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< Kitų antradieny, praside
da L. D. S. XV seimas. Dele
gatų bus iš visos apylinkės ir
tolimų lietuvių kolonijų.
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— Pereitų sa--T. S.
Seimo užbaigimo ir delegatų vaitę Tautų Sąjungos posė komisijai
dy svarstytas Prancijos už Robert Bord
pagerbimui vakarienė.
sienių minis’tėrio- Briando štovs. ‘
Seimo ir Seimo vakarų
sumanymas sudaryti Euro Tas p
rengimu smarkiai darbuoja
pos valstybių uniją.
sumanymas
si L. D. S. 1 kp. nariai. Šei
mininkės, kurioms p-nia Po karštų diskusijų šis mo. Da
Marksienė vadovauja, gami sumanymas pavestas šeštųjai Anglija.'
1 1 r.——
na skaniausius valgius ir
pardavinėja bilietus.
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•solistų(čių), duetų ir p^r0 parapijos klebonas,
kvartetų.
pereitų sekmadieny, labai
, Be to, dainuos didžiulis gražiai išgarsino L. D. S. sei
So. Bostono lietuvių parapi mų ir šeimines pramogas:
' ’
jos choras p. M. Karbauskui Ačiū jam.
vadovaujant ir jo solistai-ir- Plačioji mūsų visuomenė
solistės.
turėtų paremti LDS. gausių
■’v

'V,

‘

atsilankymu į abu vakaru.
2
* * *
^Trečiadieny, rugsėjo 24 d.
Bilietų galima gauti pas
tąsa ir užbaiga seimo.
komisijos narius ir “Darbi
-Vakarė, 7 vai., parapijos ninko” adm. 360 W. Broadsalėje, ant Septintos gatvės, way.
J

LDS. XV SEIMO
VAKARAI
Antradieny, Rugsėjo 23 š. m.
MUNICIPAL SVETAINĖJE

East Broadway,

South Boston, Mass.
ĮVYKS

KONCERTAS

Pakviesta įžymiausi mūsų dainininkai (kės) ir
Šv. Petro parapijos didžiulis choras, p. M. Kar
bauskui vadovaujant

Trečiadieny, Rugsėjo 24 dieną
Parapijos Svetainėje, ant 7-tos gatvės

VAKARIENE -

.

delegatų pagerbimui. Bus ir programėlis.
Pageidaujama, kad plačioji mūsų visuomenė
parodytų “Darbininkui” ir L. D. S. >nnoširdžių
paramų gausiu atsilankymu į abu vakaru.

Bilietai jau pardavinėjami. Jų galima gauti
pas komisijos narius ir “Darbininko” Aftininiatracijoj, 366. W. Broadway,Šo.BofctonjB./
t
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inkauja Sir
Kanados atkad Briand

o pritaripriešinosi
. ■

,v»

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomis su asista,
kurias laikys kun. J. Švagž
dys, LDS: Literatinės komi
sijos narys. Pamokslą sakys V. Valatka energingai dar
kun. A. Šmulkštys, įžymus buojasi su koncerto ir vaka
katalikų vadas Lietuvoje ir rienės bilietais ir registruoja
Amerikoje. •
.
‘
darbininkes (kus) koncerte
■ Pamaldos įvyks antradie ir vakarienėje.
ny, rugsėjo 23 d., šv. Petro
V. Tamoliūnas, pasikvie
lietuvių
bažnyčioje, ant tęs į talkų artintus (tęs), puo
Penktos gatvės So. Bostone, šia svetaines.
9 vai. lyte. Tuoj po pamal
J. Zaikis jau turi suregis
dų, bažnytinėj svetainėj, pratravęs vietų tiek kad galės
sesijos.
apgyvendinti lietuvių naH- «
•
•
•
muose-apieJOO delegatų.
t Tų pačių dienų, vakare,
A. Neviera, p-lė Zaikiutė,
Municipal Svetainėj, ant
F. Zaleskas ir kiti renka
Broadway, įvyks koncertas,
skelbimus koncerto prograįdainuos Lietuvos Operos armui. Darbas gerai eina. Biz
tjstė p-lė O. Katkauskaitė iš
nieriai remia skelbimais
Hartford, Conn., j>-lė A.
“Darbininkų” ir LDS. Ačiū
Stoškiutė iš Wo®cester,
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LENKŲ KARININKAI UŽPUO
LI SEIMO ATSTOVĄ

'■Varšuva. — Rugp. 29 d.
lenkų ūkininkų partijos pir
mininką ir seimo atstovą
Dombskį užpuolę keturi ka-

17 užmušta ir 100 sužeista

bmHm.

VARŠU VA^ — Visoj Len
kijoj kilo nepasitenkinimas
Pilsudskiu. Kilo demonstra
cijos Varšuvoj ir kituose
miestuose dėlto, kad marša
las Pilsudskį negana, kad iš
vaikė šeimų, bet dar areštavo
apie 70' opozicijos vadų ir
VATIKANE TABAKO
juos sukišo į kalėjimus.
MONOPOLIS
Policija plikais kardais nis krizis. 'Revoliucija t
Rama. — Vatikano valsty puolė demonstrantus. Sužeis- ciasi.
bės sekretorius paskelbė įsta
tymų, kuriųp valstybėj 'įve
damas tabako monopolis.
Be to, tuo įstatymu numa
PARLAMENTE
tomos daug aukštesnės kai
nos tabakui, kaip gretimoj Italijos valstybėj, ir valstybės
Taigi naujame parlai
• BERLYNAS. — Sekma
gyvęntojams nustatomos rū
dieny, rugsėjo 14 d. š. m. Vo
kymo porcijos.
kietijos parlamento -rinki narį buvusiame parlamen
Jaunieji daugiausia
muose fašistai ir komunistai
KRAŠTO SEIMELIS laimėjo daugiau vietų. Tas vo už fašistus ir komunistus^
Kaip žinome,
parodo, kad Vokietijos res
,

-4

ALBANY, N. Y. — Šios Gub.
valstijos gub. Roosevelt, sa to amendjne
vo laiške senatoriui Wagner, palikimų pj
pasisakė už prohibicijos pa
naikinimą. Jis rašo, kad pro
hibiciją įvedus Jung. Valst.
priviso visokių kriminalistų, ria valstijų k(
kurie griaunu gyventojų mo
ralybę.
Z

; Uralo krašte koncentraci
jos stovykloj, kur bolševikai
laiko nukjmšę dešimtimis
tūkstančių vaikų, trumpu
laiku mirė keturi tūkstančiai
jaunų belaisvių. Tokio žemės
“rojaus,” kur būtų kankina
mi netiktai suaugę, bet ir
vaikai pasaulis nėra girdė
jęs.
.
,
v

.
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publikai gresia pavojus, nes komunistai yra griežta para?

Rugpiūčio} jos užsibrėžtus darbus, Bbrfašistai ir komunistai siekia mentarizmo priešai.
chęrtas pareiškė nuomonės, diktatūros.
kad su šia naūja direktorija .Neofieialės žinios skelbia,

mų svarstyti.
h?
nistai Tdįcentrigtai 75, vokie rų vtto Jtsraun p
nių. Tačiau karininkams pa rektorijos 7, pirmininkas p.
Socialdemokratų frakcijos čių nacionalistai 41, liaudies kancleriu, o dabartinį kanęg
Reisgys padare deklaracijų
vyko pasprukti.
atstovas Kislat ir darbinin 33, ekonomistų 22, valstybės lerį Bruening paskirtų iri
Socialistų organas “Robot- ir pastatė" pasitikėjimo
kų atstovas Suhrau taip pat 20, ūkininkų 18, bavarų 17, sienių ministerių. Prez.
nik” nurodo, aptardamas at klausima. Pasitikėjimo klau
padarė savo frakcijų vardu konservatistų 5, maišytų 40. denburg kol kas tam spaudu
sitikimą, kad per savo pas simo išsprendimas buvo nu
atitinkamų pareiškimų, ku Pastarieji neturi jokios par mui nepasidavė, bet jis ]
kutinį pasikalbėjimą marša keltas į kitų seimelio posėdį,
riuose, kaip ir daugumos lamente reikšmės ir jie nesi nuoja sudaryti didelę koal
las' Pilsudskis įsakė mušti vi rugpiūčio 28 d. Tačiau -tą
partijos, pasiūlė seimeliui skaito.
cijų.
sus seimo atstovus. Toliau dieną posėdis -neįvyko ir bu
pareikšti
naujai
direktorijai
laikraštis praneša, kad pas vo nukeltas dar vienai die
nepasitikėjimų.
kutiniu laiku prie seimo su nai. Taigi, jis įvyko rugpiū
Po to, dar kartų kalbėjo
kinėjos kažkokie įtariami as čio 29 d. Šitam posėdy buvo
Gubba ir lietuvių
menys, kurie stropiai sekė tęsiamos rugpjūčio 26 d. po atstovas
TAJAME VANDENYNE
visus einančius į seimo rū sėdy pradėtos diskusijos dėl atstovai dr. Trukanas ir
naujos direktorijos deklara Lekšas. Pastarieji du dar
mus ir iš jų.'
Ledlaužis “Sedov,” rug atsargiai art
cijos. Atidaręs posėdį, sei kartų pabrėžė, kad direktori
piūčio 15 d. Ledlaužis “Sė nomos žemės. Prof. Vize
JAUNI VAIKINUKAI AREŠ melio pirmininkas von Dres- jos krizė buvo reikalinga
dov,” išvykęs ekspedicijon į 1924 m. prahašavo, kad to
TUOTI Už MŪNŠAINO
ler pareiškė, kad užvakar daugumos partijoms agitaci
šiaurės polių, aplankęs Nan- vietoje turi būti žemė,
TRANSPORTACUĄ
posėdis negalėjo įvykti todėl, jos tikslams, rengiantis nau
senožemę (buv. Praneiškaus pat laiku Vize paskelbė sai
Worcester, Mass.—Perei- kad krašto gubernatorius jiems seimelio rinkimams,
Juozo) ir Naujų Žemę, nu pranašavimą spaudoje, iš
tv savaitę policija areštavo buvo pareiškęs pageidavi kadangi jie neišpildė savo
plaukė į Šiaurės Žemę. Pir damas iš šturmano Albao1
Juozų Ambrozą, 21 m. am mo dar kartų pasitarti su sei duoti} rinkikams pažadų ir
dabar nori suversti atsako mų plaukiojimę diena led (išsigelbėjusio iš ledų i
žiaus, gyv. 11 Wade St. ir melio atstovais.
laužis “Sėdov” visai neištir spausto laivo “Šv.
Antaną Kalantų, 16 'metų Prasidėjus diskusijoms, mybę už tai ant svetimų petose jūrose rado nežinomą 1913 m.) dienyno, sulų
amžiaus, gyv. 4 Stone St. atstovas Gubba daugumos eių.
Balsuojant buvo priimtas žemę ir, kaip matyti, gana Onos” dreifo būdo,
Jūodū sugavo vežant mūn- Partw™rią_padare plaftf a{gt<>TO
Gubbos pasiūlymas, didelę.
. .
Šios naujos žemės ar- krypties ir ledų stovio.
šainų automobiliu. 'Teismas, pareiškimų, kuriame, visiš
kuriuo direktorijai pareikš- ūmiausia ledlaužiui pakrau
jų bylas atidėjo ir kaltina kai nepaliesdamas deklaraci
čio vieta yra 79° 25 min. pla- Berlynas, Vokietija.—1
muosius paliko po $1,000 joj ' numatyto direktorijos tas nepasitikėjimas. Keturi
bloko atstovai susilaikė nuo tumo’ir 76° 10 min. ilg. “Se- lieija suardė demonstraci
kaucija
darbų ^lano iš esmės, smar4• •
y j s ♦ balsavimo. Tada direktori- š-yra7925min.pla-$ “Se- .ilg. keliose vietose ir areštavo
kiai puolė naujos direktondov,” matuodamas gilumų, asmenys.
įgyta DRE&EJIMAS IfiGĄSDL
.
v
jos pirmininkų ir jos Honilol
narius
NO CAtfDELA GYVENTOJUS ir baigdamas Gubba įnešė to paskelbė lietuvių ir vokiečių
Candela, Italija. — Rug kį pasiūlymą: “Direktorija kalbomis krašto gubernato JUGOSLAVIJA NORUŠGOBĖTI BRIAND’O
sėjo 8 d. per šešias sekun savo bendroj, sudėty neturi riaus aktų, kuriuo, Klaipędos krašto statuto 12 str. pa
SOMANmi NUO PALAI
das čia buvo jaučiamas stip seimelio pasitikėjimo.”
' siremiant, seimelis paleidžia
rus žemėš drebėjimas. Žmo
nės labai išsigando. Nuosto Toliau kalbėjo lietusių blo mas.
Aktą paskelbus, seimelio^
PuMH įtrinkti SpecUlę
ko atstovas p. Borchertas,
kad būtų išrinkta spe
lių nepadarė.
Komisijų
kuris, visų pirma, konstata posėdis buvo uždarytas ir at
sumanymų studijuoti. Ji 1
PLEŪUMAŽYDŲ KOLONIZA- vo, kad tik seimelio daugu stovai išsiskirstė. ,
Geneva, rugsėjo 15 d.—Po to būtinų reikalų turėti
- GIJA KRYME
mos partijoms, o ne kam ki
Šiandien laukiama p. gu to, kada Briando sumany nors politinę organi
____________ _ akto,
y___ r ___
Bolševikų valdžia paskyrė tam tenka *visa‘ atsakomybė bernatoriaus
kuriuo mas liko pavestas Tautų Są Europoj, kad išvengus Ji
žydų kolonizacijai Kryme už direktorijos krizę, kuri bus paskelbti nauji seimelio jungos šeštųjai komisijai, nes jis prisibijąs, kad
it-

iac

dar 100 tūkstančių hektarų joms buvusį Reikalinga. And*' rinkiniai.
’*
žemės.

diskusijos nepasibaigi Ju-rįlusių nesusipratimų ar ti
‘
Manoma, kad rinmosi netolių karas.
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yią srųąrkesųįū
3Sfį\

perei
Joniškis} Š:

na. Ligi šiol labiau pastebė
ta, kad žydai supirkinėdavo
dvarui
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TABAKO SINDIKATAS IR

Bet dabar dėlto, kad ūkinin
ištesėstabakai prasiskolina, dažnai be
My«ndikatas tabako fabrigerdami ir t. p., ir kitur sulabai daug šupirkinėpirkinėja. Bay., aplink turąuginto tabutū*©m Linkuvą ir Pasvalį viduna
ries yaisęiųj paląidzių kainą
PS* iU įsą
jau yra stambių žemių žydetž centnerį. Daugelyje vietų perkūnas sudegino Jono La
į^Ss pradėjo daugiau ąų- peno namus. Namas buvo nepasįh^gs.^ Po kietos metų
^^utabako ir iš Fo neblogai apdraustas.
hRs masinis ūkini kų bankro
pelėsi. Ypatingai šio verslo
tai, įr tuo bųcįu išspruks pas
anė8i miestelių ir kaimų
.'V* y
# • —’ ' ’ .
kutini? postas—Lietuvos žeIfednuomenė, kuri iš mažti
jpeĮę iš Įįętuvio aptojo rankų.
plekelių galėjo visai pakan ^ąuną§, fękę sužinoti, kad
Reikią susirūpinti.
kamai pragyventi. Nedideli aukštesniosios technikų jno1
fe
piestelių piečių savininkai s^kĮos buhalteris Gaimys
bSri* in5- ^rauruko jįjgpf jų nuomininkai galėjo tuKaune kalba, kad M. Sle
&
f>.
gs?
ff
s
»
fig•eta metams iki pusantro
ževičiaus išvykimas užsienin
fašu,
tįk
jį
ajj^gs
kįtii
įū-ūksiančių litų pajamų, iš
yra surištas su p. Voldema
.du
įr
prįsiĮnpšgs
mokyklos
PŪriųlengvai galėjo išgvvenro išsįųptimų įš Kauno., \
antspaudu,
nuėjo
į
LĮętųyos
iy ¥ra tokių miestelių Su. Jankų ir paėmė jnėnęsines
’ NEDŽIUGINĄ GANDAI
^žflkijoj, kurie už tabaką tut~
ąlgą§, iš viso 22,pPQ įįtų. fą§fedavo po kelis šimtus tūksŠž^^tų litų pajamų. Bet įsi- kum išdūmė į Lenkiją, bet pįūtė prągidčjo Įabaį ankstį,tiJį^Įs tabako sipdikątųį £ię- vėĮ grįžo į Lįętuvą įr čįą pa daugelis ūkįpių^ų į>aįgg ru
;ųyoje 'auginamas tabakas teko policijai į rankas. Jis gius piąutį jau pirmoje lie
Superkamas ir anksčiau pą- buvo suimtas Butrimonyse. pos mėn. pusėje. Vasarojus,
gpEtaįintas turės supūti. Vie Dabar sėdi kalėjime ir lau ypač bulvės ištroškę van
loj Kalvarijoj randasi near- kia bvlos.
gelis. Išdžiūvo ir drėgniau
iuoto tabako mažiausiai už
sioj baĮpj. Eina gandai, kad
Šmtą tūkstančių litų. PradeDIDELĖ AUDRA ZARASŲ
nuo ateinančių metų krekępjS gabenti;tik iš užsienio ta
APSKRITYJE
naviečiai susilauks traktie
baką,' (žūsta gana pelninga
Rugpiūčio mėn. 15 dieną riaus. Toks reiškinys būtų
Siūsų ūkio šaka, kuri maitino 16 vai. Zarasų apskrityje, nepageidautinas vien dėl to,
Semažą skaičių biednuome^ Dusetų ir Antalieptės'vals kad 1929 m. svaigalų išgerta
aės įr mažino mūsų valiutos čių ribose siautė nepaprastai už 50,000 lt. Tąi liūdną sta
išvežimą į užsienį. Prekybos didelė audra, kuri palietė tistika, atsižyęlgiapt, kad
l^prainonės departamento šiuos kaimus: Paindrės, Bi- krekenaviečiai kultūrai ir
direktoriaus
pareiškimai kūnų, Vozgėlių, Riškonių ir Įdtiepis opiems reįkąlm? pi
Spaudai, kuriuose buvo-žada- Davainiu. Siautusi baisi au- nigų šykštauja.,
-S? * * •’
• • ITA .
ma apsaugoti tabako"augin- <tai"
sugripvš 5 gyvenamus
'V'*’*

vr t r-” •• ? x ?-

r
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-4U&-1.25
grįČioje giilėj

gųn. KrppayieĮps “VoĮkš-l
blatio” bendradarbiui pa-i
reiškė, kąj| VohĮęiĮĮąro val
dymas Lietuvai buvo tikra
nelaimė, nors ir dabar eina
ma jo pėdomis. Žemės refor
mos griovimas dvarininkų

veikta darbą.

. ,

a « •» A- t . > • ’
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-Kauno geležinkelio stoty
{tąsomas tunelis. Ątyažiavę
kglęįyai turės nusiįeistį Įp į
ųųęstą išeis tunelių.

Sudąr? ir

Degtukų monopolį švędąms

R9siwiŠš’
tįkpiį*}
tuku*• be sieros. -

9?,4eS-

. ir atgal Mikalojaus ir
iros Ivanovų.Išguldė

z

& Išlaužos dv., Ašmintos vai..
^Įarijampolės apskr., ūki
ninko GilaiČo kluone rastas
Nužudytas šaulys Juozas Pet
rauskas, 25 metų amžiaus. Įtariami du asmens suimti.
______________
»raGg^čių artį 5Qpp pušį.)
ic^B kiekvieno lietuvio inteligen• ^jlioteką, kuris skaitė “Židiį,’*: ckdžiausią mėnesinį Hteratūtriokslo, visuomenės ir akadeįytojo gyvenimo žurnalą, nuo
U jo leidhno pradžios. Ųet “Žį■Įr’ parosi kaskart įdomesnis,
Tiesiog būtų nedovanotina, jeiįPftEps inteligentas, vistiek ku|įl profesijos jis bebūtų ir kur
Urentų, jo neprenumeruotų ir
įskaitytų bent nuo 1930 metų

Sdinio kaina Amerikoje:’met.
I$/ępsm.—$2.50; Lietuvoje;
35 lt., pusm. — 20 lt.
besąs: KAUNAS, Laisvės A

‘
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kuriame ligi šiol gyveno p.
Voldemaras, galutinai pąliųosuotąs. Buto įrengimas
ir daiktai, kurie priklauso
bankui, palikti kambariuose,
o p. Voldemaro knygos, ne
degamos spintos, lovos įr ki
ti daiktai iškraustyti. Jie supakuoti į dėžes ir laikinai
sukrauti į laisvus banko san
dėlius.
Važiuodama pas vyrą p.
Voldemarienė pakeliui dar
aplankys gimines ir susitars,
kur padėti daiktus. Ji mano
išvažiuoti į užsienį, bet p.
Voldemaras išvažiuoti ten
nenori. Sako, man ir čia ge
rai.
’i
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GRŪDŲ TYRIMĄ

n»j

Kaunas. Veršelių prieaug
lio parodoms premijuoti že
mės ūkio rūmai paskyrė 23,000 litų.
ŽYDAI STATYS KATALIKAM?
bažnyčią?

Vilkinei. Teko patirti, kad dįno, Vilniaus, Įf. Vįlięįkos,
Kulautuvoj žydai nori pasta Pabradės, Lydos—Vįteikos,
tyti katalikams bažnyčią. Molodečno, Volkovisko įr
Kulautuva randasi prie pat Baltstogės. Parapijų viso ęNemuno, kurortiška vieta, są 331. 422—^bažnyčios, 455
©ia yra labai puikus pušy — kunigai, 68 — vienuoliai,
nas ir gražios vietos. Čia va 268 — vienuolės.
saroja daugiausia žydai. Jie
važiuodami vasaroti papras
tai vežasi su savim katalikes
tarnaites. Bet tarnaitės bū
damos religingos dažniausiai
nevažiuoja, nes nėra bažnyeios. Vasarotojams pasidarė
sunku gauti sąžiningas tar-,
naites. Todėl ir žydai sugal
vojo padėti statyti bažnyčią.
Kulautuvoj yra ir apieTO
katalikų ūkininkų, kuriel-------- —
taip pat mano prisidėti prie t
bažnyčios statymo. Tam su-manymui įvykinti daug pąstangi} deda gerb. Vilkijos
klebonas.
12
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BUKGNHSKUOTAS
“BIEL. ĘRYNICA”

Vilnius.. Miesto storastijos parėdymų sukonfiskuotas gudų laikraščio “Bielaruskaja Krynica” NrJ 24.
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bofievizmasir jo" vykdymas
Busijoj
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■*V ir v

Kaunas. Žemės ūkio rūmai už įyaįrius grūdų tyri
mus žemės ūkio rūmuose nu
statė tokią taksą: už dregmės ištyrimą 5 litai, už prie
maišų ištyrimą 2 lit. 50c. ir
už nątūros ištyrimą 1 litą.

Paratt KUN. PROF. PR. BŪ0E3, KLO.
. v.

*-» »

NUSTATYTA TAKSA UŽ

.“į-ir.

]

Lįepos 29 d. Naujam Dau Žaidimą Vainikas- Savybės
ir- gegužinėms su
gėlišky kilo didelis gaisras, vakarėliams
gaidomis. Sutaisė Matas Grikuris galėjo sunaikinti visą 3BŠ
<
.
. I”6
miestelį,
bet
-gaisrininkams.
Laimė — (potaa). ParašęŠIEK TIEK SKAIČIŲ Iš VĮL- v-c-*į
•
ir miniai pasisekė gaisras Vaitkūs————————50c
likviduoti. Gaisro gesinto Atsargiai su Ugnimi. Vert?
Paskutinėmis lenkų su
Į iš lenkiško kun.' K š... .*... .10c
rinktomis žiniojnįs Vilniaus jams vądovavo-čią viešįs, nepesenąi iš * lenkų kalėjimo
archidieeezįjoj esą 1,298,118
skaųtįmnkąs
,
‘
~ ’-'t* •■:•** ^**» studi
..itikinčiųjų. Visa aręhįdįęcę- paleistas
Pr. Zižmaras, kuris parodė
ziją'padadlyta į 28 dekana
savo nepaprastą drąsumą ir
tus. Be to yra vienas kariš
sųjnąpumą J$yoje sų ųgpikas dekanatas, kurį sųdąyo
šįos kariškos parapijos: Gar- ■ mi.
‘ .4 -

22,000 LITŲ PREMIJOJ$S

-

VARDU

čf

i

ATS1ŽYMRJ0 LIETUVIS
* ' ^ SKAUTAS ‘ '
■'

•

•

«

•*

4

Telšiuose bankrutavo “Žemaitūkis,” kuriam vadovavo
liaudininkai. Daugeliui žirantų kliuvo. Kitiems iki 15
tūkst. Utų teks primokėti.,
rl.,'.-{Lr-fjii,.

1

A Bacevičius

,

"

g**

40c.

TSvas Alfonsas Maria C. P—25c.

BANKO BUTAS
F: i’ ?•»%<

W
StmkiauBiais iAlksįs. parašę
Šventas Gabrielius. Išleido

tabako

^menkėj o sindikatą įsteitisfr nesitaiso. Šiuo svarbiu
raštui klausimu turėtų sutrupinti vyriausybė, kurio
įrišimui labai daug ras leng&
:
•
ų pnemonių.

«

A

Katalikas
M™ .10

Auksiulo Obuolio Sutosija
(Graiką Mythologijos Žiups-

r.;UUi •.

”
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X../

Uetuyns toinma.. Su. nadksI&Tr M«iy^aii2J_11.5O

Trumpa Apatoftttka arba'
at TikUiso Anmimaa P<

Religijos

kymų MefodL
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; GARSIŲ ŽMONIŲ AMŽIUS

’ Pasirodo, kad rimtas, kas
dieninis, kad ir sunkus, pro
to darbas išeina žmogui sveito- katon ir ilgina jo amžių. Tai
&-■ įrodo garsių žmonių gyveni
pasmerk- mo ilgumas.

z

' EITI UŽDRAUSTA
'
v
-■» v*
"
VERDA PINIGAI

vai

Specialūs

kius banknotus

f

iš,

šiomis skylu'

k.si.iM:
KAZIMIERO
R. R. DR-JO
VALDYBOS iOBĖSAI

DRJOS VALDYBA
Pirmininkas — Jonas L._Pe
24 Thomas Park, So. Boston,
Vlcę-Plnnlnlnkas—Juozas Jacke
92 Sawyer Avė., Dorchester,
Prot Raštininkas — Kazys R
446 E. 6th St, South Boston;
Fin.- Raftlnlnkas — Juozas Guze
27 Tampa St, Mattapan, Mass. Iždininkas — VincaaKališius,
67 G Street South Boston, Ma
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
14 Vlnton St, South Boston, Masą,
Draugijos susirinkimai būna kas
nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 n
po pietą, Parapijos salėj, 492
Seventh St, So. Boston, Mass.

Pirmininkas — J. Grublnskas,

24 Prescott SL, Readville, Mass.
Du sykiu į mėnesį susiren darni juos ne į kišenę, bet į
Vice-Pirmininkas —' J. Markelionis,
140 Bowen SL, So. Boston, Mass.
ka į mažą kambariuką astuo katilą. Susidarius gerokai Ilgu amžium pasižymi fi ProL
—Vincas Paplauskas,
losofai. Taip antai, Zenonas 116 Raštininkas
Bowen St, So. Boston, Mass.
ni žmonės nuostabaus darbo tokių banknotų krūvai, nu
Raštininkas — M. šeikis,
sulaukė 98 metų, Vimdąs — Fln.
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass.
gabenami į tą kambarį, kur
dirbti — virti. Jie
verda
ku
_■ ■
r •
88, Lamarkas —85; Spence- Kaslerius —■_ F. Grendells,
287 W. Fiith St, So. Boston, Mass.
įeiti
kitiems
griežtai
už

nepaprastu atsidėjimu, nė
ris — 83, Kantas ir šelingas Maršalka — J. Zaikte.
7 VV’infield St, So. Boston, Mass.
košę ar ką kitą, bet pinigus, drausta, sumetami į vandenį — 79, Šopenhaueris
72, Draugija laiH<\susirinkimus kas antrą
, Bį skyrių veda DBDt ANUPRAS
kiekvieno mėnesio Parapi
kurių visi, godžiai norime. ir virinami. Virinant pasi Leibnicas—70, Šleoermache- nedėldien|
jos salėj, 492 E. Seventh St, South
’ Mat, vokiečių bankas kas- leidžia ir virsta koše. Ši košė ris — 66, Hėgelis — 61. Tik Boston, Mass.
*
'
*e
cLiena.,
~~
•
dien iš apyvartos išima apie parduodama į fabriką, kur iš Pichte ir Spinoza mirė, pa
LDETŪV. DUKTERŲ DR
Sykį girdėjau kaip du žmogų kalbėjosi apie taupmgą 3 milijonus markių vertės jos dirba silkėms vynioti po- lyginti jauni: pirmasis 52 ŽV. JONO EV. BL. PASALPINE8
PO GLOBA MOTINOS B
, DEJOS VALDYBA J;
Į.. Jų kalba lietė ne vaiko mokėjimą pinigus taupyti, banknotų, kurie jaii suplyšę pierj. ’
metų, o antrasis — tik 45.
VALDYBA
Pirmininkas — Motiejus £iobar
syvai mokėjo sunaudoti tėvų suteiktus rūbus. Gal kai ir apyvartai nebetinka.
.86 Mt Ida Rd, Dorchester, Mass.
“M. L”
Pirmininkė
—
Teklė ASmensktanS
Telephone Columbia 5431
Nuo filosofų neatsilieka
63
G
St,
So.
Boston, Mass.
m mano jauniem skaitytojams atrodo šis klausimas
Vlce-Pirmlninkas — J, L. Petrauskas,
Vice-Plrmininkė — F. Zaleckienė,
24
Thomas
Pkų
So.
Boston,
Mass.
matematikai,
fizikai
ir
as

keistas. Paklausykite. Leiskite Dėdei Anufrui į>a448 Cambridge St, Cambridge, MA*
Raštininkas — Jonas Glineckis,
Simplicita. Atsimyk yra visdkių grybų, vienus galima val tronomai. Newtonas mirė Prot
Prot
Raštininkė — Ona Siaurienfi, -’ 5 Thomas Park, So. Boston. Mass.
rii-jūsų, apie kuriuos dalykus tėveliai namieje dau gyti, tie vadinasi valgomieji grybai Kiti vadinasi šungry
443 E. 7-th St, So. Boston, Ma* "
Fin. Raštininkas — Matas šeikis,
Telephone South Boston 3422-B.
85 metų, Gausas ir Galilie- 256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. Fln.
giai kalba, ar ne apie rūbus. Pažiūrėkite kiek kiti vaiRaštininkė—Marijona Markoniut.,
biai, jie yra nuodingi.” Paklausus mamytės kokie grybai
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
684 E. Elghth St, So. Boston, Ma*
noka apkainuoti savo rūbelius. Kitiems vaikams išro’
jus
—
•.
78,
Kopernikas
—
885
E.
Boadtvay,
So.
Boston,
.Mass.
valgomieji, štai kokius ji i§vardino: baravykas, raudonvirIždininkė — Ona Staniuliutė,
>
Maršalka — Jo%as Zaikis,
a,d tėvai juos parėdę rūbais kuriuos gavo dovanai nuo
105 West 6-th SL, So. Boston, Ma*
70,
Flamarijonas
—
83,
La7 IVJnfteld St, So. Boston, Mass.
šė, ūmėdė, kazalėkaš, lepšė, slidikas, pienė, pievagrybis, vo
Tvarkdarė —"Ona Mizgfrdlenė,
Draugija laiko susirinkimus kas trečią
tuvininkų.
• . veruška, rudmėsė, kelmučiai, grūzdai.
place
—
78,
Heršelig
—
84,
1512 Columbia RtL, So. Boston, Ma*
■
nedėldien{ kiekvieno mėnesio, 2 vai. Kasos Globėja — E. Janušonienė,
ūs geriau žinote kur tėveliai gavo rūbelius kurie taip
pietą. Parapijos salėj, 492 E. 7th
1426 Columbia Rd., So. Boston,
Mamytei beaiškinant grybų įvairumą, ji padainavo se Hansenas, pasižymėjęs “mė po
St,
So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko lutą
iai apdengia jūsų kūną. Geras ir taupingas vaikas mo79.
kančią dainelę apie grybus. Manau visų “Jaunimo Parše nulio .kabelėmis”
antrą utarninką kiekvieno mėneską
7:80 vai. vakare, pobažnytinėj lūk
itskirti tris rūšis savo rūbii. Gražiausius rublis jie dėvi
lio” skaitytojų mamytės moka tą dainelę kaip ir piano ma
talnėj.
Negali
nusiskųsti
ir
daili

D.
L.
K.
KEISTUČIO
DR-JOS
tadieniais. Antraeilius rūbus naudoja eidami į mo
Visais draugijos reikalais kretpkitN i
v
mytė. Paklauskite savo mamyčių?
VALDYBOS ADRESAI
pas protokolą raštininką.
ninkai. Tieianasu sulaukė
lą. Prastesnius rūbus užsideda kuomet su draugais ei183011
Grybas,
grybas
barayykas,
beveik 100 metų, Meneelis— Pirmininkas — Antanas Macejunns,
L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V.
DŠti ‘ ‘ base bąli ’ ’ arba ‘ ‘ foot bąli. ” Yra vaikų kurie nori
7’ /
PAŽALFINfcS DRAUGUOS
Visų grybų pulkininkas,
90, Michalanąelo — 89, Cor- 450 E. Seventh SL, So. Boston, Masa
.£?-•
ausius rūbus nešioti bažnyčioje, mokykloje ir žaisluof
Vlce-pirm. — Povilas žirolig,
VALDYBA
■f
■
Po karklynus sSdėdams,
nelius — 84, Leonardo da 554 E. Flfth SL, So. Boston. Mass. Pirmininkas — V. T. Savickas, '-'7^
Ar ilgai tas rūbas bus gražus, tinkamas nešiojimui?
Protokolu RašL — Adolfas -Navickas,
Visus grybus ganydamas r
451 E. Seventh St, So. Boston, Massk
l kodėl tie du žmogų sakė kad tūlas vaikas yra taupinVinči — 67, Rembrandas — 274 Bolton SL, So. Boston, Mass.
Vlce-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
Finansų
Rašt
—
Juozapas
Vinkevičius,
Rudmėses iš miško,
. Tas vaikas mokėjo atskirti rūbų tinkamumą kiekvie63.. Tačiau Diurer’is gyveno 450 E. Seventh SL, So. Bągton, Masa. 885 E. Broadway, So. Boston, Ma*>
»
■
Prot Raštininkas — V. Tamoll
— Andrius Zalieckas,
įį
O kitus į mišką;
progai. Tėvai myli tokius vaikus. Kodėl ne ?
57 m., o Rafaelis gyveno tik Kaslerius
' 40 Marine Rd., So. Boston, 1
702 E. Flfth St, So.'Boston, Mass.
Ein. Raštininkas— D. Lingevičtas.
MarSalka — Kazimieras Mlkaillonis,
Voveruškas į būrelį,
37 metus.
62 Adams S t, Dorchester, Mass. d
906 E. Broądway, So, Boston, Mass.
AKYS
.
\
Draugija D. L. K Keistučio laiko mė- Kaslerius — P. Kleponis,
Lepšes į elksnyuą,
'Poetų ir rašytojų irgi yra - nešintus susirinkimus kas antrą ne- 266 Bolton St, So. Boston, Ma* /
Dievas davė žmogui penkis jautulius, kad jis jais galėRaudongalvius po elglele.
dėkitės} kiekvieno mėnesio Lietuviu Tvarkdaris — J. Leščinskas,
ilgaamžių.
Volteris
išgyveno
141 Bowen St, So. Boston, Mass. .
Svetainėj kampas E ir Silver Sts^
pastebėti daiktus, arbą tai, kas aplinkui jį dedasi. PenPats huo koto krypst,
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po Draugija laiko susirinkimus kas antrą .
86 metus, Gete ir'Tolstojus ' pietą. Ateidami atsiveskite draugę pirmadienį kiekvieno mėnesio 7-d® '
jautuliai yra: regėjimas, pauostymas, paragavimas ir
KitB į vietą stvpst.
vaL vakare, pobažnytinėj sv
nartą su savim prie draugijo*
— po 82, Calderonas — 81, nauju
ytėjimas. Mes regime akimis, girdime ausimis, užuoprirašyti.
Flfth St, So. Boston, Mass.
Kas iiorės mane paimti.
. —'
—
Vylandas — 80, Klopštokas
ame nosimi, paragaujame liežuviu ir palytime visu kūKepurę teiks nusiimti
,
, Todėl akis, ausis ir tt., mes vadiname jautulių įranSimjdiciia SalrM)ldutė,S^dęįgt^Aet Mass. •7— 79, Ulandas—75, PetrarBROLIAI IŠEIVIAI
1
lis arba jautulių organais.
70, Heine — 58, Dari;' / A *
' įimui
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je, (kad viską galėtumėm regėti. Kiekviena alus tūri■"&
olį ir porą vokti, kurie akį užmerkia ir atmerkia. Vokų
aštai, mažais plaukais apaugę, vadinasi blakstienomis,
iršuj akių yra antakiai. Akys yra labai lepios ir prieiįmos ne vienai ligai. Joms kenkia žiūrėti į skaisčią saulę
ba į kitų kokią skaidrią šviesą, taip pat nepridera skai
sti arba rašyti silpnoje šviesoje, nes tat perdaug įtempia
ds.
Žmonės, kurie tik iš arti gali matyti, vadinasi trumpa?giais, kurie gi tik ištolo gali matyti, tie vadinasi ilgareiais. Vieni ir kiti paprastai nešioja akinius. Kas visai neali matyti tas ^ra aklas. Kieno geros akys, tas turį nuoitai dėkoti Dievui už didelę dovaną. Bet ir jis tegu sauojasi viso, kas gali užkenkti akims.
Šv. Kazimiero Seserų Vadovėlis

’< ’'■

regėjimas: sight

girdėjimas: hearing
palytėjimas: fėėling

vokai: eyelids

blakstienomis: eyelashes

GRYBAI
Kaip tai yra linksma išeiti į girią rinkti grybus. Mūsų
mamytė tankiai rudens metu girioje renka grybus. Ji vi
sus grybus aferai pažįsta. Ar nori turėti juokų? Ateik į
mūsų namus kuomet su mamyte sugrįžtu pagrybavus. Pa
matysi kokių grybų aš moku surinkti. Mamytė tai šiek-tiek
mandresnė, ji nenori imti visus grybus. Aš susidedu į pai
šelį visus grybus kuriuos randu.
•’ 3
Ktiomet sugrįžtame namon, mamytė pradeda daryti operaeiją mano surinktiems grybams. Po operacijos žiūrau
"kad vos du ar trys grybai pasitiko. Kitus mamytė išmetė
į viedrą. Žinoma tokis mamytės žygis man nepatiko. Ma
mytė pamatė mano nuliūdusį veidą ir tarė: “Nenuliūsk
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AR

; Per Hamburgą

Moderniniafa Laivab

, HAMBURG

DEUTSCHLAND

ALBERT BALLIN

2: Šimtu vyta; šitntii pinta, šimtu pavijota?

3: Atbėga kipsytiAj Užrietęs nosytę?

4 :Girioje Įurštas, triieate pirktas,

•

rankų

%

, balti kraujai bėga?

6: AtkūmUOja,
s devyniomis sktandytemis?
7: Varnaštne4yjelbiiiiktferia,vi8agirialiiikteria?

• ATSAKYMAI į PEREITOS SAVAITES ‘
-

56: kakalys, ‘ 57: grėblys,

laivas, 61: vėjas,

Įdomi knyga “Kalėjimuose pas
bolševikus.” Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką
parašė. Galima ją gauti pas auto
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
rių už 3 litus su persiuntimu į Atalikų Veūtimo tMrtro leidžiamą meriką. Kreipkitės adresu: Kau
savaitraštį
' <
nas, Kan‘. P. Dogelis, fiaailika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir
nemaža—160 puslapių.

“MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
■

■

*

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje
ir visiems giminėm^ ir pažįstamiems Lietuvoje.

V
»MALINA GAB4 M PILVO AR
VIDURIŲ
<

58: knygos,

.

Pasilikite sVeiki.

Dėl Informaciją kreipkitės į lokalinius agentus musą

H
4. t -i

“Darbininkas,”
“DARBININKAS” yra tlkrtausfss
šią dieną Lietuvos gyvenimo veidrodis.
“DARBININKAS” ugdo tiesos Jfr
laisvės meilę;
“DARBININKAS" moko
priespaudos smurto ir niekinti
dą veidmainystę.
“DARBININKAS” tiesia kelią
nei 1 šviesesni rytoją.
“DARBININKUI” visur Ir 1
rupi darbo žmonią reikalai
“DARBININKAS” turi labai 1
savo “RADIO ŠYPSENAS.”
“DARBININKAS” yra darbo
nlą ir inteligentą laikraštis.
“DARBININKĄ” redaguoja praft*>
rlus PR. DOVYDAITIS.
Skubėkite kad iistraiyti UDARB

K4n patys ir Uratykite ji savo
ndms Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas*
$1.20, o Lietuvoj tik 60
centą.
“DARBININKO* adresas:
nis, Kaunas. Nepriklausomybės

18ja 3 nr. “ŽIDINYS.”

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
z

s

---------T———---- —

•••

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,

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

.

pat rupi, kad Tėvynėje
klestėtą teisėtumas ir laisvė. Jąs ta
pat niekinat priespaudos nevalią,ir i
ribotą sauvaliavimą su švenčiausiomis
žmonią teisėmis ir laisve. — Jąs norfti^
kad ir toli būdami, kad ir plačiąją BM*
rią atskirti, pa’žlntl Tėvynės buv{,
jis tikrumoj yra. — šitais visais stžv^glals Jums labai yra pravartu
atrašyti
\

h

riori žinotų

rys.

ką veikia Amerikoj katalikės mote

Atsiųskite 2 dol ir 50c. “MOTERŲ DIR

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
visą papasakte.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia

ak-

.

mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių
tualiais moterų klausimais, šalo žinių iš viso pa

šuolio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai : 1) Vaikų auklėjimas, 2) SveikataT^)

»

' Neomagumaa, kur{ pagimdo gagai ar
išpūti viduriai ar pilvas, yra greitai
pašalinamas su Nuga-Tone — valstaia,
kurte nugali konstipadją. Išvalo kūną
nuo ligas gimdanią nuodą, palengvina
inkstą ar puslte {degimą ir suderina ir
sustiprina gaiviąsias jėgasNuga-Tone yra puikus dėl menko apetlto, virškinimo pakrikimą, nerviš
kumo, nemigus, netekimo svarumo ar
spėkos, ir panašią pakrikimą, paeinan
čią nuo konstipacijoa ir joe nuodą. Jeiiru jąs nesate stipris ir pilni gyvumo,
jąa turite leisti Nuga-Tone atginti
jums geresnę sveikatą Nuga-Tone yra

62: debesys.
'I

. ’ Tėroi ir motinos, nepagailėkite 10 lt
metams (5 lt pusmeštal ir išrašykite
Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL 8.

*

♦

MaWAnKEl m clevelamd

-Z*. ♦

-

<

paimtas ant

8: Ko prieš kairią nęgali užvežti? -

“Ateitis.”

z

gailiai verkiai

5: Du kiškučiui*

Iš kompozitorių Auberis,
Cherubini ir Saint Saens su
laukė po 80 metų, Haydnas
— 78, Rosini
16, Hendelis—74, Vagneris—70, Berliozas — 66, Bachas — 65,
Bethovenas — 56 ir Lullv—
54. Iš jaunų mirusių kompoiztorių tenka paminėti:
Šubertas — 31 m., Mozartas
— 35, Mendelsonas — 38 ir
Šumanas • 46 m.
“77.”

- ■Prentnnerttos kaina: matams $2.00,
pusmečiui $100;
moksleiviams, me
tą žurnalą savo besimokantiems vai
kams. Tuo suteiksite jiems džiaugstams $1.00, pusmečiui 50c.
“Ateitis” jdoml ir nemoksleiviams.
jeigu jie nępasistengs išauklėti juos
Dievo baimėje, išlavinti juos ir {duoti
jiems ginklą prieš {vairius gyvenimo
pavojus.
Pavojingiausi žmonlą priefiai — girtybė, netikėjimas ir doros na
štoj imas. ; Ypačiai daug pavoją yra
miestuose besimokinančiai jaunuome
nei. Geriausios desiihokinaflCio jauni
mo draufftu ir vadas inokyklos suole pra jau dvideiimti metų leidiiamas ka
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas
mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naštą.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du
litai’

TURI GERĄ SPĖJIMO DOVANĄ . : Pamėtyk.
•

NEW YORK

Išvažiuoja regnliarlal kas savaitė, prieinamos kainos. Tiesio
giniai gelžkelials susisiekimai su Lietuva. Taipgi reguliariai
iftplauklmal mąs populiariais kambariniais jaivala:

X _

d

» ■

’

1: Du bėga, dii veja; vienas kelią rodo?

GREITAS LAIVŲ PATARNAVIMAS
Į EUROPI
A -

singas —- 52. Trumpai gyvenoJšileris -r- 46 m. ir Baironas — 36 m.

5

įtempia: strains
pauostymas: smėli
paragavimas; tast e
obuolį akies: eye bąli
trumapregis: nearsighted
ilgaregis: farsighted
akinius: eye glasses

pastebėti: to perceive

4t. LOVI8,

7r-

^iAiKRODUK.
Tiksi taksi laikrodukas —
rodos, gyvas jis:
sukasi aplink ratukas
dienas ir naktis...
Rodykiėlis šokinėja
Vis per brūkšnelius,
' ir didesnis priartėja
i
y
į visus skaitlius...
Spyruoklėlė nuolat veikia,
kol ji prisukta...
Miego, poilsio nereikia:
eina ir gana...
Tiksi taksi laikrodukas, / .
rodos,' gyvas jis — ’
'
xir ne vienas ten ratukas
. . budi per naktis.,.
Rankos žmogiškos’padarė
laikrodėlį sali:
laiką rodyti pavarė
9
kiekvienam; ir tau.
Į mokyklą eiti laikas,
tu jame matai..
Ir dabok — budrus būk vaikas!
valandas tikrai!..
(“Žiburėlis”)

Tėvynės Mkfan* jos ls

' mų ūkis,

4) Mandagumas, 5) Literatūros sky

rius ir kiti.

2

-“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis.
Jos formatas (didis)
yra tokgy-kad po metų galima pasidaryti dafit
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojan
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti
Užsakymus siųskite šiuo adresui
“JfOTMŲ DIRVA"
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tont, rytų Transvaly Kriu-

Vi

gerib parkas, " Narional&is

(Laiškas is Pietų Afrikoj)
t 4'-:0
-. •♦•>*** *E*^.:te
S5 “ėy? Įįefoįvhįt

Transvalio

iš

O

iš Pieta} 4frikps,

Š9U

gyventi

gali

’•

eįąliškai tiktai

net

bušmenai.

gfEo

respublikos

nėj buity

kaip kad buvo XV amžiuj,

garsi ne bušmęnaįs, bet dei

“J"
a-

*»—
•

J7•

-•>'

♦

—•••■■ * Y

r gbs pasirodyti šio krašto vie-

fešajame

gyvenime.
.

Mums

'V

.

»«

~
--»■■

<

g:

gausingumu
giausia žmonių tauta pašau. J

būrų

vusios

valstybes,

Transvalio

Ypač - mes' katalikai turime bar ir

atimtos po

karo iš

ir

didžiojo

Vokiėtijos

mūs

kad

yra

plačios

gana stipriai susior sritys Afrikos rytų ir vaka

pasitarti

sieiti,

tidaug ir kad mūsų balsai A- darbą.

'

ir

Nereikėtų

pusę

Ęuyopos/ nors

gyy^-

tojų turi tik apie 10 milijo
gyveni- skirstytis j republikonus ar
nų, iš kiirįų baltieji sudaro,
į me sudaro nemažą pajėgą, demokratus. Sudarykime netik mažą dalį, o risi ŽaĮi —
rv .*;
priklaūsdmus politinius klu
• bet — kas svarbiausia

viešajame

L mūtos svarbu parodyti, jog bus. O kai
•’■ si
g. mes esame ne tik pasyve bot skaičiumi ir
bus
gražaus
_.
•»
:
ž .i ’
1 /yir .aktyvė pajėga. Kitais žoY ? f?

sįais kalbant, jau pribren- tyti
/ laikas parodyti,

kad šis

balsavimuose

|?kraštp

ir

- *

venama.

LDS SEIMAS

nesąmo-

V-

>*•

re

' •

.

,

-

ę

;

•

. - T

’

dau

giausia būrų kblonistų

klaike

-- - --------

arba

pati’ šiaurine valstybe,

*k? *

“ * iii J •

aiškias politines viene

per

į^ine mūsų balsai gali būti ne
-•

sustiprėsime ir čiabuviai, juodieji negrai, įC
r’‘ .
dvasia — tada* vairįų giminių ir padermių. Š
Taiko pasiskirs*Jt -5 -•
.!' • frariąriiiio rėsjJublįka yra

tas.

įįąlsayimuS šio krašto valdy-

■

į

gy-'

Iš šiaurės ją‘supa

piiglaiil-iniTi nisita'belij'žėmS,
d'a vitanj
į

vandeiiė

j

•■

Už sayaitės jyy^mnsų o^

r
'
>Ct X iipratę,
—— —

•

'■

jeigu mes susibursre \

iiegrij toutų čia gyvena ma

* -j

žvalga.

žo ūgio bušmenai, kurie pra

: -- <'2 deda nykti, kaip kad Ame
visų ‘meti)
visu
metų
rikoj indijonai.
Bušmenus
& tuomet mūsų balsavimai bus darbuotę ir nustatys kitiem
iš šiaurės į'pietus spaudžia
< šąmonigi ir su mumis skai metam programą.
matabelų ir hotentotų paLDS. organizacija per tą
tysis kitos politinės organis
dermės, o aukšto ūgio bąnžarijos.
Reikia pripažinti, penkioliką gyvavimo metų
ių giminės negrai juos tre
bkad mūsų žmonės nėra jau mūsų plačioje visuomenėje
mia į pajūrį, nuo kurio juos
taip atsilikę Amerikos poli- prigyjo. Ji jau susilaukė ne
savo ruožu veja baltieji. Tuo
į
tikoj.
Yra asmenų, kurie tik eilinių darbininkų, bet ir
■Eįl
*•a
*. •
t *>
būdu vargšams bušmenams
^vaidina labai didelę rolę net mūsų įžymiausiųjų vadų pri
nelieka nieko kito, kaip tik
L:iSo^ose organizacijose, kaip.
tarimo ir paramos.
pasitraukti į Kalachari dy
^ jRepublikonai ir fDemokraŠių metų seime turėsime
kumą,
kur jų negalės pa
fe tai. Visa mūsų nelaimė yra garbingų Vadų, kurie_.savo
siekti priešininkai, bet gai
t' tomb, kad tieji mūsų tautos gilių protu mums darbo bite
Skabesnieji vyrai, kaipo at- lėms padės nustatyti dar tu la tik, kad toj dykumoj ne*
skiri asmenys prisidėdami riningesnę dariau programą.

■ J-.
•
politines organizacijas, I mas
mas
peržiūrės
peržiuręs

pečių.

Reikalinga tat su-

^organizuoti mūsų tautiečius

klausimas

simu gerb.

su Republikonaįs ar De-

lėlės

mėn.
domi

visi

gimusieji

mūsų

.

■ ‘

r

»>u;€ .

y..

J

tųviškai kalbėtį.

dėl jų gausumo,

i •

vaikai ima dygti šįnjiai ir tūkstan

bušmenų nykimą, via tą vietą; kur girdėjo esant

*» 'T7

-

mų darbų

..

. r

t

kodamk

Jungtinėse Valstybėse,

Pats ^ Jeimantingų

matomas srityse arti
chari

dykumos tarp

veikimas

plotų

Deimantų svoris yra ma-

deimantų

Skrrsto?

nai galės sau gyventi, kaip

organizacijose

Vienas

Balkūnas, A. L. R.

Kun.

bu

Mio, turįB priėjimo .prie val- dintojas; skaitys paskaitą a-

A*

pie jduhiipį. * 'z

Taigi LD8. organizacijos

pęftUplittas. seijaas bus p^>

lia ned eSbo l aikais. Dėl- žymėtas "dviem svarbiom Sį?
'<

Todėl

paskiau

aš

iš

savo •

grįžti

pelnyti, kad galėčiau

brangioj on

tėvynėn.

į ti, dar nešlifuoti, deimantai pavyko...’

dolerių torto- kongrese gražiai pasirodo. Federacijoje atsirado

Jų

visuomeninis gi darbas Visai nežymus-

Jos

“Tautos Iždas,” “Tautos Fonwas” ir “Tautos

beabejo nesudarę.žymios visuomeninės jėgos, neš Taryba.”*

'.

’ **f

/
■<vf

nebuvo tamprių ryšių su sau panašioms draugi

joms, 'nebuvo susitarimo nariuose, buvo didelis
-

X

-

'

-

/

Karo metų

ir

vėliau

Federacija

prisideda

--■ *
K

prie Ekzekųtyvaus komiteto Washingtone (ligi

<‘-1

•-/

vadų trūkumas. "! ’

?

'

1

<
'
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Beje,, ir Am. L. R. K. Moksleivių Susiyieniji-

bą.

Vej I)r. J. Šliupo nuopelnas, kad susivieni

(1900 m.).

New Yorko ligi San Frąncisco didesniuose cen

-

•■ x

r■ ■

Labiau yra susiorganizavę

»• •• •

•.

susiskaldę

i,: ■

Draugijų esama

ir

susiskaldę

tautinė

pajėga

Dabar susivienijimai turi į piredntfo

milijono dolerių, 35,000 narių.

ti biznio pamatais.

Jie suorgmiizuo-

Abu turi po 300 kiiopųjuĮ-

laiko savo hamus^ raštines, išleidžia po L

Katalikų sušiviaiijimas daug pasidarb__________

gacįjaį. Jjs o...į
tol i^jatyb^ skyrių, aukoja naš
laitams," |etp ia moksleivus/Nors grynai eko-

ma«‘ 1P12’ iri.' gimė Federacijoje.

^‘9

sijonalų, ministetių.1 Didelį kapitalą sukėlė Tė-

vvnės Laisvei. Jį torėjo didžiausios ir niilemian-

čios įtakos. Ji vienijo katalikus kovai prieš lais;
vamaniją ir socializmą; ji buvo vyriausia lietu
vystes auklėtoja.

ir.

v?

įsirase savo vardą aukso raidėmis.

“ —..................
— ----- --,
W re??
4^ su ^solnis y,
savo tkuttomiB 6rgtmirarijomis ir nefamomia (N

iiŠbrei;
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Federacija iševijos istorijoje

parapijonĮite*
ST Prie jos
‘
buvo prisidėjus
19101.)/A. L. R. K. Pilnųj&i vi- te
ųoipuiė organizacija,
bet atstovauja idėjines
draugijos.
m. kūrėsi
panašios dtou^au
rantei’ t w n.”
Y vir
draugijos. 1880
1880—
—1885
1885 m.
kūrėsi pahaštos
vienijimas, Sy. Antano Laidai
gijoaČnicagoje,
gi
jos Čikagoje, Balįilhorėje,
Baititoopėje, Brooklyne įkKitur.
l^kitur. sroves.
.
;
.
»
»' - » *>.
Bet grynai1 bę^nytinės dWiti
Drmigijos' buvo
grynai
jos
- -,, te>17 ’^ąlalikiškos,
"te ■*-■ **’
-te
- sutaupy-sutaupy
♦
^ražančiaUB,
tretirtinkh], altoriaus i!
1906 metuose, susiorganizuoja Am. . L. R. K.
įkyo grąžaiįs
grąžatis kąpįtaĮo,
kąįųfa|o, pj&drėdavo
davo
ppMdrėdavo ligonius, laiFederacija.
aeimas’’Wilkes
►4%
*Jh
Federacija. Katalikų
Katalikų'ttimas
Wilkes Barnuoąė
Barrtuoąė
^«je vieiai uedalyva™.
tejo
ą^MŠjo ‘visuomeningnmą
visuomeningmną ir subūrė katalikiškas jėgas dirbti išeivijoje rimtą
4°i° numirėlius $ A^MŠjo
gtu/f'
***• >» ’ If noriiif'itraukti veikitui
▼eitJnii
tautiškumą. Tos draugijos net padėjo pamatus
---- V _ J
._
V..*
J**
»
» • ■—
konstruktyvų darbą, šviesti«įr vaduoti te
MijalL.pjįįjįįįja pnujį
H I
rtlnri5,
jų. F Pavadintos šv
HHSU’^tetoncijas.IŽ
bet rttfo
*j
t • A*- ’k Drad&o ic Eederacįjap
•i
ai
i
'J
įo
natjų
Įil&jimo
pri
Erejtž“
K!
•
X"'
galios PetinsylyaĮii
joj kūrėsi
vių^pašalpines
Pehnsylvanijoj
kūrėsi lietu
lietuvių'pašalpinės

’TU* *

■tOĄte

'. jįr

eivijojė. Ji priruošė Lietuvai dartmotbjų, profe- •

k

afim gar

If

Lietuvos kūri-

miylaiknosė Fėderarija lošė žymų vaidmenį is-

1

•4

parduoti.

jį

su-pieną gramą. Tačiau tik ras- Deja, lig šiol to mąn dar ne- /

plotus

120,000 nariais ir su 3 milijonais

kalas buvo tikėjimas ir tautybė. Jau 50. metų at

u^kus; Rriškia —* vienas .as- platintojas ir jaunimo

tautie-

liegu

UtFŪln.:.

nebus irtuose ir vidiirvakaruose. Čia didmiesčiuose tu-

»• (autos žjnones ųž darbi- rys, didis spaudos rėmėjas ir

ir kitiems savo
j. O/taLytįn labai 'svąr-

<

daug

karatas vra lygus penktajai naujo Verslo noriu tik tiek

A

' Valdžios atstovai

.pinigų,

lengviau

Auobo tojams atliekamas tokiu bū-;kių karatų briliantas sveria savo

Šiandien nuo Montrealio ligi New Orleans, nuo jimas

Jeigu truose rasi lietuvių.

įai dažnai gali pasiimti sa- K. Federacijos Valdybos na

fa

turint

kitu

Nupirkti deimantą,

amatu;.

'

paddiinimas deimanto ieško-'gramą
daliai,
I
T * vadiųąsi, >en-

Kala-

ir Nozabo upių. Ten busme- du.'

ateity stijose ir tik vėliau, ieškant darbo, slinko toliad.

>

jmrinio dArbo, atidaro du-

‘ :

tųojainaš kąrafaįs.

Tas rio pagalbą- laimikį atima.

bušmenų rezervatas yra nu

■

kuriuo

t7"4

Amerikos sa, o kitas, peilio ar revolve

ir organizacijos it mūsų tau kuone visuose lietuvių apgyventuose įmestuose.

kontratkoriai la-

sunkiau,' negu

speciališką rezervatą buširiė- bu, ar svetimu, nes čia dei

vienijimo įųopos kolonijose dirbo naudingą dar

Net viė- dytų jaunimas.
. f

mantais, pasirodo yrą daug-

dar daugiau žuvo jų beiėš-

indijonais

-

mantais. Tačiau verstis dei

Daug žmonių

tai svarsto klausimą įsteigti lobti, vis tiek, ar savo dar

su

-re

Ir aš mėginau verstis dei

yra iš deimantų pralobę, bet

» .

7

nes jis

yra randamas tik daug var

anėš negalėtų būti mieš- tinis veikimas." Tad svarbu, Jos draugijos tai tinklas^ jdngiąs risus vienybėm niams reikalms. Jis davė paramos Šv.- Kazi'nue»
♦•.’iy’u.
___ -m
;
.
n a
^irfis.draugijom Tas rei- ro rienūočjaiir šv.'^ranriškaus Seserų kong^ĮN
verte Įseivus^įrfisdraugijon.
p: majorais, pašto virsimu- kad sęnėsriiųjų vietas užpil Reikalas verteišeivus

ftis, policmonais?

n

nės yra mėgėjai lengvai pra

nams, panašiai kaip kad yra mantus dažnai vienas iška

■

•f.:

go padėjus...

tų Afrikos vyriausybė rim

■■■

y

kylą jų gama...

Tie visi žmo

deimantingą.

nenuostabu, kad dabar Pie

n

res

lios žmonių ašaros,

tokį

T»’

nau sumažėja, uk uz tat pa-

deimanto zi-

Atsižvelgiant į čiai žmonių, kurie -traukia į

be išimties.

administracijos jaunimo, tai su seniais mirs rime net po kelias parapijas.

Kodėl

- ,

O bado metu vra žu- nežūna kur, kaip iš Žemės,

»<4<z

kįmuose.

lietuvių

i''

*■

Stelių

-

Mūsų organizacijų gyvybė tuvis apsigyveno artynūausiose prie okeano val

bet jos.turės labai mas tai mūsų ateitis.
miestų

•

rikoje. Derinantis priė aplinkybių atkeliavęs lie

Žinoma, mūsų įr tautinis

reikšmės

V1

tų kainos,

pirmą susivienijimą sušelpųno pamatais!' Susi

^pes reikšmės prezidento rin- kai-tautiško jaunimo^ jauni

vilt

-

1886 metuose kun. .A. Burba suorganiznoja

ir musų

Įminėja

kali;;, Lietuvoje

Rytų

gyvas? užkasamas

(Paskaitą skaityta XX (Federacijos kongrese,
■ rugpiūčio 20 d. 1930 m. Neuark, N. J.)

narys,

^politinės grupės maža tetu- priklauso nuo doro katalikių

įuose,

dabar

W jis jau gali ’ląįsvąi jie- kalbą du mokslininku: mū

Plačiai yra išsisklaidžius mūsų išeivija Ame

partijos

grupėmis skaitys turiningą paskaitą.

politinėmis

li<?tjivnį

būdu

Tokiu

Seimo ir Krikščionių

pTririštų su didžiulėmis Ame- Demokratų

IMįnokratais.

kun. A. Šmulkš

buvęs Lietuvos Steigia

&jga, kad tų grupių vadai su- mojo

i 73.
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mokslinipkui nesųn-

i^opR jo?“

mtuiy veidus federacijoje

labai

yra

svarbus ir platus. Šiuo klau

|įd politines grupes. Reikalin- tys,

r/» » X n _

i

;

bą.

kfer Įm Įię
ff hff* -Sjw

Kun. Jonas Bcdkūnas

Katalikų darbininkų vei

| rijaučia ką nors turį už sa- kimo

terįkos

užima pirmą
m
,

flH?:
Estų

I fc

t

Kaip geras ūkininkas sei

< prie šio krašto politikos^ ne-

7F?

K-įl lį veikalą apie lietuvių kal

Šnekamąją sų tautietis prof. J. Gerulis
ji ęsfiįpiof. Ę/Aruiii3^ 'P
i • ■. "•*.
ir ’ raudonu molių šaugodalietuvių kalbą gerbi profesė■<
ėmę smarkiai kristi, ir todėl
- v ;.• •*
. . ■
'i
''
;
‘ .
miesi nuo įvairnį gyviui Jie
4;----------------------------------- *.. —.. .
deimantų
bendrovės
buvo
\
.•
.> ' į*
nemoka statyti nei namų nei
kreipusiosios - į vyriausybę, mažus keturkampius lauke- yra daug pigesni, bent tri
palapinių.
Naktis ir blogą
gubai, už jau gatavus, sli- ,^.prašydamos pagalbos. Vyorą jie praleidžia po uolo
luotus deimantus, kurie pa
įriausyfoė atsižvelgė į gyvą ląųkia’1 už Jvfejų trijų
mis ir medžiuose.
Gyvena
metriį, ši^ątytį į eilę- Val
prastai vadinami briliantais.
reikalų ir, norėdama1 palai
jie iš medžioklės.
Apsįgin-.
Deimantų kaina priklauso
kyti
aukštesnę
deimantų džios atstovams ‘davus
klavę jie tik lankais ir už
i‘?r
bu i
■•
nuo karatų skaičiaus.
Juo
kuiną, Bii deimantų bendro
'J
nuodytomis vilyČiomiš. Bet
didesnis deimantas, tuo jis
vių šutikitini suvaržė dei.^, J
jei medžioklė kartais maisyra brangesnis. Didžiausias
mantų kasyklų darbą, o kai
* l '
• 4- •! --7 •
J-j• f
J J i ,■
i
to neduoda, tai gelbėdamie
lig šiol rąstas Transvalio .ka-.
kuriose srityse net visiškai
si nuo bado, jie valgo 'uo
t»<> ĮWf «?F9W
syklose deimantas, vadina- •
neleido eksploatuoti naujai
gas,
šaknis,
skruzdėles ir
kelio pasiripkimąS prikim mas “Cullman,” svėrė 3024
atrastų deimantų laukų...
žiogus ■— aišku, nekeptos įf.
šo nuo kojų greitumo, tai y- karatus.
Jis buvo rastas
Deimantų atžvilgiu čia gynevirtus. Jie išmiršta ne tik
ra specialistų bėgikų,
ku į905 metais.
Pietų Afrikos
dėl ligų, ypač venerinių, ■Al venirūas yra tikrai įdomus..
rnu® galima pasisamdyti už vyriausybė jį tada nupirko - '
’• iv-į
.. i.
koholio, maisto stokos, bet Bėvėik kas mėnesis, ar satikrą' atlyginimą! Visus už J50,000 Svąrų sterlingų ’
ir dėl žiauraus papročio žu vaite^ pasklysta gandų, kad
ldukeltos užėmus’ deimantų (7,500,000 litų) ir padova
dyti vaikus.) Bušmenai bijo ten įr ten rįsti nauji, nepaieškotojai griebiasi’darbo' ir lioj o Anglijos karaliui Edu.
deimantų
turėti daug vaikų, nes nėga- prastki gausingi
ima Įlįsti 'žėmę; bei^koda- krdui VTI! To deimanto tik
laukai.
Žiūrėk, rodos prieš
v*
_ a?
Ii *•
jų išmąįĮinti.
Tojėl
nii bi^giijjų žibaiičiųjų ak- roji’kaina 8ieke24'milijonų
yto
įprastas-” dįykas,
kad
kasr tai ir žmdnių aplink nebuvo
menėlių.
Ir. jei mes mėgs- litų mūšų pinigais. JBėt pa'" įblė O,tik tokiems^ąfrr
?"pas^'^^tiesiį^^

pianu vienoTar
t<
^^^politikierid
naudai.
a.- Jei- ganizacijos mętiį^dįrįiįtf ap pietis badu ir tro^tufiūteiš arba
1 —t
*
' . v
J-“
“*** a ~
‘
* • •
k* •
’ * !»"
^.jgu mes politiniai būsime su-

Įn8£i4>.?:.5 e V. ti įX.Of;«J U3

įėn-

pradėti bių teritorija yja didesnė ųž

iškarto

Profesorius Arumaa keti

metais
deiman’Ukufiniaisiais
11 ii VII Q1Q1 €> 1G TY1^
iQ1Q /1A1YV%OT)

f>*
t )

į Visai pliki • odą tepa taukais

Pfadėkinię patys. Oranžinė respublikos, o da

geriausios progos. Juk mes

t.:
i.

jungtines

kos

masiniuose - mitinguose.
Visa Pieganizavę į parapijas.
Kits rų pakraščiuose.
■ ■
'
tik pasakyti šio krašto
kitą pažįstame — galime su to Afrikos jungtiniu valsty

valdovams,

įš’<

deimantų

M*
'

Nereikia laukti iki kurias'įeina Kapožemė, bu

nizuotu

esame

|»merijos

bendrai

Afriką

nekultūrin-

«

■'

' svarbu ne tik pasirodyti sag vb
L 7.
|?ųė

pačia

~

-į*

kas nors ateitų inųs suorga

duoda mUms labai daug pro*r'

*

■'■ ■

metai, grupes.

Didžiojo

•t

V^-A'r^ 4T
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pai

gali

na dar šiemet parašyti dide

Ir iš tiesų, Pietų

laikyti,

daro vadinamas Pietų Afri

te Vytauto

i*

Būt,

reikia

Jie Kg Šiol vaikščioja

■

,? t

mantais: •
Bušmenus

tur

priklauso anglams ir ji su

.

žodžius,

pačius

Lazdūnų ir Deveniškių; da-

Pirmiausia, Pietų Afrika

~

tuos

t

Jau buvo- apsilankęs

Bet Transvalio žemė yra

liavo baltieji.

*

li'au

šiose apylinkėse: Zdzięciolo,

po žemę, pirmą kartą atke

nau, ir jums bus įdomu šį’tą
v*’
~ “
apie■ s|_±
tą patirti.

k

»atefoną,:ki

kalbą.

tas.

tai nutrėmė likimas. Gyvemi čia’ jaukelinti'metai. Ma

f

k

ręzęrvatai, o dabąr bųf ąjao: fažinėja po Rytų Lietuvą ir kaip gramofonas,
Įirinėja šnekamąją lįę^vįų
nių bušmeųų
kartoti.-

laikais,

šiais

ir

kada į šiuos kraštus į Ka

įfcte

priešą,;
•>

dįd^įs Ado. miBtas
|ei
£TovWį|>j. - M j^i8

reikia žinoti, kad bušme

, jis dkrįti

*

JrįnbliĮU^

nai paliko tokioj pat lauki

sostinės •— Pretorijos hiiesto,' į kur mane5 visai netikė

teė i

s ka

parkas; Natalio srity irT^B>
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ną žemėje, purvyne, mėšluoneJ ė. Todėl
”*
galima kraujo sustabdymui
Vartoti gy^įi-.ų mėšlo ar voratinklio, kaip tai yartojam^iar liaudyje tamsesnėje
dalyje. Todėl kiekviena įta
riama supurvinta žaizda rei
kalauja specialaus gydymo
ir vįenkartinio tam tikra
vaistų Įšvirkštimo.

perdaug. Reik suveržti, (su
•
sv/’jfeąi ? ė. ,.
spaudus žaizdą,' kaip Auk
Itokštis. Bažnai atsitinką
ščiau aprašyta) tiėlį kad su
įsivaryti rakštį įvairų amatų; fistųarbatakių aftibuHtori-:
• •
' -.ri? ; mažėtų kraujaplūdm. Birštiį
'
darbininkams. Dažniausia į ir
,V»-$•£*—’“
*• .., J
m
i .< • ■ w
y / Konfr&jos, stĮmt^itnai, kraujavimas' paprastai’'su
su
met
siduname
sų
metaliniais
1;.;M:. .-/įtp
,t.
stabdomas užrištą pirštą pa
Tankiais, ypač su adatomis. Kiekviena kontarifaarsnfikėlus į viršų, ir palaikius
Geriausias patarimas tam, gis, sakysim, nuo kėdės nu
aukščiau galvos 10—15 mi
kuris įsivarė tokią rakštį, kritus, balkiui, plytai ir 1.1>
nučių. Esant kojos pirštų'ar
pačiam jos neieškoti ir ne užkritus, gali iššaukti arba
pėdos (blauzdos arba šlau KaąZą lūžimai būna dvietraukti, o patepti vietą, kur tik minkštųjų dalių patini
nies) žaizdoms,. uždedami jų rūšių: • atitari ir uždari.
ta rakštis įlindo, jodina ir mą, arba žaizdą arba lūžimą
varžą aukščiau kejio sąnario
Atidarąs lūžimas, kuomet nė
kreiptis į gydytoją. Net ir bė’odps ir minkštųjų dalių
arčiau kirkšnies. '
žaizdos,
arba
vidurinių
orga

tik kaulas perlaužtas, bet ir
adatos, kuri įlindo su siūlu,
ar veido, krūtinės minkštosios dalys (oda, raunereikia ‘traukti pačiam, nų sprogimą, nesųžalojus o- Galvos
c
1
kraujuojančios
iibrs ir atrddo, kad siūlą pą- dos ir minkštųjų dalių. Jei- ar nugaros
"•
* . • J * * menys) sužeisti Uždaras lūgu
įvyko
tokia
kontūzija
ne

žaizdos
turi
būti
tik'gerokai
įraįkęs aįatą ištrauksi. At
žimąs, kada ^unkštosios da
spaudžiančiu lys nenukenčia.
sitinka, kad siūlas nutrūks padarius žaizdos, reik tuoj suspaustos
7
Jeigu būna žaizdos, reik
ta, o adata ten pasilieka ir uždėti šaltą kompresą (mir- tvarsčiu.
kinti
šaltame
vandenyje
no

rasti ją gydytojui bus daug
Kiekvieną žaizdą, nors ir elgtis žaizdų atžvilgiu kaip
• sunkiau, negu , esant siūlui. sinę, rankšluostį ar drobės patepta jodina, nors it tva pasakyta/ aukščiau (jodina
Taip! pat ir: mediniai paga- skarulėlį ir dėti ant sumuš riai aprištą išprosubta dro patepti, švariai aprišti).
lįukąi.*). Nors įr matysi jo tos vietos).' Po to reik kreip bės skarele ar net šteriliška ^Svarbu ligonį perlaužto
galą, vis dėlto pereik traukti tis į gydytoją patikrinti, ar marle, vis dėlto reik fcidįi^i- mis galūnėmis atgabenti į li
jo pačiam ligoniui. Mato nėra kokių nors gilesnių or čiaut rodyti gydytojui ^Bū goninę (ar pas specialistą),
mas galiukas gali lūžti, nes ganų pakeitimų. Jei būna le na žaizdos, kurios greičiau kad netektų taip daug ken
tikrų įrankių jį ištraukti do ar sniego geriau vieton gyja susiūtos. Pavyzdžiui tėti ndd Skausmų.
pats ligonis neturi, ir gydy- šalto vandens juos pavaitoti. piauta žaizda susiūta" gyja Kraujavimai. Aukščiau
tojui yėįiau bus sunkiau jį Sumušimo, perdūrimo, į- paprastai per 7—8 dienas, J6 mžs ‘kalbėjome, kaip sustab
rasti —teks jau plauti odą, piovimo, peršovimo žaizda nesiūta ta pati žaizda4 užgis dyti įvairių žaizdų (perdurar'kirpti nagas, jeigu'rakš reik tuoj gerokai* jodina iš per dvi savaites. Bet siūti tų, perplautų, peršautų, su
tis įlindo panagėn. Stipriąi tepti, užkloti švarios drobės galima tik tą pačią' dieną, triuškintų, suspaustų ir t. t.
veržti ranką ar koją auk (ar -nosinės)'. gabalėlius įr kuogreičiausia.. Todėl ir pa kraujavimą)/ Pora patari
ščiau tos vietos, kur įlindo kreiptis į specialistą toliau tariama kreiptis į gydytoją mų kai būnaš”nosies ar bur
- rakštis, nėra reikalo. Adata gydyti.
tuoj po sužaldjimo.
nos (gerklės, plaučių krauja
paprastai
“nevaikščioja,” Kad ta drobė ar nosinė at
Jokių miltelių (juodofor- vimai).
retkarčiais, patekus Į sakytų bept kiek mokslo rei’ Nosies kr&ujavimaų kol
r
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kraujp indą, ji gali 4 4vaik L davimui,
reik,
rAAJt
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negelbsti, o kriąiįjd'ciri
kuliacija rankoje ar kitoje
vietoje nuo suveizimo ken
čia, kenčią bė reikalo ir su
veržtos galūnės minkštos da
lys (oda, raumenys, nervai).
Ypač iš akies neturi pats
nukėntėjęs traukti krislo, ypačiai jeigu tai metalo gaba-
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“Frederik Viii’’ laivu, rugsėjo
7 d. atvyko
_
iš_Lietuvos šie lietuviai:' Atkoeįūnienė, Paulina į Kenosha, Wis.; Bargaila, V. i Chica
go, UI., Balčianskas, Adomas į
Niagara J^lls, N. Y.į Bėnulis, A-
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Pagava,
moka -darbinįnkarns - alsas.
Tam inžinieriui pačihni teko
matyti yiėnĄnie? Charkovo
fabrike.
pasa|io;)a, kad
prie visų išėjimų iš’ /konto
ros’ stovi ginkluoti raudonariniėČiai, kurie per pečius
yra ąpsivinipję kulkosvy
džių lentas. Pačioje 'konto
roje taipgi trys raudonar
miečiai, iŠ kurių du stovi
prie pąt stalo/už kurio sčdi
kasininkas, o trecias stovi
prie durų.
j v*

y .

r,

-

Nuo durų iki stalo eilėje
- * iriU
stovi darbininkai. Kasiniukas iššaukia kiekvieną dar
bininką atskirai, paima jo
knygelę Įr ką tai atžymėjęs
ištuoka pinigus.
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kų dėl tų nųsnjdųių. gjraįj
ril
vrą nętekę.
ričjsg
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Bet Lietuvos ir kitų jįį
,.^4
valkatos mielai griebi
judošiaus grasius ir ris
darbininkų išdavimo da^į
<• ♦ •
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Liepos, gale Kauno rinkoj
buvo šios kainos;
sūris 1—1,80 lit.,
litr; 2—2,40 lt., varškės kt
1—1,40 lt., dešimts
kiausiniij. 1,60—2 lit., sėh
nių W-i,5Č litib's^
vių centneris 3—4 Iit).;įž
žiu bulvių klgr. 2Q—ę£l
pūstų galva 50c.—1 ĮĮt.,>|
midorų klgr. 2,40—3 lit.,1
šimts agurkų 25—50c.,
kų Įįgri 3 lit., ‘ ešerių ja
3,50—4 lit., įvairių n&žųj
vėlių klgr. 80c.—
4‘kitką’50c., šiaudų kuHs
c., rugių centn. 10 ut.,?»
beržinių malkų veži
vežimas ®
?7' /įįĮ
prastesnių, maišytų
v'ežim as 14—15 /lit., vjr£
4p—c., įįgr. serbentų!
80—90 c., agrastų klgr. f
M

polonia, Banionienė, Ona, BanionienS Lilian į Cteteland, Oliio;
Blažys AnėlS ir Davidienė Otftf į
New York, N. Y. |Goodis Simon ir
(5nį į East "Orange, N;
Gotort
Kai kurie darbininkai
Ąnna Į Chicago, TU.; JurgSla 'Ju
lius į Elizabeth, ht. J. ; Kriaučiū niurna įr nepatenkinti lin
nas Peter ir Kaleckis Stanley ’j guoja galvomis, Vienas iš
Čhieago, III.; Khpstienė EĮizabeth darbininkų garsiai užprotes*4
•-< ?*.
—*■
• -į Woreester, Mass.Libenfe Ąugus- mt^-^O'* —
‘ri.
matyt jam susuka
tinas-į Amsterdam, N; Y»; Miko
kiek algos, parbininko ąpliūnas Vaclovas į Brooklyn, N. Y.;
Mulevieienė Anastazija ir Valeri skaitliayimų jis turėjo gauti
ja į CĮeveląnd, O.; Norbutas Jonas daugiau. Bet kasininkas da
į Waterbury, Conn.; PeČkaitis Jus vę ženklą raudonarmiečiui,
tinas ir PeČkaitis Ona į Cleveland,
kuriam sušvilpus į^jo dar
Ohio; Pikelienč Ona ir Paulauskas
Jurgis-į Pittsburgh, Pa. ^Ramoška duf raudonarmiečiai ir dar
Jonas, Stugis Adomas, Stūgis Ju- bininką išsivedė. Štai, prolia, Stugis Adomas ir Slavinskiene letariįįo diktatūra!
Marijoni fChiea’go, n£; Šalkaus
Tame fabrike darbinipkai
kienė Anna’ Tr Shelko Bertha į
PhBadriphia, Pa.; Trečiokas Eva uždirba 1 rublį ir 22 kapei —2 lit, mėlynių litr. 40*
ir Trečiokas Albinas į £Jęwarkj’ K kas į* dieną, 0 už 15 dienų e., aviečių litr. 80c.—1 lt-;
—1-iria A-ntJenfm 7 New tiktai 14 rublių. Kitus pri
"it'
.. _
s***4*klausančius’'
darbininkams
>-5
* *
dė f Pittsburgh, Pa. 5 Trakimavi
Kauno
-valgyklos^!
pi
pinigus
atskaito
raudonajai
čius Vincas į Northborough,
Mass.; Urbanavičienė Regina į armijai, žvalgybai ir agita po senovei 2 litai, riorš :
Woreester, Mass.; Urban Maria į cijai užsieny. Taip kad me dūktai atpigę..
;'
Elizabeth, ,'N. J.; Kun. St. Vem
7j
talo darbininkas Charkove
brė j Westfield, Mass., Vaitkūnas
**
* —• ’ ' *”z}* *
Antanas j Brooklyn, N. Y.; Vaitis uždirba į dieną mažiau rub
Julia i Wandatte, Mich.; Zakai- lio ir jeigu darbininkas pa
’ t* 3s ■ » v »« 5 ė| ĮsV/'/a
tis Klemensas j Worcester, Mass. rodo nepasitenkinimą, tai
Šiuomi pranešu Bostono Apie!
ApfikJ
eio L. R. K. Š. A pavieniame ^
Visi patenkinti kelione.
jam prideda kalėjimą arba
Rap.
riams arba 222 kuopbms, kad, m
kulką į galvą.
są suvažiavimas įvyks rugsėjo 1
Tokiais
Rusijos
darbinin

dieną,
Šv. Kazimiero parapij
Lietuvoj pigiausia pragy
bažnytinėj salėj, 12 Cassimir S
venti Zarasuose ir brangiau kų kruvinais rubliais bolše Westfield, Mass. AnksčiauUe§
sia Klaipėdoj. Zarasuos vie vikai samdo sau agentus vo galima pranešti, bet kas kąHl
Lietuvoj ir kitose šalyse. ri tai ir trumpu laiku surengusį
nam žmogui per mėnesį reik

3. ;
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žžg. J
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prosu, ir tada tik dėti ' prie jodiną.’’ Žaizdos ! negalima
žaizdos.
’
ri ‘
plauti nei vandeniu roi ^įįJeigu žaizda kraujuoja, ritu. Patepti jodina (ar uz•*
reik tą drobės skarelę ar no- V3
pulti jodina) ir švariai ap
sinę gerokai prispausti (pri rišti. Žaizdos apylinką ge
rišti prie žaizdos. Be to, riau arba visiškai palikti ne
jeigu sužeista pirštai arba paliestą, arba, jeigu ji yra
ranka, reik aukščiau alkūnės perdaug nešvari, apiplauti
(ne aukščiau riešo sąnario!) benzinu, spiritų ar efiru. Paarčiau pažasties rankšluos čios žaizdos neliesti I <
čiu suveržti petį. Tą rank Yra žmonių, manančių, kad
šluostį reik tik suvynioti vir žaizda savaime pagis, kad jie
vės pavidalu, kad pasidarytų be gydytojo apsieis. I’ai yra
tikras varžas. Turi būti tik nerimta pažiūra, apsiĮęidiatkreipta dėmesio, kad su- mas yra žaizdų, ypač žemės
Veržta ranka nepąmęlynuotųlįpterštų, norš' ‘irv nedidelių,
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Skubiai reikalinga gydy
tojo pagalba,’ kuriskviečiant
turi būti įspėtas,7 kad jis yra
kviečiamas tam tikrą krau
javimą sustabdyti.'
uy:'
'n ^Barbo. Sveiki
.i. ,v.

r-
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žarnų, kraujavimui a^i^dūs, reik dėti šalto vandens,
sniego ar ledų kompresas ant
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krauju^ užkainsotha stipriai
vaitat.
Ant; kaktos, ant nosies
* '! ;
iru.
dedama salto vandens, snie
go ar ledų kompresas. Pake
liama aukštyn tos pusės ran
ka, iš katros nosies skvlutės
bėga kraūjas! į ĮĄ ranką ima
ma koks geležinis daiktas
( didelė vinis, Taktas ).
•) Dažnai ligonis vieton pagal
r Buriios (gerklės, plaučių)
bos reikalauja peršviesti, kad ra
kraujavimui esant, reik ligo
dus rakštį. Reik žinot, kad tik me
talinis daiktas (adata, kulka) ar
nis paguldyti, uždėti ant
kaulas gali būti atrastas peršviekrūtinės šaltą kompresą ir,tus (Rentgeno) aparatu. Medinė
kol gydytojas ateis, duoti Ii- 92 It. 40 e., Klaipėdoj 133 lt. Vienoj Lietuvoj bolševikai
Šis suvažiavimas yra svarbu
rakštis ar net stiklas nepasirodys
išmoka savo agentams dau todėl meldžiu gerbiamų, kuoįfc
goniu gerti salto vandens su ’40c. Kaune 113 lt. 90 ct. ‘
Rentgeno spindulių pagalba.
giau kaip milijoną litų per dybų pasirūpinti ir pribūti
Apskr. raft. X WC1
metus, kurie yra nusukti
kovos metu pradėjo silpnėti, mažėti. Ji susilau Pins XIją palaimino ir užgyrė. Alums pravar taCkams veikėjams ir rašytojams; teisingomis
ir teisėtomis priemonėmis kovtfja su katalikybės
kė priešų, pasitikėjimo visuomenėje laipsniškai tu ją pasekti.
t į..‘: «•■.'.
:. i■ : .
■v
♦
__ __ _
-nustojo.
Mūsų Federacija labai panėši | K. V, Centru ir jos kultūrdš griovėjais; naudojasi įstatymuo 9
se nurodyta tvarka peticijų ir įstatymų inicia
- ~ £i
Nėra mano tikslas šio silpnėjimo priežasčių Lietuvoje. Palyginkime tūos panašumus. “KaLIETUVIŲ DARBININKU
)
tyvos teise, kad užtikrintų katalikų Bažnyčiai ir
ieškoti ar išaiškinti. Tai jūsų!, gerb. delegatai-tes, Wų Veikimo P^Ąas yra sąjunga vienijanti
katalikams teises laisvai tvarkyti savo religįjiSĄJUNGAS
'
darbas šiame kongrese. Mano siekis katalikų siisipratuslūs lietuvius katalikus ir katalikiskdš nius ir katalikams teises laisvai tvarkyti savo rekonferencijų pakeltą idėją atnaujinti ir apibu organizacijas, kad sustiprinus, praplatinus įr ligijinius ir kultūrinius reikalus.” (K. V. C. Įst.
,F|S
dinti. Ta idėja — katalikų akciją skleisti sujun apgynus katalikybės dėsnius asmenų, šėlįnynos, § a,'b, ė/^ e, f, g, į, i, k, į ir m). K. V. C. ima
i
gus visas katalikiškas draugijas ir darbuotojus mokyklų ir -visuomenės gyvenime- (K. V. C? įst. nario ir draugvsęių mokestį.
•
■'
įvyks
'
,
dąS
visas dfau- t Į J -Š .nr—
»
'*
po Federacijos vėliava.
.
Ui
’■ r § 1.) K. V. C' Apima visą Lietuvą,
Ą •
<
Federacijos kuone tokia
“
-.C
y ’ J gijas ir visus katalikus). Visos organizacijos ir
.. . pat
- veikimo -plotmė.
ANTRADIENY IR TREČIADIENY įyl
Pirmojoj katalikų konferencijoje Brooklyne pavėniai katalikai gali būti jo nariai. K. V. C.|Ji apima visas lietuvių kotonijas. Ji turi paha& ’jS
(1927 m.) buvau patiekęs sumanymą keisti Fe
RUGSĖJO 23 IR 24 d.d., 1931T-frdalinasi į rajonus ir įkyrius, kūne turi savo su- Įsius’K. V. ff. tikslus. Skirtumas gal pajėgose ir
deracijos vardą į Kat. Veik. Centrą. Tas Centras
Kaip
minėjau visos organizacijos
valSavimus. ' Kartą metuose.įvyksfe visuotinas aplinkybėse.
_
.
’ riv': PETRO LIETUVIŲ.fĄRĄPĮJ^J
būtų panašus į Lietuvos K. V. C. Jo veikimas kataliktj kongresas K y' Č. Cėritras laiko savd
pradžią Federacijoje
racnoje arba jos'lyderiuose,
jos lyderiuose.
apimtį visus katalikus.ir draugijas. Kaip viso
• ' SO. RO,STON,
BOSTON, M.
JįpĮ " ■ ■
konferencijas “K. V. C. dirba kontakte' sii life- Ji stengėsi visokį prakilnų tautinį ir bažnytini
kia kat. akcija Cėritras "būtų po dvasininkijos
•i-fiftos Episkopatu ir savo veikime laikosi kafali- darbą remtį.'■* * ’’
’. priežiūra ir vyskupų direkcija. Tą vardą atmetė
Šis Seimas bus jubilejiniB
^ybęs principų ir Apaštalų, Sosto nurodymų ' Ar organizuoti pafapijų, draugijas ir jų kuo
. be Jokių djakįs^ų.
Tad kviečiame K D. S. a ’
<£
Irt- J ?).'n^?y.įę steigia naujas ir pas nepavadinsime katalikiška Šcėija finansirinkti atstovus Jcaip konstifa
Bet su laiku pamačiau vardo keitimo netiks- remia esamas katalijcę visuomenines, kuttttrĮneš M
kalbėtojus, laikraščiuose rašyti
Varde?’^erfimas situacijos nepamainyk
ii* pagaminti naudingų įnešiiį
- <^bnokines o^afitacijas ir derina jų toĮK- tuo klausimų yra katalikų veįkĮmas. •
jė
v Katalikų akeijai nėra būtinas Kat. Veik. Cient- mą; leidžia ir platina knygas, laikraščius, atsi- > ’Ar mokyklų rėmimas, tęyų raginimas, vaikų
Paųjįemapt ą«mų nutarę
ra8., Tno cefitrū bUVo ir toliau gali būti Federa- ąukitnus ir kitus periodinius įr neperiodinius; siuntimas rfė katalikiška akcijai Pagelbėjimas,
Į? skundos turi boti pi
, ėijsį‘
pavyzdį statita^&aųg katalikų veikime
giM ir laiko knygynus, skaityklas ir spad^tt- fy! KhzimiįrOj’Sv. Pranciškaus, Nukryžiuotojo
fydyfcai.
■.
, tt,
• dfrbarf^ią’Ami.^at.* VdkiėčiuNaciofiąle Fėdėra- v^Į’feiko mokyklas, prieglaudas ir k. socialinio
laiko mokyklas, prieglaudas ir k. socialinio seserims ir Tėvams Marijonams yra katalikų veiJ~r T ?. 7‘ <4 iT-’S* .fit A.trP’2 5 t'rVl
LDJ3. CENTRO VAEDT
pobiiažo įątaįgas; jųosĮa pakaitas, kursus,
Kun. K. l7rb^iMWič<eis,
1 _
spektakliu
Lr susirūpinimas našlaičiais, seneliais,.
naudai;4 it<
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kas.-Girdėjau, kad per iškilmes
turės prisisegę gražius ženklus
kaspinėlius. .
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0. BROOKLYN, N. Y.
Rugsėjo 28 i, tuoj po sumos Į- X

Kuris taip lėtai banguoja,
~7:- Per beržynų"ir"gįrelę^- _

LDS. mėnesinis ir pirm-senninis
T Vietinės rengiasi . Kaž-kodŠl iš
'
'
.
‘J
M '
’
susirinkimas Įvyks ' trečiadienio vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas.
mą. kartą triumfaiiai ioeis siųsti kitur nesitiki. Nebent iš So: Bos.
^Žvilga, plaukia, tyvuliuoja..
vakare, rugsėjo 17-tą dieną, šv. Kviečiame gausiai sueiti, nes turiton’o. Gailu... Jos turėtų btti pa
Aukščiausiam padėkos maldas.
’ranciškaus parapijos. Kliubo me keletą svarbių sumanymų. At- *
Supa, mirga žalios, lankos —
...
.
Sunku Įsivaizdinti ką pergyvens puošalu. Taip pat
Istoriniai metai
rambaryj, 94 Bradford St. Na- siveskite ir savo draugus(es)
pri \
4' lietuvių širdys kuomet sueis į nari.
Šilai, krūmai vainikuoja;
Vyčiai
riai ir narės, malonėkite susirink- rašyti
• Valdyba \
* na kolonija rūpinasi pa
-r
. ' .
*
jai Įrengtą bažnyčią... Išgirs gauti
skaitlingai,
nes
turėsime
svar

#
■
Taip įdomios švelnios bangos
į--Didžiojo Lietuvos KuniJie sakosi gyvena Tautai ir Baž
įąnt vargonus, ką tylėjo per debių reikalų aptarimui link Seimo.
Vytauto. Surengtose pranyčiai Apie juos ką daugiau suži
Vęjo liečiamos liūliuoja.
nTUs-metus. Nepaprastos dienos
Tad tėmykit ir neužmirškite, nes v . NEW BBITAIN, CONN.
iįįą pakalbama, pgdamuojanosiu — vėliau parašysiu.
LDS. 36 kp. susirinkimas Įvyks'
ilmėms yra pakviestas nepa
‘Mėgstu seną, žalią girią, .
Šis susirinkimas yra perkeltas an
p kur dar atlaikoma bažsekmadieny,
rugsėjo 21 d. š. m.
prastas choras. Kils žmonių širdys
I
L. D. 8.
ksčiau.
|
iškilmingos mišios ir tuoJi
per
amžius
ten
siūbuoja
Svarbu, kad Į šį susirinkimą ateitų
Į dangų... Pakėlę akis išvys dan
Federacijos skyriaus ir Bažny
baigiama. Labai rętai
visi mariai ir bent po vieną naują
giškos mėlynės bažnyčios skliau
Tarsi
joj
kokie
didvyriai
čios Šventinimo Rengimo Komiai-,
na “paminklai”
narį atsivestų prirašyti prie mūsų
tus. Prieš akys spindės majestotiš
WATKRBXTKY, COHN.
-Senas dainas mums dainuoja.
jos- pirmininkas yra pareiškęs
brangios organizacijos.
kas
gotiško
styliaus
altorius,
ant
ce’o lietuviai katalikai
daug vilties, kad L. D. S. grupe
Rugsėjo 28, 1. vai. po pietų įMeilus
sesių
ten
darželis,
Nepamirškite užsimokėti duok
Į pasididžiuoti savo darbuote, kurio bus atnašaujama nemirtina
susidarys labai didelė. Seimo ir to
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas
les.
Valdyba
Kame
rūta,
žalia
mėta,
‘ant sumaniam klebonui šventų mišių auka. Čia pat, po desenos mokyklos kambary, ,Condėlei net šaukė ėxtra susirinkimą.
Jurui, jie susibūrė Į‘šinej Švenčiausios Širdies garbei
Tarp jįj radus sau tarpelį
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba
Vietinė kuopa išrinko maršalkas
nustebino ne tik Naują- Kazimieriečių Įtaisytas altorius. Gi
dėl pasitikimo svečių ir tvarkos.
Kvapus leidžianti rozjta.NEW HAVEN, CONN.
igliją, bet ir kitų kolonijų lie- Evangelijos pusėje — Dievo Moti
Apie kitas draugijas ir kuopas
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki
Taip-gi myliu tą mergaitę,
BROOKLYN, N. Y.
. Bedarbės. Gyventojų skai- nos pp. Struekų Įrengtas altorius.
pranešiu kitu atveju.
mas Įvykfitaekmadieny, rugsėjo 28,
Kuri dorą apsaugoja;
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki
š sumažėjo. Vienok parapijos Kiek tolėliau — Liurdos Panelės
v
*
.
x »
mas
Įvyks rugsėjo 26 d., 6 :30 va 1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
davė apie vienuoliką šim- švenčiausios. Per visą bažnyčią
iJi rūtelių vainikėlį
kare, Karalienės Angelų parapijos nėj, 339 Green St. Kviečiame na
dolerių pelno. Gi šeimininkių prieš akis spindi balto marmuro
Per jaunystą. išnešioja.
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo
svetainėj, kampas Robling ir So.
lė apie 500 dolerių. Tai stalas prie kurio tikintieji stiprinkėti
duokles.
Valdyba
, Brangus širdžiai tas .bernelis,
4th gatvių.
as Įvykis parapijos istorijoj! sis Išganytojaus Kūnu ir Krauju.
Kurs tautybės neužmiršta,
Taigi malonėkite visi susirinkti
Bruzdame. Moterų Sąjunga ren
Neiškentę mes žvilgsnį į šonus. Ir
Atidarys Dievo garbei namą.
ir užsimokėti duokles kurie esate
čia prie gelsvų sienų išvys grupes gia šokių vakarą spalių 18 d. Lap
PROVIDENCE, B. I.
Savus gelbsti, .gina šalį,
Per aštuomus metus laikė pa- stovylų perstatančių Kristaus kričio 23 d. vietinis' choras rengia
skolingi. Nepamirškite ir naujų
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
^Gerbia dorą., dorai miršta.»• •..•
nykiame, tamsiame'sklepe- Kančią. Tai brangis stacijos įreng si vaidinti M. Petrauskoz operetę
narių atsivesti prirašyti prie mūsų mas Įvyks sekmadieny, rugsėjo 21,
- Man labiausiai už vis brangus
■ožėjosi stogu ir mūro sie- tos p. Baltramiejaus Černiausko. “Consilium. Facultatis.” O Vy
brangios organizacijos.
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
Tasai kraštas, ta žemelė, —
įhis, kurios buvo pastatytos tėvo Taip viskas gražu ir jauku. No čiai turės Card Party šio mėnesio
Kviečia Valdyba nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
irtnauskio, ir laukė, laukė tur- rėtųsi ilgai-ilgai pasilikti bažny 18 d.
Kur močiutė supant vygę,.
- ._
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų
žio kad išplėsteriuZ
— *>
• .
čioje, nes naujuose suoluose gera
duokles. "Parodykime gražų pavyz.
'
dayton
,
omo
,
Vis
niūniuodavo
dainelę;
Tik skubinkime užsidirbti pini
Įrengtų statomos bažnyčios vi- sėdėti ir klūpoti Visa tai įrengė
LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyks dĮ kitiems.
Apie Lietuvą, Kęstutį,
gų, kad netektų praleisti tokių
\
t, Turtuolių širdys paprastai už- patys lietuviai Dievo garbei Vy
sekmadieny,
rugsėjo 28 d., bažny
gražių progų patrepsėti ir pasi
Ir praeitį, bočių žemes;
-ir sukietėję. Už tat senesnie- tauto Didžiojo metais.
tinėj svetainėj tuoj po sumai
ATHOL, MASS.
juokti. Sako rudeniop pradėsią
jturėjo vilties kada nors ĮApie
dailią
mūs
Birutę,
,
Kuopos
rašt.
Z.
Gudelis
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
geriau dirbti. Dabar Hartforde,
Apaštalystės Maldos
-inelstis naujoje bažnyčioje,
Kiek
tad
buvo
tautai
laimės:
mas
Įvyks-rugsėjo 21 d., tuoj po
Draugija
kaip ir visur — švakas biznis.
štai ateina Vytauto Didžiojo
k
DETROIT, MICH.
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
■ '■■^Aš tą šalį vis mylėsiu,
Koresp.
Draugijos nariai mažą turėjo
jiniai metai. Atgimsta LawLDS.
72
kp.
susirinkimas
Įvyks
jos
salėj. Kviečiami visi nariai at
rjfenai grįšiu nors numirti.
V. lietuviai katalikai Pa fondą apie $30.00 bet ir šį, savo su
sekmadieny, rugsėjo 21, tuoj po silankyti ir užsimokėti mėnesines
;
kol gyvas ją gelbėsiu,
savo vado. Imasi darbo; sirinkime, nusprendė paukoti baž
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo mokestis. Taipgi atsiveskite savo
nešti aukas. Trimis-ketu- nyčios fondui. Džiaugėsi sužinoję
Ji man teikia laimės viltį.
kykloje. Visi kuopos nariai yra draugus ir drauges prirašyti prie
mėnesiais išaugino fondą į kad iš Lowell Apaštalystės Maldos
J. Jotis
kviečiami atsilankyti Į šį susirin šios kilnios organizacijos.
likos tūkstančių dolerių ir už- Draugija atvyks “in corpore” im
__________
kimą.
Kviečia Valdyba
Įrengė Dievo garbei na- ti dalyvumą šventinimo bažnyčios
Špalių 13 d. 10 vai." ryte pir- iškilmėse. Nariai-narės susirikiuos
- Kaip Lietuvą, brangią tėvynę!” tų vai. atlaidų, kurie įvyks rugsė
po du į eilę ir prisisegs savo ženkKad tą pramogą surengus, o rei- jo 14-16. Graži proga, atnaujinti
......................
^“badges.”
dvasios jėghs
vasarinių1 atosto-

MASS.

t

'

J

, HARTFORD, CONN.

‘K

po

Sv;Va®do Draugija ■;

r* į

x ? •<

Tai vien vyrų draugija. Kas mė
vaikų paveiksluotas
nuo
antrąjį sekmadienį e irta “in
laikraštis.
septinti metai kas mėnuo c-orpore” prie Komunijos. Nežinia
kiek daug kolonijų prisidės, bet
didumo.
Lowellio Šv. Vardo Draugijos na
rai, auklėtojai, šeimininkai!
riai nutarė dalyvauti. Iš kitų lauJūs trokštate savo vaikams Iai- •» •
v* •
*
.
—
kiama žinių.
ė& Tai pradėkite jiems tą laiBlaivininkai

daūg šie asmens: Jurgis Pranckū- ima.? laikytis, kadangi buvo dau siptenumeruos leidžiamo Kaune
J
1
1

tano parapijos klebonui —

Vietinė Blaivininkų kuopa pairo. '
Bet ponas J. Svirskas iš Worces- 1
ter, Mass. sakė “šiiir” suorgani- i
visai nesunku ir nebrangu.
zuosią autobusą ir atvyksią. Prie
‘‘Žvaigždutė” leidžiama vai jų mano prisidėti Cambridge blai
sė šviesti, dorinti ir lavinti
vininkai ir tt.
tikrai vaikams geras ir paSąjungietės
jiems šiemet gražią dovaužsakyk jiems “žvaigžduMaža kuopelė, bet graŽTbs dva- ;
kuri kas mėnuo jiems duos Į- sios. Poni E. Švenčionienė susira- '
skaitymėlių, įvairių žinių, šinėja su sąjungietėmis kitų kolo- :
galvosūkių. Bus ir Tau
Bonu, kai vaikas skaitys ir

k paabndyk — mūsų nerūgosfc
visai maža kaštuoja t—

vos

4

?

Rugsėjo 7 d; vasarinės mokyk
los užbaigimui vaikučiai surengė
gražų programėlį. Mažas ištikimų
būrelis atsilankė ir pasidžiaugė
programėlių. Vaikučiai gražiai iš
pildė savo roles. Įvairumo buvb.
Vienas naujas dalykėlis nustebino,
kuomet visai netikėtai orkestrėlė,
susidedanti iš penkių, pagrojo du
šmoteliu.
• r

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Vytautui Didžiajam užsipre
numeruodamas

PAVASARĮ”

s : “žvaigždutės”
a, Kaunas, Liaudies

“Pavasaris” jaunuolį-lietuvĮ iš
auki čs doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus ateities lietuvius.
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit
Kaunas, p. d. 88

PACIFIG HEALTH ORE
Pradėjimas šio minerališko
šaltinio suteikė namuose stebė
tinus rezultatus pagydyme Rematizmo, Gaso, skausmų vidu
riuose, Diabetes, Eczma, Neuritis ir daug kitų ligų. Health
Ore nėra vaistai bet tyras gam
tiškas mineralas. Sutaisytas
savo namuose. Parduodama su
Lshi kad pinigai grąžinami jeigu nepatenkintas.
platesnių informacijų adresuokit PACIFIC
vietiniai gali kreiptis pas M.

DuseviČiutę, 366

Mes kuriam jau meilės
šventinę...
Ir mumis, mes meldžiam! Tu
irgi mylėk, r

Prot Dr. V. Mykolai
temas literatūros,
Ir sksčemilkojo oną
mėnesinis laroaias yra
rimSaasias, Įdomiausia* Ir kMte
prasUaiiirtMtiam fanornl
lletnrtn Sąmalas. Todėl t

“tldfnio"

tidway, Souih Boston, Mass.

Jurgietis

NASfflJA, N.H.

OI
te 4 lit metams. Užsienyje 8
ms 4 litai pusei metų,
duodama loterijos bilie-

nas (jis gi ir laike vakarienės pir
mininkavo), Kazys Dryža, S. Ba
rauskas, K Zokas, Agota Mažei
kienė, Liudvika JBarauskienė, P.
Brokienė, P. Rindeikienė, P. Šopailienė, p-lė .Domicėlė Baublaitė, P.
Šalnarienė, P. Varževitienė ir Ju
lė Rindeikęnė. §i pagarbos ir at
sisveikinimo pyajnoga visais at
žvilgiais pasisekė—ir rengėjai bu
vo užganėdinti ir atsilankiusieji —
publika ir pats kun. Bakūnas, ku
rio pagarbai ji buvo surengta.

Vakarui veik baigiantis, gerb.
varg. E. Šlapeliai vadovaujantį
padarė didį “surprise” vietiniui
klebonui kuomet vaikučių ir cho
ro vardu pareiškė, kad tas vaka
rėlis turi dvejopą svarbą — mo
kyklą užbaigti ir klebono 10 metų
kunigystės sukaktuves paminėti
Klebonas turėjo sutikti. Buvo do
vanėlė jam suteikta $5.00 auksu.
Didžiajam (chorui palinkėjus il
giausių metų, .klebonas išreiškė sa
vo jausmus. Jis labai nusidžiaugė,
kad mažulėliai parodė savo meilę,
nes mažulėliai rodo kelią suaugu
siems. Tolygiai, padėkojo didžia
jam Chorui ir atsilankiusiems. Ypatingai padėkoti visiems, klebo
nas pažadėjo atlaikyti mišias už jų

reikalus. Klebonas prisipažino,
'kad apie tai niekė nežinojęs ir tas
jį labai sujudiną. Pasižadėjo dar
labiau darbuotis..
ne dalyvavo' kle-

obalsių: “Vh-

laikytis LDS
ką atnaujinti

giau patraukimų apsileisti • Turi moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
Norwood, Mass.
tos Žiedo, Žurnalo
me viltį, kad bus .ir svečių.
VI. Paulauskas, Pirmininkas,
Rap.
263 Fayette Street,
Lowėll, Mass.
Žurnalas eina sąsiuviniais*-po 64
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm
.
. •
- X
»■
21 Fairfox Rd.,
rasi gražių eilėraščių, beletristikos
'
į
Gėlių diena
Woreester, Mass.
dalykėlių, Įdomių ir rimtų straips
Jau buvo rašyta kad Labdarių nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie Ant. F. Kneižys, Sekretorius,
366 W. Broadway,
metinė gėlių diena bus 20 dieną tuvos besimokančio jaunimo gyve
South Boston, Mass.
rugsėjo. Kaip moterų, taip ir vy nimą.

"ATEITIES”

,>

WORCESTER, MASS.

Z

rių katalikiškos draugijos prie tos
dienos ruošiasi. Taigi pavieniai
prašomi irgi prisidėti 19 d. rug
sėjo 7 ,vai. vakare bus priešgėlinis
susirinkimas šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Tame susirinkime bus
išduotos dėžutės pinigams rinkti
išduotos dėžutės pinigams rinkti,
gėlės ir ženklai Taigų kurie norė
tų eiti rinkti aukas malonėsite tą
vakarą atėję paduoti savo vardus
ir pasiimti dėžutes. Aukų rinki
mas prasidės subatos rytą 6 vai. ir
tęsis iki vakarui. Taigi kas tik turi
liuoso laiko, malonėsite ateiti ir
prisidėti prie^ to didelis ir švento
darbo.

Reporteris

“Ateitis” visų pigiausias Lietu*
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas,

371 Portland Street,
,
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi
Cambridge,
Mass.
’
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm.
— $1.00. Moksleivams; met. —
■ Kontrolės Komisija
$1.00; pusm. $0.50. T.ad skubėk! Kun. E. Gradeckis,
Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi
396 Church St.,
nasi ir stiprinasi saulės spindu
New Britain, Conn.
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų. Simonas Cibulskis,,
Šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip
24 E. Liberty Street,
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.
Watfrbury, Conn.

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais
Antanas O. Avižinis,
vės AL 3.
132 Douglas Avė.,
Providence, R. L
Tšvui, Mokytojai AukKtojai,
- Mažųjų Globėjai ir
Geradariai!
išrašydinkite Jūsų
brangiems
vaikams

DETROIT, MICH.

“SAULUTĘ!”

RurgBėjo 9 Įvyko miesto majoro,
“Saulutė” daili, turininga ir pa
rinkimai. Išrinko Frank Rurphy
tinka vuikaitts. Jai rašo ir piešia ži
105,060 balsais, o jo priešininkas
nomieji thūšų rašytojai ir daflininkomunistas Pljilip Raymond gavo
keį
tik 3,365 balana Taą parodo, kad
ĮTepagailiktte vaikams džiaugsraudonieji'neturi pritarimo.
Rap

IŠRENDAVOJIMUI
“Darbininko” name 5 arti
7 gražūs dideli ir Šviestu
kambariai. Yra elektra, ga>
sas, z maudynės, skalbyn&į
duodama šiluma ir janitorins patarnauja. Dėl plates
niu informacijų kreinkiUs |

mo

X.

Kun. J. švagždys,

20 Webster Street,
ltonteUo, Mass.
Kun. F. A. Virmauskis,
50 West 6th Street,
South Boston, Mass
Kun. F. J. Jnškaiti8,
432 Windsos.St,
Cambridge, Mass.
Kun. F. W. Strakanskas,
151 Rogers Street,
Loveli, Mase.
Atstovas A. L. R. K. Moradjai

W. Frankford, DV
Seelyville, Ind. ir

»»..

c-

Kun. K Urbonavičius,
36 St. George St,
Norvrood, Mass.

ema du kartus per
metams 12 Iii, pusei metų 61 lt,
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
Latvijoje; Estijoje, Vokietijoje
mėnesį 16 pusi, didelio formato su Antanas O. AvifiniA
ir kitur, metams 15 Bt, pusei mo132 Douglas Avn,
trina riėn. 8 lt 30 cent Amerikoje
Providenee, R. L
tų B U ...
'
Adresas: Jartmriau, “Saulutės
Administracijai
Patelktu dviejų brolių) Jurgio
ir Silv. Plėčkaičh) ir scmsu, po vy

»
.j*

Literatini Komisija

v

r

i Su
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— Kelkis, eik pažiūrėk, kąs
dedasi. Gal vagys?
/'

drolius, B. E. Chesky, G. Saulio
jus, G. Yaliaekas, J.J.Romaųąs,
£¥«&

— Kelkis pati, neužmiršk, kati/
ne už policininko ištekėjai/’—į
iniąi atsakė vyras. Kauno“ y-bė”/

KODĖL PIRMIAU TO NESAKEI į
-ii

Sekmadieny, rugsėjo 14 d., baž"*•
•
J
"
. t.
'* * ’
*•
yl • r
nytihejesalėje, įvyk/Bostono Lietuvjų Trišimtm etinio gppĮįteto
mąss-mitingas. Oficialiai mitingą Į
atidarė geęl/ kUb.^kun. p.
į Jk.
mauskis. Programą ved^dri P. Jakimavieius. Kalbėjo dr. Pašakar- ^ly
nis, M. Venis, Ji J". Romanas, dišįrišto prokupĮraą Kolęy, ^anfus,
£lė Šimoniutė, adv. K. Kalinauss,
didatas į Mass. valstijos prokurdrus, A. F. Kneižis ir kųn. J. Švagzdys. Į*ąsįarą§is buvo prineipalįų
kalbėtojų. Kalbėjo apie Vytautą
Įr pietuvoą būklę.
.
sv. Petro lietuvių parapijos choras, vadovaujant p. M. Karbaus-

p:

•

jis geriAų žino
Gydytojas apžiūrėję! žmogų
temo

ko:

z

<

žiemos darbo, k. t. pne šokių, per
statymo veikalų ir įvairių kitų
tam panašių" darbų. "Kiekvienam
darbui yra 'išrinktos komįsijps ir
jos pagal savo nuožiūrą darbuosis.
Pirniiausia į darbą stoją šo^įų
komisija rengdama pirmus šokių?
šiame šezone'^urie įvyks sųbątoj,
.rugsėjo 2’0 d. parapijos salėj, 422
K/Ševenth Sfc, So! Boston’ę. Te
ko nugirsti iš šokių komisijos, kąd
yra paimta viena iš geriausių or
chestrųkuri stengsis palinksmin
ti visus šokikus. Taipgi aš iš savo
pusės’ paia’rru visemš jauniems ir

i
K

'

'M

sų žmonių akių mano baisiai iškp?^
- • 4 liojo. Geriau man būtų pora kart/
tų į ausį davęs, tai man tokią g^z

— Nieko negaliu padaryti, nes dą nebūt padaręs.
'
tavo vienos ausies apkurtimas yra
Apskųstasis: —< Tai ko mani tų/1
žioply, pirmiau to nepasakei

gjjį
nari

— Neteisybė
prieštarauja būčiau tau su mielu noru artas iki J
žmogus, — argi manų'kaĮripji au- valiai atpliekęs.
'
sis sfenesne uz dešiniąją.
V k.

p

arai
tQno
sų y
y|ei

3

pavo. Opas buvo, geras.
Rugsėjo 17 dL. Bostono lietuvių
jaunimas sudarys gražią reprezen
taciją. Lietuvių ir Lietuvos var
das bus puikiai išreklamuotas mį. .
-’-i---3 ’ t
lijomneje mmioje.
<
f

*• ■ *

K

Teisme: — Aš tikrai sakau, pOr
nas teisėjau. Tasai ponas prie'vi/3

kųį, padainavo keletą daųįėlį^. ]jįn
P-lė Meškauskaitė, choristė, gra- yįęn
daSįo g>Jo.
įįj

R

J
•

Nutarė 'kviesti ^Cambridžiaus,
Brightono, Lynno ir kitų artimes
nių kolonijų draugijas bei kuopas
imti dalyvumą šiame garbingame
paminėjime.'

■■
į

Šių visų minėtų kolonijų lietu
viai turės susirinkti į Cambridžiaps prie Lietuvių bąnyčios Norton Sąuare ir j gražią parodą susi
rikiavę eis Į Bostono Sodą (Boston
Čommon). Ten susivienys su Bos

’

LIETUVIŲ TERCENTĘNARY
‘ KOMITETO SUSIRINKIMAS
Penktadienio vakare, Parapijos
Svetainėje, Seventh Street, įvyko
Bostono Lietuvių Tercentenary
komiteto posėdis, pirmininkavo

kitį vri| norintiej| svarstymuose
imti ^a|yvųmą. Bus kalbama kaip

geriausia pr|sirengt prįe parodos,
rfufarė, kad galės nejaunesnį kaip
dešimt meįų berniukai ir mergai
tės parodoj maršuot. Nutarė pasirėdyt’tą dieną tauriškuošė rūbuo-

-1 P
««
** 6 • ' -'v*
*
tono, Woreesterio, Stoughtono,
se. Draugijos nes vėliavas su zenMontello, Norwoodo, Lawrence
klais/ kaipgi bus iškabų, kurios
Nasbua, Ąthol ir kitų kolonijų lie
Vytauto1 vardo iškėlimui/
tuviais maršuos į katedrą. Ten įTaigi brangūs broliai ir seserys.
vyks pamaldos, daug kunigų ir vy
liętųyįaĮ
rengkimės prie tos ęĮidebeveik resnioji dvasiškija. Po pamaldų ife
visa paroda maršuos į erdving^

Gerb. Dr. Jakimavičius. ’
Jonas J. Romanas išdavė rapor
tą iš parado komisijos veikimo.
Lietuvių sekcija būsianti septintoje divizijoje. Pirmiausiai eis dvi
panelės tautiškuose rūbuose nešda

seniems atsilankyti į minėtus šo
kius, ir pamiklinti nuo vasaros
kaiščių sustingusias kojas. Be to,
teko nugirsti,'kad į šokius atva
žiuos daug jaunimo iš apylinkės mos parašą su žodžiu Lithuanians.
kolonijų, tad patariu So. Bostonie Po jų eis vienas Jungtinių Valsti
čiams ‘laikytis, kad svečiai jūsų jų kariuomenės veteranas nešda
“nesubytytų.”
'
mas Amerikos vėliavą ir Lietuvos
Bet svarbiausia, kad visas pel karys nešdamas Lietuvos vėliavą.
nas yra skiriamas naujai organi- Tada eis Komiteto ir Komisijų na
zuojamambaskęlball inteliui. Tad riai frakuose, po jų eis organizacivisi kurie pritariat L. Vyčiams ir Sir draugijų vėliavos sū' keletą
organizaėijų narių kaipo vėliasportui, esate kviečiami atsilanky
tz
___
ti ir paremti tą prakilnų lietuvių yų garbės sargyba. Tada eis jau
vardo kėlimo darbą.
nuoliai ir jaunuoles lietuviai ir lie
tuvaitės. Po jų seks "lietuvaitės

svetainę kur bus dainų programa.
Jie palinksmins savo gražiu talen
tų! Taipgi bus daug kalbėtojų, ku
rie nustatys Lietuvos nuveiktus
darbus iki šio laiko, žvarbiausią

ną spą|ių š. pi. Lai kĮekyįenas įietuyiš ir |iętųvąitė dąĮyyaują toje
brangioje lietuvių apvaikščįojįmo
dienoje.

ir įspūdingas dalykas tose prakal
bose bus klausimas Vilniaus vada

Federacijos 16 skyriaus'rast.

vimo.
"
Siame susirinkime išrinko komi
siją iš šių asmenų : kunigas Pran
ciškus Juškaitis, A. Zaveckas, B.
Žilienė, V. Jakas, O. Smilgienė, B.
Jakutis.
Ateinančiame sekmadieny, dvi
dešimto pirmo rugsėjo, po sumos
bažnytinėje svetainėje kviečiama
draugijos bei kuopų valdybos ir

Benediktas Jg^tis,

* ,"8a

ypiununa s<sų į/orcnester
Tel. Coldnbia DlTB

.Kas nori gyventi Dofchestery 28
SSlet^t. ir apsiima prižiūrėti ma
no namą/ duosiu 4 kambarius su

W.
Tarnus, 134 W. StattĮ 8t, South
Boston, Mass.

visais improvementais už dyką.

Mūsų bažnyčioje buvo sekma
dieny skelbiamos misijos. Moterų
misijų savaitė prasidės rugsėjo 28

>•

>

PLUMBING ir HEA'

IR H

dėsnio • pasitikėjimo. Prieši

negalėjo

ninkai
kaip

suprasti,

tas didžiulis

aparatas

gali judėti ore ir nenuken

tėti,

Stuttgarteakcinę draugijų o- kaip jis

gali

/(kampas Union Ava.)

vėjų,

didesnį

sutikęs

išlaikyti

oro.

rv laivininkystei remti. 1898 spaudimų.

metais grafo Zeppelino pro
jektas

buvo

eiti aviacijos

Mitteilungęn,”

žurnale galėtoju.

mentais jį palaikę pasitikėję-

galima tikėtis didelės pažan-s juo draugai.
gos. Greitam, to, tais pat me

veltui

minėta ir

buvol_Į8teigta

kurio

pusę

klebeno

vyriausybės
duris,

žmonių

turtingi}

įnešė jam cepelinui pastatyti. Pa

pats grafas Žeppelinas.

[i gaunami pas klebonus, jstaiir draugijose. Įžanga bendra

K

Tretininką šventė

cheide.

lėktuvas

- mokykla

užsiregistruoti. Mokyklą veda

Inžinieriui

naujas

dirižablis.

sta-

Ta-

parengtas jčiau šitas dirižablis dar ne-

_buvo
Karo

aviatorių išvydo

platesnio

pasaulio;

dauguma jan nuo’ pat pra

Jis tuoj sudužo prie pirmo

džios teikė dirižabliui dide

mėginimo pasikelti.

Grafui

pasitiksimo; tik vienas Zeppelinui vėl atėjo sunkūs

įtakingiausias

karo

rius pasmerkė'31 Ir

aviato

si..

laikai.*Vėl kliūtys ir kovą

Ogiems dėl pinigu.

metams sulaikė jo vystymu

Rugsėjo T d. Mt. Pleasant Par
ko, N. Y. ir N. J. apskrities Vyčiu
piknikas pavyko. Publikos buvo
nemažai ir linksminosi iki vėlai.
Parkas gana puikus ir tinka pik
nikams. Žaidimai prasidėjo ketvir
tą valandą ir tęsėsi iki šeštos. Nuo
šeštos, valandos buvo šokiai. Prizą

vado

Dumi

ant Bodeno ežero. $ vaujant buvo pradėtas

skridimui..

. TeL Greenpoint 4428

2218.4th St., Brooklyn, H. Y
Diagiuna
Gaza Anestetiką

buvo

gp asmens huomonės

Pagaliams ir tai

nugalėta ir

Tos nepalankios įtakin- tais naujai

1906

pastatytu

mes

diri-

dėka, žabliu du skridimai paeiliui

nežiūrint p^rmo pasisekusio

VALANDOS:
Nuo 9 vah ryte iki 8 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais
tik susitarus.

likimą jr

iki karui

niekas

daugiau nekliudė Zeppelino

vardu ‘ pavadintam
lio

tipo

lėktuvui

dirižab

tobulėti.

ŽENKLAI

Karo metu cepelinai atnešė
vokiečiams daug naudos. Ce

pelinų kūrėjai graf. Zeppe
linui mirus, 1917 m., dabar

giau pinigų.

1900 m. birželip mėn. vidury jtyti

lio

įj- gerai priruošti katekizacijoje. Sefcsyanti pamoka bus ketverge, rūgs.
£.18 d. Būtinai visi privalo toje die.

Ludens-

Jię buvo sudėti 1899

m. halėj

|||‘Xatekttacijos ir lietuvią kalbos

^pabaigoje. Svarbu, kad visi būtą

fabrike

minijaus

Visi kuopą ir draugiją atstovai
Žąizdą šventė. Karalienės Angelą
^bažnyčioje tretininkės ryte prieš prašomi kuo skaitlingiausia sueiti.
ČįmSias eis išpažinties ir in corpore Bus naują pranešimą.
Apsk. Valdyba
gCprie komunijos. Generalė absoliuęVrija bus duota tuoj po mišią. MiJ j šios 9 vai. ryto.

yjrašė. Šįmet bus dirmavonė spalią

galiau jam padovanojo nau

buvo pagaminti Bergo aliu- ir jam pasisekė gauti dau

H r\^tugs. 17 d. yra šv. Pranciškaus

Pg3;Rugs. 13 d. Karalienės Angelą
i par. lietuvią kalbos ir istorijos
^mokykla prasidėjo’ Pirmoje dieEębhje dar ne visi pernykščiai užsi-

.

Pirmo dirižablio griaučiai jam dirižabliui du motorus

Didž. New Yorko Fed. Apskr.
mitingas įvyks rugsėjo 21 dieną 7
vai. vakare, Karalienės Angelą pa
rapijos salėje.

i

Ilgų laikų jis

draugija su 600,000 markių norėdamas gauti pinigų nau
kapitalo,

U . .'

. 4nmcx)

Projektas pesimizmų ir jis norėjo jau

gerą kons&ukeija, iš kurios

tais

U

N

LIETUVIS DENTISTAS

momentų,

Buvo

buvo ten prielankių žmonių atsisakyti
savo sumanymų
paaiškintas, kaip įdomi ir
vykdyti. Tačiau tokiais mo

Tikietai dalinami

4.

Telefonas: Stagg 9105

pradėju kurių jis pagaliau® išėjo nu

“Hlustrie^e Aeronautische kad nepasisekimai į varė j

\Rngs. 28 d. šioje bažnyčioje susituoks Marijona Šarkiutė su Edu«rdu Copper.

"

Grafui Zeppelinui teko su

■

atspausdintas tikti daug pasipriešinimų, iš

StraasStraasburge

siam

■

puikiausiai pavyko.
sisekimas nulėmė

Tas pa

dirižablio

tinis

cepelinų

konstrukto

rius Eckeneris vėl turėjo nu
galėti daug kliūčių, kol jam

pasisekė įtikinti, kad
lino tipo

lėktuvai

cepe

tinka

ir

susisiekimui. Jis tai galuti

nai įrodė, pastatęs dirižablį
“L. Z. 126” Skridimui į A-

merikų, kuriuo ir buvo pir

mų kartų perskrista per At
lanto. vandenynų iš Europos
į Jungtines
stybes

ir,

dirižablių
vardu,

Amerikos

pagaliau,

Val

pirmo

konstruktoriaus

pavadintų

lėktuvų

“Graff Zeppelin,” kuris y-

ra

Ijkun. J/Balkonas, prof. Pr. Dulkė
ibVo. dąui » jmg gavo pasižymėJ. Mažeika. Mokias Ūėl
fcjBaokamas.

nuskridęs

nenusileisda

ma® įJapoųijųir neseniai

KŽ- J- Steponaitis Brooklyne.

Garso” spaustuvės darbininkas ir bendradarbis J. Steponaitis
^ praleido «week -end Brooklyne.
į Džiaugiasi kataliką draugiją daribuote apylinkėje. Girdėt, kad p.
Steponaitis turi sudėjęs daine- dalyvaujančius su jaunimu — Vy
čiais.
g'fią, kurias norėtą išleisti.
k ANors dar pilno raporto neprimu
f.';
šventins naują seminariją.
šė komitetas apie pikniką, bet gfe8\ JTo Mal. Thomas E. Molloy rūgs. Įima spręsti, kad pelno daug lik&
£28d. š. m. 3:30 vai. p. p. šventins Šokiai pasibaigė pusę po dešimtoj.
inaujus vyskupijos seminarijos rū- Teko matyti Vyčią kuopą nariąs
; mus Huntrngton, L. I. Tikietas į iš Harrisono, Bayonne, Maspeth,
i* abi pusi kainuoja tik -1.50. Trau- Elizabeth, New York, Paterson,
iinys special išeis iš Flatbush Avė. Linden ir Brooklyn. Labai nuste
MįrtOO P. M., Jamaica 1:22 P. M.
bino Brooklyno kuopa savo. atfS- j
lankymu.
Ši kuopa naujausia, iš vi
The Tablet
są mūsą apskrity, bet pasistengė
Brooklyno vyskupijos laikraštis atsiąsti tris pilnus automobilius
■The Tablet interesuojasi Vytauto svečią. Valio!
f
MD. Švente. Kun. Jonas Balkonas
Teko, taipgi, patirti, kad Mas-1
/turėjęs ilgą pasikalbėjimą su laipeth
’o kuopa ruošiasi prie atei-Į
tkraščiff vedėju ponu Scanlan. Jis
nančio Vyčią metinio seimo. Pik-Į
žadėjo dėti visas žinias ir straipsnike Maspetho Vyčią nariai papa-1
hfus apie Vytautą D. bei lietuvius
'į The Tablet, kurias mūsą kores šakojo šiek tiek apie savo planus. Į
pondentai prisiąstą. Mat, jie ne- .Atrodo, kad Maspetho kuopa pra
deda iš anksto prie didelio darbo]
fSnoka lietuviškai skaityti, tad laut■ " rengtis.
. Į
>kia, kad mes patys apie save para
Šis piknikas sukėlė ūpą Apskri-1
ikytume. The Tablet yra plačiai Aties
Vyčiuose prie didelią darbą, I
i menkoje skaitomas. Brooklyne jis
■prie visą bažnyčią nedėldieniais kurie bus atlikti žiemos sezone. , |

^pardavinėjamas.

GERAS LAIKRAŠTIS' TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBSTI DARBININKUI SURASTI
, KELIUS IR BODUS VADUOTIS
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ
‘’
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■1 • : • t

BIELIAUSKAS

' Graborirts ir Balsamuotojas

734 Grand 8t., Brooklyn, N. Y.

’
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“DARBININKO” KAINA
Amerikoje metams
\

...

Pusei metų

Lietuvoje metams ....
Pusei metų

“DARBININKAS”:

: *

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina:
Amerikoje metams ......? * . ...................................................................... $2.50

Lietuvoje

metams

................. 7.... ... ................... *....................................

.$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

Krakmolas

Reikalauk, pdrižiūrėjimui.,
---------------

-------------------------------- -------------- --- ■
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“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLTKKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Daug metą turįs patyrimą savo
amate, paieškau vietos. Jei kam
iš geri>. kleboną būčiau reikalin
gas meldžiu kreiptis4 “Darbinin
ko” Redakciją. -- >
(R.-12)
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