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■' programą, kad išgelbėjus
Vokietiją’iš ekonominio ir
politinio krizio. Kabinetas
diskusavo dvi dieni. '

Prez. von Hindenburg ir
kanelieris Bruening išėjo
viešai prieš fašistus.

Kanelieris Bruening esą
’
"15 •
/'*’į
pasirengęs išleisti proklama Vytauto Didžiojo vainiką- kilmės buvo]
ciją atsišaukiant į visuome vimo dienos paminėjimo iš- gos. Kėliose^
nę. ;

. Pabėgę iš bolševiku l’^tnrgo§ Archangelske pasakoja,
kad laike jų buvimo kalinių
skaičius padidėjo nuo 4500
iki 8000 žmonių. Suimtuo
sius kasdien atvaro.

Jeigu parlamentas atsisa
kytų priimti valdžios pro
gramą, tai kanelieris turįs
planą pravesti savo progra
mą kitu'būdu be parlamento.

__________ ■
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Spalių 12 d. yra Naujos Anglijos lietuvių proto, valios
žimo šventė. Tų dienų tūkstančiai lietuvių suvažiuos iš viįšįMj
Anglijos j Bostonų ir dalyvaus visose iškilmėse.
— A.kfs
Iš So. Bostono ir Cambridge gražioje tvarkoje su ženklai* Iri
vomis didžiuliam benam grajinant tūkstančiai žmonių paro$te|

Daugumoje suimtieji yra
ūkininkai. Iš šimto suimtų-,
jų — nemažiau 50 ūkininkų,
paskum darbininkai, preky
bininkai, šventikai ir kitu
profesijų žmonės. Ūkininkų
daugiausiai atvaro nuo KubUnio, iš Tūlos, Tvėrio gu
bernijų
nuo Volgos. Pa
bėgę pasakoja, kad tuose ra
jonuose be paliovos vyksta
sukilimai prieš bolševikų
valdžią. Ūkininkus šimtais
tūkstančių tremia į šiaurės
gubernijas.
5/

Tas parodo, kad Vokietija
gali susilaukti diktatūros.

■

ton Common, o iš ten susijungę abi didžiulės grupės eis |
Katedrų. Iš Katedros vėl susigrupavę eis į didžiulę ir plačialaj
erdvę svetainę Symphony Hali, Huntington ir Massachusettš jm
įvyks sujungtų chorų koncertas.
PAMALDOS KATEDROJ
.
4 vai. 'po pietų įvyks pamaldos Katedroje. Giedos bendiĮrtf
iš apie 400 dainininkų lietuviškas giesmes. Įžymus pamokamai
Tėvas Petrauskas pasakys pamokslų. J. E. Kardinolas O'GfBM
sižadėjo būti ir suteikti savo palaiminimų ir palaiminimų faoM

■ -

Sakramentu.

Miškas ir prekės į garlaivius. atvykstančius
■^niTA^ko

į Ar-

uoetą, pakrauja-

orairnarindata

jninlitikų, inteligentų, moks

fr.būvopr&dėtas statyti dar? leivių. Lenkų policija giria
pėrhai. Atramoms panaudo
si suradusi labai daug gink
tos Panemunės tilto dalys.
lų, amunicijos ir svarbių do
Tiltui pastatyti vyriausybė
kumentų. Iš rastų dokumen
išleido apie 300,000 litų. Jis
tų esą matyti, kad ukrainie
būtų kainavęs pusę milijo
čiai buvo sudarę platų są
no, jeigu prie darbo nebūtų
mokslą Rvtų Galicijai nuo
aktingai prisidėję vietos gy
Lenkijos atskirti. Toliau pra
ventojai.
nešama, kad banditizmo ir
Nauja pieninė įrengta gra sabotažo veiksmai Rvtu Gažiame baltame mūro name, licijoj, kaip užpuolimai val
turi gerus įrengimus ir ga džios įstaigų, padegimai, ge
lės perdirbti 8,000—10,000 ležinkelių ir kitų susisieki
literių pieno kasdien. Gražų mo priemonių ardymas ir t.
įspūdį palieka ir nauja pa- t., buvę diriguojami ir re
statvoji mokykla.
miami svetimi] elementų.
Iškilmėse dalyvavo vidaus
reikalų ministeris p. Aravičius, Biržų apskr. savival
dybių atstovai, vietos visuo
menės atstovai ir šiaip daug
publikos.

rovski,. .Matarov, Ranizine darbo ątskiroims'grupėmis,
kurias prižiūri ir saugo gin
kaltinami panaudoję sveti
kluoti G. P. U. (žvalgybos)
mą kapitalą sovietų valdžiai
agentai. Kad apdumti sve
nuversti. Taip pat suimti ži timšaliams atvykstantiems į
nomi žemės ūkio profesoriai stovyklą akis, "žvalgybos aKondratjeyas ir Cagąnovas,. gentai apsivelka tokiais pat
istorikai Suchanov -ir Basa- skudurais, kaip ir tremti
rov, anglies žinovas prof. niai.
SEKLIAI—VAGIŲ PAGELBITremtiniai yra kankinami,
Ramsim ir prof. Groman.
NTNKAI
mušami ir badu marinami,
Varšuva. — Lenkų polici Visiems suimtiesiems iškelta nuo ko masiniai miršta.
ja suareštavo du žinomus poljtinė byla, kurios svar
privačius seklius su aukšta biausi liudininkai būsią G. P.
SOVIETŲ RUSUOS LAIVYNAS
klientele, kurie pardavinė U. valdininkai.

parengimas.
Svetainėje gali tilpti apie 3,000 žmonių. Apie 2,000 vietų bus p

J •
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davo savo nuolatinių klien
tų adresus plėšikams drauge
su smulkia informacija apie
geriausius būdus įsilaužti į
jų namus. Policijos pareiš
kimu, vagys labai brangiai
mokėjo už šia informaciją.

*
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“Renaissance” praneša,
kad per rugpiūčio men. įvyk
dyta 300 mirties sprendimų.
“Seg. Večerom” iš savo pu
psės dar praneša, kad Mas
kvoj nužudytas įžymus so
vietų valdininkas Atabekov.

trukdymo tiesiog į svetainę.
'
Tikimės, kad spalių 12 d. visi lietuviai išeis į paradų ir dalyvi

katedroje ir svetainėje.
.
'
Pasirodykime kitataučiams susipratę ir gerbia savo tautos vsc
ir savo tėvynę Lietuvų.
Pripildykime katedrų ir svetainę vyrais, moterimis ir jauniu
čia bus geriausia proga parodyti ir mūsų priaugančiai kartai mi
pribrendimų ir patrijotizmą.
-

BALTIJOS JŪROJE

Paryžius. — Vietos spau
da rašo, kad Sovietai reor
ganizavę savo Baltijos jūros
laivyną. Dabar, esą, tai yra
jėga, su kuria konflikto me
tu reikėsią rimtai skaitytis.
_____________

z

MASKVA—Praneša, kad už priešvaldišką veikimąSušaudytų tarpe buvo
48 yaldininkus. Juos kaltino Įprof. Riazantzev.

BEŽDŽIONE SULAKĖ GELS- komunistų budeliai sušaudė
ŽINKEUO SUSISIEKIMĄ

New Yorko, Mass. valstijų
republikonai labai susiskal
dę dėl prohibieijos. Didžiu
ma jų pasireiškė už prohibicijos atšaukimą. Gal kada ir
susipras.

jn, Argentiną, Čili, Peru,
Boliviją, Meksiką į centralinę Ameriką. Keliauti jie ma
no trejus metus. Ji] kelionės
knygoje pasirašė keletas au
kštų Brazilijos valdininkų,
vietos lietuvių visuomenės
veikėjų ir Lietuvos konsula
tas.
• •

mai Berlyno požeminiais ge

ležinkeliais buvo sustabdytas

sen

visam pusvalandžiui, nes iš

saciją sukėlė masiniai areš

bėgus iš vieno eirko beždžio

tai

Pla

nė pasislėpė požeminio gele

nas tiems areštams buvo rū

žinkelio tunėly. Nelaimei iš

pestingai iš anksto apgalvo

vengti

tas

ukrainiečių

ir

pavestas

policijos

tarpe.

specialiems

būriams

Vadovavo

teisingumo

tų Galicijos

vice-

mieste,

mieste

daugybės ukrainiečių, jų tar
Prezidentas

Miklas atsieta- pe

politikai,

inteli

gentai

ir studentai.

Polici

Austrijos,
Kanelieris Schober pareiš ja tvirtina, kad, esą, suradu

ministerių kabinetas su kanelieriu

■
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Schober

„ š

priešaky.

valsč.

vis dar neištirta, kas išnie

kino ir paskandino ežere Šv.

fcŪVŪBXB VOKIETIJOS IMPE
RATORIUS . VILHELMAS

Kazimiero
riaus

— turtingiausias

kęs, kad jis iš politikos pasi

si labai daug ginklų, amuni

traukęs.

cijos

kurie
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.

z.

;

':
f

2*-i

ar

m

niečiai

dėl

liuosią

į aukštesnerf\įįj

šios

bylos

Gavo

atsafcj

“Taip, meironieciai

ir žanda

komendantas,

ku čiaus policijai
rijai — jie kreipsis Į i
ris, ištardęs Lepinį ir Blažį,

buvęs kaizeris
kuris

Pelenį,

18 d. buvo atvykęs Ignalinos tenkins pranešimu tik'

500

surašė protokolą. Be to, rug

Visi val

piūčio 21 d. į Ignaliną tar

turi

dovai heužmiršta apsirūpin

dymui

ti save.

pakviestas
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tesnes valdžios įstaigštiK
reikalu, nes, kaip matylį

šaltyšius lirija su

Pelenis. Charakteringa, kad
•

•

kz '
u

dokumentų,

ir

Vilhelmas,

pas

Didžiajam rijas.

Vytautui

Turtingiausias Vokietijos policijos
yra

vosi

t

sky

pastatytą kryžių Rugpiūčio

V0KEETY8
žmogus

draugijos

r

tydinimą priėmė.
mis atsistatydino

žymūs

(Elta).—Mei Daugeliškio seniūnas

Daugėliškio

sustabdyti ronyse,

traukiniui

ly ir kaime suimtos didelės

Šiomis diefio-

turėjo

VILNIUS

įvykinti.

ministeris. Kiekviename Ry

, VIENA.

K**.

Rugpiūčio 19 d. susisieki

VARŠUVA.—Didelę

i

lietų už vienų dolerį gaus^prieky vidurines vietas. Prieky šalinės i
tos paraduos po 75 centus.
Patariame visiems bilietus nusipirkti iš anksto, kad tų dienų:
reikėtų laukti prie langelio eilėse. Turėdami bilietų galėsite eiti
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duota po 50 centų. Tos vietos bus nerezervuotos. Kas pirmajai
tas gaus geresnę vietų. Kitos vietos bus sunumeruotos. Nusipirkę

žandarmerija

giai suras

kaltininkus.*1
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mmousm į Klaipėdos krašto. Parodos
VAJTON8 _
metu įvyko karvių
o
melžim

Žaliakalnio, Vy
rėtų rajonų gyyęntol sęųįai nusiskundžia įįns įstaigoms dėl blogo
jis, kuri jiems tenka
i. Kelių metui gilunąs durpyno' sluoksnis
duo — rudas ir smirdąs,

tojimui visai netinkąs,
labar gyventojams tenka
idenį pirkti. 'Už statinę,
ioj yra 40 kibirų vandens,
ka mokėti po 4— litus ir
Lgiau, tačiau ir už pinigus
isuomet galima jo gauti.

pEOVIETAI REAGUOSIĄ?

konkursas, ir mūsų šeimi
ninku turėjo, PJW pama

tyti taisyklinga karvių mel
žimą.

Kaunąs.'Pereitais mokslo
Jūžintų uūestelykįlo gaisras msteią perimtos valdžios žiįir sudegė 11-os gyventojų mo? “Saulės” gimnazijos
jąi buvo palikti visi
K į’ *'
. • |. MM
mieji namai 13,600 litą, 5 toje pa Šioje gimnazijoje. Tatvartai 2700 lit, X kluonas,' 3 ėmusiais> mokslo metąis dausvirnai 3500 litų, įva|rią pre- £umąę mokytojų . O. .Pa
!kįą 32,5^0 litų, Ir įvairaus jai$ t|l $etų < rbusi, tėję
turto apie 15,000 litų. Gais gimnazijoje), p. A. Vįsiras kilo iš Južįntų parapijai lįanskas, pA J. Adomaitytė,
LEIDO LAIKRAŠTI PA8I3A-I
priklausančio špitolės tvąir p. Alf. Dikinis iškeliami iš
VINTAIS PINIGAIS
to, kuriame vaikai žaisdami Utenos į įvairias kitas mo
Kaunas. Prieš kelerius me
[su degtukais uždegė šieną. kyklas.
tus ėjusį p. Jakužąičio lei-J
Gaisras labai plito, nes bu7 '. ■
■
dinama “Bangą” Kaune bu-1
vo leidžiama pasisavintais] Vo didelis vejas. Gaisrą gesi UĮStPAE* STAMBIAUSIAS
no Rokiškio fr Kmbają Ug
KLAMDOS FABRIKAS
pinigais. Mat, vienas Ame
niagesiai.
rikos lietuvis atsiuntė Jaku-1
Rugpjūčio 29 d. atleido vi
žaičiui 22,000 litų, prašyda
sus savo darbininkus Klai
mas pirkti jam “Lietuvos KIEK IŠMAUDYTA ŽMONIŲ pėdos celuiozos fabrikas. ■
- Fabrike dirbo 900 darbi-j
PER ŠVAROS SAVAITE
Eksporto” b-vės akeijų. Ja-]
kūžaiti sjokią akeijų nepir Kauno apskrity per šva ninku, gaudavo apie 90,000
ko, o pradėjo leisti “Ban ros savaitę daug kas nuveik litų algų kas savaitę. Dabar
gą.” Laikraščiui žlugus ne ta: suruošta paskaitų, iš- juos atleidus liko be duonos
beliko pinigų ir dėl to Jaku- ! maudyta vaikų, senių ir 1.1 keli tūkstančiai žmonių —
žaitis dabar suimtas įr laiko Pavyzdžiui,,. Raudondvario skaitant ją šeimas, kuriems
mas Kauno s. d. kalėjime.
valse, valdyboj išmaudyta miestas turės mokėti pašai?
2000 senių ir 1700 vaikų, įpas.
j
•
'

Vertinant šių metų vasa
rojų, taika bendrai pažyibėįį, kad pįftstąą. Miežiui visur, žijųiąį viętomįą vįsai
pyąžųvp, tik avižos pusėti
nai užderėjo. Žmonės sako,
kad dėl menko derliaus kai
nos pakils.
x ’

' Krakes. Iš Krakių į Kau
nu kasdien važiuoją autobu
sas per Josvainius, Vandžio
galą. Neseniai buvo atvykę
dar du autobusai
ir padarė
. .
■ -*
v\
t
konkurenciją: iš Krakių į
Kauną vežė už du litu. Žmo
nės naudojosi proga pigiai
Kauną pamatyti. Bet dabar
vėl kursuoja tiktai vienas
autobusas ir ima į Kauną po
šešis litus. Krakių gyvento
jams pigiau atsieina kelionė
į Kauną autobusu, negu ge
ležinkeliu per Dotnuvą.

'

i Rūgsėjo 1 d. 12 vht 10 min.

!
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Dr. Vinco Pietario Baitai.

Kun. A. MUmkas

• ■

ŠOFERIO TRAGEDIJA

Kauno-Marijampolės pien
ių įvyko didelė autobuso kalastrofa, per kurią keli žmo
nės buvo sunkiai sužeisti.
Autobuso
šoferis Arminavik <• ..
riUs susijaudinęs dėl ištikujios nelaimės nubėgo i mištą ir pasikorė. Jo lavonas
įuvo rastas keletą dienų vėian. Velionis buvęs ramus
t blaivus žmogus.
fc?.-
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ŽEMES ŪKIO PARODA

Tauragė. Rugpjūčio mėn.
4—25 d. miesto valdybos soy

•

klais ir
farma.

Gedimino

Graži bažnyčia toli maty
tis—su dviem aukštais bokš
tais, gotiško stiliaus, dar
prieš karą statyta. Didžiojo
karo metu labai nukentėjo,
sunaikinti visi vargonai, iš
daužyti langai, išvežti dideli
varpai, kurie iki šiam laikui
neatsirado.
Lietuvai
susiku\
rus bažnyčia buvo pataisyta,
bokštas atremontuotas, lan
gai įdėti.
Šiais metais naujai atvy
kęs kun. J. Gegžna pasiėmė
iniciatyvos su parapijiečių
pritarimu bei parama ir ža
da pirkti varpus Vokietijoj,
Vargonų įrengimų, atidėjo
paskesniam laikui, kada bus

to aikštėje įvyko didelė žeoiės ūkio paroda. Šiųmetinė
feroda buvo daug didesnė,
fegu buvusi prieš 4 metus,
[patingai buvo gausingas įrengti varpai.
skyrius, 6 taip pat
^mų pramonės ir liaudies
Šiuo laiku apylinkėje va
Bfcno airbfnįų skyriai; t*a- sarojus jau nupiautas stovi
jOdoj dalyvavo taip pat ke- gilbose, reikia savaitės gieįį|S..'firmų iš Šiaulių ir iš!droš, ir vįskas bus suvežta į

tie W ii BFAtrtoB
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GIMNAZIJOS NENORMA-

stulpu

Nauja kmtoa

,

.

lumai

■ =•¥*•. -r

'

(DaS n), gu paveikslais_75e.
Vtehielfnč Luomi. Vrit'8
Kį®. R Saurusaįtis
25c.
Vaikų Knygelč — su pą-veikslais ------------------- J

Raseiniai. Jau nuo seniau
Raseinių Gimnazija buvo ži
noma: savo bedieviškumu.
Nė viena gimnazija neišlei
do tiek valstybės priešų,
DfiPEIA IŠTREMTAS
kiek šioji. Plačiai žinomas
Kaunas. ?‘Idiše Štime”
plečkaitininkas Pr. Ancevičius, sušaudytas Tauragės praneša, kąd’buv. vvr. “L.
pučistas Mikulskis ir eilė ki A.” reporteris, voįdemaritų sėdi kalėjimuose arba e- ninkų laikraštuko “Tautiško
Kelio” redaktorius Alfr.
migravo užsienin.
Daug kas kaltino dėl to Dėdelė, kuris paskutiniu laibuvusį gimnazijos dir. B. įku sąryšy su atentatu buvo
Grybą, bet kada liko atkel [laikomas suimtas, Kauno ka*
tas naujas dir. p. M. Miški Iro komendanto nutarimu iš
nis, maža kas ten pakitėjo. siųstas į provinciją ir laiko
Tiesa, politikavimas viešai mas saugumo organų prie
žiūroj.
?
uždraustas, bažnyčion ėji
mas priverstinas.
KIEK IŠLEISTA KNYGŲ
Tačiau mokiniai ne tik ne•\
Per š. m. I-ajį pusmetį Lie
pasitaisė, bet tapo dar blo
tuvoje išleistos 466 knygos,
gesni: gatvėse triukštiiaiija, *įš kurių, 374 Kaune, 30 Mavaikščioja į nepadorias vie
rijrimpolčj, 16 Šiauliuose,Ta
tas, net praeivius stumdo.
Klaipėdoj ir likusios kituose
Kada pasiskundžia direkto
miestuose.
riui, jis dėl to įsižeidžia.
Argi toks mokinių išauk
lėjimas nėra auklėtojų apsipaseka? Abęjoti nę
leį<
ter
«tavip, pasidarinri^ dejėl ton-

m,..

:elIonS8 i Palikalojaus ir
į... Išguldė

moksleivių, skaisčiausia mūsų tau
to? žiedo, žurnalo
*
(

•

a i -'.'s1.1___

“ATEITIES”

Žurnalas eįna s^siuviniąis po 64
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jarde
rasi gražių eflėratčių, beletristikos
dalykėlių, Įdomių ir rimtų straips
nių, įlĮųsstraęijų—pakasi visų Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyvo-

/

ŲragdtfeVi
gūžes, Bkš
įėėtoA D
sys ...

:Jį*-» N*

"SARGYBA"

ParUė KUN. PROF. PR DUOS, jf. Į. a

“DiŠMiniito'- ABiMmitAtta

SS Kun. J. F. Jonaitis (Kapelkriat)
-------- 25e
Vadovėiii, stacijos
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
išleido Kun. j. Koncevičius—lOe.

- -

stipacijos ntodŲ. Įtpktte Nuga-Tone ir
ataikratykit jo, puab tiekti Ils fifVia

fdoini khyt*. Aptafymas žymiausių nųotikių Kunigo
P. Jtačio, JM. L O. kelionės į Ąustralij|. Kaina grinklIrifelIaU il^O. Kiltais virfelūus
Užsakymus Nus
ekančiu adresu:

A Mma
Mlitojoj
Karėj, 1918 k 1919 m. Para

RINKIMŲ ĮSTATYMAS siprenumeruos leidžiamo Kaune

Ministerią kabinetas pri
ėmė Klaipėdos seimelįo rin
kimų įstatymą, pagal kurį
rinkti galės tik sukakę 24 m.
ir būti renkamais 30 metų.

ū Pavasaris’’jinnuęir-liriuvj M
auklės dorū, kiląĮą, fąer^hįgo, są*
žiningu, narsia, įžtvennįngu. ,

ir Jus paaUuslte
kokift bu^ pimrtan.
,

'

r y'

a»
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'-Įmintai skaitytojai gauna priedu
J<lMa KąlaMoriV k Wį4a

per k4lM dienas. tąlP trettąl jty nfe
klA ir jeigu1 jūsų sveikata nėra tokia,
kokia Ji turėtu tatt ftt MŪ* paban
dyti Nuga-Ttme.
nlite gauti jį kur ■^SkaMklt nid«Stl -Sarpta." kad
tik vaistai yra Mrdavinėjaml Jeigu

M.

Gtfctaltfa.
.ISe.
Nauja Skapui Knyga— >..

aunas. Dėl prekybos ir
ąones rūmuose kilusią
MIESTAS, BAŽNYČIA,
ų, nukreiptų prieš SoDERLIUS
yietų importą Lietuvon, lai
Žeimiai (Kėdainių apsk.).
kraštininkų užklausti SovieKulautuvoj ir žainprėdžiuos ■
išmaudyta per 1000 asmenų,
į^Oficiąlūs- asmens pareiš- Gyvena čia daug ūkininkų,
HtISOV«S E4SĮSUM
Vilkijos valsčiuj 3600 asm.,
kė,kad jie dėl to reaguosią bet yra ir žydų krautuvinin
Lapių v. Rpmaškų kaime
ir galįs, girdi, kilti dėl to kų ir šiaip jau pirklių.
229 asm. ir Žemaitkiemiuo Jonavos v. Upnykėlių kai
tarp mūsų vyriausybės ir Krautuvių. 10, bet tik dvi
me Vieną ūkininkę piemuo,
se 150 asm., Čekiškės BeSovietų net konfliktas (!). lietuvių. Namai daugiausia
būtent, R. Ąrištarchąs, 14 m.
mediniai, tik vieni banko rū
smerčią km. 170 asmenų ir
amžiaus, suradęs. kažkur re
L pivantų k>150 .asm. PERRINKTA UNIVERSITETO mai mūriniai dar prieš karą
volverį, jį pradėjo knibinėti,
EBr* VADOVYBE
statyti. Yra dviejų kom
Beknibinėdamas jis nušovė
KATALIKŲ KONGRESAS
plektų pradžios mokykla,
faunas. Rugsėjo mėn. 1
TUSIUOS? jgffVYKO M Jurevičių, 8 met am
paštas, aptieka ir kitos įstai
&Bytauto Didžiojo' univeržiaus, Arištarchas tai pada*
gos.
. T^šįų vygiupijųs Vytauto
&itete įvyko universiteto taręs pabėgo^ mišką ir dvi pa
Gatvės negrįstos, nors ša
Didžiojo
5GK)
metii
jubilipjui
aBįįjpfc posėdis, kuriame iš»kštaįfei ras išbuvo miške. Jis surasligatviai cementiniai. Vidu Respublikos Prezidento ak-? minėti
rinkta universiteto yadovytas .užsnūdę-s prie negyvenary miestelio įtaisytas Nepri- tu sužeistas par pa^kėėnimdstro&afc*
-v-",
pati,
•mytes dįi^fe. jaeturpą puik,
Bari buvo ir pernai: rekkv
vos dfešimtmečiui paminėti ka pakeltas į pulkininko
nūs — prof. V. Čepinskis,
ĮB| V-T
v
pastatytas simboliškas pa
laipsnį.
^prorektorius—prof. B. Čes
minklas — kryžius, darželio
nys, Sekretorius—prof. Rauir negalės save Jaunuolių draugu
KLAIPĖDOS SEIMELIO
eželės papuoštos šaulių žen
^Bnlkis.
vadinti, kuris 193b metais neuž

K

------- 60c.

MeilS (Porina). Paraiė

A Bacevičius
žventas Cto
Tėvas Alfonsą

.

metrų, žemės sluoksnio, o jų

“O, JŪS, neiš

_

<

v

.

igya perJa®2ti-..

yra ir daug giliau, lig 6000

Paėmęs lazdų ryšulėlį, paleido jas ir

‘f-

vieną,
7'

metrų.

Tad, jei viršutiniuo

se sluoksniuose jų pritruk

“A!” sušuko sūnūs: “tokiu būdu, žinoma,

ir mažas vaikas sulaužytų.”

; .

Tada senelis jiems tarė:

-

BALTIMORE, MD.
ELIZABETH, N. J.
Spalių
12 d., sekmadieny, tųoO
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks
trečiadieny, spalių 1 d,, 7 vai. po sumai, parapijos svetainės kasį^
vakare, bažnytinėje svetainėje. bariuose įvyks LDS. 30 kp. suflįx
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir rinkimas. Malonėkite ateit? viri:
Kviečia Valdybą!
atsivesti savo draugus(es) prira
’.Ts&SI
šyti.
Valdyba

tų, tai galima bus imti iš gi

Techniškai tai yra vi-

liau.

‘

įvykdomas dalykas,

šai

X.

jei

“Jūs, vaikeliai, esate tas pats, kas yra šis laz<|ų ryšu

■

tik ir ateity bus toks didelis
Kolei gyvensite taip savęs sutikime, visiems bus gera;
b gera;
nei vienas piktadarys ūepergalės jūsų ir nenųskaus; bet

lys.

pareikalavimas.

-jei tiktai paliausite gyvenę sutikime ir meilėje, tad jums

Todėl visai

<■ Sįjl

mokslinin

vienas

teisingai

atsitiks taiip pat, kąs atsitiko šioms sulaužytoms ir išmėty- kas yra pasakęs, kad “neiš
toms asloje lazdoms?*’; -•

notarp savęs sutikime.
■

y.' <

v -.y

■

.
Malonūs žodis niekados neišdildė liežuvio. Kaip tai bū
tų gera, jeigu kiekvienas augantis berniukas

■

“Tr.”

*

Didžiausias neprietelis žmogaus tai jo liežuvis.

>/

GRĮŽO^PO 15 METŲ
NELAISVAS

kietė, jo gilus troškimas buvo kad visuomet ir visada bū

Kiek

čiau/savo bočių šaliai ištikima.

mes šiandiena rasime žmonių kalėjimuose kurie sėdi tenai

Atsimenu,

Tašydama šį.

trumpą aprašymėlį viena jo mylimą dainelę. Jeigu mano

už savo nesuvaldytą liežuvį. Kiek mes galėsime susekti su

skaitytojai leis, atkartosiu:

draskytų draugiškumo ryšių per liežuvį.

' '

■

✓

Būkite malonūs.

“Kur bėga Šešupe, kur Nemunas teka,

maž 12 metų išgyveno Silū

Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva:

re.

Ten broliai artojai lietuviškai šneką,

juos išsiuntė j labai tolimus,

Ten skamba po kaimus Birutės daina.

nuošalius Sibiro kaimus, ir

.

- .

Tegul bėga mūsų upės į jūras giliausias!

juodu tik

-

Tegul skamba mūsų damos po šalis plačiausias!

kad

Vėžys savo vaiką barė

laukdami

Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai !

ir ant galo jam taip tarė:
. v

“Cit, tėveli!” vaikas sako:

jau

draugu leidosi

Neapleisk Augiausias mūsų ir brangios tėvynės,

pėsti.

iš

val

Elzbieta Kriksčiuniutė

Vokietiją

į

Po 15 mėnesių kelio

nės jų draugas mirė netoli

x. Maloningas ir galingas per visas gadynes.”

eįtų vaikas ir darytų,

Nesu

pagelbos

Mes Tavo per amžius vargdieniai vaikai

“Sūnus seka tėvo taką;

pasibaigęs

džios pusės, jie dar su vienu

Juk tėviška Tąvo malonė daug gali!

traukies atbula tiktai vienas ?”

karas

prieš dešimtį metų.

Apsergėk, Aūgščiausias, tą mylima šalį

“Kam tu visas kiauras dienas

sužinoję,

pernai

-z

■

VĖŽYS IR JO VAIKAS
z

Revoliueijos metu rusai

Daug daugiau draugų turėsite, jeigu

iš jaunų dienų priprasite kalbėti gerai apie kitus.
■X •

belaisviai

naro

Kutz ir Mišalskis, kurie be

. Ąr. -

'T

*

kelia į padanges, palikęs jį ardo visą jo darbuotę ir gerą

Kodėl?

Neseniai Silezijęn grįžo du
vokiečiai

Kauno, o Kutz ir Mišalskis

(Roxbury)

pasiekė Vokietiją. Jie pasa
darant tėvus kad matytų. ”

PAGALVOK—IŠRIŠK

koja, kad nuošaliuose Sibi

14: gįslos tamposi, gaurai kratosi, nuogos skylės veizdi ? ro kaimuose esą daugiau vo

15: Karo karikas, tūpi tupikas: kad karikas nekarėtų,

VĖJAS IR SAULĖ

ir tupikas netūpėių.

Susiginčijo vėjas su šaule, katras juodu esąs stipresnis;

sukirto iš laižyfoų,

“U. E.”

T’ ’■ '• £/”•

_

r

4

ęšį?'

.

*■'

17:Vienoje šulaitėje nė vienos alus?,

Pirma mėgino vėjas. Pakilo iš visu pusių vėjai ir ėmė

taip smarkiai pūsti, kad net stogai pasišiaušė.

. '

;"

rasi auksą?

vers keleivį nusivilkti rūbus.

’

rasi sidabru pramuši-Sidabrą

16: Pramuši ledą

kad pergalėtoju taps tasai katras pri

z •

18: Kuprotas senukas visus laukus apkuprįnė j,

4

Keleivis

kiečių' karo belaisvių.

.

v

• Z

■’

1

g

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas įvyks spalių 12 d., 6 vai. vakarai
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov-^
idence St. Visi nariai "būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimtu Be to, gera
proga užsimokėti duokles.
VaMM

BRIGHTON, MASS.
_________
■■'4 "MaS
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
s
WESTVILLE, ILL. s
penktadieny, spalių 3, 7:30 vai.
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln
LDS. 75 kp. mėnesiniai sui
St. Ateikite visi.
Valdyba kimai įvyksta kiekvieną m<
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro!
Povilo bažnytinėje svetainėje,’• >’ <7 •
NASHUA, N. H. /
jJ
.. •
_
Vai
LDS. 65 kp. mėnesinio susirinki
mas įvyks spalių 5, tuoj po pas
HARTFORD, CONN.
kutinių (mišių, pobažnytinėj sve
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes
yra keletą svarbių sumanymų. spalių 12, tuoj po sumos, bažny
Taipgi atsiveskite ir savo draugus tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue.
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y-,;
prirašyti prie šios organizacijos.
;
Valdyba ra svarbių reikalų dėl kuopos nku.,
dos.
Taipgi malonėkite užsimokgti ką-_
saint clair, pa.
riti yra užsilikę mėnesinės duok*
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin ’čs.
LDS. 6 kp. flH
/ .
*
’
■' v. ■
kimas įvyks spalių 5, tuoj po su
mos, šv? Kazimiera parapijos salėj.
■
z *•
LAWRENCE, MASS.
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
užsimokėti mėnesines mokestis ir
LDS. mėnesinis ir pirm-seimims
naujų narių atsivesti prirašyti.
susirinkimas' įvyks trečiadienio’
Valdyba vakare, spalių 15-tą dieną, Šy.'
Pranciškaus parapijos Kliubo
kambaryj, 94 Bradford St. .iĮmB
WORCESTER, MASS.
riai ir narės malonėkite susitink-?
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- ti skaitlingai, nes turėsime
vyks spalių 5, Aušros Vartų pa bių reikalų aptarimui link Seimo.
rapijos salėj, tuojaus po sumos. Tad tėmykit ir neužmirškite, nęte
Visi nariai prašomi pribūti, nes šis susirinkimas yra perkeltas ate
turime svarbių reikalų.
ksčiau.
Kviečia Valdyba

gg

'■ - •

Keista, kaįp tas žmogus mainosi. Kalba su draugu, jį

vardą.

< -----------------

Šie žodžiai ilgai skambės

čio tęvelio dęšimtį metų atgal Nežiūrint kad ir esu ameri

- •

... •

a "

mano širdyje. Tai buvo paskutiniai žodžiai mano mirštan

pilnai suprasti) tų žodžių reikšmę.

ateities

laikais.”

Jį

BŪKIME IŠTIKIMAIS

“Būk ištikima lietuvaite.”

ik mergaitė

apsauga

žmonijos

,

• ——----------- — ----------

■

Laba Diena.,

dvasios,

proto rezervai yra geriausia

Sūnūs suprato šį puikų pamokymą ir nuo to laiko gyve

s..

žmonijos

semiami

.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks
penktadieųy, spalių 3, 7:30 vai.
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles.
Valdyba

KAEP APSKAIČIUOTI ŽMOGAUS STIPRUMAS _
■ ■ ' ' '■
' •• i \ '

svetį:

fc->
gus, sugriaus klūoųus.

■ - - ATSAKYTIS Į
■
... < ? MĮSLES

Keleivis pradėjo drebėti. Pamatęs,

kad keleiviui nieko-nekenkia, vėjas paliovė pūtęs ir pave

9: bubinas, 10: barštis, 11: sniegas, 12: kulbė, 13: lai-

dė saulei mėginti savo pajėgas. Nespėjo saulė savo spindu

liais sušildyti žemės, kaip keleivis tuojau nusivilko

savo

skaitmenimis

apskaičiuoti

žmogaus jėgą. Ji apskaičiuo

jama iš trijų dydžių — ūgio,

krodis.

krūtinės apskritimas (apim

viršutinę rudinę.'Greitai pasirodė taip šilta, kad keleivis,
radęs pakelėje upelį, nusitaisęs išsimaudė jame.

ties) ir kūno svorio santykio.

Greitai turėsiu sakyti su Diev!

Daroma taip,

Saulė laimėjo laižybas.

reikia iš ūgio

dydžio (centimetrais) atimti

*

metrais)

aš biedna, aš viena,

mais)

o aš stovėjau

IVAIRENYBE-S

O kas norėjo,

tas mane nukrėtė,

I

C

o kas norėjo,

-—

l

šakeles nudaužė.

AR ŽMONIJAI PAKAKS ŽEMAS
gelmių turtų?

Šalnos-šalnelės—
t

tai mane nukrėtė,

'

yra sakoma, kad jis yra tik

šakeles nudaužė.

rasis

didįjį

SEPTYNIOS LAZDELĖS

tris

kiekvienam

tuo tarpu cino
padidėjo

kad anglis ir kartus, vario

kitos degamosios medžiagos mineraliniu

Kadaise gyveno ūkininkas. Jis turėjo septynius sūnus.

žmogui

padidėjo

skaičius

kartus,

rasės

baltosios

karą

stūmėjas. suvartojimas

civilizacijos

Apskaičiuota,

26

63 kartus,

degamųjų

me-

atlieka džiagų

75, o geležies —
Sūnūs tarp savęs labai nesutiko. Per dienų dienas jie tarp
1 darbą, kuriam senovėj būtų daugiau kaip 100 kartų. Iš
savęs ginčydavosi ir vaidus keldavo.
reikėję laikyti 30—40 vergų. to aišku, kokios ręikšmės tu
Štai vieną kartą senukas pasišaukė visus savo’sūnus;
Tačiau mineraliniai varik- ri metalai ir mineralai šių
padėjo jiems septynias lazdeles, surišta į vieną ryšulėlį ir►
liai mums nieko nepadėtų, laikų žmonijos gyvenime. ’
tarė: “Duodu šimtą litų tam iš jūsų, kuris perlauš šitą laz
Atsižvelgiant į
tai,
yra
jei nebūtų metalą,
žemes
delių ryšulėlį.”
4

Šūhūs paeiliui ėmė ryšulėlį į rankas ir mėgino perlauž
ti, bet nei vienas neįveikęs dėjo atgal ir sakė:
“Nė, teveli, negaliu.”

plutoj

4%

yra

geležies.

nuošimčiai keliams

Geležis

. ■ svarbiausią

'

grindą.

“Ne, tėveli, negaliu.”

pramonės

Varis,

€

,

GREITAS LAIVįl PATARNAVIMAS
ĮfW
X;

Per Hamburgą Mtaą Moderatoiais Laivais

-r

ĮJhamburg.

DEtfTSCHLAND

ĮAlBERTBALLIN

I
h?’. Žj

M

* ‘-'j

f

NEVYORK

Hvalinoja regnllarial kas savaite, prieinamos kainos. TlesJoginial selfkelials susisiekimai su Lietuva. Taipgi,reguliariai
Mplaukimal mus populiariais kambariniais laivais:
.

ST. LOUIS, MILWAUK11 IR CLEVELAND
Dfi informaciją kreipkitės i lokalinius agentus musą

^burg-AmerIcanLine
nmum* masi

-

- .'■

MftfOfcKUfc
.
. :
AC.>'-SĮ.

klausimas,

ar

pa

sudaro kaksią ateity esamųjų žemės

pa gelmėse turtų?

Geologai ir

nelyginant kalnų inžinieriai nurodinėja

. nervai, apjuosia viėliį pavi
----*

yra

dalu visą žemę, Švinas padė

į

pavojų,

kad tie

šaltiniai

gali kada išsektu pasibaigtu

jo gimti cheminei pramonei. Ir iš tiesų, palyginant me
Aliuminijus

ir

yra

metalai

kiti

metalai

taip

geležį

Ir kiti, visi

pat

yra labai

naudingi.
Nuo 1900 m. mineralų ir
metalų šaltiniai yra dauginu

išnaudoti,

mineralų

Nikelis ir augantį vartojimą, yra įai-

apsaugoja

nuo rūdijimo.

degamųjų

nepamainytai atsargą žemėj ir juo nuolat

lėktuvų gamyboj.
chromas

lerigvi namą

negu lig

tol per

'visą žmonijos gyvenimą. Ver

krūtinės

Sakysim,

jei

cm. ūgio,

160

apskritimas — 80

cm. svoris — 60 kg., tai rei

kia iš 160 atimti 140

(t. y.

804-60) gausim 20. Šis skir

paskutinius 100 metų prieš

Apie anglį visai teisingai žmonių

vėtros-vėtrelės

'

!

ir svorio (kilogra

sumą.

žmogus

ant lauko viena.

Y

(centi

krūtinės apskritimo

0 aš grūšelė,

f
r

LDS. 40 kuopos susirinkimas įvyks spalių 5 d., tuoj po sumos
šv. Mykolo parapijos svetainėj.
Malonėkit visi nariai atsilankyti
ir mėnesines mokestis užsimokėti
M. Songaila

tumas

rodo

nemenką

jėgą.

Šis gydytojas, savo metodu

ištyręs 510 prancūzų kariuo

menės naujokų, tvirtina, kad
jo gautieji

duomenys

apie

naujokų jėgą praktikoj asfrodė teisingi.

Pagal sakytų

skaičių santykius, jis nusta

tė 7 grupes.

rodo, kad žmogus labai stip

rios fiziškos sudėties, jei nuo
10 iki 15 — stiprios, nuo 16
iki 20 — geros, nuo 21—25

vidutiniškos, nuo 26 iki 30 —
silpnos, nuo 31 iki

35

labai

silpnos, daugiau 35 visai silp

nos.

Praktika parodo,

kad

iš visų trijų didžių, krūtinės
apskritimo dydis yra svar
biausias.

visuomet

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks ■■
’
'
'
'
-■
spalių 7 d., šv. Roko svetainėje.
DETROIT, MICH.
. ‘
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyk*
rinkimą ir užsimokėti senai už
sekmadieny,
spalių 19 d., tuoj pu
trauktas mėnesines duokles.
Valdyba pamaldų, šv. Jurgio parapijos BKk
kykloję. Visi kuopos nariai yr#
kviečiami atsilankyti į šį susirin
CLEVELAND, OHIO
kimą.
.
,
Spalių 8 d., 8 valandą vakare
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
nariai prašomi susirinkti Valdyba
1 1,1 "
CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, spalių 12,
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius.
Valdyba

Jei gaunama

skirtumas mažesnis už 10, tai

Jei krūtinė siaura,

gaunamas

mas, kuris rodo

skirtu?

organizmo

. LDS. 4 kp. mčnesmis sųsdCsoF
mas įvyks spalių 19 d., tuoj • jįį
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai aU
silankyti ir užsimokėti mėnesine#
mokestis. Taipgi atsiveskite savų
draugus ir drauges prirašyti i*ie
idos kilnios organizacijos.
44?
Kviečia Valdyba

LOWELL,MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, spalių 12 d^ tuoj po
sumos. Ateikite visi. Gera proga
darbininkams prisirašyti prie vienintėlės darbininkų organizacijos.

Valdyba
Z.
Z

-----------------------------------------------

■-

PROVIDENCE, R. L
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny, spalių 19,
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi;
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų
duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems.
X
~

-

-------

NEW BRITAnr, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, spalių 19 d. A nt
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų
visi nariai ir bent po vieną naują
narį atsivestų prirašyti prie mūsų
brangios organizacijos.
Nepamirškite užsimokėti
les.
'
Vi

.

N. S. PHILADELPRIA, PA.

MEW HAVEN, COHM.

LDS. 103 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, spalių 12,
tuojaus po sumos, Šv. Andriejaus
par. svetainėj, 1123 Lemon St.
Kviečiame narius ir nares ateiti ir
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie'kuopos prira-

LDS. 28 kp. mėnesinis sush
mas įvyks sekmadieny, spalių 0B^
1 vai. po pietų, bažnytinėj avėtai
nėj, 339 Green St Kviečiame nte
rius(es) ateiti. Gera proga nirimą*-’
kėti duokles.
VaMyMtf

Valdyba

WATERBURY, CONN.

Spalių 26 d., 1 vai. po pietų M
Syti.
mės, kad vėhati ar anksčiau
silpnumą.
■ ■■ —■■■■■I ■■■!■ A ■
vyks LDS. 5 kuopos uiiuilinkisMIg
jie turi pasibaigti.
Tačiau
senos mokyklos kambary,
“ Rytas99
LAWREN0E, MASS.
kiti mokslininkai nurodinė
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks gress Avė. Ateikite visi VaMyMI
ja, kad tuo tarpu nėra reispalių 19 d., tuoj po dvyliktai
«
*'
'
.
•
kalo tuo susirūpinti.
Visi
DAYTON, OHIO
Mes turim stebėti, ką da vaL Taigi kviečiame visus narius
LDS.
69
kp. snririnkimat įtyM
atsilankyti
į
šį
susirinkimą
ir
K
užmetalaiJr . mineralai, pasak rome, kad žinotumėm, ko dar
I simokėti mėnesines. Atsiveskite ir sekmadieny, ripaTių 2S
nesame padarę. ■ -—
James savo draugus prirašyt
♦
tinčj svainėj
•
K
F.
r.fi
viršutinio,
o už 300 VFott.
.Ąi
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įžlei to mūsų ne visa tauta.
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darbininkų

talikų
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seimas.

Lietu

reiškimo Tautų Sąjunga ir

daryti

pradėjo

vos vyriausybei yra žinomas
>-

spaudimų,

tąųtpą nusistatymas, kad pa- kad Lietuva derėtasi su len
kol .VOnius Bebųą grąžintos

LOsg
o '•'

y^ąnp^,pa^|

«ęL~ ■ a. ■

y^itiing^

ojasl

Lietuvai

jokių santykiij.

Lenkija negali būti.

kais nekeliant Vilniaus klau

su simo.

Taip neturėtų

bųti.

Prasideda pamaldomis baž- ra labai užkrės
- ' f. —- 5 • '♦ r -z

Pamokslininl^'mokyklos.' Bo^viroso. :
skelbia,
kad kilnūs Krisįaųą
.........................................
x ’ fįntojai ypatingo
mokslo

kaip tat buvo pradžioje jĮ^į-

vą pradėti tiesiogines

-

niaus.

7"

dery

’

bas. Aišku, kdd turi laikytis vendinta kuomet

>•

gn

chorisčių

įaia. ir mįlė^

k

i*®.

feet davė kjaįijyi • _■*

_

nuomenę U čia Amerikoj jie daug įdomių skambių lietu-:

ną krikščionių broliją. Kiek kovoti prieš skautus ir kitas vamoksliai, bet visų parink

lonu

lenkai ati

susiburti

organizacijas,

ir valstybines or-' ti ir gražūs balsais. Q ką jau

tikybines

vienam katalikui begalo ma

Taika tik tuomet bus įgy

. .■'4
..•'.'r

cijų jaunuomenės tarpe, kad solistai kai kurie jų yra sa

įvairių luomų žmones į vie

Tautu Sąjunga verčią Lietu

>;

J'

12^t.

kščionybėš, jungia ir suriša yra sukūrę įvaįrm organiza viškų dainelių. O solistės bei

Bet ką - Tautų Sąjunga neturi teisės

Lietuva turi daryti kuomet versti Lietuvą išsižadėti Vil

hąį

irMk X,--

ir’ šiandien,

idealai

i'

pįįęa choras, g.

Potokiop. Voldemaropa-

tautoje kilo nerimas.

>
~.r

. >: r.

Artimo neapy

katališkas ganizacijas.

į

nes

ten,

kur kanta, klasinė kova yra bol

bpkąlbąti

ąpįę

4yi

solistes,

speeįąlų mokslą ęjųsįąą Tąi

lietuvių tautos nusistatymo. taisys savo

judošišką darbą
du arba trys bus susirinkę ševikų propagandos tikslas. p! Opa Katkaųakaitę ir p. A.
..
'
s
•
—
•
grąžins
Vilnių
Lietuvai.
Paviršutiniai išrodo, kad de
Stoškiutė. Ypač Hąrtfordo
mano vardų, ten įr aš būsiu
Dėlto Kristaus mokslu
Onutė dainąvo dąųg b grąrybos bus įik tranzito įr sujų tarpe —< sako Kristus. grįstos darbininkų organiza

pa

j. E. VYSKUPAS BOČYS

sisiekimb klausimais. Taptų
'•■

peiliai; ne anuotos ir ne ki rankis apsaugoti visuomenę isiąm gtojėti

Sąjungos pakomisfja, kuriaį

■

1

.

^XįDS. jubiliejinis — pen- paskolų likvidavimo kąmisi-

is seimas praėjo su jos projektą ir su tuo klausi

bpvp pavesta ištirti i? suda

tokį šių laikų kovos ginklai, nuo viliojančių bolševikų o‘.♦M

konkretų

lyti

pląuą,

savo

užtikrina darbo žmogui pa-, balsių ir sekančios juos Su

šiaušiu entuziazmu ir pa- mu surištus naujus įnešimus. dąrbą atliko ir pasiūlė ve ką:

PARYŽIUS, — Rųgp. 28 stovią laisvę ir 7 gerovę, bet irutės šeįrųynose ir visuome-

KcPak’. ’V

^‘mu dirbti

dar

uoliau Tas padarytą.

i
• • </
•• i 1 • '
"i ♦'v*
bus atsišauktu į apskričius,

•■••vi*
.ca^pizacijos
labui.

J^Ręiinas

Šiais metais

r:

geležinkeliu.

tvarkus, turiningas ir gau- likvidavimo prisidėti. Be to,
JP
*►
■
_
_
^nutarimais.
Už tai pa- šiame seime nutarta išplėsti

2. Leisti
Nemunu.

kos užsipelno seimo vedė- organizacijos

laisvai plukdyti

Pradėti tiesiogines de

Jgįrp. Vincas Kudirka, vie- nijose.,

rybas tarpt Lietuvos ir, Len
«

iš pirmųjų LDS. organi-

Pereitame- numery

iaaįtorių, rezoliucijų ir Įneši-

jubiliejinio

seimo

Derybos,

tai derybos,

jos ir svarbesnieji
nutari kam slaptai?
idiumas. Be' to, jubiliejinio
Lietuvių tauta nesutiks,
mai.
Kiti nutarimai tilps
ja*?15 . -?c ■. ■'
t
feeįmo garbingi svečiai kunikaip paleista gandai, Klai
kartu su protokolu.
igąi A. Šmulkštys ir J. Bal
pėdos išsižadėti.
Taigi apie
......'
Neabejojame, kad atstovai
ins
užsipelnė
nuoširdų
mainą negali būti jokių de
u už; turiningus referatus sugrįžę į kolonijos įneš tų
rybų.v Vilnius buvo ir bus
ąįikų darbininkų klausi- gražią dvasių į apskričius ir
S
Lietuvos sostinė. Jokių slap
kuopas ir šešioliktus metus
tų derybų su Lenkija neturė^Vienas
svarbiųjų
seimo pradėsime padvigubinta ef*bi. "'■■■■
C'
■
tų butu
- L
‘ - ..
.
•
^ifelkalų buvo priimti bonų ir nergija dirbti LDS. labui. Be to, Lietuvos vyriausy-

j

.

/’■

______
a

pontilikalines mišias.

Mgf. pądedanų

šv.

celebruojanČio
vysk.

Būeio - asistavo

Kunigij Vienybės

Amerikos Lietuvių Katali-

kų Federacijos protestas dėl

organizacijos

b uždarymo.
laikraščių

pra

sėsimu, rugsėjo 4 d. įsakyta
^vidurinių ir aukštesniųjų bei
specialių

riams

mokyklų

uždaryti

direkto-

moksleiviu

' ateitininkų organizacijos.

Dar prieš šio Įsakymo išlįppbną tuo klausimu kan. P.
•\.

ogelis

S ‘ £X- v<

dienrašty

pasislėpusi pž

kitų

nugarų, sistematingai griau

to

kurie

susidrumsčia — ką gi dąry- žmonių,

Amerikoj

nytiniouse ir taip jau

J

ceriuose. Kodėl mes katalt- ®
kąį negalėtume paremti

vo žmonių, užuot turėti rei-

bu

abejotino nusistaty-

BW
mo asmenimis.

r*

Trečiadienio

vakarė

kun. ' Kai kada tasai taikingumas klausomybei. Gaila, kad yra

princas Wiadimir' Chika ir

Člą

visai vietoj duoti šioms dai-

svarstomi kurta ir kas padėjo stiprius kalo

taikingai

.

visi

'

griovimo pavalgėme skanią vakarienę

P. Tzebrikow.

Šv. Trejybės
visi mes
mes esame
esame žmones,
žmonės, darbo nesuprantą ir penu- įr priąyijokėme kiek tik til» |si — visi
įfaĖąUK
rusų bažnyčia Paryžiuje bu- visi mokame užsikarščiuoti. matą to.
po vietos šalia gardžių vištaVo

ilna

taip

tikinčiųjų

pat

atvyko

skaičius^ nišų

rusų,

o Bet

taktingas mūsų

nemažas diumas

draugų pran

•

’•

palaiko

tvarkų.

’r ~ r- . « *

'

Iš- tybei.

referatų.

Mums aiškinama, kad kata-

cūzų.

gręsia tofltąi w yąĮg; kų ir kwpį)t
■

;

V^Įįto yefe

--

— -7 -

•

dviejų

klausome

prezi kuris

Dėlto seimas visoj eilėj
savo rezoliucįjų Įtnųtarimų

“Ryte”

rįame pareiškė, jog rusų pa

'“Kas yra ateitininkai, tai vi■/ .Biems gerai žinoma. Jų vardas
Lietuvos padangėj jau nuo
20 metų. Jie įsisteigė rusų priecc'- spaudos laikais. Įsisteigė ir veislapčia, kol nepriklausomos
gįRaifetuvos susilaukė. Jie patys tą
V 'Idejinklausomybę ir laisvę iško&>j°Ateitininkai yra ištikimiauk ši nepriklausom os Lietuvos sūį^';nūs. Ižtikimiausi dėl to, kad jie
tiyynės meilę remia Dievu.
gSr- “Ateitininkai yra populia^ĮSigiįši žmonėse. Džiaugiasi tėvai
globėjai, jeigu jų sūnus ar
ateitininkams priklauso,
žino, kad jie eina gera ke,
nedarys bandymų su ŠVenh^Hausin, rieiitvirkans, nesikėsins

kia tėvams ugdyti sayo vai

mūsų gyvenimą ir jame' ak flSltdj jog pirmoji kuopa tą

kuose ųorų

tingai dalyvaujame. Po dvie diena užbaigė

eiti aukštesnius

jų dienų sunkaus darbo O- jusius ginčus su vietos Aps

mokslus, kad mums patiems

to ir sueina vienybėn su Ką-

žĮpnijas kūpi- kričiu ir “Darbininko” Rėtėvams reikia pasišvęsti, nes tame į savo kojįpmjas kuįii
ų
ummąu
xw

-

•• X

•

t ~~

- -•

_

• ,

»_

vaikų mokslas kainuoja. t
Pa Jjjį naujų minčių ir noro io-’dakcija.

talikų Bažnyčia.

Bevažiuodami namon visi x

”
’
’
J'
Vakare J. E. vysk. Būeys galios nurodoma būtinas rei liau
darbuotis.
su Mgr. ChąptaĮįu padare vi

zitus

Crpix”

“La

ir tų

nušvietė Popiežiaus pastan

moksleiviams

gas grąžinti Rusiją į katali

panašias

kybę.

į

vioj Municipal Building sa

didelio

mes jautėme

gurno. Bostono

dėkin-

;

katalikų vi- ;5'

suomenei ir jos vadui kun.

organizacijas, bė, o gal ir kitokios priežas

Vįrmau8kui už jų svetingu

bet

•#;-

Lietuvoj Ateiti- tys sulaikė kai kuriuos nuo mą ir tokį gražų pasiruoši

.f

Dalyvis

. *s

v

dalyvavimo.

(Ar tai jiems patikdavo ar nepatikdavo tvirtin

davo Vytautas)

erd

kurti lėje turėjo koncertų! Bedar

eiles,

sroviij

vakare

Antradienio

kalas neduoti besimokančiai

katalikų jaųnuomenęį pakeikti po ki

Paryžiaus

dienraščiui

<
l'i<’
A-v'

savo įsisenė

biau vis artėja prie Šv. Sos

(Dl. XI, 375, God. ep. Vit. p.

O

verta

buvo mą.

Lietuvos ir per Pskovą ėjo įžymi prekyba su Dor

patu.

Jam rūpėjo

1 y

—

Jog jis buvo ir gilaus proto žmogus tai liu

>X

Todėl Vytautui svarbu buvo tuos preky

bos centrus turėti po savo valdžia.

842).

“Dvasiškoji vyriausybė j atei
tininkų uždarymą pažiūrėtų (Referatas patiekiąs Pirmajai A. L. Ekonominei
kaip j prieš katalikų bažnyčią
Konferencijai, New Yorke)
Lietuvoje pradėtą ąūtbūtinę ko
Vytautas, Lietuvos Didysis Kunigaikštis, buvą. Čia taip lengvai negalės
kaip keno manoma. Konkorda YQ tai įžymiausias mūsų tautos vadas. Jis buvo
tas su Vatikanu garantuoja ka mažo ūgio, bet protas^ sąmone ir valia Jame ąptalikiškąją akciją Lietuvoje, O sireiškė augščiausiame laipsnyj. .Visus valstybės
kasgi yra ateitininkų organiza

štai ką:

darj&in

dvasinių inteligentų, kad rei

juos vėl j katakombas, kaip tai ar karas t” atsakė “taika. ”
buvo prie rusą režimo. Prasidė Tai nedovanotina klaida. Be
tą tuomet ateitininkų šnipinėji
Vilniaus negali būti taikos.
mai, gaudymai; o ai* tai būtų
/
•
.
sveika mūsų Valstybei, kur^ tai
vienybes, džiaugsmo, entuziaz
ka, glaudūs tėviški ir sūniški
mo dvasiai.”
tarp valdančių ir valdinių san
tykiai yra daugiau negu pagei
Reiškia, tautininkai užsidaujami? Juk ir dabar aukšto į merkė prieš katalikų protes
se sferose stovintieji žmonės at-1
simena tuos laikus Mintaujoje, tus ir pradėjo žūtbūtinę ko
Šiauliuose ir kitur, fcur veikė vą.
slapti lietuvių gimnazistų būre
liai, kuriems ir jie priklausyda
vo. Tuos laikus jie prisimena
su didžiausiu entuziazmu ir
smerkia rusų mokyklų vadovy
4
bę, kad neleisdavo viešai tiems
būreliams veikti.

tilpo. LDS. XV seimo re-

Lietuvos

pač p. Katkauskaitė drąsumą®

‘T

Tada p. Voldematas į Pil

—

pereitame “Dąrb.” numė-

toAtaįttoinkų

kaž kokią juodą

Mišias mūsų organizacijos reikalai. pamatus mūsų tautos nepri

sudskio paklausimų “Taika triotizmas dar nežuvo; jie la

fejšoliucija,

įr

i jeigu šiodti dainininkės, o y-

ti platesnei visuomenei baž-

Eina seimo posėdžiai. Rim na tą, kas taip sUnkįbi At

Prie tai

ir Sedilliere apsuptas.

opa-

katalikų jąųnuo- nininkėąią progos pasirodę

organizacijas.

darbą ranka,

išganingą

savo brpįių tarpe.

kupo soste kanauninkų B rot

gruodžio 10 a., isę? m.

Kr NizAcnos u
'

ir

~

ii'
.t.

.

į jonae Aukščiausiam, kad jau menės

C??'*
-M

’A.-

B"

per pakylėjimą nulinko voj e varomą akciją prieš ka

Paryžių laikė pirmąsias savo penkiolika metų dirbame Jo Lietuvoje,

bet

jpų komisija ir visas prezi-

.-j A?
%į

atvykęs

specialiai

Chaptal tuo metu sėdėjo vys

tilpo kijos.

rezoliuci

da

sų rytų apeigų vyskupas Pr. mūs visų galvos, mes dėko- talikus
Būčys

-

veikimą kolo-

3.

Tą dieną naujas ru

šventę.

.

v

1

ras visąį nebūta nuostabu,

sigailėjimu prisiminė laeiu- dpėrbj.

dangun ėmimo operavimas visų luomų. Ka

Motinas

vo

tranzitą Romnų - Liepojaųs

ąį-

'.\ A‘

galėtų pasirodyti by kurioj' dgl

susiklausymas ir ko- nffs gyvenime. Beimąs sįi

1. Atstatyti susisiekimą ir d. rusų bažnyčia šventė Difr- meilė,

visapusiai kuopas "ir narius prie skolų

buvo

parinktas dainas. Tekų-

Taigi — ne luomų kova, lįę cijos labai yra setaningas į-

Vi
^į;

išplėsti prekybą ir ekonominiai pakelti krašto ge

F£\

- *č£‘
■ž

Užėmęs minėtus kraštus pats asmeniškai

dija anų laikų Konstantinopolio patriarkas Juo

rovę.

zas II, humanistas rašytojas Pranciškus de Co-

darydavo prekybos sutartis.

mitibus, kuris lygina Vytautą su Aleksandru Di

Jo vietininko Polocke Mangirde padaryta pifc-

džiuoju ir 1.1.

kybos sutartį su Livonija panaikino ir pareiškė

Taip

1397 metais

.7

4!*

Ekonominė’ politika, kaip ir kitus valstybes jiems jog Mangirdas jokios teisėą neturėjo
Jam rūpėjo jais prekybos daryti (Būnge B. 6, N 2932-2934).

tvirtą ranka.

reikalus vedė ir tvarkę

sudaryti pačioj Lietuvoj didelius miestus kaipo

prekybos centrus.

Vilnius,

Kaunąs,

Gardinus,

Trakai ir kiti miestafkurie žymiai augo prie Vy

reikalus- pats tvąrkė savarankiai; visus susira

cija? Gi viena S tos akcijos
šakų. Paliesti ateitininkus, va šinėjimus su svetimomis valstybėmis politiniais
dinasi, ardyti katalikiškąją ak ir prekybos reikalais raštininkams pats diktavo
ciją. O čia būtų jau konkordato ir visus raštus patikrindavo; užtai Jo susirašinėlaužymas. Ateitininkai yra tieKioginiai Episkopato žinioje. I jitųuose jokių svarbesnių klaidų neįsibraudavo.
Vyskiįąi sayo aptųriteta ligi Vytautas mokėjo, apart lietuvių kalbos, vokiečių,
šiol globoju-ątėitininkus,- nesu lotynų, rųsų, lentoj, čekų, ir tatarų kalbas; tas Jo

tauto ugdė ir prekybą Lietuvoj. Vytautas geriau

padarž sutarti

yą

ju

kryžiuočiais garantuojant įu£ J®

Prūsų pirkliams Lietuvoj įr |iętuvbĮns

liams Prūsuose. (Pvoch. Kr.

Wt 1Į, 2|9)«

sia suprato'importo ir eksporto svarbą, todėl Jis

1-ūpinosi apginti nuo išnaudojimo Lietuvių pirk-

stengėsi sudaryti patogius kelius savo ekonomi

liuš ĮĮĄO syeūflitąų^ų; taip įsikišo įis Polbčke

niams siekimams.

komunikacija pre

matų ir saikų netikslumų. Kacja Livonijos pįrfe»

anais laikais buvo pigiausia

liai atsisakė pildyti Jo reikalavimus gneįftm įsa-

kybos reikalams
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Vandens

ir patogiausia; todėl Vytautas kreipė daugiau

tiks aut jų uždąryinu, nes de vė kalbų žinojiinas daug Jam gelbėjo palaikyti sanjams vyskupai savų konferenci
tykius su kaimynų tautomis. Net kryžiuočiai iš
joje 1928 m. koTo 27, 28 ir 29
d. yra pasakę: jaunimo švieti Mąlbųrgo kreipdavosi į Vytautą išversti iš čekų
mas ir dorinimas turi būtį tiky kalbos dokunąentus į vokiečių kalbų. (ProehūSka
binis. kad kataliku jaunimas tu- kroi WL Jagiello, IĮ, 24«, 247).
į; ladfl šmoriu gyvyM ^,tt
ri dėtis į savas katalikiškas; ortąją organizaeiją, taip
Vytautas Didysis buvo gilaus proto ir.tvirtos
^.‘^avjingą ir idealią, savoji lietu- ; ganizacijas, kąd <vąsiskija turi!a^dw MĮ-katMikų jauni valios valdovas. Jis savo užbriežtus tikslus tau
vyriausybė mano uždauose, kaip antai;
mo organiza&ijvsv,
«««< tos ir valstybės labui siekdavo sistematingai per
Tikrai netikėtina naujieI^P!' v ‘
Pavasarininkuose. Atcitininkuo' galėdamas kad ir didžiausias kliūtys. Jis nepa
& savo pastoracijos dalimi, kad- siduodavo jokioms įtakoms ir Jis vadovavosi
“Ateitininkų organizacijos užkata^^^^imo arganizarijos
jfedarymas būtų pavojingas pačiai

Jis pats suvažiavime ant salos Salin 1398 mėtotai JK

siai domės į Nemuną su Klaipėda ir Dauguvą su
Poloiku.
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Lietuva vedę su kryžiuočiais, kolavijuočiais ir nuostoliu^'d|^ygįntų-ir iki nuostoliai nebus ąpj
rusais.
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Eksportas svarbiausias iš Lietuvos buvo

medžiai; vaškas, kailiai, linai ir javai.
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Nei dvasiškiai nei
bei bajorai nei kiti asmenys netu
neto*

K .‘ ‘Ateitininkų uždarymas gar
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Tokių tirišaūgino šalis nė viena,

bųvų karo medicinos akade-

Kad lygio® lig svyrančios saulės nebūtų..

mijcfi Petrograde studentas gėdina.
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Kurie vainikųodavos pyptoms ir kankliais vaidilų

SoJovku

Tau kelįa širdyje jausmus nė pigius,

vyklą.
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Bet pats ar žinai, ko ilgies ir kenti?

salas,

Neužtarnauto paminklo, mąldų gal už meilę...

sritį, ties Baltosiomis jūro

ką mums tiktai čia priaugan

rungtynes

blema. Jų pažiūros į gyveni

Šeimyną

mą skiriasi nuo mūsų. Jie ki

miesto į miestą darbo ieško

taip protauja.

Jų išauklėji

mas yra skirtingas nuo mū
sų.

Bet už tai pas juos yra

daugiau energijos,

negali

Čia

damas.

Žinių

jęidnno

sarkofagą

prie
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galėtij. kaip tik i
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ir 3 valanda nakties.

Paminklas bus pastatytas

paminklą

tisinėje (bažnyčios

sienoje.

Ji

laiptai,

sudarys

granito

kongre

bažnyčia yra lietuvių ranko

kurių du šaliniai turės au-

se ir bene seniausia Vilniu

kurų pavydalą, o ant vidu

kartą

Paminklą
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bo išduodama Skysta sriuba,

kurioje apytikriai 50 mieži
nių kruopų bliūde vandens ir

keletas šmotelių supuvusios

iškaščiais; jei tos svarstyklės Pskove susigadina

statę tvirta kariuomene ir su įžymiais kąru va

tyręs Nemuno ir

tų tai Pskoviečiai siunčia jas į Rygą pataisymui

dais Mingaila ir Kareika.

jog Veliona, Nemunas su Klaipėda yra žemai

Superarbitras atvykęs ir iš

zicijas rėbgėsį pulti kryžiokus, kad atgauti ne

čių krašte. (Cod. ep. Vit. N. 543—545, p. 362.).

6. Svarstyta

tik Nemuno žiotį bet ir žygiuoti rengėsi iki pat

Superarbitro sprendimas nepatiko kryžiuočiam

jai turi padaryti viešą prisiegą ir sveriant ran

jįąralĮąuČiui. (Cod- ep. ViL N. 494; Scrip- Rer.

ir todėl jie pakėlė didžiaUsį triukšmą.

Kartais vąkrais iš

duodama maži šruotediaiduo-

kraštus išsprendė

Klaipėdos

,. Sidabro svoris tari būti sun

nos.

Vytautas nenorėdamas kariauti su kryžiuočiais

tarp pirkim sprendžia naminis teismas. 8. Pirk

tauto plapus pakėlė triukšmą ir išsiuntinėjo raš

išsprendė taikos suvažiavime Melnozoj 1422 me

liai vieni kitiems, reikalui esant, teikia pagelbą

tus į visūs Europos valdovus,
tas

(Bunge B. 6, N. 2967).

Kada PrūsaĮ drįsd^0

stabmeldĮiais, žemaičiais, totoriais ir rusais ke

skriausti Lietuvos pirklius tada Vytautas juos

tina terioti Prūsų žemes ir jog tai esąs didėlis pa

,
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Silpnus,

Polocke jų prekes,

ti, kapoja botagais.

Vasaros

tUadtai fatdigestai tarpe yra tik
viena nuomonė

§ulyg ta sutartimi Lietuvos rųbežiai

mvo ntistatyti iki įplaukos šventosios į Nemuną Prot Dr. V. Mykolai€to*Puttoo redagva

liams konfiskuotas prekes Ragainėj.

Įat prūsaį yrius savo, ir nuo Šventosios apie tris mylias iš dešinės Ne

“židinio” kaina Lietuvoje: met Kl.,
pusm. 20 lt; Amerikoje metams H50,
;
ir Jis i tsį&kė Didž. Kryžiuočių Magistrui: ‘‘Mą- mas £ridayq. Ęadą kryžiuočiai 1414 metais be pasmeSul
Adr.: “ĮMHajrs,’’ ką^ąH* Mlir* AL

jei jie grąžįs lietuvių pirk

Vytautas Lietuvoj pirklių teises kiek galėda

gistrai , tą žinai gerai jog prievartos niekas ant turiu pirklių prekęs
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kaip tai Velionę už kurią aš savo dar jiemą skolingas 1,000 grivinų. (Cod. ep. Vit
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Vytauto ekonominė politiką su Vakarais ne
mažesnės
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kraštais.- Nemunas ir Baltiko Jūra tai svarbiau
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«^kąrį»Btį aš 0BH paajTyžęs.” ({tad. ep.
>
rašte
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Jlųgistra ta s atsiprašė

tė Lietuvos prekybps kelius Nemunu ir Daugui
iva

tarp Vytauto ir kryžiuočių
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Vytautas Didysis savo gudria politika išplė
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kryžįųočių yra tėvų protėvįĮj fcęmėj Jei porĮtę
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“DARBININKAS” yra
šių dienų Lietuvos gyvenimo
^DARBININKAS” Ogdb tfaĮOrl
laisves meilę.
. .J- JS
“DARBININKAS” moko OMOMįl
priespaudos' smurto R nlekl&a Mnj
du veidniainyste.
.'C't-M
“DARBININKAS” tiesia taną
nei I švieeesnl rytojų.
- .
“DARBININKUI" visur te vięMta
rupi darbo žmonių reikalai. <
,-W
“DARBININKAS" tnrt labai itarti
savo “RADIO SYRSĘNĄS.”
'
“DARBININKAS” yra- data Irt
nių te inteligentų tatlkirtite ' *“DARBININKĄ” redaguoja M
rius PR. DOVYDAITIS.
StubSlMe kid UtMfįfti “DAMti
KĄ” patys ir UrafyUta j|
nftna Lietuvofa.
- •55
Amerikoje “Darbininkas* kai
|L20, o Lietuvoj tik 80 asserta
csntų.
’
, “DARBININKO” adreaoa? LNM
nla, Kaunas. Nepriklausomyta tOfl
Hja 3 nr. “ŽIDINYS.”
--- .. —
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pii lįagistratae j

priverstL
že- tą Vytauto reikalayimą atsakė jog Vytautas esąs
;L Jūs
Jūs norite
norite nuo
nuo manęs
manęs mano
mano tėvų,
tėvų že-

** - atlyginti iki Jis grąžius jų prekes. (CočL
(CodL ęp. Vit.

TėvynSs likimas, Jos laim<jid*ri^
laimes, jos sukartai ir bMČ* J®
siems, be abejojimo, rūpi/J
pat rupi, kad lĮpvjmSjs tat
klostėtą teisėtumas ir laisve,
pat niekišat prlėSpaodofc arta
ribota saavallavifiia su
žmonių teisėmis ii* laisve.
1
kad ir toli bodami, kad lt pla<
rių atskirti, palipti Tivyrtai
jis tikrumoj yrt — ŠltMttr t
žvagiais Joną laba! yra pravartu
slraiyti

:v.

r

Vit. N. 518, p. 251). Prieg tam Vytautas reika- manęs negali turėti; kada tu mane grąsini aš į Vytautas griežtai reikalavo paimtas prekes Įr pa
f
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negalinčius dirb

kad Vytautas? ąų tais ir ten buvo nustątyi rubežįai tarp Lietuvos

Vytautas
nitas kryžiuočių grąsinimų nęišsigando
neišsigando
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jsmas literatūros, mokslo, vtsoofflenfis
ir akademiškojo gyvenimo iliastrūbtti
mtoes&B 'BttėaMui yta didt&vtes,
ke konfiskavo vokiečių pirklių prekes.
(Bunge kad ir nuožmiausius, žygius pamatuodavo Įari- muno pusės iki jūrų liko priskirtas kryžiuočiams.
rimSansfas. idomfandas ir kiekvtanain
B. 6, N. 2992). Kada Prūsai skundėsi dėl tų at kščionijoą obalsiais. Kryžiuočiai grasindami ręi- (Rgszynski, Cod.djp. LH. p. 225, Bunge B. 4, N. prasilavinusiam žmogui ttnkamiansfas
lietuviu žurnalas. lodei vist gesknMU<
'
teufaisakyU “židinj.”
imtų prtkių tada Vytautas Sausio 4,1413 griež kalavo Vytauto suardyti Velionos ir'VilJąeą pi 263?7).
tai pareiškė jog Jis mielu noru grąžins paimtas lis.
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Mėsos visai negauna.

Galutinai

Kryžiuočiai sužinoję tuos Vy

vojus viski lqrįkščioniją£

-

4 vai.

juodos duonos. Grįžus iš dar

statys rytas Vytauto biustas.

perarbitras Makra.

ir Prūsų,

anksčiau

Pirmą

duoda

valgyti

žuvies.

Sustiprinęs savų po

kaip' rtufi

žinės ir buizos ir 100 gramų

.

Tas pilis ap

daugiau

(Katino “Darbininką

dieną. Valgis susideda iš avi

Joję galėjo melstis pats rinio stovės iš bronzo pada

sas, kuriame įspūdingą kalbą je.

Įn yii$ū|«

Taip jis 1412 metais Poloc

stovėki

nusilpę sugrįžta į barakus 2

pirkliai atsiunčia savo, svarstykles į Pskovą savo

tuojau apgindavo.

dari

daugeliui galvas.

Šy. Mikalojau# bažnyčioje. Ši granito Gedimino stulpai, iš

Rųgp. 31 d. Ukmergėj įvy

kas privalo laikyti atitrauktas. 7. Kilus ginčams Brus. 11Į, 330).

priverstinų

tremtinių.

iki 11 valandos vakaro. Kiti

=sasaBaeest=59EX*cMsaB>wnfeMfe^^

kesnis už Polocko vienu zolotniku.

gub<&

casdien nuo 5 valandos ryto

Bazili

Vilniaus

Vytautui

statyti

na iš svarbiausioj centro už- pasakė kun. M. Krupavičius. Vytautas.

savo išlaidomis.

šiaurės

kuriomis

zilikoje statyti,—nutarė pa

(Cod- ęp. Vit. N. 494).
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Štai, kaip bolševiku
V
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mdkUuve
sveiki
irstinrūs
a
'ĮUt^tšarieiuai verčiami
dirbtini

jam leisti Vilniau

sutikus

• r

katalikų
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to

damas atskiras darbas. Naų-

š. m. spalių 27 jie-

ęnN. M. KRUPAVIČIUS
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ąjgie ko didelis
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pagal

mušami, koncentracijos

dalbų,

pastatyti

lęnkų komitetui toje pat Bą-'
*

prie

Ęiekvienam tremtiniui duo

L?

koje, o, anot lenkų spaudos,

Jonas Keras

važinėti iš į

teikimas

si tremtiniai varomi privers

jąų pradėtą ir turės (mtį pa-

drąsos ir darbo progas turėtų būti vie

pasiryžimo.

-

e

r. r <* v”
yyB^jĮO

kuopos LDS. viena kitai pa

dėti.

sijos

niekinami ir marinami badu. ra

wi 1

Bet jis pametęs savo •

mūsų veikimu yra sunki pro

250 tūkstančių tremtinių VĮ-

tinai

kur

dąrba.

_
• •
Viso

✓

.r

gauti

Lf ,y|3

Pabėgęs tremtinyspa-

(“Mūsų Vilnius^’)

j.

gali

daug sąvĮŠudysčių ^$8

Per puotas tegerdavo vandenį tvrą.

dąilydėms. nėra 1

dailydė

YpMral

tracijos stovyklose yra apie tremtinio papasakojinĮ

. Kur Vytauto Didžiojo kilnūs vaikai

čioji jaunuomenė. Kaip prie darbo, gal randasi kolonija, j

jos prieiti ir ją užinteresuoti kurioje

nusižudo.

" Šii tais, kur išugdė valdovą galindą įr vyrąį

ifeife ?

sakykime,

tremtittil

bet ir šiaurės Rusijos

sakoja, kad Solovkų koncen

^7

.....
Kaįonijoją

dažnai

Labai

jūrose

Baltose

tai esamas
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Ine- bedarbių.

bai mažai teatvažiuoja.
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į

Čia darbi- $

pildyti aaVo eiles, nes ąų la
.•« A

oficialiąį ateiti

ekonominį krizį-

te.

šęvĮkų perdėtiniai pranesįU

Q kad mes tą didžiąją dvasia ir vęįęl yrikęlęl

Kažin ap matysis šie trapūs laikai

Yorke, bet nerądo reikalingu

tas.
Iš

tikėtai, gimsta vaikai,

*

4

nųžųę|

paprastai

miške, pasiteisindami ją

patys

rėdami darbininkų organiaaciją gausia nariais, mes galė- Itiętųvos Atstovas buvo New

ties ar kitij priežasčių palies

eiles ąr tai mir

moteris

ne$M

vykla dabar užimanti ne tik

mis.

At

gimimų

vaikų

rų tąrpe.

jr suteikti mprąlę paramą
galime pajudinti.
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Pergyvename dabar didi- tautiečiui, kuris jaugiau uz

retėjančias

koncentracijos sto

Jąęk

^harįųj yri R&i MtiMųtis,

gu-nuolat susilaukia naujų tume daug tokių, dalykų

mi

Solovkų koncentracij os sto

’

tame ar norime suprasti. Tū-

gali gyvuoti tiktai tada, jei

'

ištremtas į

-į iietųvys tt tiįoųų jisai

Tautą ar. organizacija te

nes jas čekistai piievarta M

ggiH ^ai? ne^iis

O kažin, kad grįžtų tie amžiąi reti

lietuviai nevisad tą suptati•

t

Įu paimti. Ėęt Įąion|||9

k

Dabar, kai meni tuos garbingus žygius,

Nors siela tėvų atminimdir kardas sudilo.,.

Vienybėje yra galybė. Mes
lietuviams ir L. D. S. organi-

koutrrevoliuęionie-

tintas

karsta delpų plojimų
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Bolševikų budeliai, bijodį

Kad lietuvio širdį minėtų d4^ ilgai.

būtĮ^i

stovyklose yra labai

siėmė, bet pernai liepos mė

Lig vartų atvertų ir draugui ir priešui vaišingai,

Kądą

kumščiavusi

Smėlingas

ro naujas problemas mums

zacijai.

Pabėgėlis prieš 24 metus

Kaip rašos ant žalio vainiko ir garbenų rūtų...

Medaus, kad daug būtų, depėtų javai,

yra sųprantąjįa,

Kalinių tarpe apib

' ‘ :

vytų.

ir nors jokia politika neuž

o&mįąi ątfjo
- ’ organizaeijcfe profesijos ir key, j
tąųtiečiąms iš anapus jūrų.
biznio žmonėms, tad labiau
Daug senų veikėjų apleido
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mW reikią darb^intaj ormūsų eiles.
Mūsų jaunimas
ganizacijoB, ąeą
feįą
tupją^ liftyo prštaffi-»
išaugo Įr smarkiai ištaųtėja.
stisiįmkwaĮ utiniai,
merikos lietuviai yra' ktai'bi- u
'
Tos visos permainos suda

kųrios-lubaĮdaugmi^'

džiąusia baime, kad nepasi

Keleivį lydėjo gerieji kęlionęs dįęvai,

Mąn priapne^

lams ir bi^ųięriams. Kięk^Įę- na-vienas pavyzdys.

Ji nusikratė r1-*
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Laisvosios Amerikos
durys liko uždarytos mūsų

iki Suomijos rupaus sk <Įi-

f

skiriama miršti, kad ir moralė parama

organisacija

Ta

miškus

met viešpatauja šiltĮųėt

Skaistęj imo ten sukurti

tą laikotarpį daug kas pasi
keitė.

Pęr

Tie broliai, tos sesės I Ęaip ryto'daina,
X

Galvojant apie galimybes

čia Lietuvą ir lietuvius. Pri

daug dar liko nuveikti.

pelkes teko keliauti 8 ętiew

r ?
laužai
*■

WtA8.

kurie lie

miniai klausimai,

faktas,

Jie laimino darbus ir smelkę balsu pranašingu.

TmĮ buyo svarstyti ekono

daug nuveikta, bet lieką ne

užginčijamas

fmmtiųiąi.

Tik šimtmečių eilei nuskintai sustingo...

valdiškas

gauti

W’ i liguainę. P^r •

pirštus, raukas ir pąi
ir tiesti kitokias žariįį’

Vaidilos ir Kriviai — jų žodžiai šventi, —

O

suteikiant žinias

m^arhųoti

darbų

jvfgS
Kaliniai, kad paklįątį<

miškę, kur yra varomi tiiihtĮ

gąĮėtti daug pa-

Čią

Ekonominė

pavyko pabėgti, laike

Įr stiprios ten buvo karžygių krūtinės...

> Pereitą birželio menesį lai
vo

Tajų .tremtiniui

tremtieji.,

Dainuoti mokėjo seni ir jauni,

progų i &kją vietų įašigąu-

Per penkiolika metų L. D.

Įjęrgyyeno ųųų bolšeyikų iŠ'

Ežeruose žuvys' knibždėjo nuolat sidabrinės.

y«» PU*®*
užimti
valdiškas

ųųma to šaltyje.

pie balsiąs Kapeias,

Ten grūdo, kaip aukso, aruodai pilni,

Betąs iš jų tę«ąuųą

yiętąs.
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Mūsų jaunuomenės
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Tedą kita ktammasi

lūs. Rimtai apsvarstę išnešė

metu

besėliais
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gali atkristi, kas yra labai
pavojingą: Sveikstant, rei
kia viską daryti atsargiai ir

pamažu. Keliantis iš lovos,
po kelių savaičių gulėjimo,
. - ?., z . :
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pasiekė gydydamas smegau- sisekimą su smegenimis kaip reikia dvi tris dienas pratin
už tai. Nėkurie gal pamanys, kad
mis. Iš triušių smegenų jis vaistais nuo nervų sistemos tis sėdėti, paskiau — moky
mes nukėlėme suvažiavimą per to*
padarė tam tikrų tirpinį val susirgimo, taip pat tiesia kė tis vaikščioti ir sėdėti kėdėj,
• -y kSfr- - .
. .
Vasaros karščiai praėjo. Dėl au Ii ir blogais norais; bet mūs išrogomosios druskos skiediny, lią į tolimesnius didesnius vėliau —- vaikščioti pox visą
pasmėkimai'gydant
drų ir sausumo daug kur nuken kavimu, tai su labai gerais norais,
Ov-- ' epileptikus.
kinio jis įtrėkšdavo epilep pasisekimus žadančius pri kambarį, ir tik gerai apsi
tėjo, bet mes, ačiū Dievui, neturė nes vakarų krašte Mass. valstijoj
tikams.
Tokie
įtrėškimai
1-2
taikymus.
Šteinachui
pavy

pratus'
—
mėginti
eiti
lau

žinomas senas, net vijome nė audrų, nė perdaug lietaus, kuopos jau baiga pairti, o mer da
nė sausros. Visur javai ir daržovės bar savo atsilankymu sudrūtino-.
igmžių medicinos laikus mėnesius būdavę daromi ko iš gyvulių, taip pat ir kan, bet ten pirmomis dieno
me. Tie, kurie arft mūs rūgos kad
užderėjo.
- - : ;
užmirštas, bet dabar kasdien ir jais pasisekdavę žmonių smegenų padaryti mis ilgai nebūti. Sveikstant
Šv. Kazimiero parapiją gyvuoja nesurengėme kur apie Bostoną,
ryM atrastas medicinos pasiekti puikiausių vaisių. tam tikrą medžiagą — sme reikia kreipti ypatingo dė
gerai. Dabar rengiasi taisyt ir ma- tegul padaro tiek naudos apskri
Ligonys
pagerėdavę
tiek
ifgenų
hormoną.
Medžiagą,
mesio į valgį, kurs turi būti
čiui, kiek padarė vestfieldiečiaiį
g&pas: “Vienodas vienolevot bažnyčią.
Pašalpinėš draugijos Šv. Kazi tai mes surengsim kas du mėnesiai
^IKitados.žmogus, nuko- ziškai, tiek psichiškai, padi- kuri, kaip pasirodė iŠ ban lengvas, maistingas, turtin
miero, Šv. Jono Evang., Moterų šiokį tokį šurum-burum. Nakvynę
fenarsų priešą suvalgyda- dėdavęs noras valgyti ir kū dymų su gyvuliais, padidi gas vitaminais. Valyti dan
Šv. Onos ir Šv. Elzbietos gyvuoja turėjome pas pp. A. K. MasaiČius,
jo širdį, kad padidėti} sa- no sVoris, pasitaisydavusi at na reflekso jautrumą ir su tis ir plauti taną, kas pa
o pietus pas p. V. Barisą.
gerai.
.
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Westfieldo lietuviai labai malo
pparsumas, vėliau širdies mintis, ligonys vėl susido judina bendrus nervų siste gerina virškinimą. Laikyti
Patartina vyrams ir moterims
^ gydydavo širdies pavi- mėdavę pasauliu ir pasida mos veiksnius. Pagamini- švariai kūno odą, vakarais
prie čia paminėtų draugijų prisi nūs žmonės. Beveik visi turi savo
dėti, nes draugijos tai geriausi vi namus,’ švariai ir gražiai gyvena.
fcįįlapelis, o pagaliau ir rydavę darbingesni. Beveik mas ir pritaikymas ištikrųjų apsitrinti šlapiu, pusiau šil
sų draugai ir prieteliai nelaimėje. Su darbais ir ten skundžiasi, kad
dėmiojoj
homeopatijoj galima pamanyti, kad page gydomos medžiagos įr sme tu, rankšluosčiu, paskiau
Pašalpinėš draugijos turėjo su blogai eina.
rėjimas
kildavo
nuo
kitogenų,
žinoma,
atveria
daug
sausai
nusišluostant.
Sveiksprincipas įgijo paradokEx-Apskrities Raštininkas,
rengę pikniką. Žmonės linksmai
kios
rūšies
(iš
triušio
paim'intensyvesnius
ir
efektingesM. Vieraitis
kų*) formą — kokią nors
laiką praleido. Garbė draugijoms
už tokį parengimą.
4 gydyti labai mažais kie- to) baltymo įtrėškimų. Rei-mius gydymo būdus, nes to
Mūsų jaunuomenė, irgi nesnau
kia
pasakyti,
kad,
pripažįs-įgalima
pasiekti
su
iš
smegeiis; tokių vaistų, kurie
džia, ypač Šv. Terekės draugija
NEW HAVEN, CONN.
ųHąn sukelia tolygius tama gera ir nespecifinė bal- Inu išspaustais syvais. Uztensurengė išvažiavimą.
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fikinius. Modemiškoji me- tymo įtaka; pastąruoju lai-Įka tik pamanyti’apie skirtu
Teko sužinoti, kad jaunuomenė
Rudens sezonui atėjus prasidėjo
vo
gimtąja
kalba
melstis.
Latvija.
Nesenai
į
Indricą
gavo siuntinį knygų. Bus ko skai bruzdėjimas, arba prisiruošimas
Žni sugrįžta įgyvendinti ku balymines medžiagas Imą pilvo syvų liaukų eksVietos lenkai netrukdė lietu tyti
buvo
nuvykę
buv.
Indr.
kleb.
r
'
prie įvairaus veikimo, kaip tai: šo
uoviškojo “vienodas vie- pradėta vartoti įvairioms,!traktų ir gryną hormon Inviams lietuviškų pamaldų, Šiais Vytauto metais visose šaly kių koncertų ir vaidinimų. Spalių
kun.
Kurliandskis,
konsulas
: Nuo arterijų sukal- net chroniškoms ligoms gy--suliną. Tačiau šie pasisekibet pernai atsibastęs iš Len se (lietuviai/ darbuojasi ir rengia 4 d., Moterų Sąjungos 33-čia kuomai su iki šiol vartotais ža Savickis ir “Eltos” atstovas
įimo ji duoda preparatą dyti.
Kemežys aplankyti to tolimo kijos kažin koks kunigas sukaktuvių paminėjimus. Bet šio pa rengia šokius su įvairiais paliais
preparatais
iš
smegenų,
jaunų gyvulių kraujo inje kolionijoje jokio visuomeninio marginimais ir dovanomis. Kaip
Dabar keistas eksperimen
Latvijos kampelio lietuvių. juos sukiršinęs ir jie per lie parengimo lietuviai nedaro? “Ti^- girdėti, tai dar pirmą kartą šioje
. nuo kepenų ligų — kepe- tas: gydant tokius sužalotais duoda vilties, kad, pavartoji
Indricos lietuviai gyvena de tuviškus giedojimus ėmę sa suėję būreliais pasikalba, bet kolonijoje‘įvyks tokie įvairūs šo
^ekstrakto, nuo inkstų smegenimis šunis smegenų mas1 gryno hormono duos
šiniajame Daųgovos krante, triukšmauti. Dėl to bažnyčiai taip ir pasilieka. Reikia ką nors kiai. Muzika pakviesta viena iš ge
sudėjimo — inkstų syvų; skiediniu, pripuolius sukel dar geresnių vaisių.
riausių. Grajis lietuviškus ir. ame
buvo uždėtas interdiktas ir daryti. »
“Tr.” Lenkų-Rusų dabartinių sie
©‘ vidurių ligi}, tam tikro ti pavyksta tik paleidus pil
rikoniškus šokius. Visi šios kolo
nų kampe, prieškariniu ter visų mylimas geras lietuvis
nijos ir apylinkių kolonijų lietu
Bmnio iš gyvulių vidurių, no stiprumo srovę, vadinasi,
minu sakant . netoli, Kres- kunigas Kurliandskis. buvo
viai nepraleiskite šios linksmos
knlhant apie ekstraktus iš kaip svęįkiems šunims/ Pa
laukos, Vitebsko gubernijoj. iškeltas kitur. Po pusės meprogos,
įgp syvų liaukų nuo cuk- sidavimas epileptiškieins ap
Pirmieji Indrięos lietuviai iš tų bažnyčios uždarymo lietu
bs ligos ir gemalų liauki} mirimams,
padidintas sme
Lietuvos iškeliavę 1898 m. viai vis dėlto laimėjo. Tik
,hormonų nuo seksualinės genų sužeidimu, smegenų
10 DIDŽIULIŲ w
Daugiausia iš Daugėliškio ir kunigo kol kas neturi. Lanko
tieš sukrikimo.
ekstraktu, vadinasi, atstato
Dūkšto apyli
ių, dabar len- juos Varnavičių klebonas
mas
reikiamon
normon.
Be
Štai kokie dabar atskira
(turinčių arti 5000 puri.)
kų okupuotų etuvos sričių, Lebedys. Dabar lietuviai tuįnirštų/ ir vėl pradėtų to įdomios ir prof. Biėro
mbšia kiekvieno lietuvio inteligenaįdomus: rus
^Beriyne) bandymų išvados,
biblioteką, kuris ukaitė
■'■■'■T"".... *....... —......
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tas gali pašalinti sunkias li
Yra sunku, arba net visai
gos komplikacijas žmogaus
negalima, griežtai nustatyti
gaivaus ir nugarkaulio sme
momentą, kada pasibaigė li
genyse. Smegenų ekstraktas:
ga ir prasidėjo taisymasis.
su nervų erzinančiu strichJei ligonį tyrinėti su Rentninu, pasirodė, gali žymiai
geno spinduliais, tai dar po
pagerinti net įsigalėjusias
kelių savaičių po, rodosi, vi
smegenų suminkštėjimo (pa
siško pasveikimo galima pa
ralyžiaus) ir nugaros sme
stebėti ligos žymių. Taip pat
genų kvaitulio (Tabes) li
klystama manant, kad už
gas, net tokiais atsitikimais,
krečiamų ligų bacilos orga
kur nieko nebepadeda manizme žūva tuoj pasveikus.
loriakuras. Taip pat ir Vie
Kad ir nelieka jokių mato
nos psichiatrijos prof. Potmų ligos pažymių, sakysim,
zlio, Wagner Jauregg sekė
karščio, bet tai visai dar ne
jo, klinikoj, smegenų prepa
reiškia, kad bacilos yra din
ratą vartoję greta malariagę. Jos gali būti susimetu
kuro ir tuomi pavykę ligo
sios kurioj vienoj* organizmo
nis ne tik- kūniškai pagerin
daly ir pasirodyti staiga po
ti, bet pakelti ir psichinę jų
kelerių metų.
•nuotaiką.
Atsižvelgiant į tai, tenka
Nauji prof. Šteinacho ban
būti labai atsargiam, taisan
dymai išaiškina lydymo pa
tis po ligos. Ypač po dides
•) Ne visai atitinkančią vyrau nio nusišaldymo ir po visi}
sunkesnių ligų, kaip antai,
jančią nuomonei.
šiltinės, plaučių uždegimo ir
tt. Ligonis neprivalo, jau
čiamojo stiprėjimo suvilio
tas, tuojau šokti iš lovos ir
PACIFIG HEALTH ORE
rodytis visiškai sveiku. Dėl
Pradėjimas šio minerališko
neatsargaus, pet greito pe
I šaltinio suteikė namuose stebėrėjimo į “sveikuosnils, liga
■ tinus rezultatus pagydyme Re-

‘ Viename specialiniame
Šatrijos žurnale . Dr.
kowskaja praneša apie
prastai gerą pasisekimą
ht epileptikus, kurio jis

✓

■

■ matizrno, Gaso, skausmų viduI riuose, Diabetes, Eczma, NeuriI tis ir daug kitų ligai. Health
■ Ore nėra vaistai bet tyras gamV tiskas mineralas. Sutaisytas

savo namuose. Parduodama su
lu kad pinigai gražinami jeigu nepatenkintas,
platesnių informacijų adresuokit PACIFIG
’ALTH ORE CO., 4329 Broadvay, Neto York

& vietiniai gali kreiptis pas M. Dusevičiutę, 366
ndtoay, South Boston, Mass.

dama juos “miatiežnikais,”
tai grafas, Ziberg-PIioteris
pardavė už 5900 rublių Indricos dvarą, matyt, ne par
davė, bet tiesįog dovanojo,
nes tokia kaina dvaro nenu
pirksi. Dėl tų Jpdricos lietu
viai gerbia jo atmintį: ne vie
no trobą puošia jo paveiks
las. Iš'pradžių į Indricą nu
sikėlė 10, jaunų porų: Milašiai, Baranauskai, Nagai.
Varnai, Natkevičiai ir kiti.
Ir iš to šiandien vra
susidar
rę per 200 lietuvių. Visi se
niai tebegyvena ir yra sulau
kę ne tik vaikų, bet ir pali
kuonių — anūkų. Dar lietu
vių gyvenama ir kaimuose,
būtent, Bindaru, Spalviškių,
ir keliuose viensėdžiuose.
Aplinkui gyvena katalikai
gudai ir lenkai. Lietuvių ma
žuma. Tačiau pamaldas baž
nyčioje lietuviai buvo iško
voję, tik gudai turėjo lenkiš
kų klausyti, bet lietuvių pa
vyzdžiu ir jie susirūpino sa■ J

"ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas
laikraštis.

buvo rengiami šokiai eka L. R. K.
S. A. pavienių narių pusiau su pa
rapija, tad ir mudu su K. Lekeeku
važiavom, kad gautume pakratyti
savo senas kojas. Rytojaus dieną
įvyko eks Bostono apskrities su
važiavimas. Oras buvo šiltas, per
tai publikos neperdaug susirinko
į šokius, bet pagal didumą arba
skaitlių lietuvių daugiau nė nega
lima norėti. Susirinkusieji gražiai
linksminosi ir dvyliktą valandą
ramiai išsiskirstė į namus. Ryt die
ną nuėjome į lietuvių' bažnytėlę
10:30 vai. Bažnytėlė labai graži.
Choras gražiai gieda. Klebonas
kun. S. Vembrė pasakė gražų pa
mokslą. Po sumos tuojau prasidė
jo eks apskrities suvažiavimas 12
vai. Kun. S. Vembrė sukalbėjo
maldą ir pasakė gražią prakalbėlę.
Taipgi pasiuntė telegramą J. M.
Springfieldo vyskupui OTarry apie mūsų konvenciją. ,Garbė jam

ros, mokslo, .visuomenės ir akadamiš.kojo gyvenimo žurnalą, nup
pat jo leidimo pradžios. Bet “ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis,
ir tiesiog būtų nedovanotina, jeigu kuris inteligentas,, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur
begyventų, jo neprenumeruotų įr
neskaitytų bent nuo 1930 metų
pradžios.
‘ ‘ židinio kaina Amerikoje: met.
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.
Adresas: KAUNAS, Laisvės A-

Įdomi knyga “Kalėjimuose pas
bolševikus.” Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į Ameriką. Kreipkitės adresu: Kau

nas, Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir
nemaža—160 puslapių.

Eina septinti metai kas mėnuo
32 pusi, didumo.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats
pirmas tam darbūs — tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
yra visai nesunku ir nebrangu,
štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti.
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę) užsakyk jiems “žvaigždu
tę,” kuri^kas mėnuo jiems duos įdomių skaitymėlių, įvairių žinių,
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau
malonu, kai vaikas skaitys it
džiaugsis.
Tik paabndyk — mūsų nerfigosi.
Juk visai maža kaštuoja — vos 4
lit metams.
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit metams. Užsienyje 8
litai metams 4 litai pusei metų.
Priedų duodama loterijos bilie
tas.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori Žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIRVAr’ o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
tisą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinisAmerikos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, Sale žinių iš viso pa
šuolio mo:erų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai : 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Natnų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir Įriti.
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
b “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

“MOTERŲ DIRVA"

93M fV. M Strerf,

CJUcogo, Rl
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radą gatvėmis. Į Sp. Bostoną su.
važiuos įš įtfontello, Nprwood,
Stoughton ir kitų miestelių ir baž
nytinėje salėje susigrupavę eis į
Boston Cornmen. Į Cąmbridge pu.
yažiuos iš West Lymt, Lavrence,
powell, Nashua, ir kitų kolonijų
ir eis į tą pačią vietą. Ant Bos
ton Common persigrupuos įr fyęnjįrąi eis į-šv.’ Kryžiaus Katedrą.
Nutarta paimti du benų: vienas
bus So. Bostone, o kitas Cam-

Pereitą sekųiadieiny šv. Petro
bažnyčioje prasidėjo “Sunday
School.Šv. Tėvas savo žodžiais
pasako mums, kad “katalikiškas
auklėjimas prasideda namie pas
tėvus.” Namie vaikai girdi pirmus
žodžiui nuo savo tėvų įr čįonaį yra
pradžia jų mokslo ir auklėjimo.”
Tėvų pareiga vaikus išauklėti ge
rais katalikais.
Stiprų tikėjimo
pamatą vien tik namuose galima
Vyriausių maršalu išrinktas Vin
vaikui duoti
,- .
cas Kalinius.
Šeima yra vieta, kur vaikai dvaSusirinkimo dalyviai pasiėmė tįsišką auklėjimą pradedą. Pirma
kietų | koncertą ir Vytauto žeųkmokyklą vaikę yra šeimoje.. Tą
Jelių. Kiękvienam, kuris pirks tibrangų turtą tikėjimo vaikai įsigi
kietą į koneertą duos Vytąuto žen
ję nuo savo tėvelių, kurie ir senat
klelį dykąi. Ženklelius pardavinės
vėje jiems duoda stiprybę nuliūdi
ir atskirai po 10 centų.
mo valandose. Tad tėvai turi ra
Dalyvaujantieji parodoje ir tu
ginti savo vaikus ir vesti juos į pa
jintieji ženklelius gaus visur pir
mokąs bažnyčioje. Vaikiu augant
menybę.
'
jo mintys platinasi ir jis nori dau
Iš raportų kun. J. švagždžio ir
giau sužinoti apie tikėjimą. Tas
varg. M- Karbausko paaiškėjo,
šaltinis kur jis gali tą mokslą pa
kad programoje dalyvaus 10 cho
sisemti ir. yra sekmadieninė mo
rų. Bendram didžiuliftn chorui va
kyklą bažnyčioje.
Tėvai duodą
dovaus komp. J. Žilevičius.
pradžią, o mokykloje visi dvasiški
Chorai giedos katedroje ir sve
dalykai yra paaiškinami fr išdės
tainėje.
tomi. Tėvai blogą vaikams nieka
Katedroje pamokslą pasakys
dos nevelina. Mokykla yrą vieta,
Tėvas marijonas kun. Petrauskas,
kur mokina tą patį ką Kristus gy
neseniai atvykęs iš Lietuvos. Pa vendamas ąnt žemės inokino. Jis
laiminimą suteiks J. E. kardinolas
mokino mus kaip reikia! Dievą gar
O’Connbll.
'
.
binti, tarnauti ir Jį mylėti Die
vas reikalauja įš mūsų, kad mes
ir kviečiami kalbėti senatorius i
Į naudotumės proga pramokti dau
David Walsh, gub. Allen^ majoras I
giau apie Jį, nes ateis diena kada
Ciirlėy ir adv. Milleris.iš Woree&-

SnSHhRhnAdiIy^svtriwiteųdttrbščiansieji asmenys ir jų vadai ku
nigai F. Virmauskis. J. Švagždys
įr F. JuŠkaitis.
Visas darbas eina gražiai ir en.
tuziąstingai. Plačioji visuomenė
Šį gražų ir kilnų mūsų darbuoto
jų darbą turėtų paremti, nes tai
jjlaroma visos mūsų tautos vardu.
Tad kviečiame visus kuo gali pri
sidėti, kad spalhj 12 d. padarytu
me mūsų išeivijos istorine diena.
Tą dieną visi lietuviai turėtų iš
eiti į paradą ir dalyvauti iškilmė
se.
■

hurėsimeŲūųtt

l’rot. Raštininkas — KazyS Rnstto|a
446 E. 6th St, South Boątmt MM
Fin, Raštininkas — Juozas GusbvuSą
^27 Tampa St., Mattapau, Masą
Jždlnlnjtaą — Vincas Kallšius,'. '.
67 G Street, South Boston, Mėąir/
Tvarkdaris — Petras Gelešinls, i.: \
14 Vlųton St, South Boston, MMf
Draugijos susirinkimai būna kas pirą
nedėldienl klekviepo mėnesio 2 &į
po pietųt Parapijos salėj, 4fl2 Efe
Seventh St, So. Boston, Mass.

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES <
PAŠALMNĖS DRAUGIJOSE
VALDYBA '

lįus atlaiąus visiems vąikams, pur
ne lankosi ‘ ‘ Sunday Scbooi. ’ ’ Tai

nesunku vaikams vieną valandą į
savaitę ateiti pasimokyti apie ti
kėjimą. Tėveliai turėtų nusistaty
ti, kad vaikai eitų į mokyklą ir ąpie tikėjimą giliai žinotų.
Proxy

SMULKIOS ŽINUTĖS .
Antradienio vakare po misijų
pamaldų įvyksta Lietuvos Dukte
rų Draugijos susirinkimas reika
lui jubiliejaus visuomeninio apvaikščiojimo kus įvyks spalių <12 d.

PASIBAIGĖ tarptautinis
KOOPBRATOHNKV KON
GRESAS
Vienoj

PA8MZBKČ KAžKbZt’ ttkį. fe.
LonddnG^.

pranešama,

kad

hitibš

įtakingas

De Pigąro, kurį tūkstančiai

žmonių Sukuro srity gęrbįa,

kaip šventąjį, pasmerktas 10

metų kalėti ir sumokėti 2,000
rūpijų pabaudos Už ginklų į-

sulaužymą

ir

žmogaus sekvestravimų.

tątitaj,

kongresas,

užsie-

tižiau

13-tas

kooperatyvų

kuriame dalyva

už

Pi

gyvendami ukrainie- bių.

Statistinėihis žibiomis, 192^

ro suareštavimas ir byla bu?

tyvų

vę panašūs į pasakojamų iš m. Vokietijoj studijavo auk

Kongreso

didmenų

diskusijų

bendrovei

į-

į

kurti ir labiau suartinti koarabų “Tūkstančio ir vienos štosiose mokyklose 5917 svę- operetinių bankų veikimui įnakties.” Piras gyveno tvir timtaučių studentą, Praųeū—
“
- vairiose
šalyse.
Paaiškėjo^

_ -

tovėj,

apsuptoj

rijoj 14,368,

aukštų kai

i

-

Didžiojoj Irį-

tamjogūltJS

rių. Jis Buvo apkaltintas 27

punktais,

Jungtinėse

tačiau nuo žmog

jau tiek turi lėšų, kad nega

- • -4^ Jįjį-£-

raeųos reikalams ir dėl to ga

Prarieūžajbs 'ifniveršite-

itų.
•

NAUJAS LIETUVIŲ

LAIKRAŠTIS

kad i kooperatiniai į bankai

li ' rirsuvartoti. vietos koope-

kaltinimo Iširto iš

teisintas.

ŠV. KAZIMIERO B. K DR-JČHJ
VALDYBOS ADRESAI ; h

vo 554 delegatai iš 35 valsty-

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Freącott St, Beadyille, Mąsa./',
čiai neabejotinai kovos
sg svarbiausieji klausimai bu LUTUV. DUKTERĮ DR-JO> Vlce-Plrmlnlnkas — J. Marke11onfi ,.;
140 Bowen St, So. Boston, Ms*'. >
lenkais dar labiau, kad gale
vo: Į) suartinimas vartotojų
Raštininkas—Vincas Paplausku
PO GLOBA MOTINOB ŠVO l'rot
116 Bowėn St, So. Boston, Ma«.
tų grįžti į laisvąją Ukrainą. įj. žemes ūkio gailintojų beit
Fin. Raštininkas — M. šeikis,
^-7-.
VALDYBĄ
■
IĮdram
i
L.
».
: L: k
i
256 E. Nlnth St, Sa Boston, MaĄ
kooperatyvų
darbui,
Pirmininkė — Teklė Aš&enskfenė,
Kaslerips — F. Grep<įeUs,
G St, ^o. Boston, ^ąsp.
KURIUOSE UNIVBMITETUO- 2) kova sų narių įsiskolini Vlcė-Pirmfnlnkė
237 W. Fifth St, 80. Boston,'MmįL'
— F. Zaleckienė,
Maršalka — J. Zaikis,
. •
448
Cambrldge
St,
Cambtidge,
Maso
7 yvinfieių St, So: Boston, MaĄį.?
88 STUDIJUOJA DAUmu
vartotojų
bendrovėse. Prot. Raštininkė — Ona Siaorlenė,
Draugija laiko susirinkimus ka« flhtrtj
«3 E. 7-th St, So. Boaton, Mass.
GIAUKA SVETIM
Taip pat padaryta realesnių
nedSidienį kiekvieno mėnesio FaraM
Telephnne South Boston &422-R.
jos salėj, 492 E. Seventh St., Šonit
TAUČIŲ
Žygių tarptautinei koopera Eini. Raštininkė—Marijona Markooiuto
Boston, Mass.
' 664 E. Elghth St,- 8o. Boston, Mase,

musulmonų viršininkas Pir

statymo

ffttf didelė &riiuda di

— IŠ Ramčio’dęlęi

"

Buenos Aires pradėjo ei
ti naujas lietuviškas laikraš
tis “Švyturys.” Laikraštį
leidžia Argentinos lietuvių
katalikų šv. Kazimiero ben
druomenė. “Švyturys” ža
da eiti tautiškumo obalsiais
ir ypatingai nipintis vietos
lietuvių gyvenimu ir reikaais. Laikraštis bus savaitinis.
Dabar Argentinoj išeina
jau penki lietuvių laikraVV’ •
sciai.

lį dalį tų atliekamų lėšų per
p - -’i.
(ų tarpe daugiausia svetim duoti tij šalių kooperatyvų
taučių lankomas Paryžiaus bankams, kur trūksta kapi
Sorbonos universitetas.
talų arba jie brangūs.
-a . -

Tarptautinės kooperatyvų
KUN. SIMANO PAUTIENIAUS
sąjungos pirmininku išrink
STIPENDIJŲ ĖONDAS
tas jau trejus metus buvęs
tos sąjungos pirmininku suo
mis Vainio Tanner. Nuo Lie
tuvos kooperatyvų į centralinį komitetų išrinktas prof.
Šalčius.

iždininkė r- Osa SianiuUutė, .<
. 105 West frm SU 8®, Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona MizgirdrenŠ,
1512 Columbia Rd., 8o. Boston, Mass
Kum Globėja — Ė. Janušonienė,
1428 Columbia RtL, So. Boston, Mana
Dpmgtją sava susirinkimus laiko kas
antrą irtarųipką kiekvieno mėnesio,
5:86 vat vakare, pobažnytinėj avė.. tąlnėj.
. i
Visais draugijos reikalais kjtipkitCB
yaa protokolų raštininke, '

-J>, s&S’**

ijj AjėeuM-i uy.irį-uii-j.■M.V’J JP ■*

PARDUOSIU PIGIAI
Dviejų ir šešių šeimynų namą
So. Bostone ant Ketvirtos gatvės,
kadangi užpuolė reikalauti visus
pinigus atmokėti morgieiaus ant
namų Dorchester. 12 Mellen St.
Tel. Talbot 8794.
(S.-3)

-TIKRAS BARGENAS
2-jų šeimynų namas, $70.00 į mė
nesį įeigų. Bhmė, vaisinių medžių,
44,112 pėdų žemės (v^ąkrąp) ga
lima išdirbti Reikalinga pinigų.
Apžiūrėk ir paduok pasiūlymą.
Kjeipkitės į “Darbininko” Adm.
(R.-30)

Katfkd#; 1922 metais mi
rusio PhiJadelphia, Pa. mie
ste Amerikoje kun. Simano
Pautieniaus fondas apie 1
milijonas litų, kurio nuošim
tis skirtas studentų stipen
dijoms ; mums tenka patirti,
kad mirusiojo testamente esą aiškiai parašyta, kad sti
prašome kreiptis dėl visą informa
pendijas jis skiria lietuvių
cįją “Darbininko” Adminiztraci
universitetui Vilniuje lietu Spalių 11 dieną, Švedų Ameri jom
UKRATNTEČIAI NETURI
viams studentams katali kos Linijos nauju motorlaiviu M.
VIETOS SAVO TĖVYNĖJE kams. Kas dabar naudojasi S. Kungsholm išplaukia lietuvių
Ukrainiečiai lenkų spau kun. S. Pautiebiaus stipen lietuvių ekskursija į Lietuvą, per
mūsų nuosavą uostą Klaipėdą, šiosl
džiami nebegali mokytis Sa dijomis, mes nežinome, tik ekskursijos palydovas p.. J. V. Avo gimta kalba aukštoje mo galime pasakyti, kad Vil-‘ domaitis, Lietuvos Šaulių Sąjun
kykloje ir dėl to priversti niaus lietuviai, katalikai stu gos spaudos atstovas, kuris išbu
emigruoti į užsienius moky- dentai tų stipendijų negau vęs apie tris mėnesius Amerikoj
na. Reikėtų mirusiojo valių grįžta Amerikon.
Ši ekskursija tuomi garbinga,
asmenys. Pasirodė, kad tai buvo vykinti ir kun. S. Pautie.
kad
jos dalyviai suspės parvykti į
Pranas Jonaitis ir Jonas A Kašė
niaus stipeųdijį fondų skir iškilmingiausią Vytauto Didžiojoj
ta, kaipo mortgigieriai.
iškilmių dieną, Kaune spalių 27 d. j
Policijos stoty 6 per keletą kar ti vilniečiams.
v

Kaip tas visas ikiaiškįs paduo■du

pasibaigė

tarptautinis

tų klausinėjant Jonaitis esą prisi
pažinęs, kad jis buvęs Kašėtos pa
samdytas pagelbėti padegti. Jis
sakęs, policija sako,'kad Kašėta
pažadėjęs jam duoti taur tikrą su->
įną kuomet iškolėktnosiąs inšiurancc.
Kašėta, sulig inspektoriaus Reardon pareiškimo, prisipažinęs kąd
jįs su Jonaičiu popierines bages
tiną. .
— |ap. su gazolinu name padėjęs, bet už
ginčijęs, kad jiedu padegę namą.
\ Policija padarė ihiveštTgačiją ir
jado, kad pirmą mortgičių turi FbPereiti leitadleny Nh> .jtoras deral National Bankas ir namo sa
Meturiiį Seimų han^ 1T6
ą-th vininkas esąs Povilas Libikas, gyv.
/'u
256 E. 9th St.
St.
KAS YAMBTS PINIGU8
Du gaiarininkai pavojingai ap- ' Bet Libikas aiškinasi, kad jis ne
ATSIŠAUKITE
degė.
be gesindami ir ašluoni kiti’ sąs to namo savininku. .
pąa Joną Zaparacką. Radau ant

SUnlftrd Str arti North Stotfomlaptroško.

Pirmininkas — V. T. Savickas, i'
45Į E. Seventh St, So. Bestos, MąįįA
Vice-Plrmlninkas — A. Naudžlunas, :
885 E. Broadway, So. Boston, Maat
Prpt- Raštininkas — V. Tąmoltanaa, S
40 Marine Ri, So. Boston, Masą,1 y
Fin. Raštininkas — D. Lingeviėtua, <
62 Adąms St, Dorchester, Mm*.
Kaslerius — P. Kleponis,
. ’ ' jK
266 Bolton St, So. Boston, Mate., ’v
Tvarkdaris —. J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston. Mate. ’.'
Draugija laiko susirinkimus kas antrą<
pirmadieni kiekvieno mSneslo 7^
vai. vakare, pobažnytinėj
*
a?
Fifth St, So. Boston, Mass.
•

knygąs,

žudystes

PRASIDĖJO MISIJOS
Vaikų sekmadieninė mokykla —
Sekmadieny 7 vai. vakare misi-1 Sunday School prasidėjo sekma
jonierius kun. Petrauskas marijo-l dieny po pietų. Vaikų ir mokyto
pas, pesejiiai atvykęs iš Lietuvos,'I ji} pribuvo daug. Toliau jų bus
pradėjo vienos savaitės dvasines I daugiau, beabejo.
jnisijas moterims, Šv. Petro bažny-1
Šioj. Gerb. misijonierius turi dide-1 Sekmadieny nors būta keli išva
lę iškalbą ir platų prityrimą pa- žiavimai, moterų j savo misijas
inokšiininkauti. Įžanginiame pa-1 prisirinko pilna bažnyčia. Jos vi
moksle jis vaizdžiai išdėstė misijų I sos 'didžiuojasi misijomis.
reikalą ir naudą.
Bažnyčioj^ paskelbta misijų
Šį vakarą atsidaro vakarinės
tvarka maždaug šiokia: Rytais šv. mokyklos. Daug lietuvių papras
mišios bus reguleriai laikomos va- tai lankosi į Bigelow Šchool.
landųmįs 7:30 ir 9-tą. Neilgas pa
mokslas bus sakomas 9:30. Išpa
Šį vakarą vėl bus prof. Žilevi
žintys bus klausomos kas rytas. čius į visų chorų praktiką, kurs įVakarais 7:30 vai. sugicdama gies yyksta 8 vai. pobažnytinėj salėje.
mė. Seks pamokslas, rožančius, li Visi choristai įr jų vadai kouoliautanija, palaiminimas, daiktų šven sia veikia, kad tik giesmės ir dai
tinsiąs ir išpažinčių klausymas.
nos gerai pavyktų per ateinantį
Po moterų misijų bus dat po iš-1
tisą savaitę misijos vyrams, inerTrečiadieny prasideda Panelės
gynoms, vaikynams..
Sekmadieny per visas pamaldas Rožančiavos mėnuo. Nuo tos die” i lapkričio antrai dienai kaip
gerb. mfetobieritts įr vietiniu klebo- lįos iki
D taip |r ntftaų bažnyčioje bus
paa kvietė visus lietuvius šia išga visoje
kalbamas
ppžąpčitis, sKaįtoma lita
nymui patogią proga r- šv. misinija ir maldos prie šv. Juozapo. Vi
joĮnįs p^inąųdotL
Misijoniėrius yra išsitaręs, kad siems katalikams yra progą šiuo
jis trokštąs pagelbėti ir tiems lie- gražiu būdu pagarbinti Difevo mo

*•

Pirmininkas —' Jopas L. PėtcąmMįArįl
24 Thoma8 Pvfc So. Rostoą, M«a|
Vice-Pinniniufcas-Juozas JackeviaS

publikonai, 165 demokratai ir 1
darlMlkįninkajs. kiuom rašymu

komiteto Vytauto Didžiojo ir Vii?
niauš yądayfoĮo jm^ąktuvin reika
lu.
spalių 12 d. daryti pa.

: ‘j* ■#

DBJOg VAUiYB^ ^

Atsakymas: Iš 96 senatorių* 56
yra republikbhai, 8$ deiaiėikraiai ir
1 daįįo-ąkminteik. Autuvų Bute
yra 435 pariąi.
tą, 266 yrą re-

Federacijos Apskrities rengimo

■ -■

ŠVENTO PETRO IR POVILft,

T. O, New York^ity

MASKVOJ VISI VAIKŠČIOS
' BASI
Bolševikų išleistas

įsaky-

Tad visį, kurie manote šį rudenį
šplankyti Lietuvą ar joje apsigy
venti, važiuokime rudenine eks
kursija spalių 11 dieną, su p. J. V.
Adomaičiu priešaky.

mas iŠddoti t&įo riėiių ba

Turistai

darbinin

tų porų

Tuo būdu bati^s gaus

kams.

tik apie 300 tūfatšnčių žmo
nių, o Apie 2 milijonu &nor

tai

vistiekl-dafbihirikai

neįstengs nusipirkti, 'nes Vįėį

na pora kainuoja vieną treč
dalį

a

darbininko

mėnesinės

tu
fe
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PLUMBING ir HEATtNG '
P0WER8 MEHEGAN 00,
500 Bro*dway
TeL S. B. 4599 — Milton 6211

VIZITĄ I KAM
Ant Vietos ir ApyBnkl
Atsilankyk. parai?*

jei kui atei^'balus pifk-

ti,

PER DU METU
IŠMOKĖTI

r

■

B
BROOKLYN, N. t.
Įgp ’ ■

vakaras suruoštas Lietuvių Lais
vės svetainėj.

^Rugs. 21 d. Karalienės Angelų

Parapijos choras po vasarinių
atostogų pradėjo praktikas. Šia
me sezone choras numato suruošti
bent keturis vakarus:' du linksmaus pobūdžio ir du rimtus. Daug
lengivau chorui būtų savo veikimų
išplėsti jeigu chore būtų daugiaus
narių. Nors nemalonu, bet reikia
pažymėti, kad Elizabeth’e jaunimas tautiniuose parengimuose da
lyvauti vengia.
O jaunimo yra
daug ir gražaus. Čia greičiausia
bus apsileidimas tėvų, kad nesiun
čia savo vaikų prie choro.

1

KIEK KATALIKŲ DALYVAUJA ra 31,418 su 1,521,710 moki
nių. Labdarybės darbams
MISIJOSE
tarnauja: 691 ligoninės, ku
*
;i;

.
“Propaganda Fidei” or-.8,032 mok. Viso mokyklų yganas “Misiones Catholieae’ 479,955. Mirties pavojuj pa
neseniai pranešė>tokių sta krikštyti 655,607.
įŽ^Ap^albėjus bėgamu^ reikalus
tistinių žinių apie katalikų Visose misijų šalyse yra
tartasi-spalių 9 d. reikalu. Pasiromisijų būvį.
45,826 bažnyčios, bei koply
džius. kad prieš spalių 9 d.r visi
pedėldieniai užimti paminėjimais,
u Misijų reikalams tarnau čios. Bet tik 13 proc. jų tu
f^i visas reikalas palikta toiimesja 500 su viršum kunigų, ri po 500 lankytojų. Vieti
W»m laikui, g: spalių 9 dietą-nubrolių bei seserų institutų. nius kunigus ruošia 103 di
tarta užprašyti šv. mišias, kurios
Misijų personalas susideda delės ir 206 mažos kunigų
dus Karalienės Angehj bažnyčioje
minimą dieną.
Rugsėjo 18 d. pas muz. J. Žile iš 12,952 kunigų, 5,110 bro seminarijos.' Pirmose moko
^.Raginta, kad Rūgs. 28 d. visi lie- vičių įvyko apylinkės chorų vedė
lių, 28,112 seserų. Šie as si 2,495, antrose—7,476 klie
titviai važiuotų į Dester Park. jų suvažiavimas. Tartasi dėl D. L.
rikai. Katekistų mokyklų ykur buvo švenčiama Vilniaus va- K. Vytauto ir Vilniui vaduoti mens darbuojasi 374 bažny
£avimo šventė. Tokias šventes ža- šventės rugsėjo 28 d., sekmadieny, tinėse provincijose 81 šaly ra 638 su 15,896 mokiniais,
dama rengti kiekvieną metą tol, Dezter Parke ir dėl 5 d. spalių baž je, ir apimančiose 51 tautą. normalinių .-mokyklų 156 su
SĖol Vilnius bus Lietuvos priešų nytiniam paminėjimui Vytauto, šv.
Toms provincijoms vadovau
Patriko katedroje, New Yorke.
ja 281 vyskupas ir 91 apaš
Abiejuose parengimuose diriguos
muz. J. Žilevičius. Šiame suvažia tališkasis prefektas. Be to,
> y;03
vime dalyvavo šie vargoninkai: A. katalikų misijose darbuojasi
Visminas, Stanišauskas, Brundza, didelis skaičius nedvasiškių:
į?
v* Ij U O
I A’A’KY t* B
K r M
Dulkė.
51,507 katekistai, 38,678 mo
Plačiai žinomas Brooklyno cho
'a
jY ą
Į ipĮ
FFyi ;<> E g tliVA <
kytojai, 25,684 krikštytojai. Iš viso, 446,214 ateivių įrų tarpe Jurgis Stačiokas laikinai
apsigyveno Elizabeth’e ir studi Misijas aptarnauja 226 gy leista į šia šalį pereitais fis? "jclii«?x»
juoja vargoninkavimą pas muz. J. dytojai ir ligonių slaugyto kališkais metais baigiant bir
Žilevičių. Apvažiuodamas į Eliza- jai.
želio 30 d.,-1930. Iš tų, 241,beth’ą atsivežė gražius 8 balsų
Bendras misijų šalyse ka 700 buvo imigrantai ir 204,vargonus, kuriuos gerb. kleb. J. Si
monaičiu sutikus pasistatė parapi talikų skaičius yra 13,345,- 514 neimigrantai. 272,425 at
jos svetainėj.
373 : Europos srityse 1,041,- eiviai išvąžįavo per tą patį
Ši kolonija organizuotai ruošia- 899, Indijoj ir Birmoj 3,- laiką, tokiu būdu metai už
si dalyvauti 5 i spali, šv petriko 172 340 Indokinijoj 1,237- sibaigė su padidėjimu iš
katedroje New York baznytmia..
. . .'
me Vytauto paminėjime. Manoma
Kinijoj 2,373,677, Afn- 173,789 atdįių šioje šalyje.
vykti dekoruotis autobusais, pana.- • koj 3,202,993, Malakoj ir Or 1929 m. padidėjimas buvo
šiai kaip buvo važiuojama birželio ceanijoj 596,534, Amerikoj 226,829 ateiviai. - •
./<
y?
• ^-3 1, į Vytauto paminėjimą, “Dainos
2,280,541.
M-,
Abelnai, imigracija iš Eu
įer. salėje, Didžiojo Nevr Yorko
Fftder. apskrities įvyko mitingas.
(Jąlyvavo virš 20 draugijų atstovų.
Mitingą atidarė p. Krušinskas
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Šventėj,” Carnegie Hali, automobilais ir autobusais. Tuomet buvo
vadas kleb. J. Simonaitis, lydėjo
policijos būrys, kad niekur nebūtų
gražaus demonstrantų busų su
trukdymas.
'-r

'

DR. BLADAS K. VENCIUSk
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arba 14.1% kaipo gyventojai
nekvotinių šalių; 32,105 arba
7.2% vyrai, žmonos, ir neištekėję vaikai Amerikos palie
čių; ir 27,991 arba 6.3% tik
pervažiavę per šalį. Kiti 11,725 arba 2.6% inėmė 6,389
svetimų šalių viršininkus, 1,902 studentus, 1,340 ministeriai ir profesoriai ir jų žmo
nos ir neištekėję vaikai ir t.t.

26,569 arba 43.2%.
z*

•

——£

Spalių pamaldos

’ ^Apreiškimo bažnyčioje spalių
ttėn. pamaldos bus kas dieną. KaaBenčs Angelų bažnyčioje bus
iktai trečiadieniais ir penktadieiiais 7:30 vai. vakare.
Ipi" " •
O* '
&■'

Maža žmonių teturi progos ne?
paprastiems didvyrių darbams;—jM. Pečkauskaitė.

■ .✓*'

legijos studentė S. Navikiutė. Prie
šios organizacijos priklauso didelis
būrys jaunuolių, daugiausia mer
gaitės, turi kasoj $400 ir mano iš
parapijos išnuomuoti gabalų tu
ščios žemės ir ten įtaisyti tenisų, o
ateity mano net savo namus su
skaitykla ir sporto rengimais įsi
taisyti. Sveikintinas dalykas ir vi
sapusiai remtinas, tik gaila kad nė
vienas narys nepriklauso prie baž
nytinio choro. Gal ateity susipras.

EUZABETH, N. J.

Fernand

o 164,667—1929 m. sulig

ra susiorganizavę { Alumnų orga

-

savęs. Ji įkvėpia pagarbos, susižavėjimo ir meilės.
5. ĮJr/

Metinė kvota“ sumažinta

Fbrgio par. salėje C. Brooklyne.
B®/"
w nizacijų, kurios priešaky .stovi ko

Ibrooklyn, n. y.
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kurs spindi šventųjų gyvenimuoIš 446,214 ateivių visokiij se, nesvyruokime jos pavadinti
kliasų įleistų,' 141,497 arba heroizmu. Kaip ji nuostabi ir mar•
. • . . 2 31.7% atvyko po imigraci Joni! Ji padaro jauno žmogaus
žvilgsnį malonų ir gilų. Ji apšvie^
ir Šiaurinės Airijos, padidė jos įstatymu iš 1924 m. kai čia jo reikšmingą kaktą. Ji apZ^lfe
jo net 54.8%. Didžiausias po kvotiniai imigrantai; 99,-' juosia jo veidą jau nežinau kokia
sumažėjimas buvo Skandi 154 arba 22.2% sugrįžtantie- aureole. Ji išduoda save balso.. M
navų šalių nupuolė nuo 17,- ji gyventojai; 70,823 arba gryname tembre ir manierų nuo- %
girdome. Ji malone nudažo visą
379 iki 6,919arba 60.2% ir 15.9%4aikini svečiai; 62,919 jo asmenį. Ji skleidžia iš savęs
mistišką kvapą... Ji traukia prie. M
Vokietijos nuo 46,751 iki

■

'" žinion

iki 153,714 .po tautinės kil
mės planu. Skaitlius kvoti
■įhir*...... ..........
nių imigrantų buvo 146,918 Td. Stflgg 5043
Notary Public
— 1929 m. sulyginta su 141,M. P. BALLASINC.
497 — 1930 m. sumažėjimas
BIELIAUSKAS
iš 3.7%. <

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBSTI DARBININKUI SURASTI
KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS
iŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ
/

X

/

X

:—r—

Graborius ir B^laamūOtojM "

Pereitais metais daug at
eivių buvo išdeportuoti, iš
viso, net 16,631, padidėjimas
iš 28.8% už pereitus metus.

“DARBININKAS”
-yra

734 Grand St., Brooklyn, M. Y.

P. L*. I. iŠ.

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Suvalkietis

t

f Šios kolonijos draugijos nesnauižia. Pavyzdžiui 7 d. rugsėjo įvvTretininkų balius, kurio visą
teiną atidavė šv. Petro ir Povilo
Sėtuvių parapijai
21 d. rugsėjo didelį balių suruofe šv. Rožančiaus draugija. Pusę
įęlno skyrė parapijos naudai. Paįrmėtina, kad šiame baliuje pirmą
tartą Elizabeth’e grojo lietuvišEaš parapijinis choro benas susideląs iš 12 jaunuolių. Daugumoje
|raugijų parengimai atliekami patepSjos svetainėj.
į^DTaip pat pažymėtina, kad 19 d.

hgBėjo įvyko Liberty boys šokių

llETUVOS

t

ŽENKLAI
*

I

Amerikoje metams ....
Pusei metų
Lietuvoje metams........
Pusei metų'

L. R. K. S. A. N. Y. ir N. J.
apskričių kuopoms
Šiuo pranešu visoms Nevv York
ir New Jersey apskr. kuopoms,
kad yra šaukiamas šių apskričių
kuopų valdybų ir jų atstovų suva
žiavimas š. m. spalių mėn. 19 d. 2
vai. po piet, Knights of Lithuanian
Lodge 90 salėje, 6 Davis Avė. ir
Dukes St. kampas, Harrison-Kearliey, N. J.

155 Berry St,
Brooklyn, N. Y.

%
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EINA DU KARTŲ SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
?

'

z

s

•

Kaina:
t

..$2.50
..$3.00

Amerikoje metams ..
Lietuvoje metams ..

Žinomi pranešama, kad Jurgis
Tumasonis yra įgaliotas rinkti
“Darbininko” prenumeratas, pa
garsinimus ir spaudos darbus. Jo
adresas:
k

*

■
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J. TUMAS0NI8, K
18M E. 91 Bti, Brooklyn, N. Y.

“Darbininko” name 5 arba
7 gražūs dideli ir šviesūs
kambariai. Yra elektra, ga
gas, maudynės, skalbynės,
duodama šiluma ir janitorius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės į
“Darbininko” Administra
ciją.

Tel. ^Ugg 0783

Notary Publlc

JOSEPH LEVANDA
(LmadaiBku)
GRABORIUS
107 Union Av% Brooklyn, M.Y.
.

*
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“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

13ABŪIAUB

•'«£
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Reikale Kreipkitės Pas

366 West Broadway *

Į

-

'

ApdrtntSa VteoM Mtoce
Motery PnHio

\

54-41 - 72-nd Street,
(4 LttingtonAve.) arti Grand St<

ItAlfBTH, L. L, K. T.

—r—-----------1------- - ----------------- —— --------------- rtn--------nmA

South Boston, Mass.

L
.

TeL So. Boston 6620

LAI8NIUOTAS GRABORIUS
IR RAtSAMUOTOJAS

JOKAB KUUkmJB, Sav^
kamp. Maspeth ir Botte Avė.
lU«p«th,M.Y.

K

A

ANT. J. VALANTIEJUS

Piknikams, baliams, koncertams.
Šokiams ir visokiems pastllnksmlninimams smagiausi* vieta Brooklyne-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti salę žiemos sesonvL *

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

f

Tel. Nevtovn 4404

CUNTON PARKAS

ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS

4

BEOOKLYMO IB APYUMKAS
^trUVIAMS

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

“DARBININKAS”

dalyvauti.

St. Lukoševičius, apskr. rašt.

IŠRENDAVOJIMUI
KAMBARIAI

“DARBININKO” KAINA:

x

PRANEŠIMAS

Visos kuopos ir tos, kurios pir
miau savo atstovų neatsiųsdavote,
malonėkite išrinkti ir atsiųsti savo
atstovus į šį apskr. suvažiavimų,
nes turėsime daug svarbių dalykų
mūsų apskričių ir visos organiza
cijos gerovei aptarti
Kviečiama visi atstovai ir kata
likų veikėjai kuo skaitlingiausiai

A

—T

z
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Nuo 0—12 iŠ ryto, 2—i
mitam
* • • •«, >-•
-J * * ♦ ■ ■
*» *

riose 1927 metais gydėsi
'DANTISTAS
: (kampas Union Ąve.)
283,503 žmonės; 1,848 vaisti
X—RAY
BBOOKLYN.N.
Y.
Namų Telefonas: Mfchigan 4273
nės, 'kurios aptarnavo 11,066,849 žmones; 1525 priva
' ——-------------- r——i
Tetefęnas:
Stagg
9105,
čios prieglaudos su 81,240
TeL Greenpoint 4428
vaikų; 299 senelių prieglau
DR. A. PETRIKĄ
DR. JOHN WALUK
dos su 11,332 žmonėmis; 81
(EETSICK)
LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:'
raupsuotųjų prieglauda su
2218.
4th
St.,
Brooklyn,
N.
Y.
8-10
A.
M.
1—2 & 6—8 P. M.
14,060 ligonių ir 134 įvairios
Diagnoia
Sekmadieniais pagal susitarimą
kitos labdarybės įstaigos,
_■ x ■ j
. Gazo Anestetiką
VALANDOS
:
aprūpinančios 9,966 nelai Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
161 M0BTH 8IXTH STREET
BROOKLYN, JT. Y.
č
minguosius. Misijų reika Penktadieniais ir Šventadieniais
tik ansltaruB.
Ė—
lams tarnauja 164 spaustu
vės.
Skąistybė — tai dorybių žiedas. *
“Rytas” kaip per kiek metų skaitoma. Ji sunkiausia ir vyriškiausia tarp i
Pereitais metais tik 12,703 visų. Joje reiškiasi nuostabi va-;
meksikiečiai atvyko, sumažė lios energija. Kai jos praktikavf-I
mąs pasiekia tobulumo laipsnį
jimas iš 68,4%.

Net ir iš Kanados mažiaus
ateiviij atvažiavo negu pra
eityje. 1930 m. atvažiavo 64,440 kuomet 1929 m. atvažia
vo 63,502 ateiviai. Imigraci
ja iš Meksikos taip sumažin
Nuo 1926 m. birželio iki, ropos nupuolė net 7%, kuo- ta, kad šiandien negalime va
*5 Didžiosios Britanijos dinti ją “rimta problema”
1927 m. birželio mėn. buvo met. iš
-
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VALANDOS

Telephone: STAGG 0706
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