Bet iš seną Nonvoodo- gyventoją K. Ka-’ ]
[Giedrutis—Valcas
užsimokėti mėnesines mokestis ir
to. Didžiojo 500 metu jubiliejau* laukit. Gi čia dabar kas? Bratuli lietuvią mažai kas nusiskundžia. sėtą su panele Autose Pupalaigiu- ! \ 81443tMainierią Polka
naują
narią atsivesti prirašyti.
L0WELL,MASS.
^k&tingalos Polka. ...
^Bunėjimas Waterbury sutraukė Į — gi Hartfordas stovi šaligatvėj Yra nemažai ir pasiturinčią dar te. Linkime jiem gražaus ir lai- !
Valdyba - 80638 Salio Salnneliš
LDS. 97 kp. susirinkimai įvyks
ĮjiiBžinišką Statė Armory svetainę išsirikiavęs.
Juos pažintum už bininką. Daug kas turi savo na mingo gyvenimo, P. K. Kašėta se- !
- Ant kalnelio“ po kalneliu
;s'%
sekmadieny, rugsėjo 14 &, tuoj po
■Įrii penkių tūkstančių minią iš penkią mylią. Trijų spalvą bau mus ir automobilius. Tokie net ne nais laikais buvo gana pavyzdin- i
80525 Via Jonukai jaunasis '
WORCESTER, MASS.
?.f:
Himos. Ateikite visi. Gehra proga
Karklyno žvirbleli
. ,
gas jaunikaitis. Priklausė ir veikė !
šfrfeą Connecticut valstijos lietuviu st ikos kepuraitės tik geltonuoja, paiso kas bus ateity.
LDS. 108 kuopos aitafiririkimas į- / $
80470 Linksminkis Jonai'
darbininkams prisirašyti prie vieArionijų. Vietinė Amerikos spau- tiktai žaliuoja, kaip Lietuvos lau
Šiomis dienomis įvyko automo visose katalikiškose, kaip pašaipi- <
vyks rugsėjo 7, Aušros Vartą pa
Kas subatos vakarei!
nmtėlės^darbinmkų organizacijos.
Ką pavedė ištisus sekmadienio lai- kuos prieš šienapiūtę. Iš kur ją bilių nelaimė. Užsimušė 2 jaunu nėse, taip ir idėjinėse organizaci- 1
I I
80399 Petrogradas—Maršak į
rapijos salėj, tuojaus po sumos.
,
Valdyba
Lietuvos ūkininką valcas
ašeio puslapius, papuoštus gra- tiek ir prisimko—ir kapsai ir dzū vyruku, abu yra lietuviu.
jose, taip pat ir bažnytiniame korė.
Visi nariai prašomi pribūti, nes ' 'f
ą "
80471 Knrš^nų Polka
Jis
darbavosi
kiek
galėjo.
Per
il

mis iliustracijomis, kad pagerb- kai ir kalakutai — visi vienon ku
p. J.
turime svarbių reikalų.
Antininką Polka
N. S. PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos didvyrio Vytauto at- petom Čia matai ir Bridgeportą ir
gus metus priklausė prie LDS. 3
V-14032 Pilietybes popierą
.
Kviečia Valdyba
L*
Vyrą vargai
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin
kuopos. Šiuo metu, kaip girdėjau, [
ntį ir drauge parodyti savo di- New Britain ir Ansonia ir New
J. hau&unas ir J. VOraitis
kimas įvyks sekmadieny, rūgs. 14,
dėl kokią ten. nesusipratimą iš [ V-14033|Radfo Polka
lį palankumą yietos ir apylin- Haven ir daug dar kitą. Žinoma,
/;
- > BASTOK, PA.
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus
kuopos prašalintas, bet dar kitose [
(Bevardė Polka
LDS. 40 kuopos susirinkimas įCftieoffo* Veselijų Orkestrą
par. svetainėj, 1123'Lemon St.
LDS. 108 kuopos’ susiinkimas į- organizacijoše ir dabar veikia. -Šv. [
79080įVat Ku-ku
vyks rugsėjo 7 cL, tuoj po sumos; t .,,
Kviečiame narius ir nares ateiti ir
vyks rugsėjo 7 d., Aušros Vartą Jurgio dr-tėj užima vice-pirm. vie
>|Of tu žirge, žirge
šv. Mykolo parapijos svetainėjkurią užvilktos duoklės užsimokė
v
Butėnas,
Jonas
i*
parapijos salėj. Visi nariai prašo tą, bepartyvKko (? Red.) laisva
Malonėkit visi nariai atsilankyti
V-14014|Burdlngierius praktikoje
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
maniško kliubo yra iždininku. Jis
„1 ’
mi
ateiti
į
susirinkimą
ir
atsivesti
[Klausyk mylimoji
mokestis užsimokėti. >
Pradėjimas šio mineralisko
.4
ną naują nari prie kuopos prira ir mėnesines
•• J. Muranas ir Grupė
naują narią prirašyti prie mūsą veikia kiek galėdamas. Tik gaila,
I
. M. S(mgiila,'O|
k
šaltinio suteikė namuose stebė
šyti.
>.
Valdyba
V-l4015|Chicag6s kardomo
kuopos. Šis susirinkimas bus svar kad pasitraukė iš idėjinių orga

WORCESTER, MASS.

NORWOOD, MASS.

MUZIKOS MOKYKLA

NAUJI
LIETUVIŠKI
REKORDAI

WATERBURY, CONN.

r

&
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WORCESTER, MASS.

PACIFIC HEALTH ORE

5 >|

£

tinus rezultatus pagydyme Rematizmo,

Gaso, skausmų vidu

riuose, Diabetes, Eczma, Neuri-

tis ir daug kitų ligų.

Health

Ore nėra vaistai bet tyras gam

tiškas mineralas.

Sutaisytas

savo namuose. Parduodama su
•

•

•

•

■

_

%

•

.

J tikslu kad pinigai grąžinami jeigu nepatenkintas.
K Dėl . platesnių informacijų adresuokit

PACIFIC

^BĮEATsTH ORE CO., 4329 Broadway, New

York

arba vietiniai gali kreiptis pas M. Dusevičiutę, 366

bus, nes bus renkamas atstovas į nizaciją. Yra viltis, kad dabar
seimą, kuris įvyks rugsėjo 23-24 d. pamainęs gyvenimą permainys ir
savo nusistatyūaą iri grįš su savo
So. Bostone.
/
drauge dirbti labui Tautos ir BažAntras dalykas, tai artinasi ru nyčios.
• '
Vilnietis

dens laikas, o mūsų kuopos veikė
jai ir artistai, kurią mes turime
nemažai pasižymėjusią, rengiasi
vaidinti. Prašome visą artistą at
silankyti į susirinkimą.

.*

<■

PHIUDELMIA, PA.
,

•

I-

9

Pranešimas tam. Baktao
f

Taipgi yra prisiąstas svarbus
laiškas iš LDS. centro ir bus skai
Kunigas Albinas Bakūnas, ktK
tytas susirinkime. Nariai atsilikę ris Philadelphijoj, ypač tarp, jau
m mokesčiais raginami užsimokėti nimo, turėjo daug bičiulių—prieprieš seimą. Geriausia progą Šia telią, 27. d. rugpiūčio apleido šį
me sodrinkime.
} > J”
*,‘5

«
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’
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;

(vienas artistas . “
70481 įSkambalinė—Polka
(TelAlą Polka
V-l4003| Baigias dienelė
| Pasėjo brolelis •

Dulkė, P. A.

f

1

,

MES UŽTAIKOME VISOKIUS
REKORDUS VICTOR
ISDIRBYSTfiS

♦

Rekordai lietuviiki, pagaminti
geriausių artistų dainininkų, m«sikų ir monologistų.
Pas mus galite gauti netik re
kordą. kprie yra garsinami, bet
visokią, kokie :tik [yra lietuviu
kalboje išdirbti. Kreipkitės Jms ■mua, o gausite vieko. Reikalauda
mi katalogą, prlaiųakft 2c. stam-

CLEVELAND, OHIO

BALTIMORE, MD.

■4

Rugsėjo 10 d., 8 vai. vakare,
Rugsėjo 14 d., sekmadieny, tuoj
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
nariai prašomi susirinkti. Vaidyba
rinkimas, Malonėkite ateiti visi.

Kviečia
A

‘

Valdyba

*

W0RC®8TDCmA8S.
LDS. 7 kuopos susirinkimaa įvyks rugsėjo 14 <1, 6 vab vakare,
bažnytinėje svetainėje, 41 Providenee Sf Viri nariai būtinai ateikitor nes,,turime apeyaratyti keie*
klausimų. Be to, gera
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LIETUVIAI DALYVAUS
; parodos pažinoti susirinks apie
MIESTO PARODOJE du milijonai žmonių, tai aišku,
Bostono Lietuvių Tėrčėntenary kad lietuviams reikės pasirodyti
Komitetas, kurio garbės pirm, yra |kuogėriąūsmL ĮŠ Komiteto dar
kun. F. Virmauskis ir pirm. dr. buotės matyti, kad rimtai ruošia
Jakimavičius, išgirdęs, kad Bosto mos prie parodos bet ir visuome
no miestas ruošia nepaprastai iš- nės ir organizacijų parama reika
' kilmingą parodą po miesto gatves linga. kad lietuviai tinkamai pasišio mėnesio 17-tą dieną nutarė to
se iškilmėse dalyvauti, Šis para
Sekantis komiteto posėdis įvyks
das bus apvaikščiojiimas 300 metų Parapijos svetainėje, Seventh St,
Bostono miesto įkūrimo. Lietuviai penktadienio vą^are, rugsėjo 5 d.
ta proga nori užakcentuoti sayo
Rep.
500 metų jubiliejų D. L. K. Vytaų-(
to. , s
. • . V .....
• Pereitą savaitę’įyykp to komįte-,
"to susirinkimas ir. buvo išrinkta
komisija iš sekančių asmenų šios
parodos reikalais rūpintis. komi
siją išrinkti: K. Šidlauskas, M. Ve
nis, Ponia Siaurienė ir J. J. Roma
nas.
7
Antradienio vakare įvyko kitas
komiteto susirinkimas kuriame
komisija išdavė savo raportą. Pa
aiškėjo, kad miestas pagčidauja,
kad lietuviai dalyvaūtj kuoskaitlingiausiai savo tautiškuose rūbuo
se ir turėtų nors vieną gražiai pa
puoštą vežimą (float). Pona&K.
Šidlauskas pranešė, kad Generolas
Logan pasižadėjo paaukoti šimtą
dolerių (float) vežimo įrengimui
ir kad .miestas: duos tam tikslui

TOrtaUvieną vežimą'
turė
ti apie 600 martuojančių tautiš
kuose rūbuose. Nutarta, kad eentralinė idėja vežimo (float) būtų
D. L. K. Vytautas. Paruošimui
plano dėl vežimo ir sutvarkymo
martuojančių išrinkta komisija iŠ
Ponios S. Šalnienės, Panelių A.
Staroliūtės ir Emiljos Šimoniutės
ir p. A. A. Kališiaus ir J. J. Roma
no.
Parūpinimui lėšų finansavimui
šios parodos išrinkta komisija1 iš p.
P. Kiburio, p. K. Šidlausko, Dr. A.
L. Kapočiaus ir Dr. S. A. Galvariskio.
Sukėlimui daugiau susidomėji
mo lietuvių tarpe šia paroda ir pri
traukimui daugiau dalyvių nutar
ta suruošti mass-mitingą sekma
dienyje, rugsėjo meni 14 d. Su
rengimui mass-mitingo išrinkta
komisija iš Ponios Siaurlenės, p.
K Kalinausko ir M. Venio.
' .
Suorganizavimui ir registravi
mui parodos dalyvių nutarta iš
rinkti komisiją iš sekančių: p. W.
Skudrio, E. Šimoniutės, Ė. Palec

LIETUVIU VAKARAS
PAVYKO
Pereitą ketvirtadieny, rųgp. 28
d., Franklin parke, p. V. A. Jenkino pasidarbavimu, įvyko lietųvių programas sąryšy su Bostono
300 m. sukaktuvėms.
Dainavo
“Gabijos” choras, p. Dirveliui vadovaujant. Kalbėjo Joseph Mikąlajewski, miesto cenzoriaus pagelbinmkas ir adv. F. Bagečius.
. Antroj daly programo atvaizduota Vytautas, senovės Lietuvos
mokykla, maldininke prie kryžiaus inkiti. Programas užbaigtas
Lietuvos himnu.
Žmonių buvo apie 5,000.
Programos vedėju buvo adv. K
Kalinauskas, Lietuvių TercentenaKorųiteto sekretorius. "

LANKĖSI /

PRAMOGA POBAŽNYT

y.™—■■■«■ "Tiii T-T1J

1 TUJ.
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LIETUVIAI DALYVAUS BOS

“Darbininko” redakcijoj lan Grįžta namon ketvirtadienio Vaka
kėsi dr. J. Landžius, kuris savo o- re.
fisą iš Woreesterio perkėlė į Bos
toną po numeriu 718 Commonvelth Avė.

ATOSTOGAVO

Parapijos piknikas'

tę pas pp. KohanskuS Dorehestery.

SUŽEIDĖ
Pereitą sekmadieny, grįžtant iš
atostogų automobiliu sužeidė p-nią
Petrauskienę ir jos vaikučius gyv.
Dorehestery. Taipgi sunkiai su
žeista ir vežike. Važiavo Forduku
iš New Hampshire ir susimušė su
besisukančiu troku.

SUGRĮ2O IŠ KAMAROS

Petras Savickas buvo išvykęs į
kio ir S. J. Minkaus.
Kanadą
praleisti atostogas. Sugrį
Kadangi šioje parodoje daly
vaus išvisb apie. 35,000 žmonių it žo sausas. Sako nereikėjo nė vie
no gurno taisyti.

r

*•

4 kampiniai namai Dorehestery.^
Vertės $15,000. Parsiduoda tik ui.
$9,500.00. Labai mažas įnešimai
Tą pačią dieną laūkė kun. Ur Informacijų kreipkitės po 5-tai
bonavyčių kunigai Vaičiūnas, Juš vaL vakare, Mrs. M. 8tanawiJte,
kaitės, Švagždys, Štrakauskas, 44 Aspinwall St., Dorcheitar (R-5)
Kneižis, Norbutas, Mėšlis. Mūsų
brangus ligonis daro didžiulę su* li
TeL So. Boston 0828
. - ,.
ga kovą ir, išrodo kad, iš priežas
LIETUVIS DANTISTAS
ties savo neperlaužiamos valios ir
milžiniško pasitikėjimo, pasveiks.
Už " mylimąjį ligonį tūkstančiai
CKA8PABAVICnJ8
meldžiasi.

DR.M.V.CASPER

Tuoj po įlietų kun. Vaičiūnas iš
važiavo į Brocktoną pas gimines.
Tėvas Vaičiūnas Brocktone tebu
vo vieną pusdienį. Ketvirtadieny
po pietų išvažiavo į Ohieagą.

trejos mišios atminčiai Emilijos
StrokienžSj kuri pernai metą per
siskyrė su šiuo pasauliu. Bažny
čioj buvo visa šeimyna. Mišias lai
kė kunigai Mėšlis, Vaičiūnas if
Virmauskis.
'
Tą pačią dieną kun. ^bnauskis
aprūpino dvasiškai'poną Pralgauską iš Dorchesterio, kuris jau porą
savaičių serga Bfooks Hospitalėj,
Brįghton. Kunigą pavėžijo vienas
pono Pralgausko sūnus, ką tik grį-

Rengėjai
Parapijinė mokykla pasidės

Rugsėjo 8, 9 vai. ryte prasidės
P-lės M. ir S. ŽUKAISKAlTfiS
praleidžia atostogas Pennsylvani- lietuvių parapijinė mokykla. Pra
sidės su šv. mišiomifi. Pamokslą
jos valstijoj apie Scranton.
sakys diakonas Kazim.. Jenkus.
Raginami tėveliai leisti vaikučius
, P-nas KARBAUSKAS, šv. Petro lietuviškon mokyklon.
parapijos vargonininkas, su savo
/
Vietinis
šeima grįžta į namus iŠ Pennsylvanijos valstijos, kur praleido savaft
tę atostogų. Dalyvavo vargoninin
kų seime.. Grįžta pilnas gerų įspū
džių.
\
J.

Darbai silpnai eina? Čhain stores
sudaro nepakenčiamą konkurenci
ją? Apyvarta ir pelnas vis mažė
ja? Ką daryti?-Yra tik viena iš
eitis. Mesk savo seną biznį ir tverkis tokio biznio kur visai nėra
konkurencijos, kur nepaisant blo
gų laikų apyvarta ir pelnas eina
didyn. Jeigu nori apie tokį biznį
sužinoti, parašfk man laišką ne
rodydamas kokiame biznyje dabar
|esi ir kiek kapitalo norėtumei į
naują biznį įdėti ir kėrtu su dvie
jų centų pašto ženkleliu dėl atsa
kymo prisiųsk man. Aš Tamstai
suteiksiu pilnas informacijas, o ką
daryti, tai pats galėsi spręsti.

II
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Rugsėjo-Sept.
7 dieną, 1930
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PLUNBING ir HBATING

choras dalyvaus. Bus visokių pąmhrginiiuų ir įžymių kal...... J/,.-..
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Tel. Kenmore 7825

718 COMMONWEALTH AVK
BO8T0N, MASS.

Tel. 8. B. 2805-B.

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

AR BIZNYJE NESISEKA?

PEI 011 METU
[SMOEtTI

Taipgi ir vaikų

1

Ketvirtadieny po pietų 3 vai.
įpuola vaikų mėnesinė išpažintis.
Vakare būva klausoma išpažintys
didžiųjų žmonių.
.

UŽ1.JU11I1IJMBS..

Dainuos vietos jaunuomenės choras.

Taipgi nuima ir X-rag

Iš priežasties lietingo oro rūgs.
1 d., rengiamasis parapijos pikui-,
kas neįvyko. Vieton pikniko po
pietų žmonės susirinko parapijos
salėn ant Septintos.
Ir uždirbo
parapijai porą šimtukų. Čia pat
nutarė išvažiavimą laikyt rugsėjo
U
’
■ ■
-’į

JONAS KERAS,
P. 0. Bor į
Boston S7, Mass.

;■ i DASVBM, MUM.

Nno 9 iki 12 ryte ir nno 1:80 iki
5. ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais it ?
nedSldienials, taipgi seredojnla čuą
12-toe dieną uždarytas.

Bostono seminarijoje prasidėjo
kunigų rekolekcijos. Pereitą sa
vaitę iš lietuvių buvo rekolekcijo
se kun. Strakauskąs. Šią savaitę
ten yra kun. Kpeižisr-Kitą savaitę
bus kun., Norbutas. Ketvirtą sa
vaitę bus visi kiti lietuviai klebo
nai rekolekcijose.

Parapijos pikniko komisija“ ir
Tos dienos vakare dijakonas
Skalandis grįžo namon po atosto darbininkai prašė Vyčių kuopos
išvažiavimo komisijos ir valdybos
gų. Sakosi pailsėjęs.
kad pavestų savo pikniko dieną
Rųgp. £1 d., pirmą vai. po pietų parapijai^ Vyčiai sutiko. Užtat
Jonas Janevyčius, 6 City Point parapijos antras išvąživimąs jaus
su panelę tSanislava Kazlauskaite, rugsėjo 7 d., Munehbacks parke.
244 E St. priėmė mūsų bažnyčioje Valio už gerą darbą! Jeigu ir tą
dieną lytų tai Vietoje pikniko bus
Moterystės Sakramentą.
kas nepaprasto pobažnytinėje sa
Rugsėjo 1 d. 8 vai. ryte buvo lėje.

Rugsėjo 7, Leringtono Pinehurst
Reservation įvyks vietinės lietuvių
parapijos piknikas. Vieta visiems
gerai žinoma. Ten šv. Juozapo
draugija iš Cambridge laike jau
kelis savo isvažiavumus. Daugeliui
žinoma “juoduko ūkė.” Vieta la
bai graži. Pušelės it gėlelės ža
liuoja puikiai. Daug yra įtaisyta
įvairių žaislų: sūpynių, -‘slides”,
ir tt Yra irgi graži šokiams sve
tainė, puiki kuknė su valgomais
stalais aplink. Pertą gražią “viete
lę teka srauni upelė. Todėl visi iš
visur atvykite į viršminėtą vietą
praneštoje dienoje.
Nuvykimas autobusais bus tik
75 centai, Įžanga į parką tik 10
centų.
Ragina ir prašo visus į pikniką

611 E. Broadtfsy, So. Boston
Ofiso Valandot:
' j

.. .

Rugp. 30 d., šv. Petro lietuvių
bažnyčioje per šv. mišias ėmė šliūPenktadieny vakare šv. Petro
bą p. Stanislovas Stankevičius su
panele Ona Čfepiute, 254 Bowen bažnyčioj bus šv. Valanda. Po tam.
St Panelė yra buvusi choristė ir įvyks Maldos Apaštalavimo drau
sodhlietė. Laimingo naujame luo gijos mėnesinis susirinkimas.
me gyvenimo. '
,

CAMBRIDGE, MASS..
P-lė Bornė Valentukevičiutė iš
Stouhton, Mass. atostogavo savai

nmim i

GIRA MOKYKLA

Visa parapija grąžiai rengėsi
St. John’s Preparatory School,
TONO APVAIKAGIOJIMB
prie parapijos didžiulio pikniko,.
Užpereitą antradieny, parapijos Danvers, Mass. yra labai gera edu
Labor P&y, Munehbacks parke.
kacijos vieta ypač katalikams vai
svetainėje, įvyko susirinkimas Lie
Bet tojb darbo dienojė lijo. Tai
kinams. Ten lankėsi daktaras Už
tuvių Komiteto 300 ul sukaktuvių kuria, R. Juška, A. Kiburis ir daug
piknikas neįvyko.
Žmonės negalėdami važiuoti pik minėjimui! Susirinko komitetą na kitų .lietuvių. Mokykla atisdaro
nikam gausiai susirinko parapijos riai ir pritarėjai Netrukus pasiro- f rugsėjo 9 d.
svetainėn ant 7-tos gatvės,/ maž d« ir daktaras Jakmauh, veikian
daug nuo 4-tos vaL po pietų. Pel čio komiteto pirmininkas. Jis ati
no iš to jų ton baliaus bus para
darė susirinkimą nors dar vis žmo
SMULKIOS ŽINUTES
pijai gal pora šimtų dolerių. Ge
nės rinkosi Daktaras paprašė su
Vaikelių misijos baigėsi šv. miriau kaip niekas.sirinkusių kalbėti apie reikalingu šiomią ir pamokslu rugp. 30 d.
Parapijos pikniko komisija ton
mą lietuviams prisidėti prie paro- Vaikų misijose dalyvavo nepa
pat baliuje pradėjo galvoti ri tar
davimo Bostono dienoje, rugsėjo prastai didelis skaičius. Skelbėjas
tis kaip parapijos pikniką įvykdi17. Kalbėjo pp. Venys, Kiburis, misijų kun. KneiŽis negali atsi
nus sekančiame sekmadieny. - Su
Jarušas, Adomavyčius, Kneižys ir džiaugti misijų pąsekmingumu.
kuom tik pasikalbėjo tas pritarė,
kiti jog yra , reikalas lietuviams
kad būtinai reikia rengti parapi
dalyvauti Prieš'niekas nekalbėjo.
Rugpjūčio 29 d., tėvą Urbonavyjos pikniką toj pačioj vietoj rug
Nubalsuota vienbalsiai dalyvauti čių nuvežus ligoninėn, nuvažiavo
sėjo 7 d.
Vienas dalyvispakėlė klausimą a- Nonvoodan kun. Norbutas.
Parką ant tos dienos buvo už
pie komitetą>Paaiškinta, kad dar
ėmusį Vyčių kuopa savo antram
vasario, mėuesy gerb. klebonas su
Rugpjūčio 30 d. tėvas Mėšlis, S.
išvažiavimuL.
šauktame susirinkime po jo direk J. buvo Nonvoode ir laikė sekma
Parapijos pikniko komisija paprašė Vyčių kuopos pikniko komi-' tyva toks komitetas buvo išrink dienines pamaldas. Kun. Norbutas
tas. Jį sudaro "tie: fiarbės pirmi grįžo So. Bostonan. Kunigus vėži
gjjoa
valdybos, kad pavestų
ninkas kun. Virmauskis, pirminin no graborius Petruškevičius.
MuUchbaek’s Parką, ruga 7 <L, parupijos piknikui. Vyčiai tą ir pa- kas Dr. Jakmauh, tlcę-pirm. Dr.
Tą pačią dieną kunigai Švagždarė. Užleido savo piknikui pajm- Kasparas, antras vice-pitin. Petras
Čaplikas,
raštininkais
advokatai
dys, Vaičiūnas, Virmauskis, Ja
daržą — parapijos piknikui
kaitis
ir Kneižįs atlankė ligoninėje
Taigi bus šv. Petro parapijos milkun.
Urbonavyčių.
Lankė jį ir Ą.
finiškas piknikas, rūgs. 7 d.,
Kneižys.
Munchback’s parke, tuoj po pietų. Būk ten ir tamsta, skaitytoRugp. 31 d. kun. Vaeiūnąs ap
jau. Ten bus visas So. Bostonas ir
rūpino dvasiškai kun. Urbonavy
apylinkės. Jei ir vėl lytų, tai počių, Kunigą prie ligonio nuvežė
bažnytinėje salėje bus pramoga.
p. Jeronimas Venis. Gerbiamas
Kvieslys
svečias laikė So. Bostono bažny
čioje šv. mišias, sakė pamokslą ir
.
< J? •
davė Švenčiausiu palaiminimą. Po
pietų su Vietiniu ^klebonu ir kun.
JulijdfiaPupteųskiene » LawJuškaičiu tėvas Chicagietis važia
rence; Mass. po sunkiai operacijai
vo pajūrin. '
.
sveiksta šv." Elzbietos ligoninėje.

KATARAS ir
DŽIOVA

S

o esu damr netų

gydant rlrtainėtas UfMb
Talpd aklu. n«a<
ir gerktta lifas.
GršM
kiekviena ypatlAkai, Ir «Š
dyką patarimai.
L

Vslentfoe: Antraūlenlato katvftt* I
mestais ir Mtatteetais to-111*» £
ts, 2—A ?—8 vakare; NkntAe M
aiais 10—11 tiktai.
g
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NEW*RK, N.

- Rugsėjo Y dl 1930 m., 7,-SO vai.
vfekare įvyks šv. Cecilijos choro
koncertas per radio iš WNG sto
ties. Tad kas mylite lietuvių dai
nas ir muziką užsistątykite radio
ir klausykite. Šv. Cecilijos choras,
įnuzikui A . Stanšausk'ui vadovau
jant, jau ne kartą yra gražiai
pasirodęs, tad ir šį kartą suįdo
mins klausytojus. Jeigu norite
dažniau išgirsti šv. Cecilijos chorą
per| radio; tai rašykite laiškus į
stotį arba telefonu prašykite kad
choras būtų programoje. e Garbė
chorui už nenuilstantį darbą tau
tiškoje dirvoje, taipgi ir jo vedė
jui p. A. Stanšauskui. Malonu pra
nešti, kad į Newarką susilaukėme
naujų’darbuotojų lietuvių. Ir šio
programo surengime daugiausia
pasidarbavo neseniai atvykęs į
Newark^ p. J. P. Šidlauskas. Lin
kiu jam* geriausių pasekmių tautiš
koje darbuotėje.
-

•A

-

•

-fc T

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ

Vestuvės

NEffApK, N. J.
A. a. Emilija Brazauskienė per< '
siskyrė su šiuo pasauliu 25 d. rugp.4
Ji buvo 50 metų .amžiaus, gera ir J
dora moteris, su visais gražiai su-* >
gyveno. Palaidota* su bažnytinė
mis iškilmingomis apeigomis. Bu- ’ J*
vo atlaikytos trejos šv. mišios. Ve-* _.r
•lionė prigulėjo prie 36 kuopos S? t
L. R. K. A.

Paliko nuliūdime <ivi

dukteris: Pauliną ir Veroniką. Laf
jai Viešpats duoda atilsį. aname
gyvenime.

i’

Laidotuvėse patarnavo grabo
rius M. Okelis.
• -

tė. Prisiminkime Vilnių 1 Neuž
mirškime Vilniaus!

C. BROOKLYN, N. Y.
_ Piknikas puikiai pavyko

Šv. Jurgio parapijos piknikas,
kuris įvyko pereitą sekmadieny
rugpiūčio 31 d. Kfeščiaus svetai
nėj, visais žvilgsniais puikiai pa
vyko. Žmonių buvo jei ne dau
giau, tai ne mažiau dviejų tūks
tančių. Be mažos išimties, tai visi
šv. Jurgio parapijonai. šis faktas
įrodo, kaip puikiai įvertina parapijonai parapijos -reikalus ir jos
parengimus. Šis pirmutinis para
pijos. piknikas buvo lig išmėgini
mas, kaip parapijonai į tai atsineš.
Pasekmes gavosi puikiausios, ko. kių niekas nesitikėjo. Tiesa, gra
žus oras daug prie to prisidėjo.
Žmonės į pikniką plaukte plaukė
lig 9 vai. vak. ir vėliau. Nors p.
Klasčius jau pripratęs prie'panašių piknikų, bet ir jis apsivylė, nes
Vilniaus Vaniekuomet tiek publikos nesitikėjo
ir per mažai parūpino gėrimų. Geraij kad tuoj daugiau parūpino,
kitaip kasžin kas-būt daryta, nes!
diena karšta, kiekvienas ištroškęs, *
o gėrimų nėra. Ūpas pas visus pui
kiausias. Ir kaip-gi, juk visi pažįs
tami; vieni kitus vaišina linksmai
šnekučiuodami.
Gerb. klebonas
Rugpiūčio 25 d. Greenpoint li
kun. Pakalnis visffe šnekina, juo
kauja ir džiaugiasi, kad tiek pu goninėje, > staiga mirė Simonas
blikos prisirinko. Atsilankė taipgi Straigis, 38 metų amžiaus. Gyve
kun. K. Paulionis ir kun. J. Alek- no Mtentratton Avenue ir turėjo
1 siūnas. Daug matėsi biznierių. O valgyklą. , •
jaunimo tai pilna. 8 vai. vakare Velionis buvo labai ramaus links
prasideda, programa. Programa mo būdo. Visų buvo mylimas. Bu
: atliekama parke, nes svetainėj vo LRKSA. 134 kuopos nariu. Pa
'^joer šilta. Vietos parapijos choras liko nuliūdime moterį ir 6 vaike
padainavo daug gražių dainų. Cho. lius, kurių vyriausias 18 metų, o
1 ro vedėjas J. Brundza suorgani jauniausias 5. metų.
Laidotuvės buvo 28 d. rugp. iš
zavo virš 200 chorą. Daugelį daiĮnų dainavo, kurias publiką moka. Apreiėkimo P. Sv. bažnyčios j iv.
(Prie choro prisidėjo kitų chorų.na Jono kapines.
Laidotuvėms rūpinosi graborius
triai, kurie tik buvo ir šiaip publi
ka, kurie tik* moka taadainas.v |- J. Garšva
Lai būna jam lengva ii svetima
, spūdys gavosi nepaprastai gražus.
iHtifaųjų, panašūs-parengimai, tai Žemelė!
J didelis atsispyrimas prieš ištautė;

Lietuvių kalbos mokykla
Kitoje savaitėje prasidės Kara
lienės Angelų par. lietuvių kalbos
ir- katekizaeijds mokykla. Grei
čiausia atsidarys rugsėjo 11 d. 5
vai. p. p. Šįmet rudenyje atsilan
kys šioje parapijoje vyskupas ir
suteiks Sutvirtinimo Sakramentą. niką, kurį rengia fC. Y. ir N. j.
Lietuvos Vyčių apskrities ir dabar
*
Rekolekcijos
tik noriu , .pridėti kelis žodelius,
4
Šią savaitę kunigų rekolekcijose kad komisija labai susidomėjus
Patchogue, L. L dalyvauja kuni kur dėti visus svečius. Kitos dagai: J. Balkonas ir J. Aleksiūnas. lysrprogramo bus lengvai;išpildy
Kitą savaitę į rekolekcijas išvyks tos, bet šis uždavinys tai neduoda
kunigai: K. Paulonis ir P. Lekešis. darbštiems Vyčiams ramiai mie
goti. Parkas, nors ir nemažas, bet
nė neperdidelis. Gal prisels tvo
ras nukelti toliau arba yžsai sunai
kinti. Muzika bus geriausia. Atva
žiavę pamatysite. Valgiai bus ska
Sugrįžo iš Conn.
nūs, nes juos gamina mūsų įžymios
J. P. Mačiulis su žmona pereitą
vytėsu Be to, gausite tikrų, lietu
savaitę btfVo išvykę į Conn. valsti
viškų dešručių, labai gardžiai su
ją atlankyti savo gimines, New
taisytų su žemaitiškais kopūstais.
Havene. Ta proga Darbo Dienoje
Bus ir gėrimų. Ledai arba'kaip
(LaborDay) buvo nuvykę WaterAmerikoje vadina “icė-cream” ir
burin pamatyti Conn. valstijos lie«
gi ne antros rūšies.
tuvių surengtas Vytauto Didžiojo
Teko patirti, kad komisija žais
pagarbai iškilmes, kurių įspūdžius
lų pasirengusi duoti įvairų progra
p. Mačiulis parašysiąs plačiau
mą. Žaislai bus pritaikinti seniems
“DąrbiūAke.”
ir jauniems, vyrams ir moterims.
Pereito antradienio vakare, su
Visi turės progą laimėti kokią nors
grįžus pp. Mačiuliams iš Conn., Pr.
dovanėlę. Garbės svečių bus iš vi
ir Elzbieta Laurinaičai, Mačiulių
sur dvasiškių , ir svietiškių.
kaimynai, suruošė šaunią lauktu
Kurie nežino kur bus piknikas
vių vakarienę savo namuose, po
tai pranešu — Carlstad Park, Mt.
Nr. 86f?r Elderts Lane.
Pleasant, N. J. Ir kada? Rugsėjo
7 d., 1930. Bus tai nepaprastai
>gražus sekmadienis N. Y. ir N. J.
Lietuvos Vyčių apskrities. Nuošir
džiai kviečiam visus atvažiuoti ir
LDS. 14 kuopos susirinkimas į- prižadam visus patenkinti.
vyks 12 d. rugsėjo. Malonėsite vi
si nariai ateiti, nes bus prieššeiminis susirinkimas. ) Turime daug
svarbių dalykų apkalbėti ir'ats
tovą j seimą išrinkti. Taipogi na
riai, kurie skolingi būtinai rei
kalas užsimokėti duokles. Pagei
daujama, kad atsiveitumėte nau
jų narių.
Kriečia Valdyba

BROOKLYN, N. Y.

NEWARK, N. J.

Te). 2320 Greeūpoint

GRAB O R IUS
— IR— .

BALSAMUOTOJAS

