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Klaipėdos “LietuvosKe- taipo bus pasiūlyta leisti ta

leivis” rašo, kad šį kartą bus
baigtas ginčytinas Lietuvių
Lenkų susisiekimo klausi
mas. Tautų Sąjungos atsto• vai susisiekimo klausimų patys vietoje gana ištyrė.
Tautų Sąjungos Tranzito
ir Susisiekimo Komisija būk
yra priėmusi nutarimų, pa
gal kurį bus pasiūlyta leisti
prekes gabenti nuo Vilniaus
iki Liepojaus vadinamu Liepojaus-Romnų geležinkeliu,

KAUNAS.— Vyr.Tribu
nolo Valstybes gynėjas Kal
vaitis turėjo 23 rugpiūčio
pasikalbėjimų su laikraščių
atstovais-apie užpuolimą ant
kriminalinės polio i jos direk
toriaus Rusteikos ir apie vedamą kaslink .to užpuolimo
byla bus svarstytą, sunku
byla bus svarstymą, sunku
jau. dabar pasakyti, tai pri
klausys nuo jai. gautos me-r
džiagos, bet greičiausiai, kad
ji bus kariuomenės teismo
svarstomą.'
A.

voms pervežti Vilniaųs-Karaliaučiaus geležinkeliu.
Tam prieš bet tiesioginio
Lietuvos Lenkijos susisieki
mo geležinkeliais, telegrafų
ir telefonų klausime jokio
nutarimo-nepadaryta.
v

Komisijos nutarimas Lie
tuvai bus privalomas tik ta
me atsitikime, jei tam nuta
rimui pritars visi Tarybos
nariai.
r
v

’z. •:< ..

• v

marienė
dėti dėl
V0LD1

Rugpiūčio
23
,
<L, 10 vaL iš ryto Lietuvos la
kūnai išlėkė iš Maskvos ir tų
pačiądienų, 3 vai ir 5 m. po
pietų jau buvo kariškoj lėki
mų aikštėje.Kaune.
Padarė po 190 kilometrų j
valandų. Grįžtant buvo žy
miai blogesnis oras.
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t A,” iautisy suuzL Rusteikos
iųgą vokie-

įlinkų ofief
puolimų
paduoda kai
čin radio
neseniai
nužudyti p
■tininka
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policijos vir.
dąagiau

a mum

kaip 30

MASHVILLE, TEMK. TORI Dėlpadai'ytoužpūoUHio yra suimta iš viso dvidešimts
MAŽIAUSIA BEDARBIŲ žmonių. Tai*p jų buvęs prof.
Kaunas.
•
. »v-

ūaVoldeWashingto, D. C. — Pre
kortaš
zidentas •XHoover kreipėsi į
likimo.

u nuversusė va^
^batalionai,

ti vyria
dinamam^t

Voldemaro adjutantas Vir-. »uds
dem
Washington, D. C.—Cen Luckas, Macuška ir Gineitis.
zo biuro skaitlinės parodo, Bū iš jų patalpinti karo ka
kad Nashville, Tenn. yra lėjime, o Macuška kaipo - kad
džiova sergantis, patalpintas
mažiausia bedarbių iš tų
bus
ligoninėj suėmime lai- •yda J
mieetri, kurių gyventojų karo"
,
skaičius siekia daugiau kaip ko”*
.
ĮOO^M. Nashville gv=ventojij'T;"VzPuoį™?s
^mas
t kaipo politiškos žmogžudys
yra 153,153, o iš jų 1608 be
tės apgalvotas žygis, paei
darbiai.
nantis. iš slaptos organizaci
Sekanti len
ją ‘

totoriaus Vol-

|Sk paskelbta
pidžiama g-

£8 sąmoksH5i:
skelbtas

Prez. Unbnru

įja. kad

Jungt. Vabt. a

Statė Departmentų reikalau
damas suvaržyti imigracijų į
Jung. Valstybes. Prez. Hoovęno reikalavimų patenkino.
Išleistas 'įsakymas atstovybėms ūžsięny, kad. jos nebeįleistų Amerikon tų, kurie
dėt nedarbo Amerikoje atvy
kę guli būti visuomenei ap
sunkinimu. Išeina, kad sustabdyta darbininkų įvažia

j

^Buenos Atra^^Argentina,

rugsėjo 11 d.—•
tarė valdžia ei
me savo kontroiėn
os aparųtų ir visus se
valdžios
vadus areštavo
i prez
Irigoyen suėmė
izoliavo
nuo visų
Visame
kelbtas
karo stovis ir įvesta aštri
vimas
spaudos cenzūra^ f
Jung. Valst. konsulams už Riaušėse, ru^šė^ Sed/ 5
sieny palikta spręsti ar tas> asmenys užmuštaAir 56 su
ar kitas imigrantas bus A- žeistu .merikos visuomenei apsunki - Naujoji valdžia dėl tų
riaušių sušaudė du riaušinin
as nesumažins
kų vadu.
bės, ė; tik duos progą kykais
pirkti įvažiavimų Amerikon
knis. Nepaklausiusiems grąsina aštria bausme.
Kad atstačius normalę
krašto" padėtį prėž. Urifruru
■fz.
S reikalauja, kad jung. Vaisi.

prež.

Irigoyen

ša

judėjimą įvesdamas ą
militarę diktatūrą.
15,000 DARBININKŲ
PASIBAIGI

La Paz, Bolivia, rūgs.

— 15,000 darbininkų

bininkai .rireikavo dęl
nukapęjimo. Militarę
džia privertė kompaniją ^
sileisti darbininkams
namas sųlvgas ir algas.

SovietttŽ
dos pranešimu, kulokai ^
Minskas

užmušė 56 komuni
atsakomuosius darbĖ

atstatytą no

įvyks generali rinkimai

žindinimui Amerikos
sų Argentinos padėtitoįj
Gen. Uriburii pasiry

*•>. > '1
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džia įstatymus, bus atiduota
Prie tos organizacijos ma lig tuo Voldemaras, kaip prane- .Visos tautos teismui.
forde, siunčiamas 5 metams
Gyvent. skaičius Bedarb. tyti bus priklausęs. ir prof. l ša, nutarė ir veikti.”
( Vokietijos diktatūra, koki*
misijonierium į Węst Indi
'•
1930
^kaičius Voldemaras. Tai yra mato
bw
dabar yra, konstitucijos lei
ja, Grenados salų. Savonau- Massachusetts:
VOKIEČIŲ
FAŠISTAI
SUSIKIR

'
___
j
Uma iš vedamų šio užpuolimo
džiama. Taigi šis klausimas i
jon vieton gerb. misijonie- Boston___________ 787,271 27,056
TO SU RAUDONAISIAIS į
GENEVA, rūgs. 10 d. —- kuris prasidėjo treči
tyrinėjimų. Ši organizacija
rinkimuose nebus paliestas.
rius išvyksta spalių mėnesį. Cambridge---------- 113,650 3,381
Fall River_____ .__ _115,301
3,996 ■turėjo ir ginklų. *
Hamburg, Vokietija.
Svarbiausias tai ekonomi ^Dvidešimts septynių valsty svarbiausiu klausimų
Linkime jam sveikatos jo Lowell----------------- 100,300' 4,615
bių ministeriai susirinkime Europos valstybių sąjung
j ; Baigdamas pasikalbėjimų Praneša, kad rugsėjo 7. dį nis klausimas;
sunkiame darbe. West In Lynu_____________ 102,327 2,943
1 Ponas Valstybės Gynėjas laike parodos susikirto far • Vokietiją smaugia karo karštai svarstė Briando pla- planas. Šis planas p
112,836
4,178
dija, 'arba Vakarinė Indi New Bedford
pareiškė, kad paleisti gan šistai su komunistais. Vief skolos. Nacionalistų partija :ną suvienyti Europos valstv- tas į septynius punktus, sri
ja, vadinama grupė salų pa Somerville ---------- 103,604 3,025
biausi iš jų, kad sąjungą
4,442 dai, būk norėta padaryti ir nas užmuštas ir vienuolika yra griežtai nusistačius prieš bes.
Springfield______ 149,861
lei Vidurinę Amerika. Kai- Worcester---------- 196,837 6,217
daugiau užpuolimų, nėra tik- sužeista. Trisdešimts asmė- Young planą. Iš kitos pusės : Daugiausia ginčų kilo dėl būti nepolitinė, turi 'Vi
kurios tos salos, tarp jų ir Rhode Island
faipogi nėra tikri nė tie hių areštuota. „
komunistai siūlo Maskvos i- i Europos valstybių sąjungos Tautų Sąjungos priežįū
nedidelė Grenados sala, pri Providence ---------- 252,386 9,335
priklausomumo. Briand lai turi duoti kiekvienai vab
dėjas.
klauso Britanijai. Oras ten ; Counecticut:
5,147
Bridgeport ______ 147,206
Centristai ligšiol palaikė kėsi, kad Europos sąjunga bei lygias balsavimo tei
gan karštas, nes veik po pat Hartfoį _________ 163,818 5,505
būtų nepriklausoma nuo turi leisti susidaryti apygž
santykius su socialistais. ekvatoriumi, tik gal jūrų New Haven______ 162,650 4,885
Nacionalistų vadas Hugen Tautų Sąjungos. Anglijos du grupėms, ir neturi'nei
3,472
vanduo orų kiek atvėsina.
Waterbury______ 101,025
berg pasiryžęs socialistus pa ministeris Henderson laikėsi statyti nė prieš vieną" vatei
bę pasauly.
.
šalinti iš politikos.
- • už priklausomybę.
ANGLŲ BALTOJI KNYGA ARE PERSEKIOJIMUS
Taigi visoj šaly eina kru Kitos. valstybės palaikė. Spėjama, kad Briandąi
Antradieny, Rugsėjo 23 š. m. f vina
nas bus pavestas
kova tarp partijų. Lu- Anglijos pusę.
SOVETy RUSIJOJ
MUNICIPAL SVETAINĖJE >
dendorffo fašistų partija no Tautų Sąjungos posėdy, komisijai studijuoti
rėtų Vokietiją valdyti sulig
East Broadway,
South’ Boston, Mass.
’ V
Mussolinio modelio.
LONDONAS. —:Pasauli- klėjimą, išrauti’tikėjimų iš
SOVIETŲ KOMUNISTAMS NESISEKA URA
ĮVYKS
Šiaip ar taip Vokietija
nėj istorijoj šie metai pasižy atskirų žmonių širdžių. To
...
—------KONCERTAS
vėl turės koalicijinę valdžią MASKVA. — Komunistų Turkestane “kuloias” b€
mėjo kaip didelių krikščio dėl joks valdininką# ar geras
tik gal kitokiame sąstate.
nių persekiojimų metai Sov. valstybės pilietis negali būt
Pakviesta įžymiausi mūsų dainininkai (kės) ir
laikraštis “Izvestia” pra- liui kaimiečių pi
Tafrp komunistij ir nacio neša, kad rugpiūčio mėnesy “Valdžia yra ubagas
Šv. Petro parapijos didžiulis choras, p. M. Kar
Kurijoj. Dėl to pirmiausia tikintis. Kriminalinis kodek
bauskui vadovaujant.
nalistų jau įvyko kruvinos tik 72 nuoš. grūdų surinkta. kad atima iš mūsų
protestavo popiežius Pijus sas baudžia visus, kas tik žo
muštynės Berlyne ir kitėr. Tai visai mažas nuošimtis Aš ubagams neduodu.’ y
XI, protestavo anglų bažny džiu, raštu ar veiksmu pasi
Trečiadieny,
Rugsėjo
24
dieną
Keletą žmonių jau neteka Komisarai susirūpinę, nes to, esu “kulokai” veda
čia ir parlamentas; anglų priešins bedievybės propa
Parapijos Svetainėje, ant 7-tos gatvės
gyvybės.
vyriausybė nuo santykių nu gandai. Tik per šešis mėne
neturi ko eksportuoti užsie kią agitacijų prieš korriU
.
Tad
aišku,
kad
šie
Vokie

ĮVYKS
traukimo susilaikė tik dėl sius buvo išleisti 127 įsaky
nin kol dar grūdai brangūs. bis. Tas parodo, kad
tijos rinkimai nepraeis ra Kolektoriai sako/ kad prie nitams nekaip sekasi
bendros ramybės. Tačiau ji mai nubausti mirtimi arba
VAKARIENE
iniai, be kraujo praliejimo, žastis mažos kolektos esą ta, ti.
studijavo religijos padėtį So kalėjimu tikinčiuosius. Išti
delegatų pagerbimui. Bus ir programėlis.
jei jau prieš rinkimus skaldo kad dar daugely vietų javai
vietų Rusijoj ir šiomis die kimi G. P. U. valdininkai
Pageidaujama,
kad
plačioji
mūsų
visuomenė
gau galvas.
»
« * nekulti. Mažesniej i * ūkinin GARVEŽIO
nomis išleido baltąją knygų, y nesigaili pasirūpinti įrody
parodytų
“
Darbininkui\ir
L.
D.
S.
nuoširdžią
Perskaičius tą knygą gau mų reikalui esant sudaryti
MUTTA6, BUfinSTA it
kai rankomis negali taip,
paramų gausiu atsilankymu į abu vakaru.;
namas baisus vaizdas tų per bylas.
PAMCIGO KUB&RTUOp
greit iškulti, o mašinų netu- PMaMpUa, Pa^
Bilietai jau pardavinėjami.. Jų galima gauti sekiojimų, kuriuos kasdien
Baltosios knygos tikslas
MJMtBNI# 30 tK
d.—Šį rytų Reading
i kuo nusipirkti.
pas komisijos narius ir “Darbininko” Adnaniskenčia tikintieji Rusijoj.- So parodyti kultūringam pasau
Dancigas. — Dancigo, ku
Sovietų laikraščiai kalti- kelio kieme prie
tracijoj, 366 W. Broadway, So. Bostone.
>
•<
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VAKARAI
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vietų konstitucija, atskyrusi liui kokioj nepavydėtinoj
bažnyčių nuo valstybės, dar būklėj dabųr yra tikėjimas
• ipasistengė panaikinti jos au- Šov. Rusijoj.
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rortuose per šių metų sezonąlųa “kulokus,” būk jie suagi- vės ekspliodavo {
paskendo 30 žmonių, maucįy-Įtavę kaimiečius neduoti val- Užmušta 6 asmenys to
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Pažymi, ka<rfeista.
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ŽhUkį,‘”f Paskui Vėl “pyovo- spri negrįstame Švėkšnos yra apie
fe
1
XS
,r
y fję •
'i
■'•VY-V
*J
katoriškai juokęsis.”
mastelyje galima purve privUz
*
rių
urėdijos
pušynai,
kur
OS SU LATVIJA DtL BRADVUAS GAV0 8 PARAS
-Į <e
■••e
9 MI
>»' - .■", •'
__ -* ‘
gkį
»<..•. Agal liudininko kapitono pa- gerttS Šį pavasarį laivo ma- daug Vabdens,ežerų,upeiiuV .4 31»
CTB6S BŪTARTINB7ę< ęA
-Zv w;AREŠTO UŽ Įt^DĮMį
ĮVAIRIOS
KNYGOS
4h,
*1Q
Rugpiūčio 12 d. -atvyko41 '' GODŽIU IR uenauėr - reiškimą, kuris buvo ąbįęjų uomą pradėti grįsti. Ąkme- kų. Bet pats garsusis yra - - Ankstai
l^Uuca
šUąs,
ąpiinąs
apie
7,i
fpMšų -lĮftdiuinka^ apie p.
(Graikų 1
afreHa tik kęiięadešįiut
[aiman latvių delegacija do
Kaunas. Rugp. 14 d. I
nelis)
sų
viršeliais
$1.75—1.25
■
4<
dabar viskas ra- 000 hą, masyvu ir rinktinių yįįų kalbon' išguldė Atyy
mia vesti dėl prekybos nuov. taikos teisėjo kampo RadvĮĮą šiaip visai nebuvę vežimą,
Mtidą Mnkįį^ juodais^*
įtarties sudarymo,. Sų. lat- je taikos teisėjo .pavaduoto kalbėta, tik buvusi padaryta mu. švėkšniškiai jąu-sįųvą- tiesutėlių pušų. Jis su Prie i7^
yWt.
“L25
^įėl prekybos sutarties jas p. Žagrąkąlis nagrinėjo pastaba,, kad^gukarų pulko si ilgus hątųs po klampynes nų miškais yrą ir produkDr. Vinco Pietario Raštai
tmgįąpsiąs, nes per varžyti niauskas. Vertė
-.* ■ - '-afa
ilbamasi jau galima sakyti p. Grėbliausko skundą prieš šefo ainis šiandien sėdi su ir makalynes braidyk
fetorįjoą
Dti tomai $L0O
nes duoda iki? 15Q proc. pel
Trumpi Skafryigttai-Jabai ’
io l921 m. 1925 m. mūpų kunigaikštį Radvilą, kad šis lenkais. Šiaip buvę nemažai
Apie Apdrandų, Parašė J.
gražūs pasiskaitymai apie į-,
juokaujamą, bet visai kito
.
g,
Vasiliauskas -------. 5e.
iciją buvo nuvykusi parodos metu užsipuolęs iš
Nuo rugpiūio mėn. 1 d. į- no.
vairius gyvenimo ataitikimuA
mis
temomis.
O
p.
Radvilas,
,45a
tačiau po ilgu dery- Lietuvos viešbučio restorano
vestas telefono susisiekimas Gražūs taip pat KalOsny- Parašė ^F. Tarvydą*
«
manydamas
esąs
dėmesio
pasirašyta tik trumpas išeinantį p. Grėbliauską, įštarp Lietuvos ir Australijos, ką — Dušpionių ąžuolynai, Turto froriMr^dkslišH pa
siskaitymai Parašė Uosis.___ 45c. Garnio* VradGamekiHi —
centras, pasikvietė prįe p. Trijų minučių pasikalbėji
Pr. a Yiieat
ŠOa.
imas, kuriuo aįi šalys koliojęs ir sumušęs,
Birštono ir Varėnos pušy^
DidEoja
Saro
Ušrašai-ra
Grėbliausko buvusį kapito
Limpamorio* I4go* ir kaip
ūGtta kitai teikia didžiausią g
pav^B^aj8^^M4—15 metų
nuo jų išsisaugoti! Pajašv
Byla iš esmės labai aiški, ną, vėliau kitus du karinin mas kaštuos 345 litus 50 cen nąl -...
tal^ūūiią. Ilgesnės sutar
negyvoji gamtė: žemė, van
nes pats p. Radvila aiškiai kus, reikalavo, kad p. Grė- <tą*’ ■ * f
*3 <
Gerumai
r«*aprešymaa
apfo
duo, oras. Parašė J, Rarma_ęo*
tos. nepafVko padaryti lageruma
per
Tėvą
Fąberą-Fi.
pasisakė p. Grėbliauskui du liauskas atsiprašytų. Šis ta
Pa&rimpo Laiškai.—.Hlęido
Baūsiai dėl to, kati latviai,
Per pirmuosius septynius NAUJA KLAIPĖDOS KRAŠTO lipiną. Vertė Kųn* P. L. .„—Ilk Kun. A. Miliukas ,___
60a.
kartu stipriai ranka suda čiau tesutiko atskirai p.
DIREKTORIJA
Tabakas
—
Nuodai
—
rūky

įųįpB- reikalavo muitų sumašių metų mėnesius Lietuvoje
1UH
Ptt»U M.
'
—J
* .• '
—
vęs ir koliejęs, žinoma, ne Radvilui paaiškinti, kad
mo
kenksmas;
pagal
d-rą
NU
yjt
i
..
j,
ye*",
—Aujuit._ 15*U
Gubernatoriaus paskirtas kolskį parengė S./ Kaimięti&__Į5e.
pnimo įvairiems savo pralabai giriamais žodžiais. VL jam asmeniškai čiA nieko ne įvyko 123 miškų gaisrai, ku
Nauja Skaitymui Knyga —
J&nęs gaminiams, negalėjo
rie sunaikino iš viso 468 Klaipėdos direktorijos pir- Užkeikta Mergelė su Ban
(Dalis H). 8u paveikslai___ 75a
sas' bylos turinys daugiau buvo taikoma, kad viešai at
da
fr
Barsdaskutis
—
apysaka
15&
|wtr Lietuvai atatinkamų
miųinku p. Reisgys jau su
mtrnudfrė Luome. Vertė
miško.
nukrypo Į viso to įvykio siprašinėti čia visiškai nėra hektarus ___________
Kum
P. Sąųrusaitf* -- -------- 25«.
'*•_________ _
- ■'
darė naują direktoriją. Bū Katalikų BašnyNa fr DeŠfompensącijų. Mat, Lietuva
priežasčių aiškinimą. P. Ra jokip pagrindo.
Vaikų Knygeli — ra pa?.
mokratiama*. — Parašė kun.
^ąąusiai suinteresuota žeKauno miesto gyventojui tent, nariais pasikvietė . p. Tarnas Žilinskas —_ __ ___ _50e. veikalais _______
dvilas aiškinosi, kad p. Grė Tačiau, vakare, apie 12
Mano Patyrimai Didžtojoj
įSs ūkio gaminių išvežimu,
Geršonui Glečeriui nakties Dugnų įr buv. direktorijos Apaštalystės Maldos Statu*
bliauskas jį išprovokavę^ vai., t. y. praėjus šešioms
Karėj, 1918 Ir 1919 m. Pare
tas.
—
Vertė
Kun.
P.
Saurumetu žiurkė įfando į kaklą* narį Česklebą.
iįjątviai turi žemės ūkio ga-.
Iš abiejų pusių pasiaiškini valandoms, p. Radvilas, pasi
saltis
2ta. šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
nihių pakankamai ir Lietupelionas)
x
Naujai
sudaryta
krašto
di

Ištyrus įkandimą ligoninėj,
REIK Tarptautinis Euchamų susidarė toks vaizdas. tiko išeinantį iš restorano p.
Pamaldų Vadovai*, Btadjos
^čeksportui ne kij daug gapasirodė, kadfžiurkė
buvus rektorija pradėjo eiti savo ristiuK Kongresas. Paraše \
• S
.. .
Viename parodos paviljone Grėbliauską, ^esą, reikalau
ftiųdft* Verksmai. Sudari ir
pareigas.
ti. Tačiau vis dėlto tikun. Py. Buėyą, IįL.I. 0.—1.50 ®eido Kun. J. Koncevičius__ lOe.
pasiutusi. .
S

2.

prie vieno staliuko, sėdėjęs damas atsiprašyti, apmušė
p; Grėbliauskas su draugais, įr iškoliojo. P. Grėbliauskas
o prie kitų staliukų — len nei veiksmu, nei žodžiu į to
kų studentų apie 30—40 as kį pasielgimą ' nereagavo.
* f.
menų, prie jų ir p. Radvilas. Čia pat gatvėje p. Grėb
’
1
'
■...
Atsiradęs berniukas, kuris liauskas per trečius asmenis
KATALIKYBĖ VILNIAUS
pardavinėjęs parodos ženk gavo pasiūlymą kviesti p. J J • •
GEIėV^
liukus aklųjų naudai. P. Radvilą į-dvikovą (I) Išti®^ j katalikų bažnyčia lenkų
Grėbliauskas su draugais e*vv
.
•'
« vZ r
sų p. Radvilas kitą dieną llrl
iki rankose
Vilniaus krašte teženliliukus jau turėjęs, todėl 12 vai. su sekundantais (!)
betarnauja lietuvių lenkini
pasiūlęs vaikui eiti prie ki laukęs iššaukimo.... Bet p.
mui. Iš lietuviškų parapijų
RUOŠIABI PRIE GEDULINGŲ tų staliukų.
Grėbliauskas atsakęs, kad į- perkeliami kunigai, o jų vie
^7'SUKAKTUVIŲ
— Kad anie neima, ■ at- statyinais draudžianiū būdu ton skiriami šmeižikai, lenį^eifiėt, spalių 9 dieną su- sakęs vaikas.
nereaguosiąs, o dvikovą bū- komanaū. Lie&viui/nejauku
j^Oygiai 10 metų, kai gęn. u —i Na, vis dėlto nunešk

rįT ąx šį karta susitarti ir
prašyti platesnę sutartį,
tvių delegacijai vadovausLp. Ulmanis, buvęs latvių
įmisteris pirmininkas. LieEfes delegacijai vadovauja
|ąūho prekybos pramonės
Ūmą pirmininkas DobkeviA-

■

I’

■■ •

-

~7 r_

vedama.

• ‘

/i*

tapo greit užgesintas. Sude
gė trys namai. Gaisro ge
sintojams vadovavo viešįs
V”
3 J • • ’l
X Y *Y^>'
čia skautininkas stucL Pr
Žižmaras, kurs parodė savo
nepaprastą drąsumą ir su
manumą,kovojant su negai
lestinga ugnimi Jeigu ne
Jis, gaisras būtą palikęs įjį
’
’ is nuostolius. Už tai
miras daugeliski^uio• - ***
i'

Mūsiflriai Užsienyje. Juokin
Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskia.
šv. Kaz. D-jos lei
gas aprašymas kelionės į Pa
dinys,
Krane
-------- ĮGe.
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
KuaMausiris
Laikais. ParaH
GunkiBuriaĮa&iiknia.
Parašė
GĮapiros Ivąuovų*>. Išguldė
A.
Bacevičius
‘ “
*“ . -------' —^-40a
Magnus Pąrvalkietis ----------- 50
tvėntas ŲabrfeRua. Eleidoi
Tėvas Alfonsas Maria 0. P—
—£26o.
L
Kelionė . AįMr pasaulį per
80 dienų—Apie visas derybas
RiiHgifų* Nfriksme- Mctodi* ■
be galo įdomūs nnotikiai .ke
ka. Sutaisė K. J. $kruočįy*__50e
lionė* per įvahw kraštus,
Leiskite Mažti&sma Ateiti
Parašė Julius Verne. Vertimas,
Frie Mangu Sutaisė KuPra-I
JF. Rąlčilmnįa-*-. '
•F
S—T—-S—40ftl
f
Mūsų Dainiai Paraše Ka'
Framęmtaės^amriautįia* Pa
Puida
grindai Parašė Uosis
; --75e. zys -------.50a.
Anderseno Pasako*—su pa; Gegužės Mėnuo — Kun., P.
eikBlėliais
______ JOe.
T
žadeiki*. Ketas ., ? !,...—60e.
Vudziulaitia ..,, - MK
Aritmetikos ŲšSavtayna*-2fc ; ir K.llfflS. p. S.mp, Ir
Vaikų Dariąraėštai
RtaAriją. Paraše Pranaičių Jule 2.50
ktašlis kalbos;mokslui —,.50c : j.*’k
--*X • ■

——

_

-į* į; - ■''-i. ’ -'

. _

mokėsiu
— ’ juokais
pašaĮ jta''
se Užsipelnė pagarbos ir dė*
■ »■
fe^Yilyąų. -Tas gedulingas kęs* ■ p. .Grėbliauskas.
lai priteista astuonios paros arba sudarkytą lietuvišką kingumo.
bolžėvianas fr jo vykd pnas
'
___ 15c
Rųrijej
uikaktuves. kaip praneša
Tas ir nuėjo. Pataikė pri arešto.
kaįbą, kad sunku ir supras
BakBtoų Vainikas—Savybe
pęuda, Lietuvoj žadama pa eiti prie vyresnio, p. Radvi
ti, Todėl lietuvių mažai kas SMARKUS VIESULAS NAŪ- vakarėliams ir gegtifiates ta
tupėti plačiai.
GARDRLIO VAIVADIJOJ
lo. Tas pirkti nenorėjo, nes NEPAPRASTAS VIŠČIUKAS einą tokion bažnyčion, o kai
gaidomis. Sutaisė Matas Gri*
• ______
.
--- 50«
“jau penkis turįs,” bet vai x Tryškiai. Sukončių k. P. kurie visai josšalinasi, nes iš Rugpiūčio mėn. 6 d. Nau(poėma). PareM
kas ženkliuką paliko saky Silkinio višta išperėjo tri tokios bažnyčios mažai ką sa gardėlio vaivadijoje siautė Laimi
į^LABAI perka VAŽIUS
Vaitkus .
s, . ........ ...fiOe
įjpąstaruoju laiku Lietuvoj damas,kad “anas ponas už mis kojomis viščiuką. Vi vo sielai parsineša, nes dau didelis vėsulaš, kuris sugrio Atsargiai ra Ugnimi. Vertė
guma nieko ridsupranta. Bet vė daug namų, išvertė tele iš lenkiško kun. K Š.............10c.
į&^hrangia kaina superka- mokėjo.” /Tai ir būta degtu ščiukas auga.
ko ties parako statine. P.
lietuvių jaunuomenė maty grafo stulpus, o vietomis iš
H'vėžiai ir gabenami į VomsųSkijima*__ RaSkfri*
Radvilas tai paskaitė asme GALIMI PREKYBOS SANTY dama, kad per bažnyčią va rausta medžius su šaknimis,v
|e|yą. Vėžių dabar išvežamas pagrindų mūsų .tikėjimo.
nišku įžeidimu iš p. Grėb
KIAI SU TURKAIS
romas lenkinimo darbas, nunešdamas juos už keliu Vertė Jonas M. Širvinta*—-50e.
įtit Upie 3,000,000 už pusant^4Silijono litų. Vokietijoj liausko pusės, ypač, kad jo Liepos mėn. pabaigoje griežtai izoliųpjasi nuo baž dešimtų metru.
Lietuvos trakiai. — Ifieido
, manymu, p. Grėbliauskas su Kaune atsilankė vienas tur nyčios ir katalikybes. Todėl Padaryta daug nuostolių... J. Šeškevičius ir B-vR Kau*
A vieną vėžį mokama 1—2
‘
z
R«a ..
.. .- ■ —-—-40*.
draugais į jį “žiūrėjo ir pro kų pirklys iš Konstantinopo Vilniaus kraštas ardomas ne
Yra baimės, kad LietuBmęs ir Kalbėk: Dėklams*
vokatoriškai juokėsi.” P. lio. Jis derėjosi su Lietuvos tik tautiškai, bet ir tikybiš- PRAGYVENIMAS VILNIUJ
.vėžiai gali išnykti. Dėl
cijos, Monolgai ir Dialogai.
BRANGSTA
Radvilas nusprendė pasielg odos pramoninkais dėl pra kai.
. '
Parašė Juozą* V. Kova* .—JO*
as uždėtas išvežamaJ
•>.
ti kunigaikštiškai: pasišau dėjimo eksporto iš Lietuvos.
Vilnius. “Dziennik Wi- Graudfis Verkauti. — Ver
Siuitas.
KUNIGAMS. NEDUODA
>v
<
kė vaiką, davė jam 10 litų ir Jo nuomone, Lietuva į Tur
lenski” praneša, kad pragy tė Vysk. Ą. Barenųuriraa. - IOc.
LEldiMU
nusiuntė p. . Grėbliauskui, kiją gali įvežti šerius, fane
venimas Vilniaus mieste vis EncharistiBra* madjot-^ta*
liepdamas pasakyti, kad ra, spiritą, šokoladą ir deš Vilnius. Šiomis dienomis brangsta. Per liepos mėn. lietuvino Kun. P. JuKkąitiau.15e.
'.?«**<
piliekų k. pil. G., pama-’“ dovanų iš nepažįstamų ne; ras, kurios turkams tikrai vaivadija fleigfemžii atsakė į visi misto produktai, kaip : Kristau* Kryžins: Štarijoą
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
nsaip yra sunku šiais lai- priimąs.” P. Grėbliauskas patiks. Lietuva iš Turkijos prašymą prof.*kun.J» Skruo- duona, miltai, taukai. bul gužės, Birželio ir Špėlių srik
įeaiams. Išleido kun. K A. V»įįyvėnti Brazilijoj, kada manęs dar ’gasiųsti atgal di- gali gabentis benziną ir me džio, kuris norėjo trumpam vės, mėsa, pabrango 2-5%.
sys
ąr——.25e.
darbų, atlyginimas ma- dėsnį pinigą, bet drauge bu džiagas reikalingas odai rau laikui isVykti pailsėti Nepr.
{Įkaitykite ir platinkite mėnesinį Dangaus Karalienė. — Su
ki® to, įvairūs išnaudoj i- vęs kapitonas vaikui taręs: ginti.
Lietuvon.
mokslo, blaivybės ir sveikatos rinko Kun* M. Gavalevičius;
______ -4' —
•
[įr apgavystės. Grįžo na-j “gavai aukų ir eik sau.”
be apdarų 75 ėentai, sn ap
laikraštį
darais » „ «j
į . jl
įpų pasiųstais pinigais, Vaikas, žinoma, ilgai nelau- MIRA VYSK J. STAUGAIČIO
Naujas Daugėliškis, Šven
tmogns fr Gyvųoly*. Para
jgiąu nemanydamas, pa- Įkė*. - Tuo tarpu p. Radvičionių aps. Liepos 29 d. va
šė kun. P. Bučy* —-------- 80a
TAVAS
flas tvirtiną, esą p. GrŠbSodidirauM fr KrikHfrnyM.
pįtąšalį:
>
Telšiai. Rūgs. 9 d. žvirgž karą čia buvo kilęs didelis . •SARGYBA” skaitydamas rasi žinos Prof.
V. Jurgučio -------- —JO*.
gąisras,
kuris
galėjo
sunaiskyrius: 1) Mokslo popui f arfzaeijos ir
Žydas
Lietuvoje. Paįatt 8.
daičių parap. Tupikų kaime
visuomenės klausimi}. 2) blaivybės, 3)
lęjnti visą miestelį. Bet su ūkto. 4) sveikatos, 5) gydytojo patart- Kaimietis
--------- —*——10a
pasimirė J.. E. Telšių vysku
mg. 6) advokato patarimu, 7) apžval*
bėgus .vietos . ‘
‘ karna «■ (politikos, vispom
TIK IttJO » SFAUDOS NAUJA KNYGA
plėšinys IV-to šimtmečio kri
po tėvas, turėdamas apie 90
ir dapguibai
kščionybės. Lietuvių kalbon
jodijims
t
.
? '
VARDU
metų amžiaus* J. E. Vysk. —
/•
Kny<ij pasauli* Ir 10) 1
„
fi^uldė P» B.
■ .m ■
>»* T‘ •.
•
’
"i
. -SARGYBOJ®” rato: vyO. M. naj*
Staugaitis išvyko į Tupikus. Amerika
ApririktmU Komedija,-AfrV
ne Lietuva; jos kiekviena nys, prot P. Kuraitis, Vydūnas, kan.
**
* 8s
. kuria* pMllat Tuma*, BfoA KemMta, dr. M. PKkaua* tikimas iš Amerikoniško gyve
j

kA

..-y

*’■

**

“*

į»įl . r

t

VienuoIioDisptrtą
tm. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis——__ 15a.
Nepaisytoje—keturių veika*
nių drama. Parašė kun. Pr, lt
Turas. Kaina.
.
35c
Gtiiukingai Vyras—2 aktų
komedija; paraks Š. Tarvy
das-——. 7. ,-------Elgetų Gudrumas, 8-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų
uocukas -.......... .'______
25a.
Ubagų Akataiijft fr
Balių* — komedijos po 1 ak
tą. ParaiS Seirijų: Juozukas
Jaoznkaa__35e.
—35e.
Sniegą*—Drama 4-rfų ak
tų. Verti Akelaiti* ... — —..40e
E*iW*r-3-&> dalis dremeg
‘Gims Tautos Genijus.” Pgrai8 Kun. L. Vaieekansk*A_10e
fydų Karalių* -> drena 4
aktų, 5 pav. Verti J. M* kr
emtas ________________ 30e
' Visi deri—3-jų veiksmų vai**
dalis ; pareM F, Yr w
Psfrleljf, arba ne&nomojl
kaakiai— 4 aktų drama.
Vart| Jeą«8 Tarvydas ——lOe,
" I&uymo Apsfrefikžmai —
atėjūnas ir gyvenimas ant ieKriauna, VąMM* _
ma»su gaidomis
Orumo*; 1) Germani; 2)'
Pabiria—d aktų; 8) Ltado
Stebuklas — 4 aktų; pir*M

į

“SAUSYBI”

>TK IMPTAIITIHIS EUCHARISTINIS
Ę*
B.
į

. -k

FaraMKUN- PROF. PRBUCIS, M. LŲ

-

Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo
. G kelionės j Australiją. Kaina minkžKietafr virieliąU |LQO Užsakyjnąą tfu*/
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Tai Brockton 4757 *

r

SB c, wms

Uatirvh
Lfrturis Advokato*
Vedu
visoki*s byla* frpadirVedif visokias
fr padfrW visokius ddrtunaatua via*kiems rrijadaffiA“ ’.y'

MADT STUKT

fiifKO” adminibtbacma
South Bortra, Man.

tra, Mu*,
0F1SO
VALANDOS
>

L-—.

EBS'1—

kaiti, dnk dplya, dr. jur. Raulinaiti*,
Tik taayra Amerikoj flivenu
atrJVaiatlm,
K. Pakte* dr. D. JuB
lletuvia, koris garai tino Lletoroa »y* kailrMti.
veilpią. Rrenori
venfjnaNenori takia
tokio bt
trati,
__ „________
tari akak j1M0 m. "SARGYBA” kateeja ma
^tiLlętatĮB^RĮtal^^.Veikimo Centro tams tik 6 litai, puaet toatų 8 litai. UA
■lenyje 12 Utį) metam*, pusei metų 8
5 -dSM UtarOti”
Utat
• <
Metiniai akaitytojai gauna priedų
trho Amerikoj U 'Taimfie Katendortų" ir letertjoe bil>
•
It*
gaištamiems Lie t*.
visi
Skaitytojų Rkaifiui padlMju* Utį
tavoje.
tis” imtame kaltnoja 10,000 loterija bu* plečiama. aJl pri*
"1
alrtnk* 20,000 skaitytojų, loterija be*
fcetur 11
meta — du litai.
padidinta trta kartu* , . > . S

1

1

ta
Am

lirtgrtytl -eargybt,* tad
pirmųjų numerių. •
iena* Llandta* namai.
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f'

nimo. Išguldė hajdfcu* vį. '
kŪ,.,r,
Jono Kaito Klėt ••••»•
.
*81.00
Lietuvos Altanai. Su pa*
veikslai* ir aptafrmbi* ■
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KAUJA PATRANKA j
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f'

ra tyčiomis paleista “antis,
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kad tuo būdu patyrus, ar kur

fe

ji' t
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kitur nėra panašaus išradi
mo padaryta. Bet tas vis dėl

i*
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dėl ko po karo taip staiga vi

si susidomėjo raketiniu va
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ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS ‘ ŠVENTO PETRO IR POVILU/
VALDYBOS ADRESAI
dr-jos Valdyba

NEWYORKCITY

to kuo aiškiausiai rodo, kad

Karas fira baisus dalykas.
Pirmininkas .— Jonas L. Petraustai^
žmonės, kalbėdami apie taiPirmlųlnkas — J. Gmhinskas,
Rugpiūčio 31 d., laivu “Oscar 24 Prescott St, Readville, Mass. .
24 Thomas-Park, So. Boston, MMĮ
Tai pasaulis patyrė per di rikliu ir jo pritaikomumu. ką, patylomis galvoja ir ga
Vice-Pirmininkas — j. Markellonis,
r -.
Vice-Pirmininkas—Juozas Jaekevt<SĮSAII,
”
Scandinavian
American
Lini

dįjį karų, kai kovų laukuo2 Ramios visuomenės min mina vis baisesnius ir baises
.140 Bowen St, So. Boston, Mass.
92 Savyer Avė., Dorchester,, MnjK
jos, atvyko iš Lietuvos šie lietu Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas, Prot Raštininkas — Kazys Rusteiką^
Pembrakių Petrukas, 18 metų,
se žuvo jauni vyrai, priešo tinis nukreipti visai į kita nius ginklus!
446 Ę. 6th St,-South Boston, MM
llO Boven St, So. Boston, Mass.
viai ; Ona Amraziutė į Waterbury,
Fin. Raštininkas — Juozas GuzevlAu
Fin.
Raštininkas
—
M.
Šeikis,
_
rastas
nežmoniškai
numuštas
palei
naikinami, o kraštų -viduj pusę, imta leisti gandai, kad
256 E. Ninth St,- So. Boston, Jgass.
27 Tampa St, Mattapan, Moša. .
“Tr.” Newark Bay, prieš 23-Čios gatvės. Ct., Cecilija Bukaskaitė į Brook Kasierius
Iždininkas — Vincas Kališius,
5^
— F: Grendells,
mirė žmonės badu ir įvairio mokslininkai tyrinėją, ar ne
lyn, N. Y., M. Baublis į Arlington,
237 W. Fifth St, Są. Boston, Mass.
Surado du jaunuoliu. Tuojau nu
67 G Street South Boston, MaM?.'
T
Tvarkdaris — Petras • Geležinis,
’5
mis ligomis. Nuvargusi žmo galima būti} raketą paleisti į TRIS DIENAS IŠGULĖJO SU nešė į namus, nes -netoli gyvena N. Y., Ona Batakienė ir Annie Maršalka — J. Zalkis,
14 Vinton St, South Boston,
Bataikiutė į Worcester, Mass., Te 7 Winfield St, ^o. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą Draugijos susirinkimai būna kas pirsai
Petruko tėvai Pembrakiai Pra
nija lengviau atsiduso, žiau mėnulį ir . bendrai raketą pa
GYVATĖMIS
ofilė Budrevičienė į Linden, N. J.,
nedėldien} kiekvieno mėnesio 2 -W
nedžldieni kiekvieno mėnesio Parapi
nešta
policijai,
kuri
pribuvus
pa

rioms skerdynėms pasibai naudota.. tarpplanetiniam
jos salėj, 492 E. Seventh St, South
po pietų, Parapijos salėj, 492' Eatf
Kazys
Gari
jonas
įChieago,
UI.,
Pietų Amerikoj vienam stebėjo, kad labai pavojingai su
Seventh St„ So. Boston, Mass. ’ • <
Boston, Mass.
•
"
.
gus. Taika atrpdė pačiu susisiekimui. Taip apdūmųs
miške plėšikai užpuolė žmo muštas. Tapo nugabentas į Bay Kotrina Guzikas į Brooklyn, N. Y..
Ona Gaidis į Jersey City, Antanas
brangiausiu dalyku. Pasi akis nieko pikta nemanan
gų, apiplėšė jį, primušė ir į- onne HospitaL Gydytojai dirbo Janušas į Brooklyn, N, Y., Pranas ŠV. ,JONO EV. BL. PAŠALPINRS UETUV. DUKTERŲ DR-JOf
girdo kalbos apie nusigink čioms visuomenėms, imta
dvi ir pusę valandas pakol atPO GLOBA MOTINOS #VI|į
DR-JOS VALDYBA
metė į pelkyną, kurįame bu per
Jankus į Pittsburgh, Pa., Annie
gaivinon. Petras pasakęs kas jį
lavimą.
J, rimtai studijuoti raketinio
Pirmininkas
—
Motiejus
žioba,
>
vo pūna gyvačių; tikėdamie taip primušė, bet priežasties nesa Kisielius į Kingston, Pa., Domicėlė 36 Mt. Ida Rd., Dorchester, Mąss. Pirmininke —VALDYBA
Tekle AžmenddėaA O
Praėjo dar tik 12 metų variklio tin^amiimą ne farpį Pittsburgh, Pa., Niek
Telephone Columbla 5431
68
G
St,
So.
Boston, Masą ' •
si, kad ten jį gyvatės mirti kė.- Vėlesnės žiniodpaduoda iš ik Kasiusas
Klimas, Vincas Klimas, Povilas Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas, Vlee-Plrminlnks — F. ZalecUeaA
ąusisiekimui,
nuo karo pabaigos. O žmo planetiniam
24
Thomas
Pk.,
So.
Boston,
Mass.
goninės,
kad
Petruliui
gyvybei
pa

nai sugils. Bet atsitiko ki
448 Cambridge St, Cambridge, Ma*
Klimas, Povilas Masiokas, Massey Prot Raštininkas — -Jonas Gllneckis,
nėms, matyt, jau nusibodo bet patrankų šo*iniams.GarProt'Raštininke
— Ona SlaurtaĄ vojus negręsia irviltis, kad
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
taip. Ir žmogus ten išgulėjo
Moteus, Adelė Massey ir Edvardas
443 E. 7-th St, So. Boston, MaMk:f
Fin.
Raštininkas
—
Matas
Šeikis,'
I
pasveiks.
taika. Tokia, tur būt, jau suk- amerikiečių “mokslinin
Telephone South Boston 8422-B. fJt
Massey į Chicago, III., Julįa Mic
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. Fin. Raštininke—Marijona Marko ~
tris dienas gyvačių nepalies-į*
— Andriejus Naudžiūnas,
yra žmogaus prigimtis. Ir kas,” o praktiškai patrankų tas. Gyvatės šliaužta? jo a-j
684 E. Elghth St, .So. Boston, 1
8aWMM
paTOi“
j kus į'Brooklyn, N. Y., Petras Mar Iždininkas
885 E. Boadway, So. Boston, Mass. Iždininke — Ona Staniuliute,
*A
gaite
į
Shenandoah,
Pa.,
X.
Misiugreta taikos balsų pamažu specialistas, - prof. Gotardas pie jį, čiulpė kraują ištekė-l
Maršalka
—
Jonas
Zalkis,
7
tiek buvo B*™8* sabūnų,
105 West 6-th St, So. Boston, J
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.
j kaip grybų po lietas®. Girdėt, kad kevįčienė į Woreester, Mass., Juo Draugija lajko susirinkimus kas trečia Tvarkdare — Ona MizglrdienB,
pasigirsta pašnibždomis pa prieš porą metu buyo išva- . . .J „ . . x. _ Si.
1512 Columbla Rd., So. Boston,1
jusi is zaizdų zemen, šliaužt-. - r Tr
zas Mikas į Richmond, Mieh., Leo
nedeidienj kiekvieno menesio, 2 Vai. Kasos Globėja — E. Janušoniene,
bus uždaryta apie šimtas galiūnų.
slaptingos kalbos apie nau- žiavęs kažkokiu laivu į Japopo pietų. Parapijos salSj, 492 E. 7th
kadija Petkąitė į Brooklyn, N. Y.,
1426 Columbla Rd., So. Boston, MuM
per jį patį, bet jo nelietė. Po
Sį,, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko km
Bedarbe
vii
didėja
•nijos
pakraščius
“
raketos
”
patobulintas
jus ginklus
Anastazija Palujanskas, Juozas
antrą utarninką kiekvieno m& ~
trijų dienų vienas gyvačių *
•
f
7:30 vaL vakare, pobažnytinfij
žudvmosi priemones. Beveik į mėnulį leisti. Apie prof.
Šftmis . dienomis yžl tapo paleis Palujanskas į Baltimore, Md. Sarinkėjas užtiko jį apipultą ta daug darbinink^iš Tyde Warerja Vielis, Marijona Vyšniaus- D. L. K. ĘEMTUeiO DR-JOS
tainej.
kasdien pasirodo spaudoj ži Gotardo mėginimus buvo
ViBais draugijos reikalais kreip
gyvačių ir manė, kad jau Oil Co., taipgi ir iš kitų įšdirbys- kienė ir Algirdas Vyšniauskas j
VALDYBOS ADRESAI
pas protokolų raštininką/
'
nia, kad ten yra išrastos pranešta oficiališkai tik tiek,
1980SL'
L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIE8 V?
žmogus senai nebegyvas, bet čių. Bedarbė New Jersey valsti Brooklyn, N. Y., Pranas Zuikis į
Pirmininkas — Antanas Macejnnns,
naujos baisios nuodingos du kad, esą, raketos paleisti ne
PASALPINES DRAUGUOS
nuvaikęs gyvates rado jį net joj didžiausia palyginus su kito Bayonne, N. J.
450 E. Seventh SU, Se. Boston, Mass
Rap. Vice-pirm. —- Povilas žlrolls,
jos, kurių kilogramo pakak pavykę, nes ji? kiek pakilusi
VALDYBA . '
mis
kolonijomis.
Statistikos
de

nepaliestą.
,
.
554 E. Fifth St, So. Boston, Mass.
partamentas pram ” * ‘kad vėliauPirmininkas
—
V. T. Savickas,
tų milijonams nužudyti, ten viršun, netikėtai sprogusi
Protokolų RaSL — Adolfas Navickais,
451 E. Seventh St, So. Boston, MasįąPaieškau
dviejų
brolių:
Jurgio
274
Bolton
St,
So.
Boston,
Mass.
Synėjimo
-da

šiais gyventojų st
— pastatytos naujos kon Taip, gal būt, pasaulis ir bū
Finansų RaSt — Juozapas VlnkeviCiuA Vlce-Pirmlninka8 — Ą. Naudžiūnas^ 3
viniaiš visoj New Jersey valstijo ir Silv. Plečkaičių ir sesers, po vy
885 E. Broadway, So. Boston, MatS.'
^50 E. Saventh St, So. Boston, Mass.
strukcijos karo lėktuvas ar tų patikėjęs prof. Gotardo
Prot
Raštininkas
V. Tambllunas^ į
Kasierius
—
Andrius
Zalleckas,
ru
Strampinskis.
Jurgis
gyveno
KRIKŠČIONIŠKOS NORVEGI je yra 127,615 bedarbių. Daugiau
40 Marine Rd., So. Boston, MasĄ
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass.
povandeninis laivas. O pas “raketa,” jei ne vieno anglų
siai bedarbių yra Hndsono apskri W. Frankford, HL Silvestras Maršalka — Kazimieras Mikalltonls, Fin. Raštininkas — D. LingevR3u%.
JOS 900 METŲ SUKAK
62 Adams St, Dorchester, Mass. «
Seelyville, Ind. ir Strampinskienė, < 906 E. Broadway, So. Boston, Mass.
ty — 27,916. •'
'
kutinė naujiena — tai toli laikraštininko smalsumas.
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė Kasierius — P. Kleponls,
TUVES
266 Bolton St, So. Boston, Mass." 7#
Oras biskį atvėsy gal prasidės Auburn, III. Prašau atsišaukti se
nesinius susirinkimus kas antrą
šaunamoji patranka, kurios Šis apsukrus spaudos vyru
'
kiekvieno mėnesio Lietuvių Tvarkdaris — J. Leščinskas,
Šiemet liepos mėn. 29 die gyvesnis veikimas vietoje, nes visi kančiu adresu: Petras Plečkaitis, dčldlenj
Svetainėj kampas E Ir Sflver Sts^ : 141 Bowen St, So. Boston, Maat -fe
šovinys sveriąs kelias tonas kas pranešė apie tikruosius
atostogavę grįžta f namus. Jau Vdkaviškis, Keturvalakių paštas, So. Boston, Mass^ 1-mą valandą po Draugija laiko susirinkimus kas antrą
amerikiečio
profesoriaus ną suėjo 900 metų, kai yra grįžo Jonas Adomavičius, turėjęs židrauų kaimas, Lithuania. (R.-12 pietų. Ateidami atsiveskite drauge pirmadieni kiekvieho mSneslo Tiflv
ir lekiąs 500 kilometrų!
vai. vakare, pobažnytinčj svetainėj,
naujų .narių Su savim prie draugijom
Šios patrankos istorija y- bandymų tikslus ir Rezulta priėmę krikštą norvegai. gerus laikus gražiausioj vietoj N.
prirašyti.»
Fifth St, So. Boston, Mass.
.
—k
.......... ...... ........ — ■
ra gana įdomi. Didžiojo ka tus. Būtent, kad prof. Gotar- Norvegų karalius Olavas, į- j. valstijoje, Pamtpn Lakęs., V.
10 DIDŽIULIU TOMŲ
ro metu vokiečiai buvo pasi dui rūpėjusi nę raketa, o ra vedęs krikščionybę 1030 me Karpavičius labai džiaugiasi grį
BROLIAI IŠHVIAI J
(turinčių arti 5000 pusi.)
žęs iš Pennsylvanijos valstijos.
statę didžiulę patranką, iš ketinis patrankos šovinys, tais, žuvo nuo pagonų ran Jam patiko Lietuvių diena. žada 'fųošiB kiekvieno lietuvio inteligen- VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ
kos.
Jo kūnas palaidotas
TČvynes likimas, jos laimėjimai 1FM;
kad' mėginimai davę teigiakurios apšaudė Paryžių
laimes,. jds'sietvartai ir bėdos Juas»0t
skaitė “Židi-1.
iforfrfAfo
.-ZV
°’ rnpL JnaM<-^|
mėnesini' literatuTzv KMOmetrilTOTumO.
JK.
ir laisv&”j^MW
paliauboms pąsirašius,' san-^ęs nustatytu'laiku ir uusta lavo kapo pastatyta puiki ria važiuoti. iJako, tai yra kuo pa ros, mokslo, visuomenės ir akade tą žurnalą savo, besimokantiems val
pat
niekinat
priespaudos
nevalią tr W
kams.
Tuo suteiksite jiems džiaugsribotą sauvaliavimą su švenaansionrts
tarvininkai mėgino tą pa tytoj aukštumoj. Supranta bažnyčia. Olavas Kataliku sidžiaugti ir pamatyti lietuvių gra miškojo gyvenimo žurnalą, nuo tams $1.00, pusmečiui 50& 5 - <
žmonių teis&nls ir laisve. — Jus noritęt
žų būrį- Anot jd ir Kaune tiek pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
“Ateitis” Įdomi ir nemoksleivlams.
ir toli būdami, kad ir plačiųjų
tranką sučiupti, bet vokie ma, kad ši žinia sukėlė kitu Bažnyčios yra pripažintas daug lietuviŲ gal nėra, kiek tenai dinys“ darosi kaskart įdomesnis, jeigu jie nepasistengė išauklėti juos kad
rlų atskirti, pažinti Tėvynės burj, koki
Dievo
baimėje,
išlavinti
juos
Ir
{duoti
čiai suskubo ją kažkur pa-» didžiųjų valstybių susidomė šventuoju. Kaip šventasis, prisirinko tą dieną. P-nia M. Še- ir tiesiog būtų nedovanotina, jei jiems ginklą prieš {vairius gyvenimo Jis tikrumoj yra. — šitais visais »
žvagiais Jums laibai yra pravartu SOlavas yra labai garbina reikienė su sūnais taipgi jau na gu kuris inteligentas, vistiek ku-. pavojus. Pavojingiausi žmonių prie sirašyti
slėpti. Patrankos paslaptis jimą. Ir, štai, dabar pranešai
—
girtybe,
netikėjimas
Ir
doros
nu%
stojimas.
Ypačiai daug pavojų yra
“Darbininkas,“
paliko žinoma tik vokie šąma, kad vienam prancūzu mas ; jo garbei yra pastatyta mie iš Mass. valstijos. Sako turė rios profesijos jis bebūtų ir kur miestuose
besimokinančiai jannnomebegyventų, jo nepre^umeruotų ir
jusi
tikrai
geras
vakacijas.'
Ponia
'—H
r-el. Gerio»wi<M besitnokinančio faunl- nes
čiams. Galvojant, kokiu bū karininkui esą pavykę rake net ir vienuolynų.
Kiverienėgyva L. R. K. M.S. vei neskaitytų bent nuo 1930 metų ,mo drauffajt ir vadas mdki/klot suole
“DARBININKAS” yra tikriausias
ra jau'dvideiimts metų leidiiamas ka šių dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis,
du vokiečiai galėjo taip toli tinių šovinių problemą galu Olavas žymimas ne tik ksja.'jau uždariusį savo vasarna pradžios.
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas
“DARBININKAS” ugdo tfeSOS ft
šaudyti, buvo prieita prie iš tinai išspręsti. Jo patranka kaip šventasis; jis yra, be mį pajūryje grįžo į miestą. Taigi ^Židinio.kaina Amerikoje: met. mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji laisves meilę.
mo naštą. (
“DARBININKAS” moko neai
vados, kad tos patrankos šo nešanti 500 kilometrų. Ke to, Norvegijos valstybės įkū visas gyvumas dabar prasidės, nes —$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
priespaudos
smurto ir niekinti d
• “Ateitis.”
visi veikėjai jau planus daro žie met. — 35 lt., pnsm. — 20 lt.
dų veidmainystę.
rėjas,
kaip
mūsų
Mindau

vinys turėjo iš pradžių pa lių torių šovinys galįs pada
Adresas : KAUNAS, Laisvės A“DARBININKAS” tiesia kelią
miniam sezonui.
TSvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt
nei
j šviesesni rytojų.
kilti labai aukštai, kur oro ryti didžiausių nuostolių. gas.
metams- (5 lt pusmečiui ir Išrašykite
“
DARBININKUI
” visur ir ri
Nelaimiagas
atsitikimas
Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės Al. 8.
Tokią svarbią šventę nor
'
- »*• <
r • '
' '
riipl darbo žmonių reikalai.
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
pasipriešinimas visai mažas, Taip tad iš tarpplanefinio
“DARBININKAS” turi labai {dLuliULČ
S. Gurskis apsidegina karsta ka talikę Veikimo Baltro leidžiamą
vegai
tinkamai
paminėjo,
savo “RADIO ŠYPSENAS.”
ir ten, stratosferos srity, lėk susisiekimo raketos žmonija
va veidą ir ranką. Jis išsiviręs ka savaitraštį
8” yra darbo
Įdomi knyga “Kalėjimuose pas nitj“DARBININKĄ
surengdami
viešas
įvairias
ir inteligentų laikraštis.
ti tolyn, raketos principu va susilaukė... toli nešančios,
vą norėjęs pakelti ir padėti ant
“ Parašė kun. P. Do
“DARBININKĄ” redaguoja pr
parodas, rodančias, ką jie y- lentynos. Pakėlus aukštyn netikė-,
“MŪSŲ LAIKRAŠTIS” bolševikus.
rius
PR. DOVYDAITIS.
___ _
romas. Iš čia suprantama, baisios patrankos!
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką Skubėkite
kad Usiraipti “DARBnmfra ligi šiol pasiekę. Norvegai tai apvirto indas su verdančia ka
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje parašė. Galima ją gauti pas auto KĄ.” patys ir ifra/ykite H savo
Lietuvoje.
pripažįsta, kad krikščionybė va ir baisiai nudegino veidą.
rių už 3 litus su persiuntimu į A- nems
Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja
tretinis ir videms giminėms ir pažįsta
meriką. Kreipkitės adresu: Kau <1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų
suvienijusi norvegų tautą ir
miems Lietuvoje.
LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONE Į
»
■
nas,
Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie ccntŲ«
“Mūsų laikraštis“ metams kaš
davusi pradžią jų savaran
“DARBININKO'" adresas: Littuanla, Kaunas. Nepriklausomybes aikgt*
IŠRĖKDAVOJIMUI tuoja keturi litai, pusei metę dp tuva. Knyga įdėmiai parašyta, Ir Ičja
kiškai valstybei.
3 nr. “ŽIDINYS.”
nemaža—160 puslapių. -
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LIETUVĄ

“M. R.“

“Jei tavo sąžinė būtą gry
7 gražūs dideli ir šviesit?
na, tu nelabai bijotum mir
kambariai. Yra elektra, gai
ties.^—T. 'Akvinietiš.

•*

PATOGUS susisiekimas

sas, maudynės, skalbynės,
duodama šiluma ir janitoNesigailėk vandens ir mui rius patarnauja. Dėl plates
lo. Ta tauta kultūringesnė, nių informacijų, kreipkitės j
kuri sunaudoja
daugiau, “Darbininko” Administra
muilo. ■
• • ; cijų.

Z

NEW YORK-KLAIPĖDA
»

•

•

.

“Darbininko” name 5 arbt

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
(Svedish American Line)

KAMBARIAI

*?*■

(Via Gothenburg)

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Rengia-RUDENIN? EKSKURSIJĄ
NAUJAM MOTORLAIVY

litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
kaina ta pati, o visur kitur užsienyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
brangiau. .
•
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “ Mūsų Laikraš
tis.“

5

^Jtt .Vttdcay

PHR CHERBOURG — ’
6 PHR BREMEN
keliaujant iš Lietuvos Ir į

KUNGSHOLM

LI ETUVĄ

Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS,

grelčausials garlaiviais

A

Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas

fl^laukiaižNewYgricoSPAIJŲ 11 d.V. D.M.
LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
M. S. KUNGSHOLM ..........šetšadienį, Rugsčjo 13
K 8. DROTTNlNGHOLM......... šeštadienį, Rugsėjo 20
M. S. GRIP8H0LM........................... šeštadienį, Spaliui
M. 8. KUNGSHOLM............. . .šeštadienį, Spalių 11
8.8. DROTTMINGHBOLM..........šeštadienį, Spalių 18
\ 8paMųzll išplaukia Lietuviu Ekskursija į Lietuvą

BREMEN I
t

'

DM platesnio Informacijų kreipkite* pas arčiaus] Tamstai agentą arba
bent kurią musų LnIJos rastinę*, Gauk lietuvių kalboj specialiai atąpaustą
cirkttllorj apie Liniją. Gaunami pas agentus Ir musų rastinėje.
RAŠYK: *

JC
SWEDISH
AMERICAN LINE
BOSTON, MASS.

1

.________ .

Per KLAIPĖDA

Greitai AĄblekimas via Kopėnhagen

Puikūs Laivai
—
Svarumas ir Patogumas

—
—

Ganėtinai Gero
Malonus Patatuarimas

Laivų f/plaukimai ii 'Neu> York:

8. S. “UNITED BTATEB“ ............ .. . .u..
S. 8. “HELUGOLAV”..............................
S S. “O8CARH“ ..................... . ..'.........
■ Informacijų it laivakorčių reikalais kreipkitės

EUROPA I
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu.

COLUMBUS
Informaciją klauaklt pas
vietini agentą *rt*

NORTH GERMAN

LLOYD
65 STATĖ STREET
BOSTON, MASS.

V»

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

y

4

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti, ,ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
visą papasakos.
“'MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių motęrų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa^
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai : 1) Vaik li auklėjimas, 2) Sveikata, 3) NaMandagu
mų ūkis, 4) Mandagumas,
5) Literatūros sky
rius ir kiti.
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
knyga. Nelaukite ilgai.. Siųskite pinigus tuojau
ir “MOTERŲ DIRVA“ pradės eiti Liotuvon.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
/“MOrgftŲ DIRVA*
mfv i£ Sinti,
Chitago, TU.

t
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DARBININKŲ
Bolševikai šakutei išrado n&nis i gyvybe nereikalinga, bet jūs
bMa mvo prieštaink&ms
turite jaunus giminaičius,

kurie yra garantija, kad
Kadangi visas pasaulis skrosdami sąvo sūnaus lavo
pradėjo piktintis masiniais ną jūs. apsįrikot Atminkit,
šaudymais bolševikų “roju kad apsirikot, n^ kitaip ga
je,” tai bolševikai išgalvojo li atsitikti — kraujo išsilėjikitą tylesnį būdą sau nepati mas smegenyse jūsų vyres
kimus žmones galabyti. Vie nio sūnaus ir dukters.” Anas užsienio pilietis daugiau pie ploną plieninę adatėlę su
dviejų metų išgyvenęs Rusi didžiausia baime kalba Pet
joj pasakojo, kad dabartiniu rograde ir Maskvoje. Su to
metu bolševikai mažiau šau kiomis adatčlėmisbolševikai
do, bet netikėtų mirties atsi žudo areštuotus žmonės.
tikimų areštuotųjų tarpe z A ~ 6 pabegObi iš bolševikų ;
milžiniškai padidėjo. Lavo
pragaro .->> .' Į
RįA. L. R. K. Federacija ynus atiduoda palaidoti gimi
Liepos mėn. 19 d. atbėgo į
nėms mirusiųjų, bet mirties
jBį mūsų organizacijų ir
Suomiją 6 pabėgėliai iš bol
draugijų globėja. Kaipo topriežastis neaiški Vienas
Solovkų.
ševikų pragaro
Petrogrado gydytojas gavęs
kį savo kongresuose paliečia
Perėję rubėžių tie žmonės
iš čekos savo sūnaus lavoną
Visą mūsų išeivijos veikimą.
sutiko plovusius pievą suov
' • •!
pradėjo tyrinėti sveiko ir
^-$ių metų kongresas pasimius. Pabėgėliai su peiliais
tvirto
vyro
mirties
priežastį.
Jžymėjo ^gausiais ir rimtais
metėsi ant plovėjų reikalau
Po
smulkaus
tyrinėjimo
su

Patarimais. Tas įvyko gal
dami maisto. Nustebinti suo
rado, kad jo sūnus buvo nu
‘-dėlto, kad Didžiojo New
miai atidavė jiems savo mai
žudytas
su
labai
plona
plie

/Yorko Federacijos apskristą ir su maistu pabėgėliai
nine
adatėle,
kuria
praduria
:įt|es komisija patiekė daug
nusinešdino į mišką. Paval
galvos kiaušą nuo ko išlei
naujų ir praktiškų pagrindigę sugrįžo atgal ir buvo žmo
džia
ant
smegenų
kraują.
Po
-nių'sumanymų.
niškesni..' Suomiai supratę,
tokios operacijos neišvengia
kad tai yra pabėgėliai iš bol
Federacijos
Kongresas
mai 9čka greita mirtis.
ševikų pragaro, o ne plėši
gyvai svarstė ir priėmė konj Įsitikinęs gydytojas, kad
kai, davė jiems suprasti, kad
stitucijos pataisas ir rezoliujo
sūnus
yra
nužudytas
tokiu
jie randasi suomių zemej.
eijas Lietuvos katalikų, jaubūdu,
nuėjo
į
čeką
su
protes

Pabėgėliai nepatikėjo tol,
nimo, susivienymo. Vilniaus,
tu.
Bet
G.
P.
U.,budeliai
jam
koĮjiems neparodė suomiškų
spaudos ir Vvtauto sukaktutrumpai ir griežtai atsakė: pinigų. Įsitikinę, kad jie jau
-Vių ir-kitais klausimais. Štai
“Tavo sūnus netikėtai mirė pasphiko iš bolševikų nagų
nuo kraujo išsiliejimo sme- puolė angelių praėjo ąt^^jse.
^//Turint aivoje, kad Lietuvos! į
t /■ .
7* ;-*. --' ' .v
. nuvyti’juos prie/ Suomijos
Padaryta ir daugiau nau
|" .'Katalikų Veikimo Centras dirpatį katalikybės apaštala- dingų nutarimų. Pašalino vi
bartinė tautininkų valdžia policijos punkto. Visi 6. pa
vimo darbą, kaip ir A. L. R. K.
sas kliūtys, dėl kurių ligšiol, būtų davus įgaliojimą veikti bėgę buvo bolševikų ištremti
Federacija, dėl to XX kongrėkaikurios parapijos, organi taip, kad įžeidus 85% lietu- politiniais sumetimais į Soėį sas dar kartą panaujina savo
lovkas. Keturi iš pabėgusių
nusistatymą veikti artimausia- zacijos ir draugijos išsisuki vių katalikų.
fe rne kontakte su L. K. V. C. ir nėjo nuo priklausymo prie
Mes manome, kad p. Kal armėnai ir du turkai, iš ku
!i\ prašo jo moralės paramos.
Šia
rių vienas buvęs poručiku
Federacijos.
vaitis neturi aiškaus supra
'proga kongresas reiškia užuoLinkime, kad visi nutari timo kas konsului dera ir kas caro armijos. Įsitikrinę pa-,
jautą dėl Lietuvos katalikų ak
ai cijos persekiojimo, trukdymo, mai būtų įvykinti gyveni nedera daryti; kur galima ir bėgėliai, kad jau atsidūrė
Suomijoj, džiaugėsi kaip
v dėl uždarinėjimo bei suvalstybi- niai! ir kad mūsų organizaci
kur negalima dalyvauti.
-. nimo privačių katalikiški; movaikai.
jos ir draugijos suprastų rei
Šis p. Kalvaičio netaktas
rj kyklų.
kalą prie to mūsų centro pri- nebepirmas ir gal būt nepas Rusijoj popiežiaus autoritetas
L' ■' >
Jaunimo klausimu
' — - — labai pakilo •
klausvti.
kutinis.
z
z
Sf--'" 1) XX kongresas džiaugiasi
Bolševikai
labai daug šau
Lietuvos
valdžia
p.
konsu

|Kš’ sužinojęs, kad šių metų L. Vylui turėtų priminti jo parei kė ir rašė prieš popiežių,
oų seimas įvedė į savo organi- Smerktinas Lietuvos
zaeiją reikalingi} reformų, k. t.
gas arba jį nuo jų paliuosuo- kad j ig ruošia prieš bolševi
Konsulo Pasielgimas ti, kad jis savo netaktu neže kus kryžiaus karą. Mažiau
^7 — Eucharistminkų sekciją atKĄ^kirai vyrams ir mergaitėms,
mintų Lietuvos ir lietuvių sias sušvelnėjimas bolševikų
apdrąudos skyrių ir kitus, dėl
Jau rašėme, kad Chicagoj katalikų vardą. < .
teroro arba . palengvėjimas
^-Jbo ragina katalikiškąją visuog7>jnenę' L. Vyčių organizaciją rugp. 14 d. mirė St Kodis,
' remti moraliai ir materialiai, socialistas. Palaidotas sociaGrovas A. L. Tolstojus
k. kuriant kuopas, jas palaikant ir
listiškai. Jo kūnas sudegin
i^^Statinkamai globojant.
ARAS
tas Čekų nezaležninkų kreJungti visas liet katalikų
(i. .'esamas lokalines jaunimo drau- matorijojĮ.
®įs*ygijas j L. Vyčių organizaciją.
Skaitytojas pasakys, ką
Ant aukšto kalno stovėjo senas šakotas'ąžuoBT"
L R. K. S. A.
tas turi bendro su Lietuvos las. Šimtus metų didingai augo jis ir, pagaliau,
• L. R. K. S. A. yra svarbi mū- konsulu p. Kalvaičiu? Nie nudžiūvo jo viršūnė. Pamėgo tą ąžuolą aras ir
sų fraternalė ir kultūrinė orga- ko tokio, jei p. Kalvaitis so susuko jis jame savo arišką lizdą.
?
G nitacija, dėl to jos reikalai pri- cialisto kūną deginant nebū
Prie kalno apačioj tiesiasi platūs žolėti lau
valo būti artimi visai mūsų vitų vargonavęs ir Lietuvos kai, kur nepažvelgs akyva aro akis, visur plati
-kaomenei. Rūpi ji ir Federacijai, kurios kongrese plačiai jos vardu “pamokslą” pasakęs. žalia toluma. Tyla aplink. Tiktai laisvas lauko
Ij^jcrikalais išsitarta ir nutarta a)
Katalikų Bažnyčia drau vėjas atlekia ir atneša laukinių žolių ir;gėlių
Užraginti liet, katalikus jon dėtis,
džia katalikams deginti kūną kvapą.
. 9B.JB) susirūpinti centro aparato
Gera arai tupėti lizde! Niekas netrukdo jo
^<Btvarkymu, e) jos čarterio įre- arba dalyvauti ir ten “pa
ramybės. Atlekia debesys, sugriaudžia perkū
gv Išravimu Mass., Connecticut mokslus’7 sakyti.
EfeVkitose valstybėse. Kongresas
Lietuvoje yra 85% katali nas, sužybsi žaibas, pasipila lietus. Nebijd aras
rak.tečian apgailestauja, kad Sus- kų. Nemažesnis nuošimtis nei blogo oror nei audros, džiaugsmingai įstato
dabartinė vadovybė ištraulietuvių katalikų ir Ameri jis krūtinę lietaus srovėm. Pažvelgia šaulį ink
Susiną ii bendros Amerikos
pusto savo plunksnas aras ir tupi, žiūri į j įčią
^fistirrių katalikų akcijos ir pa- koje.
g^ ^tiki, kad neužilgo jis vėl grįš
Lietuvos konsulo p. Kal tolumą, kaip teka ir nusileidžia saulė,Jtaiy' žai
jpp Federacijos vėliava.
vaičio pasielgimas aiškiau džią aušrų šviesa danguje, kaip plaukia debesys.
.. Vilnius ir mes
siai parodo, kad jis atstovau Malonu arui galingo ąžuolo viršūrteje, laisvai
L
Kį- XX kongresas šiais Vytauto ja tik mažą grupelę žmonių, kvėpuoja jo krūtine.
R^Ūfiiojo jubiliejiniais metais o ne visą Lietuvą.
- * Atsirado jau paukščiukai, ir eibė aras lekio
ti
medžioti.
Aukštaipakyla į flangų, išjkečia
» dar kartą energingai pareiškia
Tad kuries ‘/Lietuvos”
••

•

■

Ky Organizuotąją Amerikos lietuK .fkl katalikų vardu wo gritatą vardu p. Kalvaitis vargonų?

>
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RUGSĖJO 23 IR 24 d.d., 1930
SV, PBTRO UETTJVIŲ PARAPIJOJ
SO. BOSTON, MASS.

Šis šeimas bus jubilejinis ir tuomi svarbus.
Tad kviečiame L. D. S. apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus kaip konstitucijoj yra nurodyta
ir pagaminti naudingų įnešimų.
Pasiremiant Seimų nutarimais nauji suma
nymai ir skundos turi būti prisiųsti dar prieš
Seimą Centro Valdybai.
LDS. CENTRO VALDYBA
Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vad.
VI. Paulauskas, Pirmininkas
A. F. Kneižys, Sekretorius
A. Vaisiauskas, Iždininkas

KAUNAS. —- Ponas Už nuomonė yra priešinga Vil
sienių Reikalų ministeris Dr. niaus juridinei ir politinei
D. Zaunius pasiuntė {Tautų padėčiai ir Lenkijos tarpSąjungos gener. sekr. Druin- tautiniams pažadams pada
mondui atsakymo raštą į jo rytiems Tautų S-gai Lietuš. m. gęgužės 28 d. ir birželio voš vyriausybė kogriėžčiau6 d. (L laiškus, kuriais jis pa siai protestuoja prieš tokj
teikt Lietuvos vyriausybei Lenkijos pareiškimą.
Lenkijos vyriausybės pasta
bas dčl Mitraukos incidentų LIETUVA ATSISAKĖ DALY\ .....
‘f ę /‘o.
KONFERENCIJOJ1
siųstą einančio'Tarybos pir>
mininko pareigas ir prane - 'Kaunas.—į Lenkijos kvie
šėjo gegužės 31 d. laiško nuo timą per Lietuvos pasiuntinį
Rygoje p. Dailidę, kuriuo
rašą.
' *• <
Rašte pareiškiama Lietu Lietuva prašoma dalyvauti
vos vyriausybės nuomonė, Varšuvos agrarinėj konfe
kad šiuo atveju negalima rencijoj, taip pat per Lietu
pritaikinti 1927 m. gruodžio vos ministerį Latvijoj, pra
10 d. Tautų S-gos rezoliuci nešta, kad Lietuvos vyriau
jos 7 str. numatomų priemo sybė nemato galimumo kal
nių, sunkiai tėra sutaikoma bančioj konferencijoj daly
su šios rezoliucijos dvasia. vauti.
1

• •
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neg^Mnodamas ore ir aari f
tolimą Žemę. Numato grobį, ir kaip akmu«in-
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tingai reikšmingas rusų tau
tai ir nesulaikomai neša Ru
sijai laisvę.
Bolševikų pinigai labai
krenta

Visos užsienių biržos pra
neša, kad bolševikų pinigų
(“červoncų”) kursas smar
kiai krinta. Vietoj 5 dolerių,
kurie buvo neseniai mokami,
dabar už “červoncą” moka
tik vieną dolerį ir 10 centų.

Dėl Lenkijos pastabos, kad
Lietuvos vyriausybės gegu
žės 22 d. telegrama “yra Lietuvos vyriausybės intervencija į Lenkijos vidaus reika-

k * ■

•

Vierehmendinske
bolševij Šis bolševikų pinigų, kriti
kai sušaudė ūkininkus Chukmas yra iššauktas bolševikų
šejevą ir Aleksandrovą, už
ūkio visišku iširimu ir prasitai, kad tie buvę pasipiktinę
dejusių visam krašte sukiliant vietos.mokytojo Dogriemų prieš bolševikų valdžią, lūs,” visiškai neatitinka tik- jevo už išgėdinimą vienos
Kauno ‘‘Darbininkas’’ renybės.
Tokia Lenkijos mokinės.
•
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Karta sėdėdamas gimtajame tėvų suole, pri- ' s
kaišojau mažam paukšteliui, kodėl jis nepakei- į,
čia sayo vakarinės giesmės ir gieda tais pačiais
balsais, kaip giedojo vakar, užvakar ir prieš ke
letą metų?
'

Jis suspurzdėjo, Įšoko į gandralizdžio viršų- - ,
nę ir ėmė čirenti:
— Reikia pirma širdį pakeisti, o širdį pa-

keisti, ųe mano valioj. Aš giedu tiems, kuriems ; jį

aš rūpiu ir kurie manim džiaugiasi. Jei niekam
nerūpiu, aš giedu sau, nes negiedoti negaliu. Jei \tį
tau nepatinka mano giesme, klausykis tų, tari
rie dažnai keičia plunksnas ir maino balsus. Jef 'C
jie nebus kvailai išdidę, tau atvirai priri$ažiM( Jn

lengva pakeisti plunksnas, bet nepakeisi širdies: >>
Jei būsi sveikas ir gyvas, po daugeliu metų ah ®

lankyki šį tėvų sodą, aš tau pagiedosiu. Tu iš*
girsi daug naują dalyką; neš kjekvieni mefn'įSg
.tau kraus ant pečių po akmenį. 0 ai.. ąS vįr
.■ y *

yv -

.__ ' t* *
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Uen pat tvarkomas Lėvens

’Ą

Šių amžių žmonės krypsta ba yra tokie pat girtuokliai.

aukštupys,

į

modernizmą.

vadinamą

dyje ir gudei jį į didžių, kovą dėl laisvės.

nuo

jauys-

pat

gai jo nebepažįsta,

jis

tės.

Daugelis

I

■*'

mūšy.

lgiyfrgMi

Birutės vardas - Lietuvoje yra didžiausias mūsų
tas ir kur vasaroja tfifaįjį^
yra plačiausiai žinomas, kil

sia

j/

-

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

•

—

•

sų liaudies atminties. v Apie

plasnojusi

nepaliaują

Didžiojo ir Birutės

sūnų, kiekvieną jos dukrų kaupti savo dvasioje

imų,

giedoti Laisvės Himną ir pavasariškai pražysti

(Liet. Kol)

patys tėvai juo biaurisi, ar-

vo galvas,.prisiekiame Tau būti verti Tavo pali

Brazilijos, Kanados, Argen

kai dirba dus

visi gir

Taip

pakėlė.

lių.”
ar

* ’<

nisteris

x

T

-... ",

; •• '

V
..

/

žinyčioj didysis Lietuvos ku

-

'

.

giausias Lietuvos riteris

r narsiausias kovotojas;

u

■

mylėjo

L

politi

niais sumetimais

per

Pasiteisindami jie su

kai kas vaišinamas geria, jei ipas

girtuoklis,

didelis

nėra

mus - blogas

ir Vytauto kaulų vieta neaiš

ir nelietuviška dalis vi-

J *‘P. B.^siiomenės būsianti nuskriau

paprotys

PAKVIETIMAS

nė su svaigalais

savęs dėl visų iš girtavimo
ir

su nelaimingais girtuok

kylančių blogumų nekaltina.

«*

arba
■

su, svaigalis vaišinimosi papročiu, nes kol jis

svaiginamuosius bus, tol turės būti girtuok
'

-t

gėrimus.

lių ir svaigalų.

Daug sūnų ir dukteny Kęstu
tis su Birute turėjo, bet gar

galų, jei jų negersime,
nesivaišinsime,

jie nepadarys.
tiesa,

daug

nieko

jais

blogo

O girtuoklis,

blogo

daro, bet

žiūrėkim, kas jį tokiu pada

stiklinę alaus, tas jau palai
ko tų paprdtį, o kas, kai vi
si pakelia stiklines ir jas iš
geria,

tas

susilaiko

neišgėręs,

prieš

kovoja

paprotį.

Taigi ne tas blaivina, kuris

keikdamas

girtuoklius

ar

ro.
pats

degtinę,

Kai yra paprotys baliuo

se Svaigalais vaišintis ir vi
sokias “magaryčias” smuk
lėje

sugerti,

tas blogas

pa

protys daugelį ir padaro tuo

su giminėmis

ar kaimynais po truputį iš
geria,

palaikydamas

visi]

blogumų šaltinį igrtavimą, o
tas, kuris visai svaigalų ne

geria ir jais kitų nevaišina.

garsinasi laikraščiuose,

dideliais darbais daug užsi

Baliuose

svaigalais Vaišinama motina

pagimdo į girtavimą ar ki
tas nedorybes palinkusį vai■

,.

'v

ką, mažas vaikas alumi j deg
tinėle ar vynu iš meilės vai-

’ šįnamas dažnai užauga gir

kaltas

Daug

ir

itą kartų jaunuolis giminių

‘A „

sunkiausiais

bedarbių laikais

sudėjo de-

tūkstančių

jungę

lietuvius ir lenkus; tesujun
gia Vytauto 'dvasia juos

ir

gražiam dabar — švęskim sukaktuves

nesidavė

to Didžiojo ~ metais, A3 <L Vytauto laikai lenkams

bu

iškilmes kydama nuo “bendradarbiai-

šiuomi kviečiame lietuvius ir vimo” manė vietos
visuomenė,

lietuvių

o -šiandien

jau

Lenkai sugebėjo

• Bažnyčia graži

Svaigalus gerti,

nes

jis

tą

į

pagunda

girtauti

lika šimtų asmenų.
stumia,

dažnai

tuojau

prie

nelaimių jį priveda arba pa

veda t blogų gyvenimų.

Tas

Vilniaus

kas sodžius

“nuošir

krašto

lietuviš

vienas

po

minklus savo

Bet ka gerbti.

d

reikia <

paskelbė

didėja, vedybų

per tą

ky

kėseir priėjo išvadų,

laiką

kusi susirinkusiai jos žiūt^

ti

Jie

miniai gilaus įspūdžio.
terijoj

dainayo

r/jTi

rų jungtuvių. Apie septinta- bės.

Pusė visų 7,500

užregistruotų

jų

reikalaujant.

450 poni

agentai

—

440 porų sugyveno ma

perskirtos

net

56

moterėli

virš 50 metų amžiaus*
Tokį didelį persiskyi^n|

ir

teoįM

Vokietijoj

kitose

nOM

ten,

Vakarų

veikia

Eur6p9|
civilŽM

jungtuvių registraija, o peft

žiau kaip du metus ir apie skirti

civilinėmis jungtu^

patikimi Pilsudskio žmonės
bendrai mis surištas poras vra

—važinėja po Vilniaus kraš

sitikinę,

kad,

Lenkai į-

vos po keletą mėnesių.
Ypatingai

įdomus

viau.
šioje

nepaėmė vedybų statistikoje tas fak

jei

pinigais tikrai pa

tas, kad Vokietijos vĄ’rai y-

pa

klausimas.

Tačiau lietuvių teris.

Moterys,

....

PAGMLBA DtL DOOTfft£»
PMLM ĮDBGIMD

inkstai ar (osHr htefrimas RSteS
tanki) kAimesi n«ktj flapiatH
kaip rodo miego ir (beini uve/katna
Tm hlectmM yra
atatseMfl

didvyriui

visuomenei naujas puoliipas statistika, tris kart daugiau (tolei koniitlpacijos nootg. ir

juo ryškiau iškyla okupaci matyt,

ruošiamas

ir šį kartą,

'sprendžiamas

tiek,

sus^urdųsio kiek jį prasiskolinęs Pilsuds

/

duoda
mui

pagrindo persiskyri

savo neištikimybe,

gu vyrai

Daugiausia

ne
per'

siskyrimo prašo moterys, tu

laisvės, kio iždas galės pakelti.

“Trimitas”

rinčios

amžium

senesniust

vyrus. Iki 30 metų amžiaus

’ 3/r s turimstebėti, ką da
■ ^<^į im&ioįdėlį pasistatė rome, kad žinotumėm, ko dar

us'gyven

neištikin|jF|

Dėl neištikimybes b€PHŠ|

persiskyrė pagyvenę du me valstybėse,

ims. Tai, žinoma, dar didelis ra žymiai ištikimesni už mo

troškimas

prašy

kad įvyksta po 5—7 šeimyninio aiškinti tuo, kad

Reikia auksinų!

centro

jaunesnėm

persiskyrimo

persiskyrimų nuošimtį

pa

šome iŠanksto įsigyti inėjimo- jos suvarginto,

šaulių et

buvo dažniausiai patenkinami dfS|

kuklius

daugumoje me

žmonių

daugtūkstantinei

Iš viso rų

Berlyne

nesuviliosi. sugyvenimo metų.

“kultūromis”

tines minias žmonių, tad pra

<

statistiką.

siskyrimu.

Dabar

misteriją

Putino

“Motina—Vaidilute.”

įdomią 1929 meti] žmonoms

išmiegotų šių vasarų pralei

diniai, primityvūs, bet juose jau

Ar jau aišku kas žmogui j 94 Bradfopd St

poeto

ta

Berlyno statistikos biuras perskirti,

ne paprastai pasibaigia per

kito kultūra,

šeimininkas gundintojo kip—l'_l_______
įkalbėtas gerti išgėrė ir pasSo. Bostone “Darbininko” globos—tokios globos, kokia
A?
'O nebeatsikratė degtinėsk šiuko rolę atlieka. Žmonėms
■ «r
bęs Lietuvą VyRedakcijoj, Lovį-eljyj prie p. buvo api
; ddro,balfuje pas gimines, w, taip/daryti , peleista.
. t
T/ Vdrti&kozir Lawrence— tauto ka

.

Bh*i«^
pregg

nįų. Visi nuvyko į
1 -T ' i’ v ■
•»- . '-r'
z*.
kalnų, kur pasakyta
įpKMintų kalbų.

Ligi rai.

maršalas ne vienų naktį ne

dangi tikimės tufeti tūkstan

bažnyčion ženklus - bilietus lietuvio
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Taigi šiais 1930 — Vytau- džiojami.
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draugai yra girtuokliai* Kur,
1 nalas Ims 10 metrų pločio
mesnio, iki kol neištvirksta. gali toks žmogus gyventi,
dugne? Lėvens dalies van
Negana pasilinksminimų, ku kad nuo pat jaunystes yra
dens pakreipimas į Nevėžį
rie tobulintų protą, jie nori gyvenęs ištvirkime? Jis nie
apsaugos nuo potvynių apie
ko prašmatnaus; negana au- ko kito nepažino ir nepripa
5,000 ha. žemės plotą. Visas
tomobiliu pasivažinėti, puo žįsta, kai -tik girtuoklystę.
darbas kaštuos 784,000 lt.
tauti, pašokti,—jie .reikalau Jis joję gyvena," ji yra jojo
(šiemet skirta 400,000 lt.).
ja kad prie šių tuščių pasi motina ir jo ramybė randasi
alkoholio stiklelyje. Diena , Birta ap^r. tvarkoma perlinksminimų būtų ko smar
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Tatulos baseii
X
.
nai
hftCPi*
kesnio ir taip įpuola į gir dieną jis susiranda
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k
nų, Krinčino ir Pabiržės yalkenks sveikatai, ar he, — bi jų keiksmų, naujų ištvirki
JT sčius. Darbas bus baigtas ki-,
tik būtų linksma. Jų didžiau- mų. Iš mažens mažai jis te
tais metais ir. bus nusausinta
sis idealas yra gyventi pasi gėrė, vėliau kortoms pradėjo
7,400 ha. žemės, kur kaštuos
linksminimais. Ir taip kas lošti, jo jaunieji draugai jį
1,875,000 lt. Mažapės baseiI
dieną skęsta girtuoklybes gi pakalbindavo eiti į įvairius
(liečiąs ir
Panevėžio ■
nas
lumoje.
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nerimsta, nori vis daugiau ir buvo persilpnos~vSmfcde-
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šią didelę auką eastoniečiams su
teikti ir vargonai jau visiškai baigiami Vargonų pašventimas įvyks

Naujoms iškilmėms
. besiartinant

Rugsėjo (September) 21 (sekma
dienyje) 7 vaL vakare: Po pašven

500 metų mirties sukaktuvėms mi
nėti. Įvairios komisijos išdavė ra
portus. Visas darbas smarkiai va
romas pirmyn. Prakalbos ir kon
'certas įvyks 19 d. spalių, Kolumbo
Vyčių svetainėj. Nutarta toje die
noje užprašyti šventas mišias už
žuvusius Lietuvos kareivius. Vi
sos draugijos dalyvaus “iįt corpo

S sunkūs yra šie bedarbių tinimo iškilminga vakarienė su
etai, vienok Kaštono ir apylinkės programa.
re. ’ ’ Nutarta kviesti miesto majo

rugsėjo 14 d4 paprastoj vietoj, šis
surir^ikimas bus skirtingas už ki
tus praėjusius, tai yra svarbus ir
nepaprastas. Kumpos valdyba kvie
čia visus narius-dalyvauti Siame
susirinkime, nes bus renkami ats
tovai į LDS. semtą. Taipgi bus
kalbama ir apie<mūsų 6 kuopos 15
metų- gyvavimo- sukaktuves.^ Yrą
rengiamas balius, rugsėjo 27 cL.
Lietuvių mokyklos Svetainėje.
Kinksime baliui darbininkus. Pa
geidaujama, kąd nariai susirinkę
iškeltų gerų įnešimų LPS. šbimąn
organizacijos naudai^-.

pavyko įsigyti naujus
rą kalbėti ir senatorių. Juos pa.
Pašventinimo
iškilmėse
dalyvaus
ertės vargonus. Tai įkviesti apsiėmė garbės pirm. kun.
i dėka pasiaukojimo p. An- taipgi ir Monsignor Fink iš Allen- F. Strakauskas. Kitas susirinki
sevičiaus Vargonų Kom- town, Pa. Vakarienėje pasižadėjo mas įvyks 17 d. rugsėjo, bažnyti
Mat jau nuo pereitų me dalyvauti garbingų svečių: miesto nėj svetainėj.
Spaudos Komisija
lavo pradėta tartis su p. A. majoras Mr. Hom, dienraščio
“
Easton
Express
”
vyriausias
re

— ———————
čiumi dėl įtaisymo šv. Mydaktorius
Mr.
McGroth,
teisėjas
>Ib lietuvių parapijos bažnyčioje
vargonų. Bet stoka McKeen, keletas fabrikantų, žy
neleido to įvykdinti. Šiais me mesnių biznierių ir tt. Taipgi tiki
Prof. kun. A. Bružas, kuris pa
čiam gražiam eastoniečių no- masi susilaukt garbingų svetelių ir vadavo gerb. kun. S. Vembrę, rug
įvykinti susidėjo visos aplin- iš kitų kolonijų kaip dvasiškių, sėjo 7, sekmadieny, atlaikęs šv.
z
taip ir svietiškių. Šios iškilmės ymišias ir pasakęs puikų pamokslą
ra labai brangios eastoniečiams, ne
su parapijonimis.
L Pavasaryje turėta krutami vien dėl to, kad taip sunkiais lai.- atsisveikino
sdai “Statė Theater” ir liko kais nuveikta didelis darbas, bet Rugsėjo 8 d. dar atlaikė giedotas
gryno pelno, kas sudarė kad norima taipgi ir gražiai pasi šk. mišias laike, kurių panelė 2f.
pradžią; pasisekimas par- rodyti svetimtaučių tarpe ir kelti Manasaitė giedojo solo, prof. Vin
nesenai įtaisytus “reed” savo garbę, kas eastoniečiams yra cą pritarė vargonais. Tą pačią die
ną iŠVyko pasitikti gerb. kun. S.
lėlius ir nuoširdus duosnu- labai svarbu.
Vembrės į New Yorką, o iš ten
šios apylinkės lietuvių ir šve
3. Vargonų Komisija jrra suda
nčių, lankančių šios parapi ryta iš sekančių narių*: Kleb. S. J. grįžo į LaSallettą mokytojauti.
ja bažnyčią davė galimybės eiti Draugelis pp. G. R. Casey, L. J. Žmonės gerb. prof. kun. A Bružą
pamylėjo ir sunku buvo su juo
naujų vargonij statymo.
Kennedy, H. Phillips; ponios: E.
Šiais — D. L. K. Vytauto — Shack, O. Paplauskienė; pp. K. skirtis. Prof. kun. A. Bružas, yra
aukšto mokslo žmogus ir daug pa
ds p. Radzevičius buvo galvo- Jurgelevičia, J. Meškauskas, J.
sidarbavęs mūsų visuomenėje. Juo
idaryti auką kuriai nors Lie Shack, J. Žąsytis, L. Rauktis, J.
džiaugėsi seni ir jauni ir sako,
stoje parapijai suteikiant vargo- Gailius, J. Skirmontas, J. Lusys,
“mes mažai turime tokių malo
ga vistik, kad nors kas S. Žemgulis ir T. Pawliak.
naus būdtr asmenų kai gerb. prof.
adengtų reikalingos- medžiagos
4. Kūmus ieškoti pasiskirstė po
kun. A. Bružas.
is (kas sudaro tik trečdalį romis šie asmens: pp. Schack ir A.
Antradieny, rugsėjo 8 d., sugrį
Ęgonų kainos). Neatsiradus no- Radzevičia, Aidukas ir p-ni Pap
žo mūsų gerbiamas kleb. kun. S.
ų pasinaudoti proga eastonie- lauskienė, Rauktvs ir Adomaitis.
Vembrė, kuris per visą vasarą vie
prisiprašė p. Radzevičių tą au
Komisijos narys
šėjo Lietuvoj su Vyčių ekskursi
tą suteikti jų bažnyčiai. Juo laja. Jo priėmimui yra rengiamas
kad gal jam teks su laiku savakaras rugsėjo 14 d., bažnytinėj
vargonų dirbtuvę perkelti Eastsvetainėj.
Programas susidės iš
kame būtų vargonų kompadainų, deklamacijų, kalbų ir t, t.
daug patogiau. Taigi galuŠv. Kazimiero Draugija
Dainuos įžymi dainininkė panelė
įp. Radzevičius buvo malonus
Lietuvių gyvenimas šioj koloni M. Manasaitė, kuri jau ne vieną
•
joj taip pakitėjo, kad iš kitur at kartą savo žavėjančiu balseliu mu
važiavusieji dabar jaustų naują mis palinksmino. Ji turi gražų bal
dvasią. Bedarbė nesumažėjo,, bet są. -Programas prasidfe'4VApo
■- ■
'
f.
«
.—
* —•
Y . B*___ !
kiltaširdystė paūgėjo.
Įrodymui pietų. Visus kviefiariž. atsilanky
vaikų paveiksluotas
ti, nes įžanga veltui visiems. Bū
turiu
faktų.
Štai
šv.
Kazimiero
laikraštis.
Kiną septinti metai kas mėnuo draugija savo mėnesiniame susi site užganėdinti.
—

—
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$usl. didumo.

Tetai, auklėtojai, seimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai
dės. Tai pradėkite jiems tą lai* arti jau nuo mažų dienų. Pats
as tam darbas — tai įpratin
tvaikas dar mažose dienose paylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
i visai nesunku ir nebrangu.

“Žvaigždutė” leidžiama vaišviesti, dorinti ir lavinti
tikrai vaikams geras ir pak jiems šiemet gražią dovaužsakyk jiems “Žvaigždukuri kas mėnuo jiems duos įošiu skaitymėlių, įvairių žinių,
, galvosūkių. Bus ir Tau
i, kai vaikas skaitys ir

Tik paabndyk — mūsų nerūgosį.
visai maža kaštuoja — vos 4

rinkime, įvykusiame rugsėjo 6 d.,
vienbalsiai nutarė įtaisyti Šve. Šir
dies garbei altorių. Tai didelė au
ka baigiamajai statyti bažnyčiai 1
\Bėznyčios pašventinimas įvyks
^otnmbo Dienos iškilmėse spalių
13 d. 10 vai. ryte. Draugijos na
riai “in corpore” dalyvaus pamal-"
dose. Bet reikia pastebėti ir čia
gražų apsireiškimą. Jie viešai pa
reiškė, jog jeigu daug draugijų iš
kitų kolonijų suvažiuotų dalyvau
ti šventinimo iškilmėse ir žmonėms
truktų vietos, jie pasirįžę atsistoti
kur kampelyj ir užleisti vietą sve
čiams. Valio, Kazimieriečiai 1
Reporteris
Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Vytautui Didžiajam užsipre
numeruodamas

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są-

“PAVASARĮ”

igos nariams 3 lit., o visiems ki“Pavasaris”- jaunuolį-lietuvį iš4 lit. metams. Užsienyje 8 auklės doru, kilniu, energingu, są
letains 4 litai pusei metų. ’ žiningu, narsiu, ištvermingu.
Priedų duodama loterijos jĄrilieVytautas Didysai pats tokiu bu
%
vo ir tokiais neri matyti visus a“žvaigždutės” teities lietuvius. - ,
anas, Liaudies
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit
Kaunas, p. d. 88

v ‘.
češkevičius, Juozas, kilęs iš Pa
tašinės, Veiverių valsč., gyvenęs
Gilbertam, Mass. Paieško tėvas Jo
nas. “
/
Prokopčikas, Steponas, kilęs iŠ
iš Raradiškės, Tamapolio vai., Vil
Kun. K Urbonavičius, Dv. Vadas, kaviškio apskr., Gardino gub., gy
venęs New York’e. Ieško brolis
36 St. George Street,
Jokūbas.
Nonvood, Mass.
■ Zinkevičius, Jonas, "kilęs nuo
VL Paulauskas, Pirmininkas,'
Širvintų,
gyvenęs Connec^cut val
263 Fayette Street,
stybėje. Amerikoje apie 24 metus.
v Lomeli, Mass.
Sianrusevičius', Mykolas, seniau
Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm.,
gyvenęs 317 Bank St, Waterbury,
21 Fairfox Rd.,
Conn.
ir 1018 So. 2nd St., PhilaWprcester, Mass.
dėlphia,
Pa. Ieško AnKarius PočėAnt. F. Kneižys, Sekretorius,
sa.
366 W. Broačbvay,
Kalvelis, Antanas, kilęs iš Bal■ South Boston, Mass.
ciletiiškių kaimo, Daugėliškio vai.,
Ant J. Vaisiauskas, Iždininkas,
Švenčionių apskr., apie 40 m. am
371 Portland Street,
žiaus, gyvenęs New York’e. Ieško
Cambridge, Mass.
sesuo Elzbieta.
KitndroMsKanisija
Jankus, Rapolas, ilgai gyvenęs
Kun. E. Gradeekis, New York’e, mirė 1928 metais
396ChuBeh St.,
Cancer Institute, Velfare Tsland.
i

Ntfw Britam,' Conn.
Simonas Cibulskis,
24 E. Liberty
-Miiterb
Avižinis,
Antanas O.

132 Douglas Avė.,.
' Providence, R. L

Pradėjimas šio minemliško
šaltinio suteikė namuose stebė
tinus Tczultatus pagydyme Rematizmo, Gaso, skausmų vidu
riuose, Diabetes, Eczma, Neuritis ir daug kitų ligę. Health
Ore nėra vaistai bet tyras gam
tiškas mineralas. Sutaisytas
savo namuose. Parduodama su
Jaksiu kad pinigai grąžinami jeigu nepatenkintas.
\Dėl platesnių informacijų adresuokit PACIFIC
■JĮIEALTH ORE CO., 4329 Broad/ioay, New York

vietiniai gali kreiptis pas M. Dusevičiutę, 366
oadvay', South Boston, Mass

X

Kun. K. Urbonavičius,
36 St. George St.,
Nonrood, Mass.
Kun. J.'^ačž&A:

• i ■ >201
‘
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HUDSON, MASS.

Baid

PACIFIC HEALTH ORE

latentine Komisija

Kun. F. A;.,
.
50 West 6th Street,
•South Boston, Mass
Lauras
Kun. F. J. Juškaitis,
432 Wmdsor-St.,
Cambridge, Mass.
Kun. F.
Strakauskas,
Darbai silpnai eina. Kelios “ša151 Rogers Street,
pelės” dirba po 2 ar 3 dienas sa
Lowell, Mass.
vaitėje, o kitos visai uždarytos.
Atstovas A
K. Federacijos
Miestelis apmiręs. Daug yra na
.Tiįęyboir
mų pardavimui, bet nėra kam jų
Antanas O. Avižinis,
pirkti. Lietuviai irgi griaudenasi,
132 Douglas Ave.,
kurie turi kokį namelį pasipirkę.
Providence, R. L
Norėtų važiuoti kur kitur ar Lie
tuvon, bet dabar pririšti. Yra to
kių, kurie jau nedirba metai laiko.
-n.
. '
Rugpjūčio pabaigoje išvyko į
Lietuvą A. Zabarackas, L. D. S. ir negalės save jaunuolių draugu
vadinti, kuris 1930 metais neuž
56 kp. narys. Jis daug yra pasi
siprenumeruos leidžiamo Kaune
darbavęs kuopos ir visos organiza
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
cijos labui. Jis uoliai platino lai
tos Sėdo, žurnalo
kraštį “Darbininką.” Laimingos
kelionės ir laimingo gyvenimo lin
kime tau brangus brolau ir tavo
žurnalas eina sąsiuviniais po 64
šeimynėlei.
Šiomis dienomis atvyko iš Lietu psL kas mėnuo jau 10 metų. Jame
vos jauna lietuvaitė, tai mūsų sen- rasi gražių eilėraščių, beletristikos
berniai.ir suka “sparną.” Gal ku dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
rį ir pamylės.
Miesto valdžia ištaisė Main gat-' tuvos besimokančio jaunimo gyve<
‘
vę. Puikiai atrodo, bet šalygatvių nimą.
“
Ateitis
”
visą
pigiausias
Lietu,
netaiso. Matyt, kad automobilius
ir arklius geriau įvertina begu roję Sąmalas. 7Už $2.00 jį gausi
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusL
žmones.
/

VĖLIAVOS IR 0R6AHIZA

Ieško brolis Anupras.

Pirm. Stasys trupšas"
Rašt'J, Bernotas.

^RENCE, MASS.

MIMfilMTi”

lęs iš Janulaičnj dVao, KurtavSnų
valsč^. turėjęs brolį. Izidorį ir sė
laVBEKCB,
stoj Julę, seniau gyvenęs 1528
LDS,
mėnesinis ir pirm-seiminis
Sumner St.. Philaddiphia, Pa.JPasusirinkimas iyykB trečiadienio
iyškoaeąųų,
Vasiliauskas, Alekąpndras, se vakare, rugsėjo 17-tą.'dieną, šv.
parapijos ' Kliubo
niau gyvenęs 635 Main St, Pitts- “ raneiškaus
kambaryj,
94
Bradford
St. Na
ton, Pa.TPaieško brolis Jurgis.
i-Budsevičius, Antanas, gi- riai ir narės malonėkite susirink
Budys-;
męs 1875 m. Alsėdžio parapijoj, A- ti. skaitlingai, nes turėsime svar
bių* reikšlų aptarimui link Seimo.
merikon atvykęs 1891 m. iš Maleikių, gyvenęs New Yoęk’e, Čika Tad tėmykit ir neužmirškite, nes
goje, Vašingtone Ir Bostone (202 šis susirinkimas yra perkeltas an
Broadway). neva dirbęs ant laivų. ksčiau.

Paliktas turtas siekia virš $1,000.
Giminės nežinomi. Prašoma žinančiųjų painformuoti Gen. Konsula
tą (10^-855)
žoba ar- žioba, Pranas, Bliss•ville gyventojas, miręs 1928 me
tais M^ropolitan Hospital, Welfarė Island. Paliktas turtas siekia
virš 1000 dol. Giminės nežinomi.
Velionis iš Lietuvos b-tvyko į
Conneetieut ir gyveno Waterbury
Bridgeporte. Žinantieji prašomi
pranešti yelionies tikrąją pavardę,
gųpimo' vietą iT kitas informaci-

------------- —
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NEW BBITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, rugsėjo 21 d. š. m.
Valdyba ■Įvarbu, kad "į šj susirinkimą ateitų
visi nariai ir bent po vieną naują ■
narį atsivestų prirašyti prie mūsų - -’A
.* ’ <
L0WELL, MASS.
<7
brangios organizacijos.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks
Nepamirškite;užsimokėti duok
sekmadieny, rugsėjo 14 d., tuoj po
les.
.Valdyba; ■: •£/ ’*
sumos. Ateikite visi. Gera proga
darbihinkams prisirašyti prie vienintėlės darbininkų organizacijos. v. NBW HAVBN, CONN.
Valdyba LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny, rugsėjo 28,
1 vaL po pietų, bažnytinėj svetai
N. S. PHILADELPHIA, PA
LDŠ. 103 kp. mėnesinis susirin nėj, 339 Green St. Kviečiame na
kimas įvyks sekmadieny, rūgs. 14, rius (ės) ateiti.'Gera proga užsimo
Valdyba
tdojaus po Šurnos, šv. Andriejaus kėti duokles.
.^..3

i

jiar. svetainėj, 1123 Lem’on St.
Kviečiame narius ir nares ateiti ir
> PROVIDENCE, R. I.
kurių užvilktos duoklės užsimokėLDS. 11 kp. mėnesinis susirinkih. Taipgi atsiveskite nors po vie mas įvyks sekmadieny, rugsėjo 21,
ną naują nari prie kuopos prira tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
šyti.
Valdyba nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų
BALTIMORE, MD.
duokles. Parodykime gražų pavyzRugsėjo 14 i, sekmadieny, tuoj dį kitiems.
po Sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
ATHOL, MASS.
rinkimas. Malonėkite ateiti visk
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
Kviečią Valdyba mas įvvkš rugsėjo 21 d., tuoj po
mišparų, šv. Pranciškaus parapiW0RCESTER, MASS.
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- silankyti ir užsimokėti mėnesines
'’yks rugsėjo 14 d,, 6 vaL vakare, mokestis. Taipgi atsiveskite savo
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov draugus ir drauges prirašyti prie
idence St Visi nariai būtinai atei šios kilnios organizacijos.
kite, nes turime apsvarstyti kele
Kviečia Valdyba
\
tą svarbių klausimų. Be to, gera
proga užsimokėti duokles.
WESTV1LLE, ILL.
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" Valdyba
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LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,

šv: Petro ir
•_

rąu8innKxma8
Ieškomieji arbh apie juos "Ką
šenoš
mokyklos
kambary,
Connors žinantieji malon&i kviečiami
grefis
Ave.
Ateikite
visi
Valdyba
atsilicptiį Consulate General . t
Lrthuania, 15 Park Row, New
York Citv.
' '
• .
BROOKLYN, N. Y.

fe ...

. u.

Valdyba
i

hartford, conn.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyk3

rugsėjo 14, tuoj po sumos, bažny
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki tinėj svetainėj, 41 Capitpl Avenue.
mas įvyks rugsėjo 26 d., 6:30 va Malonėkite vis nariai ateiti, nes ykare, karalienės Angelų parapijos ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
svetainėj) kampas Robling ir So. dos.
4th gatvių.
Taipgi malonėkite užsimokėti ku
Taigi malonėkite visi susirinkti rių yra užsilikę mėnesinės duok
ir užsimokėti duokles kurie esate lės.
LDS. 6 kp. rašt.
skolingi. Nepamirškite ir. naujų • .
........
•<
narių atsivesti prirašyti prie mūsų
brangios organizacijos.
Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
Kviečia Valdyba
Mažųjų Globėjai ir

’ Dalukas tame. P. Bartke
vičius kuris gyvena Montello, Mass. turi daug darbo ir
negali vienas suspėti viską
sutvarkyti ir prižiūrėti, nės
So. Bostone turi didelį -gra
TAS JAU NEBUS JAUNAS žų
- Geradariai!
namą ir Broadway GaIšrašydinkite Jūsų
DAYTON, omo
rage po num. 541 E. Broadbrangiems
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks
wav, kur yra vietos dėl 115 sekmadieny,
vaikams
rugsėjo 28 d., bažny
automobilių ir dirbą 5 dar tinėj svetainėj tuoj po somai.
“SAULUTĘ!”
bininkai. O Montelloj, Mass.
Kuopos rašt. Z. Gudelis
v Saulute” daili, turininga ir pa
turi gražti namą, kuriame
“ATEITIES”
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
? DETROIT, MICH.
randasi drabužių krautuvė
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
LDS. 72 kp. susinnkimas įvyks
ir 6 kambariai gyventi. Tai
kai..
sekmadieny, rugsėjo 21, tuoj po
gi jis nutarė vieną biznį par- pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo Nepagailėkite vaikams džiaugs
duottarba ant rendos išduo kykloje. Visi kuopos nariai yra mo ir naudos!
‘‘Saulutė” eina du kartus per
ti. Galite pirkti namą arba kviečiami atsilankyti į šį susirin metams 12 lit, pusei metų 61 lt,
zTv
krautuvę su namu. Namai Rimą.
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
■■■»■ y ■■■«»
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje
randasi ant didelės ir pla
KAM
RĖIKALINGA
VIETA
mėnesį 16 pusi, didelio formato su
čios North Main gatvės,
ir kitur metams 1S Kt, pusei me- ■
Montello, Mass. lietuvių ir
DELOFISO
trims
mėn. 3 lt 30 eent Amerikoje
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm.
amerikonų
apgyventoj
vie

prašome
kreiptis
dčl
viaą
iafonn*
tų 8 lt
— -$1.00. Mokrieivams; met. —
Adresas: Jurbarkas, “Saulutės
eljų
“
Dubininko
”
AdminbžrMi
toj.
Montelloj
gyvena
lietu$100, pusm. $0Ž0. Tad skubėk!
Administracijai.
Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi vių ir lenkų apie 7000 ir yra
nasi ir stiprinasi saulės spindu 2 lietuviai kunigai ir 1 len
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų
kų kunigas. Storo didumas
Šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip
HA TIK ATĖJO HAUJĮAS SIUNTINYS NAUJŲ
50 pėdų ilgio ir 30 pėdų plo
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.
Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais čio. Tinkama vieta dėl Dry
vės A. 3.
.
Goods and Shoe Store, arba
" rj,į,
dėl Meat Market. Bartkevi
MALDŲ MNKINtLIB, baltai* viršeliais___________ *178
Kandimi inteHgantų tarpe yra tik
čius prižada bile vieną pa ' MALDŲ RINKIN1LI8,
baltais vilteliais.
j
<1.1 ■
mokyti kaip reikia Dry~
MALDŲ RINKIN1LIB, juodah vyteliais___ ___ —A1.75
Goods and Shoė Store bizni
MALDŲ RINKINIUS, juodais vilteliai -.1125
Prot Dr. V.' MykolaiSo-Putfoo redagna
vesti
ir
kokį
lavorą
pirkti,
Jtnat Jiterstaros, mokite, vlnomenta
MA1AS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodai* pr*B
ir. akadeaflkojo gyvenimo illuatruotM
: tai* vfrMiab
....... ■
.i■„ ,
nes turi gerą patyrimą per
mSneatoti tnmatae yra didfiauiiaa,
rlndanafaa, Idomtaualaa ir klekvionam 23 metus būdamas tam biz
Visus užsakytau* dosMt* *akan&u atanr
v
pmUavlmnlafli šmotai! tinkamlanaiaa
itetnvhi tantalas. Tbd« vist paskuMkl- ny. Tuojau klauskite arba
te ttfcimkyU "IMK“
*>
"ftdinte” kaina. Matūroje: Bet 85 U rašykite sekančiu adresu:
i84A0i

■~fr«

J.

r -

AR MOKI 3 KALBAS?

< C. BROOKLYN, N. Y.
Rugsėjo 28 d.,’tuoj po sųmoe
vyks LDS. 10 kuopos ausirinkimaa,
kviečiame gausiai sueiti, nes turi-^ii/7
me keletą svarbią sumanymų. A&
siveakite.ir savo draugus(es) pri
rašyti. • . Valdyba . šį*
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yra brangesnis, negu į jį su- lSjnSd nuo 1900 m. kaH
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• pilti grūdai. Spauda nurudo,

^ęjlūti

»S tuo Uikų

5kad

tokiomis

ūkininkai yoa

Lietuvių Komitetai yra pasiža
dėjęs tuiėtoį '<00 martuojančių todėl visiems norintiems dalyvauji

aplinkybėmis

vos

už tariamą

ma

politinį užmi

Mafia v judėjimo

galės pa- Dabar

atsirado

lįūdųDB

vilnas, kur tąrtasi žemės ūkio reikalais ir susitarta
bendrai nustatinėti javų ir
DUNDIJA PASKELBS
kitų produktų kainasr neda
ryti vieni kitiems konkureti'
PBcrnr nmvn
cijo8 ir kovoti su įvejančio
mis žemės ūkio gaminius
valstybėmis už muitų suma-, BERLYNĄS •‘/Berliner interesuoti sviesto ir sūrioj;
žinimą. Štai dabar lenkai Tageblatt’* praneša, kad (- eksportu į Vokietiją, gali pa^
kviečia visų Europos rytų vairios labai ^išsiplatinusios skelbti panašų boikotą.
Vytauto Didšieją į «ųkąXkųvių valstybių atstovus Varšuvoj ir ekonomiškai nepaprastai
minėjimas ir VBaiata vadavimasI pasitarti -dėl agrarinių že
svarbios, Oandijos agrarinės Tel. So. Boston 0823
yra svarbiausias musų tautinis mės ūkio) valstybių sąjun
LIETUVIS DANTISTAS
organizacijos šiomis dieno
darbas.
f .A
gos.
Lenkai
čia,
žinoma,
sie;
A. L. R. K Federą^ijoa N? Ą,
mis paskelbs vokiečių prekių: DR. M. V. ČASPER
Apskrities komisija ’brie šių su kia pirmoj eilėj ne ūkię>, bet f boikotu dėl olandų žemes ū(KASPARAVIČIUS
kaktuvių rimtai rengiasi.
politinių tikslų. Paryžiuje kio produktams nepalankių 511 E. Broadway, So. Boston &
Spalių 12 d. bus
Naujos An norima sušaukti visos EuroOfisoValandot:
Vokietijos muitų.
glijos lietuvių tautini šventė.
Nuo 9 iki 12 ryte ir nub 1:80 Ud .
Tūkstančiai' lietusių persiėmę pos agrarinių valstybių kon
Boikotas bus išplėstas ir. 5 ir nuo 6 iki 8. vaL vakare. Otk ■ >
sas uždarytas subatos vakarais ir >
Vytauto dvasia pareikš pfcaauliui, ferenciją ir sukurti visos
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo
aut
vokiečių
kurortų.
Boikad ^mes be Vilniau* nenorim- Europos žemės ūkio -sąjun
- i
12-tos dieną uždarytas.
tkotas
yra
didelės
reikšmės,
Taipgi nuimu ir X-ray
gą. Ar iš to kas gero išeis,
kadangi
Olandija
ilgus
me

reikia abejoti.
tus buvo viena iš geriausių
rinkų vokiečių pramonės
LANKAS APJE LENKIJĄ
prekėms. Paskutiniais me
Viename lenkų laikrašty tais visų vokiečių eksportuo
je padėtas straipsnis šiaip jamų prekių 11—12 proc. ei
vąi?duoja -dabartinę Lenki davo į Olandiją. Tai, maž
jos būklę: Turima diktato daug tas pats, ką ^jr. visas
rius, kuris laikosi konstitu kartu paimtas eksportas į'
cijos, kaip girtas stulpo. Se Afriką, Aziją ir Australiją.
Laikraštis pastebi, kad boi
ka su karalium, o dabar mo kotas paskelbtas dėl to, kad
tė ir k. Turėsime progos pamaty narchija su respublika. Jei Vokietija pastatė-į. ypatingą
ti indomaūs istoriniolr 'gerai vai gu
Portugalijoj generohi privilegijuotą padėtį Suomi
dinto veikalo.
ssirn*
valdžia, tai Lenkijai užten? ją. Pabrėžiama, kad Danija,
' ■.
£
GArdėjto
ka ir žemesnio laipsnio ka Švedija, . Šveicaria. ir visasriškių (pulkininkų). Itaii- Pnbaltijis, kurie taip pat sų<
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registruoti “Darbininko” Redak

DUOTI TEfi&MUl

cijoje arba pas p. Romaną, 818 E.
Sixth Street, South Boston, Mass.
Telefonas South Boston 2145.'
Lietuviai rinksimės maršuoti
ant Newberry Street prieš trecią
Valandą po pietų rugsėjo mėn. 17
dieną Iki trečios valandos visi tu-

* '

Lynu, Mass. — Rugsėjo 7 d. poleija- sugavo įtąriiųUs vaikinukus
ir juos kaltina plėšikavime. Poli
cija sako, kad jie.priė to prisipaži
nę. Areštuoti šie: Albert ODon-

nell, 16 m. amžiaus, gyv. W. Fifth
"St., So. Bostone ; W. Wentzel, 25,
gyv. 6$h St., S. Bpston; ir Dominic
Antonęllį, 18, gyv. Shėfldan St., S.
'Ė^atan.
‘

PRANEŠIMAS
Siuomi aš pranešu visiems mano
pacientams ir draugams, kad aš
visiškai pasitraukiu iŠ Insurance
biznio. Dėl jūsų patogumo aš ap
rinkau jaunesnį žmogų kuris tei
singai aprūpins visokius reikalus
tame biznyje. Aš aprinkau į savo
vietininkus: Visetai B. Ambrose,

pirmadieny jie visi buvo atiduo
ti teismui. Teisėjas Ziottoli paskyrė"po $10,000 kauciją kiekyienam
ir jų bylas perdavė Uranu Jury.
25 MEPHJEČLAI IŠMESTI
Kaltina juos apųįĮįšime Mr. ir
Mrs. Fuss iš Nėiv rbrko, kurie
IŠ DARBO
Bostone buvo sustoję ir minimi
Hyde Park, Mass. — To mies
plėšikai iš jų \ atėmė $50.00 ir lai
telio atstovo Logan ir valstijos inkrodėlį.
spektorio Gould pasidarbavimu iš
miesto darbų paleista 25 nepiliečiai darbininkai.
Paleidus tuos
darbininkus tuojau buvo išsiunti
nėtos korčiukės 25 naujiems darbi
ninkams, kurie jau nuo seniai neinri Harbo
I.

861W. Broadway, T$L So. Boston
0897. Visokiais apdraudos reika
lais, dėl seno ir naujo biznio, mel
džiu visus kreiptis pas minėtą agentą.
Ačiuodamas visiem už praeities
biznį, aš pasiseku,

* Su augšta pagarba,
Michael Koran

ro komendantai. Turkija
bendrauja su europiečiais, o
lenkai linksta į turkų šven
tuosius. Kiekvienas spartietįs įnirdavęs apsiginklavęs,’
o Lenkijoj ir tas didelis,
kurs miršta be batų. Į už
sienį parduodami Lenkijos
arkliai, o į Lenkiją gabena
mi asilai. Ir t. t.

<3 J

• .

KAM KITIEMS VERGAUTI?

Kam būti pastumdėliu visą gy
venimą? Nėra progos? Proga da
bar beldžia į Tamstos duris. Ar
paklausi jos ką ji siūlo ar nutylė
si? Nuo Tamstos atsakymo pri
klauso Tamstos ateitis.. Jeigu nori
pats būti bosu, jeigu nori turėti
savo nuosavą biznį kuriam, nėra
jokios konkurencijas, kuriame apyvarta ir pelnas vis didėja tai
parašyk man laišką. Tame laiš
RUMUNIJOJ MAIŠAS BRAN ke pranešk man kuomi dabar už
siimi ir kiek kapitalo gali įdėti į
GESNIS, NEGU JĮ SU
biznį ir kartu su dviejų centų paš
PILTI GRŪDAI
to ženkleliu dėl atsakymo prisiųsk
Budapeštas.
Rumunijoj man. Aš Tamstai pasakysiu ką
daryti, o Tamsta galėsi daryti
taip pat jaučiasi aštri grūdų
kaip norėsi.

TeL S. B. 2805-B. ;

LIETUVIS

OPTOMETRISTASi
VMkUu

Ifegzaminuoju akis
priskiriu
akinius
kreivas akis atitieginu ir ambiljoni&*

Į

ūkio krize. Kainos grūdams
katastrofiškai kritusios. Yra.
atsitikimu, kad geras magas

JONAS KERAS,
P. 0. Bok 3, South Boston, Mass.

N. Stoughton, Mass.

(R.-12)

Tel. Kenmore 7825

HUNUS
Šie vyrai

PER DU METU
IŠMOKĖTI

pritaikys
ymus su

PLUMPINS jr HEATING

rOWXR8 MEH1GAN CO^
' 500 Broadvay
Tol. S. B. 4599 —MII ton 6211

ĖNBMMA
z'-*»

•

L

\

telrfamok

34 Arttngton Stovėt

vai

&

Raportas
čių tiek naojų narių gantų! ŽiBažnyčioje po pamokslui buvo
Kar. Angelų par. Federacijos
nomaę ? yiršta^ visų Amerikos lie paaiškinta parapijos pikniko pa
skyrius leis laimėjimui 35 doL auk
tuvių chorus, Lar niekas nemano, sekmės. Pasirodo likta gražaus
su (du po dešimts ir viena penki
1GSŽJO 28 D. DEXTER vizijos komisijon kun. P. nė) su trijais laimėjimais. " Jau kad šioje kokmijo-j nėra jaunimo. parapijai pelno ^virš septynių šim
Lekešis ir J. P. Mačiulis. Vi draugijos platina knygeles. Ban Yra, tik jan kiek toliau jprasisklai- tų dolerių.- Dagi parko savinin
PARKE
Namą Telefonas: M£hlgan <278
dęs; mat ję tėveliai tai į vieną kas p. Klaščius žadijo iš .savo pu
į^'Nors spalių .5 d. «New Yor- si penki visa širdimi atsida dykit savo laimikį. Visas pelnas kraštą tai į kitą išsikėlę toliau gy
=3
sės padaryti gražią, parapijai au
1
t
.
l
1
.
»
>
1
‘
.
r
jy
'
*
?
i
i
'
*
*
švenčiama bažnytinė vę kataliku akcijai. Neku parapijai.
rtu ""
tas, kad
vent. Bet jpęąrbr
J jis iiA ką. Garbė p&rapijonims Ir rėmė
tts
Tetefouas:, Stagg 9105
Dailina
mokyklą.
TeL
Greenpolūt
4428
„j
parapijos
parapika
garbingu
šios
bet lygiai svarbu gra- rie mano, kąd negera turėti
jams.
' '
x
.v
jonu.
Tėvams
turėtų
rūpėti
ir
jų
į ;
ii minėti Vilniui Vaduoti tiek daug iš penos vietos. Vi Kun. S. P. Remeika pradėjo dai
Moksleivai
vaikų
grati
Ateitis,
kad
nenutoltų
/
(PETBICK)
S
sada buvo rinkta iš įvairiu linti—maiiavoti mokyklos kamba perdaug nuolietuvybės kelio. Lai
Kiek teko man ant -greitųjų su
rius, koridorius ir salę. Visas dai
LIETUVIS DENTISTAS
'
VALANDOS:
kolonijų, kad Federacijų linimas kainuos apie 600 dolerių/ tėvai nesidiSžiuoja tokioms pasa žinoti šįmet į aukštesnes mokyk
221 Ę. 4th 8t., Brooklyn, N. Y.
8-10 A M. 1—2 & 6-8 P. M. '
koms kad: “manų vaikarjau nei las įstojo ^ekanti jaunikaičiai;
*4^Šventės svarbios. Didis kum- plėsti. Dabar bus eksperi
Stropiai rengiasi
Sekmadieniais
pagal
susitarimą
'
na
į
lietuvžką
bažnyčią,
jie
eina
Antanas Pliauga, Jonas šeštokas,
Gazo AnestetUca
gaikstis Vytautas Didysis mentas valdybos darbuotėje. »
VAjDANDOS,y<
»Visos draugijos ir chorai stro į anglišką.’’/Tokios pasakos nė tė Eduardas Sinušas, Antanas Bertu
• 1«1 HOBTHSCKTHSTREET
brangino Lietuvos sostinę Valdyba
Valdyba galės laikyti posė
pose-
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL vakare.
piai ruošiasi prie Vilniui vaduoti vams nė vtekams gaAės nedaro. lis ir Pranas Raugalas. '
BROOKLYN, N. Y.
ir Šventadieniais
Jai arčiau, to- Šventės ir bažnytinės šventės. Dievas visoms kalboms supranta, Gražu, kad tėvai supranta moks Penktadieniais
Vilnių. Jis ten gyveno, šalį džius
džiuą dažniau. .Jai
tHi
muitams^
_ -3_i-’
-j ';■_ i
’...• '
gM>m<M«IU>n*MtM,HUHMn>nnaiu<Hinuuaui<liii
/.Valdė, bažnyčias statė; Vjl- kios kolonijos.kaip Conneet- Show cardh jau krautuvėse maty melskis, kaiį>?nori, bet S£?o tan>: lo vertę. Tai geriausias ir saugiau
.. ......... •■m ■ ■■
i ■ ■ i r4' ' ■ h. »
, .a ,
y •' z’
iūiuje mirė ir palaidotas. Jis ieut/ Pennsylvania, kame ti,- Visi domisi iškilmėmis Šv. Pet tą palaikyki O- kad būt geriau ir sias vaikams turtas -— palikimas.
lengviau tašratsiekt, lankyt lietu
’. Krikštas . X- .
buvo Vilniaus sūnus. Mums glūdi valdybos pirmi rūpes riko Katedroje spalių 5 d., kai aet višką savo bažnyčią nors ir toliau
■ > ’■
pats, kardinolas dalyvaus. Vilniui
A •?>
tad brangus Vytauto mies- niai. ĄpyEnfcė stengsis įkur vaduoti šventė bus Dexter parke gyvendama^, ky skamba kas sek ■ Rugsėjo 7 d. Juozo ir Stanislovo
i.
madienis, tas lietuviškas bažnyčios1 Skabų dukrytė pakrikštyta vardu
tas, su jo karstu.' Deja, jo ti kultūros centrų-ir čia val- rūgs. 28 d. .
Skandinavtf.LiĮiijos
“
Osear
H
”
.
himnas “Pulkim, ant kelių.” Jau Marijona Pranciška.
■ <
kaulai ne lietuvių sergiami. dyba ras paramos. Mano malaivu rugpjūčio 31 d. grįžo iš Lie
r
•
nimui tai yfenintėlė puikiausia
B-s tuvos atošto jjtvęs ;p. Pranciškus
Vilnius Vytauto protėvio nymu, si valdyba Federaciproga nuo sžvųjų nesitolinti, tai
X
Zuikis. Jis labai patenkintas Lie
pastatytaš ne jo vaikų valdo- jaijlaugiau pasidarbuos gyprigulėjimas prie parapijos choro.
•• X
-.
tuva ir manąs grįžti visai apsigy
Vilnių. laiko' užgrobę (vendama vietoje ir turėdama Pan. šv. Apreiškimo parapijinės Šioje organiteeijoje yra puiki pry• Gtat tėvynainių privalo i
venti Lietuvoje. Jo žmona p. Zuiga susipažinti ir su kitų parapijų
amžini Vytauto ir Lietuvos darbščiausius apylinkės darmokyklos iškilmingas
tąritt Lietuvos miestų len
kienė
sū
dviem
dukrelėm
pasiliko
jaunimu, ypač Vytauto Didžiojo
Vietinės Dailės ir Meno Mylėto
kta . iri.įmoki ĮRi^jatoZi
atidarymas
priešai — grobonvs lenkai, buotojus. Apie Federaciją
«-vmetais, kur* rengiama šio mūsų jų Batelis, kuris-beveik metai kaip Lietuvoje. Sako mergaitėm labai
saslpeKntl. Juos gailta'
Nebetoli mūsų gedulo diena jau daugiau rašoma laikraš- Kartu su viso miesto mokyk Didvyrio garbei koncertai, suva gyvuoja, šią žiemą nori įvykdinti patiko Lietuva ir visai nenorėjo
Varta telp atvirutes. Zeugrįžti
į
Ameriką.
Ponas
P.
Zuikis
loms,
vienintelė
lietuvių
parapiji

ta tikrame tai**
spalių devintoji. Rodos eiuosė, daugiau kalbama
žiuoja po .kęlętą šimtų ehoristų. nors mažą dalelę tų sumanymų,
viayįs, ttvtao yra 40 lankia. 1 F\<
nė mokykla Brooklynd atsidarė, Šių naujos pažintys, kartais, suda kuriuos pereitą žiemą yra nutaręs. sako, kad dabar Lietuvoje žmonės
Apveizdos surėdyta, kad mū- draugijose. Natūraliai, Fe
KdtaA&oentų
j
pirmadienį, rugsėjo 8, 1930 m. ro net naujas'šeimynas. Tad, tėve Rugsėju 14 d. įvyks svarbus susi daug geriau gyvena. Tiesa, tarp
A.
są gedulo diena tame pačia deracija kaipo katalikų, vei Mokslo metas pradėtas, kaip pri
uDABBDmnLAS,» j ■£w
liai, raginkirŠutfo vaikelius, kaip rinkimas Aušros Vartų parapijos daugelio randasi ir skurdaus gy
me Vytauto mirties mėnesy- kimo centras privalo plėstis tinka katalikams mokiniams, su didelius taip Ir jaunučius, kad bū salėj 1:30 vaL po pietų. Malonėki venimo, bet-abelnai, palyginus su
: 8M WĮ lroachr»y *'
je. Švęsdami 500 metų mir ir sudominti katalikus. Ka šventomis mišiomis 8 vaL Mokinių tinai prigulėtų prie parapijos cho te pribūti visi nariai ir mylintieji šių dięnų gyvenimu Amerikoj, ras
8« BortoDf Msml .’
-•
|
t
z*i *
,AtM
• -1 k*
ties sukaktuves pasirvžkime talikų. akcija negali laukti ar susirinko pilnutėlė bažnyčia, apie ro. Pereitą Sfekinadieny gerb. mū dailę ir turintieji gabumus kokioj tum daug daugiaus vargdienių ir
skurdžių negu Lietuvoje.
400 vaikučių, su daugeliu tėvų ir
didžiojo vado dvasia atgai- silpnėti, ji sunkiasi mūsų gy šiaip jau žmonių Mišios buvo iš sų kleb. kta N. Pakalnis, iš sa nors dailės šakoje.
kyklos paragino jaunučius, kad . Svarbiausia mūsų ratelio dabar
Vyčiai
•• *-e.•<..
; vinti nenurimtt Ei, pasauli! venimą.
.
; »
kilmingos, visų trijų parapijos ku ateinantį peffictadieny visi susi tinė užduotis, tai šaukti pavienius
Lietuvos
Vyčių
67-ta
kuopa
ren

•- ? , z, ' S
' ■
mes be Vilniaus nenurimsim.
Žvalgas nigų, Paulįonio, Lekešiaus ir Alek- rinktų 7 vaMJ parapijos svetainę dailės mėgėjus j vieną draugiją,
gia nepaprastą balių ir nepapras ‘ i ■ . ....
riūno
laikomos.
Per
mišias
kun.
• !.
.
praktikaL -peikia tikėtis, kad Jcad susirinkimuose rimtai svars
Vytaute! mes be Vilniaus ne
' '-r.
TeL
Mitchell
2
—
0656
.
toje
vietoję,
viename
iš
puikiau

Paulionis trumpame pamokslėlyje gerb. klebonas nepamirš ir didžių-: tyti kaip galima sunaudoti kiek
nurimsim. Taip sušukime
vaikučiams, priminė kad šiemet jų paraginti ttrie didelio choro kad vieną talentą muzikos, vaidinimo, sių aristokratiškų viešbučių, Hotel
Dexter parke, rugsėjo 28 d.
mokyklai prasidedant Pan. Šv. prisirašytų./Laukiami ir kviečia dainavimo, piešimo, literatūros ir Plaza Journal Sq., Jersey City,
v
, GKABORIUS
Marijos Gimimo Šventėje, tinka mi visi, nėaiįJžliojant, kas tik my tt., kad nežūtų ir nenueitų niekais spalių 4-tą.
195
Adams St., Newark, N. J. I
Mirė
jiems save ir visą mokslo darbą li šią dailės Šaką, kad ateitų penk- mūsų energija ir gabumai.
Bus iš visos New Yorko ir N. J.
VEIKIA SPAUDOS
Netoli New York. Ave.' -^ -J
apylinkės visas lietuviškas jauni
Ona Plaskelieaė, 294 South Se- Jai pavesti kaip Globėjai ir Para
M.
Žukauskaitė
Gyv. viU; TeL Bergea 8—6331 J '
KOMISIJA?
mas; užkviestos visos Lietuvos Vy^ond St, po kelių t mėnesių lįgoąX pijos ir pačios mokyklos, ragindaDaug girdėjome apieapyprie savęs tas žomas
W »prū?tafa Omeniai, rogdtin
1
• T
ikeš spaudos komisijos pla- sėjo 9 d. Laidotuvės
MMKnuUiicijs BuMenJ
1 aidotųyės su trijomis
••V . . . - - . •«W
.
J
•
čiausią,
kad
Jinai
laiko
širdyje
vi

Patrijotas
is, bet apie darbus dar nie- mišipnris bus rūgs. 13 d. Karalie
Šiuo pranešu gerb. nariams, kad
Kadangi ji buvo “laisvės”:rau
gus žodžius Jai apreikštus per an
TeL Stagg 5043 s Noiary Pubtlc
■JA- —'
į/ko. R. V. K. konferencija nės Angelų bažnyčioje 10 vaL ry gelų — Dievo pranašų — pasiun
LDS. 12 kuopos priešseiminis su dono skarmalo- garbintoja ir labai
pririnko prie kunigų spau te. P-nas Valantiejus, Maspeth’o timą, o ypač paties Kūdikėlio Jė
sirinkimas įvyks s. m. rugsėjo “laisvai” savo-gyvenimą vedė, su
mėn. 19 d. (penktadieny) 7 Vai. visais buvo “laisva,” tai “lais
zaus.
Pamokslininkas
ragino,
kad
dos komisijos dar keturis pa- graborius, rūpinasi palaidojimu.
BIELIAUSKAS
vakare,
Karalienės
Angelų
parapi

vai
’
.
’
mirė
ir
.
“
laisvai
’
’
palaidota.
vaikeliai
lygiai
savo
širdyje
laiky

Iš
ŠV.
JURGIO
PARAPIJOS
į saulionius. Artymoje ateity
■
■
3i • '
GraboriusirBalsamuotojas.
Sunkiai serga
jos salėje, So. 4th St. ir Roebling “ Laisvos” sesutės iš visų “lais
tų visus žodžius jiems ištartus mo
,•
** 1
*
Sekmadieninė mokykla
je bus pakviesta komisija Ponios Akucevieienės vyras Pet kykloje, ar tai Gerb. Mokytojų Se
vų” užkampių gailiai- apraudojo:
Str. kampas.
784
Grand
St.,
Brooklyh,
N. Y.
atsidaro
>
i
posėdžiauti ir aktyviai dirb kas sunkiai serga. Sakramentais serų, ar tai tėvelių ar dvasios va
Taipgi^: “laisvi” senberniai pri
Malonėkite visi nariai, atsilan
■* ■
Rugsėjo 14 d., fnojaus po devin
sidėjo; -Ęjfro/ daug trukšmo kelta
ti. Kat. Federacijos priža- jį jau aprūpino kun. J. Balkūnas. dų.
kyti, nes turime daug svarbių da
valandos^finšių parapijinėje sa
K das moraliai remti apylinkės Ponia Akucevičienė yra darbšti Mūsų parapijos mokykla šiemet tos
lykų aptarti ir atstovus j seimą iš ir rėkta,' ' ‘.laisvai’ ’ bėgiota pas-ku*
lėje
bus
pirmutinė
šiais
mokslo
nigą, kačhpniAtų į bažnyčią. Mū
■’ • "
pastangas įsisteigti savas lai darbininkė Moterų Sąjungoje, sulaukė kun. Paulonio rūpesčiu, metais katekizacijos ir bažnytinės rinkti.
TėL 2820 Greenpoint' ; •
- o-ū
sų kunigui atsakius, bėgo pas lendar vieną lietuvaitę mokytoją as
kraštis daug padrąsina. Pir- Vaikelio Jėzaus ir kitose draugijo menyje Sesers. Pranciškos Gabrie istorijos panfėka. Patyrę šiame Taip pat nepamirškite ir naujų kus, xbet ir t&3' atsisakė. Nubėgo
Z mas žingsnis tai spaustuvė se. Mes jai reiškiame savo užuo lės, kuri ves 7-tą skyrių. Sesuo darbe mokytojai yra prisirengę narių pakalbinti prie LDS. prisira pas airius,' bet,ir ten gavo tokį pat
Gabrielė yra mūsų mokyklos alum- vėl pradėti noris ir sunkų, bet gar šyk
atsakymą. Po to ‘ ‘ laisvai ’ ’ nuvežė
lės įsigijimas. Geras pama jautą.
GRABORIUS
bingą pasišventino darbą.
St Lukoševičius,
nietė,
kaip
ir
8-to
skyriaus
vedė

į
kapus.
Sako
kad
ten
visi
pote

Dr.
A.
Bružas
Brooklyne
tas namui būtinai reikalin.—IR— ■
LDS. 12 kp. fin. sekretorius. riavo.' Tai tur būt visų laisvama
ja Sesuo Georgette. Garbė šios pa
Lietuvių
kalbos
ir
istorijos
BALSAMUOTOJAS
S gas. Mūsų jėgos dalinai iš- Kun. Dr. A. Bružas, Altimont rapijos mokyklai, kad joje jau va
nių tokia pabaiga. Kol sveikas,
,5 mokykla
T mėgintos. Ligi šiol apylin Saleziečių Seminarijos profesorius dovauja sesers, kurios vos keli me
281 BEDFORD AVENUB
gyvas, tai matfo; kad gyvens visą
JaunikaieiaFir
mergaitės
ir
abelBROOKLYN/N. T VĮ
amžių ir nereikės mirti. *Bet pa
kės skyrius “Darbininke” šią savaitę praleidžia Brooklyne tai atgal pačios sėdėjo jos mokslo
f
pas kun. S. P. Remeiką., Semina suoluose. Dabar šioj parapijoje y- nai, kurie nori pramokti taisyklin
matęs
mirtį
kreipiasi
prie
Dievo
ir
gražiai ir pilnai vedamas. rijoje prasideda mokslas rugsėjo
ra 11 Dominikieeių Seserų ir turi gai savo kalboje rašyti ir susipa
bažnyčios/bet dažnai būna pervėSkaitytojai domisi žiniomis, 15 d. Profesorius džiaugiasi, kad net 6 lietuvaites. Valio, Apreiški žinti su Lietuvos istorija, yra kvie Jau baigiasi vasaros sezonas, tai lu.
■I &
V
visi
pradėjo
rengtis
prie
parengi

čiami
užsiregistruoti
klebonijos
ojų čia gauna daugiau nė bi apylinkė remia jų kongregaciją. mo Mokykla! Reikia pastebėt taip
?
Pipiras
i
mų svetainėse. - Mūsų parapijos
Notary PuMlė
Tel
Stagg
9783
fise.
Užsiregfttruoti
galssa
bėgy

Berods
Saleziečių
kolegijoje
iš
pat, kad šioje mokykloje yra regute kuriame
laikraštyje.
• .-f'>
Maspeth’o /ra 3 jauni lietuviai. leriai duodama pamokos lietuvių je visos Savaitės, pradedant nuo jaunimas, ypač choras, jau daro
“Darbininko” prenumeratūrepeticijas ir rengiasi prie koncer
Kur tų lietuvių nėra!
kalboje. Pamokas duoda parapi pirmadienio, rugsėjo 15 (L kasdie
*' . . ’ •
•'SS :
ra žymiai pąšoko. Vien prie
ną nuo 5 iki 6 valandai po pietų. to ir vaidinimų. Jaunimo vasari
jos
kunigai,
bei
užlaikoma
tarp
Klierikai išvažiuoja
Daug mete turįs patyrimą savo
nis darbas ir prisirengimas prie
*
V G R AKLIUS
■.bažnyčių sekmadieniais išvaikučių veiklios berniukų Švento
Moterų Sąjunga
amate,
paieškau
vietos.
Jei
kam
Federacijos
Kongreso
perdaug
ne

pardavinėjama šimtai eg VyskupinSjė^Beminarijoje Hunt- 'Vardo ir mergaičių Sodalieeių
107 Uniosi Ave^ Brooklyn, N.Kį
Vietinė Moterų Sąjungos kuopa nuvargino. Varg. A Stanšauskas, iš gerb. klebonų būčiau reikalin
,
zempliorių. Spaudos komisi hington, L. I., mokslas prasideda draugijos.'
gas
mddžiuSttaptis
į
'/Darbinin

sugrįžo
po
atostogų
iš
N.
H.
vals

turėjo mitingų parapijinėje salėje
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