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Ne svajonėmis ir dejavimu
bet tvirtu pasiryžimu, gel
kova iki galo!

uosim

ŠE KARINĘ SŲTART
Geneva.—T. Sąjuilgos su tą gelbėti finansiškai pasitai^/

pra

miško

Petras Vaičiūnas

monininku su -buvusiu~Mi-

sutartį (konvenciją) kita ki- eilė mažesniųjų Europos
stybių.
DU STREIKUOJANTI DARBI
Nepasirašė Italija, Vokiee
NINKAI AREŠTUOTI
tija, U:ngarija,
Danville, Va. — Du wrai, Skandinavijos ir kitos ma*
vienas iš jų būk esantis ge- žesniosios valstybės.
neralis sekretorius National
Textile
Workers Union, nosi Japonija, Švedija Ru
randasi kalėjime. Policija munija. Japonijos atstovas
kaltma juos organizavime sakė, kad tas pasirašymas
nausių tarpe.4000 streikuo reiškia naujas valstybėms
jančių darbininkų Don Ri- pareigas, kurių ir be to jau
ver
Riverside audimo perdaug.
dirbtuvių.
Rumunijos atstovas nurct--

nisterių Pirmininku E. Gal

vanausku priešakyje šiomis

dienomis pasirašė sutartį su

to Vilniaus Sintis pasiilgo —

Rusija dėl pristatymo miško

medžiagos

gautų žinių,

lietuviams

Sulig

Lietuvai.

rusai

• veidą jai vilgo .. .

pristatys

miško

tiek

Dievo, mūsų Globėja, -

me-

džiagos, kad aprūpinti visus
Lietuvos

medžio

nuo darbo ir vėjo,

pramonės

las artojas lietuvis.

reikalavimus.
Atvežti medžius iš Rusijos

trukdė lenkai,

nes dėlį

Lė be Vilniaus — našlaitė —

Ne

muno jie laiko savo ranko

se

lietuviams

neleidžia

lir

plukdyti miško, bet ši grupė
pramonininkų len

lietuvių

kus apėjo išsiderėdama prie

i-

«

lankius

latvių.

šios

pasirašymu,

nes ir iki šiol

3-

os

nepatenkinti

sutarties

Sudarė

SLAPIEJI IŠLEIDO VIRS PUSĘ bėmis bus
MILIJONO PROPOGANDAI

Rusijos

OS

prieš prohibieijos įstatymą.

me-

■

didžią

jiems

uždrausta kariau

Iš Washingtono praneša, turės jokių apsigynimo pne?v
kad sąjungą prieš prohibici- monių. Pirmoje vietoje taj*;;
ją, laike 8 mėnesių išleido visa prigulės nuo T. Są.
583,790 dolerių propogandai

v 3 -*>*• •

džiai

b! Mums Vilnius nežuvęs! —

tarifus iš

gelžkelio

Lenkai labai

^na Dievo, narsią Užtarėja,

tinę sugrąžinti tėvynei!
Užtark, užtark pas Visagalį,
Kad jis grąžintą mūsą dalį.!
' • ? Maironis

Per amžius Vilniuj stebuklingai
Globojai mūsą tėvus, gynei,
Būk ir vaikams ją maloninga,

važiavime psįaliau atliktas kius kainu.
Tarp pasirašiusiųjų yrą'
vienas svarbesniųjų žvgis.
28-ios valstybės pasirašė Britanija, Francij a ir vi

Mažesnės kolonijos irgi pa

Spalių 12 d.t£

Daugiausia

suvažiuos apie

konkurenciją, o dabar-visai

Toje didžiulėje Vytauto ir

jiems busblogai. Mat, kadan

tai

Kaip

malonu

mums, kams, birželio 8, 1919.

demo

aukavo

kratų partijos lyderis p. Ras-

Sąjunga

tą pagelbą

g

tuoja (užtikrina).

kob

Žiū-

gi lenkai nepraleidžia Nernu-j
nu medžių iš Rusijos, tai liej

irtijos

Skaičiau laikraščiuose, kad
kardinolas O^Cohiiell suteiks

brangiai atsėina.

palaiminimą 500 metu Vy
tauto paminėjime. Bet kodėl
nepakviesti kardinolą pasa
kyti ir pamokslą angliškai ?
Arba/ kad parašytų laišką,
T~ ~ ■ —
kuris būtų perskaitytas salė
Pirmadieny Bostone pra
je? Tą jis yra padaręs len- h
sidėjo Amerikos Darbo Fe
deracijos Seimas. Pirmoje
sesijoje kalbėjo Prezidentas
Hooveris. Jis kalbėjo apie
galimybes ^bedarbę prašalin

e-

-DARBO FEDERACIJOS
SEIMAS

kiti įžymūs asmenys.

čio žodžiai N. Anglijos lietu rengimus niekam nepasako
viams yra paraginimas ir
ja, o tik praneša, kad abu
kvietimas dėtis prie Vytauto
choru, p. p. J. Žemaičio ir
500 metų jubiliejaus išdi-:
vadovaujami,
daus paminėjimo, kitą sek Kilinskio '
madienį, spalių 12 d. kate “šiur” bus. Bet mes iš pati
kimų šaltinių^ sužinojome,
droje ir salėje.
£

'

-. F; kad daug žmonių atvažiuos

į

SU SOVIETAIS

I

Pirmininkas

Federacijos

William Green pareiškė, kad

bus

ši žiema
labai

darbininkams

varginga,

padėtis

bet

pradės taisytis pavasary.

vo

trys

kiečių karininkai nuteisti 18

mėnesių

kalėjimu ir po to

bus iš kariuomenės prašai in

ti už priešvalstybinį veikimą.
Jie buvo kaltinami už prigu
lėjimą prie

vokiečių

social-

fašistų partijos.
t

PILSUDSKIS PATENKINTAS
Pilsudskis pareiškė spau
dai, kad jis dabar yra paten

TAUTŲ SĄJUNGA BAIGI
SAVO POSĖDŽIUS

toks pasitarimas esąs įvykęs

pačiam

Berlyne,

jo

priešus

nu priešu —

straipsnius, , kuriuose

kuriame,

dalyvavę žymūs vokiečių ka

vokiečių

ordinu.

šviečiama Vytauto gadynė ir Autorė mano, kad, jei Lietu
karūnavimosi

MIRĖ K. SOKIENĖ /'

rių.

Virš parado

150 aeroplanų.

Geneva. —

pakelti tiek

liausios užuojautos.

Penkios

valstijos

riai paėmė į savo i

bės aukštumoj, gal ir Latvi-p'

jai bebūtų tekę

nes jos šeimai reiškiame

skraidys Brazilijoje ir visus mie
tose valstijose revoliucicH

sumanymas. va būtų pasilikusi savo galy

Spalių 4 d. pa- Rašytoja pabrėžia,, karūnos
sibaigė Tautų Sąjungos sesi-Į
pagrobimą, beabejojiiųo, bu

kintas kada paskutinis poli-' rininkai ir Sovietų karo ata

tinis

-kareiviai pasauliniame kare .
savaitę buvo baisios viesuloiš
susiorganizavę į Amerikps paliesta reikalauja skubios *
Lėgioną užplūdo Bostoną, pagelbos, nes gyventojai nę^.
kur pirmadieny prasidėjo jų turi pastogės.
organizacijos seimas. Jau yra 35,000 užsiregistravusių
atstovų. Visas miestas pa
Šią savaitę visose koloni puoštas vėliavomis. SekmaBrockton, Mass. — Sek-^
jose įvyks masiniai mitingai. kLieny atvažiavo aukšti sve
madieny, spalių 5 d., 2:4*
Dalyvaukite visi.
čiai : Francijos Generolas H.
vai. po pietų mirė Katrina
Būtinai įsigykite bilietus J. E. Gouraud ir Generolas
Sokienė, 48 m. amžiaus, gvv<
ir ženklelius iš anksto, kad PershingasA
27 Merton St.
paskui nereikėti) rūgoti, kadx
Sekmadienyje, Šv. Kate
Laidotuvės įvyks seredoj^
negavai geros vietos. Dabar droje J. E. Kardinolas
9 vai. ryte iš šv. Roko lietu
laikas nusipirkti.
O’Connell laikė legionie
Padarykime spalių 12 d. riams iškilmingas pamaldas. vių bažnyčios, Kalvarijos^
lietuvių istorijoj žymiausią Vakare buvo vežimą para kapuose.
Paliko dideliame nuliūdiir reikšmingiausią šventę.
das, kurio pažiūrėti susirin
me du sūnų ir dukterį. Sū- Jj
Komitetas ko 100,000 minia.
nūs Povilas yra šv. Roko pa-|!
Visos gatvės kimšte pri
rapijos vargonininku.
kimštos svečių iš visos Ame
Velionė mirė iš priežastie%||
rikos net ir iš svetimų šalių.
sužeidimo automobilio ndai-įg
Visi linksmi, visi patenkinti
mėje.
sutikmu, kurį Bostonas jiems
Dėl mirties a. a. K.

“JEI UETUVA BŪTŲ PASILIKUSI GALYBĖS

Jis tvirtina, dar daugiau —-

<1

Bostone ir apylinkėje organizuojasi lietuviai profesijonąlai ir biznieriai ir jie
rengiasi išeiti parodoje “in
eorpore.” Jų organizatoriais
yra advokatai Kazys Kali
nauskas ir J. Cunvs.

AUKŠTUMOJ, LATVIJA NEBOTŲ TIEK

----------------- <-—

Leipzigo teisme

Jungtinių Valstijų Santo Domingo, kuri pe

paroduoti ir dalyvauti kate
droje ir Symphonv Hali.
-Montello ir Norvvood’as pa
sirodys “strong,” bet, kad
tik jų “nebytintų” Brightonas. Jie net samdo savo
Raudonosios armijos vadai nuolat leistas. Jame komunistai dės beną.
konferuoja su vokiečių
to tas pačias mintis, kurių
West Lvnniečiai dedasi
generolais
siekią ir nacionalistai. Atsto prie Cambridge. Jie gal iš
Berlynas.—Berlyno spor vas sako, kad esą susitarta, eis su šv. Juozapo dr-jos vė
to stadione įvyko didelis so jeigu Vokietija prieis prie liava.
cialdemokratu susirinkimas, kurio nors generolo diktatū
kuriame pasakė kalbą reichs ros, komunistai nepakeis
ginklų, nes Maskva tikisi tuo
tago atstovas T1 r. Klunstlebūdu pasinaudoti chaosu ir
ris, pareikšdamas naujų reįsteigti Sovietinę Vokietiją.
valiacijų apie vokiečių ka Kiunstleris klausia krašto 1
• IIC1 Allllil DiVĖl IICIH
paruošė.
riuomenės santykius su rau apsaugos mįnisterį ką vei
Pirmadienio ryte atvažia
donąja armija. Jis pareiškė kia Maskvoj vokiečių kari
vo Prezidentas Hooveris pa
RYGA.
—
Latvių
spauda
tvirtinąs laikraščių paduotą ninkai. Jis mini jų keturis
sutikęs net Jogaila.
Prieš
sakyti susirinkusiems legio
žinią, kad neseniai įvykęs ir vardina pavardėmis. Visa1 plačiai pamini Vytauto Di Vytautą Didįjį ir latviai tu nieriams prakalbą. Antra
pasitarimas Kissingine tarp Vokietija laukia į šį klausi džiojo sukaktuves. “Pedeja rį nulenkti su pagarba gal dienyje įvyks milžiniškas pa
Bridi” ir ‘/latvis” įdėjo ravas, nes jis visą amžių kovo
generolo. Scekto ir žymaus mą atsakymo.
radas, kur dalyvaus virš 75,šytojos Emilijos Prusienes jo su bendru abiejų tautų
Sovietų armijos karininko.
000 marinuojančių legionie

VOKIEČIŲ KARININKAI TURI SANTYKIŲ

ti. Seimo sesijas atidarė J.
E. Kardinolas O’Connell.
Svarbiausi klausiniai prieš
Seimo akis yra bedarbės pa
naikinimas ir penkių darbo
dienų įvedimas.

Buvę

Deparimfe$

Lietuviai Legionieriai
Siame seime

kilimas iššauktas

dalyvauja ir nepasitenkinmu ir iš

Wojciech šė. Konferencijos tikslas bu jos. Ūpas pas visus delegatus vęs lenkų rankų darbas. Kiek nelaimių. “Mes latviai—bai- lietuvių legionierių, žymiau- ju Dr. Julio Prestes

I

Korfanty atsidfirė kalėjime. vęs paruošti komunistų par nupuolęs. Kįla abejones apie svarbu
Dabar jis galįs ramiai dirbti tijai

konstruktyvį darbą.
nąs

subalansuoti

Vokietijoj

priešrinki

lenkams buvo,

taikos palaikymą.Vadai mal Vytautas

nebūti)

kad gįa Lietuvos draugė — kaipb 8is iš jų yra kun. J. Jonaitis, dentus.

karūnuot vieninteliai

minį atsišaukimą. Toks atsi

davo visų delegatų dėti visas

tas, rodąs jų pasižadėjimas siunčiam

biudžetą šaukimas, kuris nustebino vi

pastangas, kad tiktai palai

atiduoti

Jis ma

są Vokietiją, tikrai buvo iš

šiais metais.

Lenkijos

Vytautui, su

kius taiką.

karūną švenčių

kilimo

broliai, majoras, Jungtinių Valstijų Sukilėlių obalsis

lietuviams

šių Rezerve.

proga sąvo nuošir

kuo jau buvęs džius sveikinimus.”

Jisai

yra

Americanization

Seimo

Komiteto

narys.
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sados

kurios nariai per 40
valdė Braziliją.

'
.

yra ant
panaikinti tą
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te- fca apdov^totas nepnkiauso-

jtipių/vėliavų miške. Apie
y. didėlė žmonių minia su
‘•^^iausybės atstovais ir or-

A^izac i jomis priešaky. suM~vmkę prie iškilmių vartij,
iš SfeiHjų atvykstant
Bytauto Didžiojo. SusirinjKtsta nuotaika pakilusi. Po
; ^taifemimo •. kalbų Vytauto
iįMdž. Vietos komitetas paima
įja&veikslą ir žmonių lydimas
iJfešA į rtaką prie fiaūjai pa'^ityta paminklo. Čia kalbe^kėltas organizacijų ir val. džios atstovų.

bnii£s kuiVCibulskis Vytaulo Didžioj o taikais statytojė
bažnyčioje pasakė turiningą
prakalbą. Pats kfeboTlaškŪh.
Cibulskis iš~ bažnyčios Cįveiksld nešė prie administra
cijos linijos, kuri skaldo
Vytauto Didž. parapiją į dvi
dali, pačią Perloją ir buvusi
nę. prie išleidžiamųjų vartų
su obalsiu; PašižAdairi—Vil
nių a t vaduosim.
ATLEISTI PROFESORIAI

Kaunas. Naujai pertvar

kant Lifet. universitetą už universiteta sienų liko šie pro
fesoriai : prof. J. Yčas (jo
pernakvojęs Seinų ap- vieton manoma kviesti rusą
Lappo-Daųilevski), prof. V.
^tistagesnės minios ir orga- Biržiška ir doc. J. Augūštaijąįzacijų lydimas iškeliavo tis. Prof.'Vafel. Biržišk'a būvęš ligi šiol universiteto-bib
Krosnos link. *
liotekos vedėju pasitraukia
ir iš šiii pareigi}.
J RINKIMAI KLAIPĖDOS

fc’

šeimelin

jįfaiipėdos gubernatoriaus,
■įrodymu Klaipėdos Seime-

UNIVERSITETAS STATYS SAU
NAUJUS RŪMUS

^Kaunas. Iš patikimų šalti

eš mybės medaliu. Jis yra padoiį- taiiojęs kata ligoninei daug
u- reikmenų^' r
'*

■

*

"'y-.-s.

\*>*»**.*
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Turi
va
Malda BiakinUs. baltai*

‘ <■
‘.--4-

PulkRusteiką
iš Karo li-.
I*
■
-M
• •

GAISRAI
goninės jau parvažiavo nainb.; iCnl, galutinai pasveikę
Alytaus vakčihj Putinų
praeis kelios savitos.
kaime sudegė Juozo Stanai
čio gyvenamas hAnias sū kal
Rozenbatimas.
Lietuf
7
ve ir visais padargais. Tur
PRIENŲ BILE DAUG
vos garbės konsulas Palesti- tas buvo apdraustas.
J. STIRNŲ
noj apdovanotas U-jo laips
Eigulių ir apylinkės gy nio Gedimino ordinu. Ordiną ' Merkinės valsčiuj Navasoventojų pranešimais Prienų įteikė užsienių reikalų minis- dų, kaime dėl nežinomos prie
šile (7(X)0 ha) ir Ivoniškio' tėtijos teisių iradministraci žasties sudegė Z. VolUngevL
miške atsirado daug* stirnų. jos d-to difektorius p. Aukš čiaiis kalvė; Turtas buvo ap
draustai.
Drąsesnės iš jų, apie 4, be tuolis;
veik kasdien aplanko Prie
nų urėdą, ateidamdš prie jo
sodybos pasivaišinti.

.viršeliam

Maldt

jiiėto J

viršeliais , „Ą175—1.25

Dr. W M&b kaitai. .
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00

Apie Apdnw*»-

J-

PASIUTUSI KARVE SUKAN
DŽIOJO DU ŽMONES

Iš Marijampolės praneša,
kad Klebiškio valsčiaus Janaukos kaimo gyventojo Po
vilo Paužos pasitik kątVė.
Apkandžiojo patį šeiminin
ką ir Miidažiškių kaimo gy
ventoją Vladą BlaževičiųKarvė nušauta, o ipkahdžiOti žmonės gydomi. ■

Rugpiūčio mėnesio pasku
tinėmis dienomis viešėjo Vil
niuje' Kalifornijos ir Los
Angelos universitetų profeŠorius Malbon Watson Gra
bam. ‘Jiš prieš tai aplankė
Sovietų Rusiją, Suomiją,
Estiją, Latviją, N. Lietuvą
y

, s

f

k

'

įtaęiią sulig naujo rinkimu į‘i^tynio, kuriuo ypač nepas&Bikiriti šovtaistiniai vokiečių sluoksniai. , .
^jfaujoji rinkimų tvarka
' buš^ta pati, kaip Lietuvos sar^yaldybių;
'’

nių sužinojome, kad univer
harti tyrinėja athogtafinius
siteto senatas yra patvirtinęs gaisras šuNAikin'o vtatrs
naujų, po Didžiojo karo susiŪKIO TRIOBESIUS
naujų rūmų statybos planą.
kūriisių valstybių klausimus. m* w f
Rūmai manoma statyti prie Bebrūbšfcė (Marijathpoles
Parašė Julius
Būdamas Vilniuje apsilankė J.
šais generalinį štabą tarp apskr.). Rugsėjo 5 d. apie 19
Balčikonio
kaikuriose
lietuvių
įstaigose
Miškų ir Kęstučio gatvių, vai. Valaičio ūkyje kilo gais
domaūdaihasis šid krašto lie
kur buvo Rozmarino konser- ras, kuris laike 30 mih. ap
tuviu kultūrine ir politine
vi} fabrikas.
;
ėmė visus ūkio triobesius.
VYTAUTO OlDŽ. PAVEIKSLAS
Į dabartinius didž. uniyer- Gaisro priežastis, kaip žmo: šit et o rūmus manoma perkelti susisiekimo ministeriją J
vąftaš .taje pusėje, km
W.; paveikslas atvyko į o į senuosius rūmus (priešais vėjas ūtaal įdėge if kitus ū- Įtinkamai, ką būro įtvirti
ra vnjnvj®
Perloją. Čia prie vartų pa ‘4 Ryto ’ ’ redakciją ) manoma kip triobesius, kurie užgesta nęs net kuratoHj'os vizitato
sitiko vietos ii- Nedzingės vi- įkurdinti berniukų “Auš ii dėl vidutinio stiprumo vė rius. Nejaugi tai galėjo pa Rugsėjo 4 d Vilniun atvy
ko Lenkijos žemes ūkio miJšos organizacijos su savo vė- ros” gimnaziją.
jų nepavyko ir sunaikino vi kenkti šiii metų pavasarį
ništerfs p. Janta-Polczynšlįavomis. fakelais prisiartina
sus triobesius ir javus. Nuo “vaiko savaites” metu sa-_
prie nakvynės vietos, kuri GINČAS DĖL RUSŲ KALBOS staliai dideli.
rengtoj i bendra ekskursija^ ki’s, kiiris prabuvo Vilniuje
buvo paruošta prie Vytauto
dėl ku rtasbuvo-tardomi mi ir provincijoje keletą dieta
Nesenai
“
Lietuvos
Aide
”
lankydamas dvarus ir kėlėt?
Didž. statomo paminklo.
nėti mokytojai?
TELŠIŲ NAUJIENOS
buvo įdėtas straipsnis dėl
linų kooperatyvų.
Atvirame ore buvo su vaiTelšių
gimnazijos
ateiti

svetimų kalbų mokymOsi.TaĮdomu, kad p. ministerį,
Bintą p. Giros “BeauŠtanti
ninku
kuopa
rugsėjo
6
d.
ne

IŠ
PUNSKO
PADANGES
me straipsnyje mėginama iškaip ir kiltis Aukštus Lenki
tajšrele” nemokamai.
begavo
leidimo
daryti
susi

rodyti, kad iš svetimųjų kal
Nežiūrint lietuvių tabeli-; jos valdžios atstovus, atvyks
-fKitą dieną paveikslas pa
judėtas į bažnyčią. Čia kle- bi} šiuo metu esanti reikalin rinkimą. Sąryšy su ateitinin geūtų stokos mūsū apylinkė; tančius Vilniun, pirmiausiai
beveik visa vi- jė tautinis lietuvių gyvento-; supažindinama šu Vagnerio
giausia rusų kalba, todėl jos ku«. uždarvmu
*•
reikėtų visiems mokytis. Dėl suomenė labai pasipiktinusi jų susipratimas žehgia pir dvaru Solečnikuoše, kuris
to atsiliepė “Rytas,” kuris šv. Ministerijos padarytu myn. Ypač tai pastebiama: berods tam tik ir laikomas.
paneigęs tą sumanymą, tvir “žygiu.” Vis dėlto manoma, tuose sodžiuose, kur yra įsi-; Aplankė p. midisteris ir
tina, kad misų kalba mažiau kad tas aplinkraštis bus at steigę lietuvių draugijų sky- kitus dvarus susipažindamas
siai yra reikalinga, nes viso šauktas.
riai. Bet netrūksta dar visai šu ūkio padėtimi Vilniaus
se Pabaltės valstybėse Suo
atsilikusių sodžiii kurie ne-: krašte. Bet Ubai^ila, kad
VĖL PLĖŠIKAI ŠILUTĖJ
mijoj, Estijoj ir Latvijoj ru
nori jokių draugijų, nepri-j nieks nehbri susipažinti su
sų kalba baigia nykti, o antra
Ant plento pakeliui iš Ši pažįsta švietimosi reikalo, shmlkiųjį} ūkininkų, kurių lietuvinO
vertus, ahot to laikraščio, lutės į Kaliešiūs važiuojantį bet ir toliau būdami tamsūs yra daug daūgiatų negu dva
pradėję mokyti rusų kalbą dviračiu miškininką F. M&r- daro gedą visai apylinkei ir ri}, būklė, kUri yra labai sun
mokyklose, negi bus siunčia tinaįtį užpdolė inasfcuutas svetiintitačiams "duoda pta- ki ta Bar Vis sunkėja.
mi studentai eiti aukštesnio plėšikas ir pareikalavo ftti- gUs pasijuokti iš mūši} tam
jo mokslo Sovietų' Riiisjori; duoti pinigus. yMaftittAitis sumo. Sakysime Prištavo- Vėstelėk vandens ir mui
kur viskas yra įremta ko dar mėgino pasprukti, bet niię, Kampuociii ir Valiučių to. Ta.tania kultūringesnė
munizmo dėsniais.
čia prie jo prišoko antras sodžiuose iki šiol nėra jokio kuri sunaudoja daugiau
plėšikas ir, atstatęs revolve^ lietuvių draugijos skyriaus muilo. • '. ■
DANCIGO VYSKUPAS
rį į krūtinę, prigrųsino’ kad ir tie sodžiai kaip tik pasižy
kauke ;
'
pirmiau negu tas spės surik mi nepaprastu apteileidirnm o
Riigpįūčio taėnęsio pabai-1 ti bus nušautas. Jam nieko jaunimas triukšmavimu ir
goję viešėjo kelias dienas daugiau nebeliko, tik atiduo- muštynėmis^ • kovodami viehi
Kaune Dancigo. katalikų tivisUs pinigus (220 litų) ir prieš kitus be jokio reikalo ta
vyskupas O’Roūrkas. - tš vidaus pasą. Plėšikai šnekė dar pasidalyję į kažkokias
Kauno jis išvyko Rygon, kur jo darkyta vokiečių • kalba. partijas. Stačiai gėda visam
išbus ilgesnį laiką.
KHrth policija jau susekė jų kraštui*. Ddr neparniršome
pėdsakus. ‘
' - •. Velykose sukeltų skandalų^
:—- . ■
-,.r. . ■
.• t-., i— p dabar rugpiūčio mėn. 15 d,
smustote ir k
ifogi
P“ per atlaidus vėl jaunimo daU&nrbū SfprtlnltT*
* ATLitekv
<
>lfedku8.“ Paraž6 kun. P. Do- T/
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metų, jeigu visų vaikų pilna suma
nebus didesnė už 66 2/3 mirusio tė
vo algos. Kadangi tėvas uždirbda
vo $30. į savaitę reiškia, kad našlė
gaus $8.65 kas savaitę, ir kiekvie
valstijos,
nas iš penkių vaikų gaus $2.11 į
nesota ir
savaitę pakol sulauks 18 metų. Vi
sa šeimyna gaus -19.20 į savaitę.

APSINUODIJIMAS GRYBAIS

_

•*

'gos, kol lieka našle. Kiekvienas
vaikas gauna 10 nuoš. algos iki 18

im.uW

kelių valandų. Apsinuodi-lsisklaidyti po visą kųną. Po
i - «kreiptis to, švariu-peiliu, arba skus%Dabar yra kaip tik grybų jus, tuojau reikia
laikas. Jie yra renkami,. ga pas gydytoją. Kol gydytoipiauti
iulpti ir
benami parduoti, arba ir su- jas atvyks, reikia pasisteng
valgomi; Bet ne visi grybai ti, kad ligonis kuo daugiau
tinka valgiui. Jų tarpe yra vemtų. Jam reikia duoti
daug pavojingų, nuodingi]. kiek galima daugiau šaltų,
Kasmet dėl neatsargaus gry nevirinto pieno. Tačiau, ge
bų vartojimo apserga gana riausias būdas išsisaugoti j pačiam skubėti pas gydytodaug žmonių. Todėl yra la nuo apsinuodijimo yra būtiną, arba jį-pasikviesti. Jei
bai svarbu mokėti gerai su atsargiems renkant, perkant turima Antivenino, tai tuogrybais apsieiti.
ir gaminant grybus. '
jau jį -reikia pavartoti Se
“Tr.” niau būdavo patariama žaiz
Pirmoji apsinuodijimo prie
dą prideginti, arba išgerti
žastis yra nuodingi] grybų,
daug alkoholio, bet tai nieko
kąip antai, musmirių, šun
GYVAČIŲ ĮKIRTIMAI
nepadeda.
grybių ir kiti], suvalgymas.
Turim dėkotLDievui, kad
Todėl renkant grybus tenka
būti ypač atsargiems. Nerei- negyvenant karštuose kraš
kia siųsti grybauti žmonių, tuose, kur yra begalės įvainemokančių atskirti gerų j riaušių nuodingų gyvačių,
grybų nuo nuodingųjų. Taip Į kurių įkirtimas žmogui yra
pat reika parneštus namo didžiai pavojingas, dažnai si ir žmogui pasibaigs šios
grybus visada perrinkti, kad net mirtingas. Statistika ro- žemės kelionė. Todėl svariau,
per neapsižiūrėjimą į juos do, kad Indijoj kasmet žūva kad kiekvienas, kuriam
nebūtų patekę negeri].
apie 20,000 žmonių nuo gy- brangi gyvybė, tegu saugoja
' Antroji, taip pat labai vačių, tuo tarpu kai plėšrie- savo širdį.
Bet deja! Retas kuris taip
svarbi nuodijimosi grybais ji žvėrys sudrasko kasmet
priežastis yra nemokėjimas ne daugiau kaip 2,000. Bra daro. Dauguma nuodija ir
grybus pagaminti. Reikia zilijoj gyvatės kasmet nu save alkoholiu, kartu ir šir
dį. /
’
atminti, kad gaminami val marina taip pat kelis tūks
Kraujui varinėti po gįslas,
gyti grybai turi būti švieži. tančius žmonių, Amerikos
Senų blogai kvepiančių, iš Jungtinėse Valstybėse kas-1 širdžiai reikalinga daug jė
pampusių ir lietaus permir- met jos įkerta apie 1,000 gos. Sveika ir stipri širdis
kytų grybų virti ir valgyti žmonių. Kiek žmonių įkerta laikyti svarbiausias žmogaus
' negalinto, nes jie yra pavo gyvatės Lietuvoj — tikrų ži rūpestys.
jingi. Surinktų, arba pirk- nių nėra, bet vis dėlto pasi Alkoholis silpnina širdies
raumenis.
,x
<
tų grybų niekad nereikia il- taiko.
Žmogus, kuris daug varto
gai laikyti nesutvarkius.
Iš to matyt, kad kasmet
Grybai privalo būti tuojau visam pasauly daug žmonių ja alkoholio tampa lyg rie
perrinkti ir nuvalyti, viršu- kenčia nuo gyvačių įkirti- besnis, dėlto, kad jo širdis y-

*•

įvedė įstatymus d
nes stovėti viešam

Sielyje ir
savininko

•

Blogi Laikai ir Imigracija

/Klausimas: Gal šiandieniniai
sunkūs laikai sumažino imigraci
ją, tuomet ar žmogus gyvenantis
Lenkijoj netur geresnę progą gau
ti imigracijos vizą?
S. A., New Yoęk City
Atsakymas: Gal šiandieniniai
sunkūs laikai .sulaiko kiek nors
žmonių nuo kelionės bet* kaslink
Lenkijos, Vokietijos, Italijos ir
Skandinavų šalių, skaitlius'norin
čių atvykti Amerikon visai nesu
mažėjo.
Vientik. Škotijoj kvota
nepripildyta.

MONTELLO, MASS.

-

N

WESTVILLE, ILL.

Valdyba
N. S. PHILADELPHIA, PA.

JJDS. 103 kp. mėnesinis susirik- ;■
Spalių 8 d., 8 valandą vakare kimas įvyks sekmadieny, spalių 12,\ .
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. tuojaus po sumos, šv. Andriejaus \
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami par. svetainėj^ 1123 Lemon _St.
nariai prašomi susirinkti.-Valdyba Kviečiame narius ir nares ateiti ir
kurių užvilktos duoklės užsimokė11. Taipgi atsiveskite nors po vie
CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos ihėnesinis susirin ną naują narį prie kuopos prira
Valdyba
kimas įvyks sekmadieny, spalių 12, šyti.

tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
ATHOL, MASS.
j
nėj svetainėj. ViBi nariai malonė
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki';
kite atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius.
Valdyba mas įvyks spalių 19 d., tuoj po js
mišparų, Šv. Pranciškaus parapi.^1

jos salėj. Kviečiami visi nariai atSpalių 12 d., sekmadieny, tuoj silankyti ir užsimokėti mėnesines
mokestis. Taipgi atsiveskite savo
po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi draugus ir drauges prirašyti prie
šios kilnios organizacijos.
rinkimas. Malonėkite ateiti risi.
Kviečia Valdyba
- Kviečia Valdyba

BALTIMORE, MD.

'

'

LDS. 7 kuopos susirinkimas įvyks spalią 12 d., 6 vai. vakare,
bažnytinėje svetainėje, 41 Providenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbiu klausimą. Be to, gera
proga užsimokėti duokles.

Valdyba
L0WELL, MASS.

s
;;;
-J

į

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, spalių 19 d., tuoj po
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje.
Visi kuopos nariai yra
kviečiami atsilankyti į šį susirin
kimų.

HARTFORD, CONN.

t J

LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks
spalių 12, tuoj po sumos, bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol Avenūe.’

LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks
sekniSHieny, spalių 12 d., tuoj po Malonėkite vis nariai ateiti, nesysumos. Ateikite visi. Gera proga, ra svarbių reikalų dėl kuopos nau•
darbininkams prisirašyti prie vie dos.
Taipgi malonėkite užsimokėti kunintelės darbininkų organizacijos.
riu
yra užsilikę mėnesinės duokValdyba
lės.
LDS.6kp.raft/

3
f
J

7^
3

LAWRENCE, MASS.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. mėnesinis ir pirm-seiminis
LDS.
12 kp. mėnesinis susirinki- «
susirinkimas įvyks trečiadienio
vakare, spalių 15-tą dieną, šy. mas įvyks spalių 24 d., 6:30 va-

Kliubo kare, Karalienės Angelų parąpijoėj|
svetainėj; kampaš'iĖobhng
de Krypią, parsikvietė j savo kambaryj, 94 Bradford St. &a-r

tyti koteliai. Taip sutvarky
ti grybai gali stovėti ištisų
parą nepagesdami, tik ji]
nereikia uždengti, nes gry
bus uždengus, tuojau atsi
randa juose nuodų, kurie ga
li būti labai pavojingi. Taip
elgiantis su grybais, visada
bus išvengta rimtų nelaimių.

«

■

CLEVELAND, OHIO •

Pranciškaus,

vaistų, kurie išgelbėtų Iig<>
nį, kurį įgėlė gyvatė. Pas silpną darbui Širdies rau
kutiniaisiais metais toki menys, dėl daugybės išgeria
vaistai yra rasti: tai yra ma skysčiaus, tari labai daug
antiveninas. Antiveninas v- dirbti, apsikrauna taukais ir
ra* gaunamas panašių būdu, nuvargsta dėl didelio išsitempimo. _ Šitokia širdis yra
kaip čiepai nuo raupų. Bra
nesveika ir labai pavojinga.
zilijoj ir šiaurės Amerikoj
Tokiu būdu širdis gali susto
yra įsteigta daug ūkių, ku
ti dirbusi ir tada... žmogui
Apsinuodijimas grybais riuose laikomos nuodingos mirtis. Kada žmogui širdis
taip pasireiškia: ima skau gyvatės. Tam tikrais laiko ligota, taipgi visokios ligos
dėti viduriai, dažnai varo tarpiais gyvatės yra “ mel greičiau įsigali.
lauk; arba verčia vemti, li žiamos,” t. y. iš jų atimami
Prūsuose 1884—1903 me
gonis silpnėja ir alpsta. Šie nuodai, kurie yra siunčiami tais mirė širdies ligomis nuo
reiškiniai pasirodo arba tuo į antivenino laboratorijas. 15—20 m. 69,2 nuoš., nuo
jau po valgio, arba tik po Čia ■»gauti nuodai yra atskie- 20—25 mt. 51,5 nuoš., nuo
džiami ir ičiepijami ark
52,4 nuoš., nuo
25—30 mt.
liams. Po aštuonių mėnesių,
104,6 nuošim50—60 mt.
nuolat didinant įčiepijamų
čių.
nuodų dožą, arklių kraujuPastebėta, kad geriantieji
je atsiranda tąm tikri nuo
užsikrėtę šiltine, plaučių li
dai, kurie neitralizuoja,~ nu
gomis, staiga miršta, dėlto,
gali gyvačių nuodus. Tada
kad jų širdis ir kiti organai
iš arklių yra išleidžiami iš
yra pagadinti alkoholio nuo
kiekvieno keli litrai kraujo,
dais.
iš kurio jau gaminami čie
D-ro KorOvino žiniomis.
pai, vadinami antiveninu,
šai ką rodo:
prieš gyvačių įgėlimą Prak
Miršta ant 1000 žm. 30 mt.
tika parode, kad antiveninai
— 40... 60 mt., negeriančiųjų
gerai veikia ir* žymiai, be
— 5—6... 25, geriančiųjų —
veik visiškai, sumažina mir
8—12... 30 žm.
tingumą nuo įkirtimų, jei
Štai ką mums padaru al
tik jis nėra per vėlai prade
koholio nuodai Šalin jie, jei
damas vartoti.
norime būti sveiki!
Kaip reikia elgtis, gyvatei
“M. L.”
įgėlus? Iš senų laikų pas
nerūgost mus yra išsiplėtęs prietaras
— vos 4 bėgti pas “burtininką” arba
šiaip “specialistą,” k^cL“užžadėtų.” Kitų vaistų, gyva
tei įgelus, nežinoma. Tuo
tarpu gyvatei įgėTus, reikia
taip elgtis. Pirmiausia rei
kia įgeltą kūno dalį smar
Ant plauko kabo
kiai perrišti aukščiau žaiz
dos, kad nuodai negalėtų iš-

.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
kimai
įvyksta kiekvieną mėnesį,
spalių 7 d., šv. Roko svetainėje.
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir
'
rinkimą ir užsimokėti senai už Povilo bažnytinėje svetainėje.
Valdybą
trauktas mėnesines duokles.

WORCESTER, MASS.

Priešų persekiojamas, apsi
gyveno Jeruzolime ir ten mi
rė.
Karaimų mokslas IX am
žiuje prasiplatino Sirijoj, Egipte,
Konstantinopolyje,
Kurče ir Teodozijoj (tuodu
miestu Kryme), nors ir nedi
deliam skaičiuj. Jų mokslas,
žinoma, tegalėjo plisti tarp
žydų, nes kiti jų kaimynai
buvo krikščionys ar muzulmonai.
Į Lietuvą jie atsidangino
Vytauto laikais. Didysis ku-

"

kraštą ir karaimus, kaipo
pirklius. Rodos, tik vienuose
Trakuose jų gyveno 369 šei
mos. Karaimams buvo da
vęs teisę gyventi visam kraš
te ir verstis, kaip tinka
miems. Pagaliau, karaimai
tarnavo net jo dvaro sargy
boje (gvardijoj).
Mūsų laikais jų daugiau
sia gyvena Vilniuje ir Tra
kuose. Nepriklausomoj Lie
tuvoj daugiausia jų yra su
sispietę Panevėžy (150 žmo
nių). Iš viso jų nepriklau
somoj Lietuvoj gali būti 2,300—2,500 žmonių.
“Rytas?’

parapijos

riai ir narės malonėkite susirink
ti skaitlingai, nes turėsime svar
bią reikalų aptarimui link Seimo.
Tad tėmykit ir neužmirškite, nes
šis susirinkimas yra perkeltas an
ksčiau.

Valdyba
PROVTDENCE, R. I.

C. BROOKLYN, N. Y.

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.

Spalių 26 d., tuoj po sumos -įvyks LDS. 10 kuopos susirinkimas.
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) pri
rašyti.
Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks
spalių 19 d., tuoj po dvyliktai
vai. Taigi kviečiame visus narius
atsilankyti į šį susirinkimą ir uisimokėti mėnesines. Atsiveskite ir
savo draugus prirašyti.

Valdyba
NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, spalių 19 ^d. Š. m.
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų
visi nariai ir bent po vieną naują
narį atsivestų prirašyti prie mūsų
brangios organizacijos.
Nepamirškite užsimokėti duok

•

LIETŪVOS KARAIMAI
.

.

i

i

Karaimai, arba karatai, yra viena tikybinė žydų sekta.
Jie atmeta žydų talmudą ir
rabinų'skelbiamas tradicijas
(padavimus).
Pripažįsta
vientikšv. Raštą ir laikosi
arčiau sadukėjų mokslo, kuris juos pasiekė padavimų
. ..
..
.
.
.
keliu, ndrs jie patys ir nepnpažįsta sadukėjų dogmų.
1

0

*

jis-tikrumoj yra. — šita

Mgtau Jums labai yra
slraSytl . „

• Darb*****",
“^darbininkas” yra

'“-darbininkas” mok

k
nei > Bneaesnl rytoju,
-dagininkui” vimu
rupi

uArbo

F0ikiii&

-darbininkas” turi 1

tavo “RADIO ŠYPSENAS.

Jų sekta atsirado Vii am- m^SSKSž^hukJSi
Siaus vidury. Jos įkūrėjas
nu Do??DAmsr
buvo Anan’as ban David, gi,
męs Bakros mieste (Mezopotamijoj), o augęs ir skelbęs
o Lietuvoj tik eo ■
vėliau savo mokslą Bagdado “-darbininko"
mieste

(Mesopotamijoj), i3 xur.14ŽIDINYS. »•
jJįųį

-Y

m..'it.

r

4th gatvių.
:
Taigi malonėkite visi susirinkti 7
ir užsimokėti duokles kurie esate
' "M
skolingi. Nepamirškite ir naujų.
narių atsivesti prirašyti prie mūšų -J
brangios organizacijos.
Kviečia Valdybą .j

les.

Valdyba
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KAIPO MUZIKAS

aų-

kos ir rengiami įvairūs pa
rengimai; juk ir dabar šiais
Vytaųto Dį^iojo matais yra
steigiapii 4įęĮžįpiiąi kopaitetai ir rengiamos įspūdingos
iškilmės, kaip va Baltimore,
New York’e, Waterbury,
phieago ir kitur!
x
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AnMienU spaliu 7 diena.
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Kompozitorius Juozas Nau- la,’l (“Choralo Mokyklai į'
jalis apie a. <. ptėl, kun, “Afųzikos Istorija” (darną- j
Teodorą Brazį kaipo muzi išleista).
ką taip rašo:
“Kaip kompozitorius ku- J
“Aluzi^ą pamvlęjo nuo nigąs Teodoras pasižymėjo *
jauniausių dienų. Pirmas parašęs kelias chorams mi
muzikos srity žinias jis
gavo šias, daug responso.rijų, mor
.i
įš ą. a. Kauno Katedros bny. tetų. Te Peum, ofeytorijų
šiemetinės spalių 9 dienos
vargonininko
Kalvaičio, Įr pan.
n^iuęiiTnai turėtu būti visuo
kiek vėliau matome kun. Te- “Bet- mūsų plačiajai vi- ’
tini ir reikšmiųgi.
odępą vargonininku Pabirsųomenei kunigas Teodorus
' VĮ^l gerąi atsimename <
M
zv.
daugiausia ■ buvo žinomas
kaip vienas išdidus lenkas a“Nebūdamas pilnai paten kaip gabus liaudies dainų
kivaizdoje viso pasaulio pakintas vargonininko ‘amat- hąrmonizatoriųs.
r
- • delegato:
- Daugelį
klausė- -Lietuvos
tų,” jis stojp Pyasįiiėn Se- harmonizuotų dainų liaudis
karas? ar taika? - Atsaky• \
minąrijon, įęųfią užbaigus, pamėgo ir dainuoja.
may buvo: taika. Bet kokia
vėl grįžtą uiųzikos darbą
gali būti “taika” be teisybės,
“Minint kun. Teodoro pa- L
dirbti.
kai Vilniaus žaizda negija?
likimą tenka dar pažymėti,
“
Būdamas
kiųiigu
nuvyks

Ęokįa gąli |>ūti toji “talką,”
kad jo surinkta maždaug •
ta Ęfgensburgąų įpliąų mu 2000 liaudies dainų įr kad
hadą po jq§ pamatu norima
zikos ąriįy specializuotis, ne vieną dainelę jis išsaugo
užkasti sulaužytos teisės
(Suvalkų sutarties) skevel
bažnytinės muzikos žinias jo ateičiai ir tuo padidino f;
štai ko
gilinti. Baigęs Regensbųrgo mūsų tautos lobyną. Asmedras?
,. ..JF
aukštąją bažnytinės muzikos pys, kuriems dąžnąį tęsdavo '
v?.’'- z**
—*
v
į
■
■'
• '
KUN. J. JONAITIS, MAJORAS U.
.
mokyklą grįžta Lietuvon įr kąlbėtis sų velionių, puikiai A ;
Bei spalių 9 dienos minėji
atstovas iš Nebraskos valstijos dalyvauja Ąmerikfts Lęąijoao Seiroe, čįa gauna paskyiiipą Vil
žino, kokio patrioto esame <
mas privalę būti kas metais
Bostone.
Kun.
Jonaitis
yra
Bostone
sąvo
•
jąuny^tės
dięnas
praleidęs.
niaus
Įtvasinčų
Semįnarijon
ręgųĮįarįaį .ątįįįąųms,—lęaipustpję. Nebuvo jos dįępę^ Y
>
Jisai ilgus metus klebonavo Omaha, Nebraska. Vėliau buvo klebonu bažnytinę muzįką (įęstytį, be
pp tęį^ybės ęeikąląvimo diekad
velionis
nepaminėtų
jo
♦-v
- Detroit, Mich. iš kur dėl lenką persekiojimu turėjo savo parapiją ap- to jis yra Vibiįąųs K^|ęįr?.ą
taip karštai mylimo Vil
na, kaipę ,ęn j papildytos le^
jtiejX)nu stanton, Nebraska. Jisai pereitais metais
choro
dirigęutas.
nędęryįės “memento” įr
niaus—ilgėjosi JTo nepapras
, buvo Amerikos Legiono, Nebraskos valsdjoa, kąpeUouu. Ęun. Jonai“Šias pareigas jis pildo tai; ten, kur praleido jis ge
kąįpę vilniečių lietuvių suratarnavo Jungtinių Valstiją kariuomenėje Frakcijoje, kur bąvo su
10 metų ir tik lenkams Vil riausius savo darbuotės lai
minimo ir jįęrąs męrąlės bei
’
1; J ' i ? y• j
nių užėpiųs, pąsįtrąukią iš kus, žadėjo jis dar grįžti,
materialūs pagalbos suteiki-1
r
jo neokupuoton Lietuvos da- bet, pąblogėjus jp sveikatai,
mo. dienalin ir sunaudoja laisvesnį atsiminus Vilnių atsidusda
Šiam didžiam
darbui
turelaiką liaudies damoms rink- vo ir ųžsisvajodąvo apie ne;
' -s tų vadovauti Anmrikos Lie
aitus Vilnijos dirvonus įr
tuvių Vilnių Vebduoti Sąjun
“Po kįek laiko matome laukiantį ten darbą.
f-' ) ' •.
ga. Tos Sąjungos įkūrimo
y^liopį iąų Kąmip Dvasinės
“Nebuvolemta
St!
Wft6^''ivykiyti. ,Wpt^ - f
piežius esąs kreipęsis f viso biauriais darbais. KtekvĮe- dojimo profesorium, yęnąu
ščiausis nusprendė ir paėmė
mes. Tai tikrai būtų, dar vie
‘J-.
civilizuoto .pasaulio vyriau name Europos, Amerikos, A- Universiteto docentu muzi
pas
save
išvargusią
kristali

nas rimtas žingsnis Vilniaus
sybes, kviesdamas sudaryti zijos mieste ragina įkurti ko kos teoriją ir istoriją dės
nės doros sielą.
link.
bendrą frontą kovai prieš mitetus, kurie vadovautą tant.
P. Žadeikis, L. G. K.
“Ilgus metus muzikos dar “O mūsų atminty tegul 'j
bolševizmą. Didžiausią anti- propogandos darbais. Reika
lingus pinigus turėtų sudėti bą dirbant kunigo Teoddro palieka ilgam kunigo Teodo
"..•Kodėl ęęąte bafl^ jūs, žmonės sovietinę propogandą reikia
ro, jautrios sielos žmogaus,
imto tikėjipml Eę to atsikėlęs vaiyti pramonės darbininku bankai' ir turtingi žmonės. nemažai ir parašyta. Jis yjis davė paliepimą vėjams ir jūrai, tarpe. Tarp reikią panaudo Galop popiežius savo rašte ra autorius pirmosios lietu- pavyzdingo kunigo ir ųžtacfidelė tyla. žmonės
irpasidarėcfidelė
Žmonės ti visas priemones. Popiežius, siūląs sukviesti pasaulinę vių kalba “Muzikos "Teori- įytojo nuskriaustųjų šviesus
gi stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai ykonferenciją, kuri turėtų ap- jos.” Jo yra parašyta “Har- vaizdas ir teneišdildo jo lai
ra, kad Tėjai ir jūra jo klauso?” raginąs visą krypčių laikra
momja,” “Muzikos Mokyk- kas.”
......................
ščius aprūpinti straipsniais tarti kovos būdus.
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VYTAUTO DIDŽIOJO KURI i,1AS
u
IR VILNIAUS ŽAIZDA
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KftĮmums Užginti reikalaut^ amK' Lietuvos praeities tyrinę-, W lietuvišku Vilniaus fe'
' *'
. a rkn mes.
Tnfyj Tegul
TpdthI lenkai
Umlrni kolonizuo
Vrklrkmmirt_
gLūĮojai yra priparodę, kad oOO
ja Vi&iiją, tfegu mėgina įti
Kometų atgal Vytauto valdoma
kinti pasaulį, kąd YiĮniaųą
KLietuva buvo pasiekusi «ga- krašto gyventojai kąip Įąivp
ę. fingos imperijos laipsnio ir taip įr liks ištikimi savo gim
y- Jkad tos galybės viršūnė ata- tajam kraštui, - Lietuvai, o
E įįįp Vytauto vainikavimo lenkus kaip skaitė taip ir
g dienai, būtent 1430 m. rugsė- skaitys ąįfj^ąįs ir grob.Įkuis.
S jo 8 d.' .
_ •
Garsi Lietuvos istorinė Negalime todėl tylėti, kąį
Vilnįąus krašto atėjūnai
greitis yra mums dabar
mindžioja vietos gyve-ntojų|T stiprus įrankis prieš tuos
lietuvių teises ir varu jiems
r“ svetimšalius politikus, kurie
briika nusibodusią “lenkiJ
.vis dar nenori
tikėti
Lietu.. . h . • . . . .... A<_.
kultūrą.’*
A». .

Jr5 -

. -’f

f '?

z įieturinti i storinių savaran
kumo tradicijų. Kai Vytąu?
. įpĮHdžiojo vainikavimo dipna ~ rugsėjo 8 — tapo pa| skelbta LlHTUrVIŲ TAUk TTNE ŠVENTE ir reiškia
^.Lietuvos gąlybęs ir garbės
jį viršūnę praeityje, — tai mūI sų laikais reikėtų skaityti
i Šviesiausiu atgimusios Lietumomentu tą neųžmirštąį W faktą', kada Lietuvos ką£ TTųomenė, išstūmusi iš Vilį vniaus rusų bolševikų pulkus.
Gedimino Kalne iškėlė Lier tųyę§ trispalvę vėliavą. Tas
p Vilniaus, kaipo Lietuvos sosa tinęs, atvadaivmas iš rusų įF vyko 1920 m. rugpiįčio 26 d.
ĖTai yrą dideles politinės
reikšmės .faktas.

8 spalių šiais 19l3Q metais
sueina dešimts metų^ kai per
Želigovskio ąvaptĮdrą bąvo
pagrobtas Vilnių^. Vilniaus,
Suvalkų ir Gardino apylin
kių gyventojams tai buvo
juodas ii- liūdnas dešimtinetįs. Tą neląįnię giliai jaučia
visa Lietuvą ir vįsa įietuyįų
Tauta. Ir kas gi toliau?

y/ Anais praeities laikais Vytąteto genijus išvarė lęplcųsįš
Vilniaus.
paliuosuos
pilnių mūsų laikais t' Steįfiklųhęi katastrofų ąeląumame. Tik tvirtai organį*«Ūpta Lietuvių Tauta sąjnoįrtlngai ir nepailstamai žings
nis po žingsnio eidama prie
tfkslo, — išvaduos Vilnių iy
jį padarys suvienytos
Sįpfttvos žiosįine, , R^ip kad
‘ifcvo Vytautolaikais.*’

neatvądposimę; ręikąlįngąs
darbas, reikalinga žengti, p
ąe ąnt vietos stovėti.

7
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Kaunąs nuo Vilui^ yra
tik 100 kilometrų ątstumoj;
o nuo demarkacijos linijos
iki Vilniaus yra tik 30 kilometrų ąrba ąpįę 30,000 žings
nių... Klausimui: kiek žings
nių Vilniaus link nužengė
Lietuvių Tautą per 10 Vil
niaus okupacijos metų ? Kiek
žingsnių dar reikia padaryti
iki teisingo Vilniaus klausi
fe Neilgai, tariaus, Lietuvos mo išsprendimo? Kokioje
i vęįiąya plevėsavę Vilniuje, padėtyje dabąr randasi Vil
&vos pusantro tik mėnesio: niaus vą^ąvįąĮo akei ja ?
fyldastingi lenkai, spalių 7 d.
Tij spirginančių mūsų
F pasirašydami sutartį Suval- jausmus ir protą klausimu
| kuoke ir pasižadędąmi Viįnegąlėsįuae pusįkrątytį kąlei
| niaus neliesti, — spalių 9 d.
Vilnius neatvaduotas. Kaip
e įsiveržė į Vilnių ir ten įsi- ten bebūtų, vienas dalykas yy .•
patavo, kaip Jogailos lai- ra aiškus: žodžiais Vilniaus
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parapijines mokyklas su 12,500 mokinių. Dau
giau kaip trečdalis praktikuoją katalikai anglų,
voikečių ir lenkų parapijose, bet esama 200,000 '
nepraktikuojančių tikėjimo ir šio skaičiaus dvi
dešimtasis nuošimtis nuoširdūs visokio plauko
(Kun. Jono Balkūno kalba LDS. XV Seime)
3
socialistai.
Vienas trečdalis lietuvių nekatalikai, nesu
The New York Workers SchooJ, įsteigta kopranta katalikiški) principų, neprisideda prie T
munistų agitatorių priruošti, 1925 m. turėjo 300
socialio judėjimo ir 40,000 aktyviai kovoja kri
mokinių. Už dviejų metų jau turėjo 1300 ir da
kščioniškąją demokratiją (neturiu omeny kri
kščionių demokratų partijos). Tai šiurpulinga
bar tun apie 2000. “Jauni pionieriai” suorga
mįptįs. Šie mūsų rūpesčiai, mūsų veikimo lau- V
nizuoti kąipo priešingi “kapitalistų vaikų ir
kas. Socialis tad veikimas įeina į katalikų ak- -<>
įį
mergaičių skautų draugijai.” Kąme yra galima,
cijos ratą. Socialė akcija apima ekonomines if r į
tie “pįonįeriai” įgyvendinami vasarvietėse, ka
sęęįąles srytis,
o katalikų- akcija eina —
gyveniman «me raudoną vėliava plevėsuoja,'Sovietų moks
.7
. x. ’ .
pląčiąu ąpimdama kultūrines ir religijines srv•
las dėstomą, įr vąįkąi instruktuojami kaip kau
tis. 'Pravartu man paliesti ir katalikų akciją. /
tįs.
tis iy giųtis nuo policijos užpuolimų. Tas daro
Katalikų akcija kaip Pop. Pius X apibudina: v.
si laisvoje Amerikoje, neva kapitalistų šalyje,
“ąęišmatudjamas yra katalikiško vėikimo lauklasių kovos idėjai. Tie jaunikliai išmokomi nepakęsĮį religijos. Ąpšvįetos komisaras Masyvo-* ' Popiežius priimudamas Amerikai bolševiz kas; pats savyje jis neaplenkia visiškai nieko,7. I
je išsitaręs: -“Mes nekenčiame relįgįjos. Neį jų mo pąvojų norėjo tik pasakyti, kad amerikie- kas bet kokiu būdu tiesioginiai ar netiesioginiai
gęrįąąsi prįvaĮfi mįrių būti netolęrupjąmVWPO čiai bolševizmuį’ daugiau reaguoti),i, o ypač mo- priklauso dieviškai Bažnyčios misijai. Atnąii*
aršiausi priešai... Visokia religija yra *yįęmzįr kyklosc. Savo laisve.gali liuošybės netekti. Skai- jinti Kristuj e. ne tik tai kas tiesioginiai ar netie patys nuodai, kurie apsvaigina ir apmauna ’ tantis su gyvenimo palaidumo faktu reikia sUsi- tiesioginiai priklauso Bažnyčiai dėl jos dievišdvasią, valią, sąžinę; kova be išimties turi būti rupįnti. zĄišld§{ Jaučiamas kataliką socialių kos njiBijoK, vest sįelas prie pįevo, bpt dar vįša, :
prieš juos paskelbta... Mūsų pastangos yra nę principų nežinojimas visuomenėje ir neaiškus; kas savaime iš tos misijos eina, krikščioniškąją K; ’
reformuoti, bet naikinti visokios rūšies tikybą.” supratimas katalikuos?.. Katekizmo ir protelių civilizaciją visumoje ar kiekvienoje ją sųdaran^/HŽ
dalyje. Kovoti visais teisingais ir teisėtais
dalvje.
Žinome tęs kovęs pasekmes, — milijonai neteko išsimoki-mas nereiškia socialių principų žinoji Ičioje
* •
- — ■ —
•*' *
’s
būdais su autikrikščioniška civilizacija; visais
- ;
•- y ■ • .
gyvybės. Ir milijonai neteks, jei kęmunizmas mą.
būdais taisyti įš jos kylančią didelę netvarką*.
netvarką^ ~
Kun. A. * Milukas rašydamas apie “Mūsų “būdais
plėšia. Bijodamįęk kurtais atgrąsįnti jaunuošeimą, į mokyklą, ir
iw. ii?
apjįnkimąis kaliais. Aukštesnė
aetuviųs Katalikus’’> (Our Lithūanian Catholicš Grąžinti Jėzų Kristų i Šeimą,
Yol n}
visuomenę.
Atstatyfį
žppgįšįos
valdžios pri<k >^
IBUkyklęsę išdygę įvairiausių vardų
-V
4 <3ii vi»
id lietuvius. Lie- cipą, kaipo ntetovaųjąptį pįęvo Valįhą. t
nių draugijėlių? kaip: “l&e Jų
nSc virtd
- biausiai paimti širdin liaudies reikalus'ię yj
League for Boys and.Girls.”

S0CIALI8 VEIKIMAS
IR JAUNUOMENE

Visoje Lietuvoje veikia ga
linga “Vilnių Vaduoti Są
junga. ” Q kodėl tokios Są
jungos nėra tarpe Amerikos
lietuvių Juk gan greit vįsos Amerikos lietuvių di
džios ir mažos draugijos bęi
sūsivienijmai stovi už Vil
niaus atvadavimą; juk hętąjds vįnM Ayeipkos lietuvjp
Rife Yl^ąu? ji^Lietuviai nereikalauja nei davimo reikalą yra įsirašiu8į^‘*
the Godless,*r“God’s Black
sios i »»vo prog^ra^ juk
‘
Tji

iWIT

i

y. 5 « ** »-yT.

»

“The Circle of the Godless,” “The Legįęn of
the Damned”:ir daug kitų. Net bandoma įsi
skverbti į pradines mokyklas ir komunisčiukus
auklėti. Bet svarbiausia ir rimčiausia organiza
cija tai Inter-Collegiate Socialists Society. Šio
je organizacijoje 77 universitetų studentai so
cializmo teorijomis maitinami. Šis taip vadina
mai intelektualinis socializmas yra kur-kas pa
vojingesnis nė masinis.
Spausdintas žodis, dienraščiai, žurnalai, no
velės jų dvasią plačiai skleidžia. Radio, judąmieji paveikslai, teatrai gudriai vartojami pro
pagandai. Kaip prityrimas rodo, jauni sęęialįzmu greičiausiai užsikrečia. Bedarbis yąfgšąs
kritiškiau svarstys peršamas mintis negu leng
vatikis jaunuolis. Nusimesti moralybės varžy
mų, misikratj-fi tikybinių dėsnių, jam patinka.
Belieka įkvėpti materialinę klasių kovos teori-
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X Vrfigvajaus liejiniai
7* Uragvajaus lietuviai, gali

ųet konir ’3 tikybiniai. ViltanM
sųlafo, nei kupįgo, nei šiaip
ma
sakyti,
kaip
ir
neturi
samieste pastatyta 371
gai, daug gęros dirvos, kur
'padoresnių Įięįaylo ~ intelireįkaiingi labai gįįūs šuįiniąi yę organizacijų!, jeigu ne- gępto/tai Įabai lengva
pastatys
Per aštuonerius metus nuo iiir miesteliuose
i•*
»
.
• 12,*i
-Pažvelgę Į Pietines Ame
ękaityt
kietos
desėtkų
išsi027
gyvenami
ir
8,367
pęgy1922
nu
iki
1929
m.
Lietuvei
gyvenami, 20 pramoiąi
k^tt laiikų trągirijaL £
siyąįzduoti, kįfel Monteririkosi Žemėlapio rytų šoną,
šakėlįų, kurie laiko save ko
je pastątvtą 133417 trobe yepąjpij yįgoj 2Q,394 |rpfe>- nibnįų, f> vi$o naudoj
Upių pakraščiai laikomi
dpo
nėra
lietuvių
.visuomeni

munistais. K. N orkus sten
mes galime tuojau pastebėti,
sių. ^augiausia Jrebesių pa siai, neįskaitant fikybinįii įr jr Į tikybinis.
derlingiausiais, bet
kainos
V' ‘y
.
. -*?'į ■?* V ,-t u»runK*uu»«ud,
wcv *ira-»«*
uus>
nio veikimo.
•• •• ’*
gėsi
įskiepyti
kaikuriemę
so

statyta negyvenamų, būtent, kitų, kurių didelė dauguma žiau statosi, negu kitį
kud Lragvajaus respu 1 ~a vra
neįkandamos: už
Žmųųės į Uragvajų važia 75,099, gyvenamų 56,219 tro pastatyta miestuose ir mįęssavo plotu yra keliolika kar ba. mokama nuo 100 ligi 200 cialistų idėjas per laikraštį,
tu vos miestai. Joje pa®
tik ir čia darbas jam nevyko, vo ir važiuojaįnebe nuo da besių. Vadinas, negyvenamų felįuose. Prie tpkįos didelės ta (nęįskąitąnt Į )29 m.W
tų mažesnė ^už Ąrgentiną ir pęzų, mūsų pinigais — 1000“. |<>Lnep|Bi^dė kaupiniams
bar, bet nuo 1923 metų; šiantrobesių ' pastatyta 18,880 statybos kaimuose daug pri viųįiri per septypęįįt^®
ligi
2000
litų!
Kas
žemę
par

kelias dešimts kartų už Bražiųomas Plečkaičio ‘ ‘ arjpi- dięų galime ir tTragvajųje daugiau, negu gyvenamų. Be sidėjo naujakuriai ir kaimų
tus 360. trobesių; UKgJHFg
riįiją. Būdama Argentinos duoda ar perka žemiau šįtos jos” tvėrėj^Ęygoskongrę- lietuvių . prikaityti
ligi
gyvenamų- ir negyvenamų sikrsfymas viensėdžiais. Į- namų, 118 negyvenamų, lij
pašonėje, _ Uragvajaus res kainos, tai yra arba speku so dalyvis, Vikonis. Yra se- 5—6000, kurių daugumas su
trobesių, dar per tą laiką pa vairiose apskrityse labai di pramones įmopiif ir Į tįStE
liantas arba didelis neišma
nįau gyvenančių HĮpnteyideo sispietę Monterideo.
publika visa savo politinę
statyta 105 . tikybiniai na- delio naųjąi pastatytų tro pinis. Marįąmpblė stp^į|įįį|
nėlis. Uragvajuje gal nėra
sukurtą savišalpos kasa, kuri
struktūra labai artima Ar
Į)ariai ir^darbiai
’rnai, 415 viešo naudojimosi besių skaičiaus skirtumo ne kutinėję eilėję. Joje
jokio pavojaus kaip Ęrazilituri
šiek
riėk
suriktų
pini

matyti didesnėse pastatytą tyta tik 144 trobesiai: 74
gentinos žęmin tolimesnį tę joję ar Argentinoje pirkti
Užsidirbti mūsų žmonėms ir 1579 pramonės įmanių,
gų sočiaijpei pašalpai, todėl U'ągvajųje, t^ntpastovęs-lso 2099 trobesiai Daugiau daugiau, mažesnėse mą^iaų.
venamį, 63 negvvenąįnį,
sinį, kuris natjirale LaPla- žemę ir apsirikti dėl žemės
tokiems kaip. Vikpuis labai
nį darbą, galima dar geriau, šia įvairių trobesių buvo pa Klaipėdos krašto miesteliuo pramonės įmonių ir. į riky
tos upės vaga atskiltas nuo pardavėjo nuosavybės teisių
rūpi tuos pinigųs pagrobti
se beveik visai nestatoma nis.
kamieno. Galima tad drą neaiškurpo, kiek yra labai di- politiniais reikalams.” Vi- kaip Argentinęgę,nes čia tei statyta 1928 metais.
—'
_
nauju trobesių, kaimuose i--'-'
singiau
darbab
apsaugotas
delio
pavojaus
nusipirkti
že

Visuose
šešiuose
mūsų mįęs
Kaimuose
gyvenamų
ir
ne
siai tvirtinti, kad nėra' di
konis teisinasi, kad, girdi,
taip^pat
žymiai
mažiau,
ne

tųosę, turinčiuose daųgįąį
delio skirtumo nei gamtos mės filotą, kuriame arba vis jėigu tie pinigai nepakilusią nuo išnaųdojiBM>.. Nustąty- gyvenamų trobesių per tuos
gu
pas
mus.
kaip po dešimtį tūkstanČir
nei klimato atžvilgiu: gal tik kas permirksta ir supųvą, į socialistinės sąjungos ran tas, pav., dąrb£dięnos astuo aštuonerius metus buvo •pa
Labai
įdomi
mūsų
didžių

gyventojų, per aštuonerii
kiek ekonomiškai Uragvajus arba reikią dirbtinų būdu kas, tai gali pakliūti komu- nių valandų atlyginimo mi statyta maždaug 5,4 karto
geriau susitvarkęs už Argen duoti apsėtam laukui dreg- ,nistams',' nes ir komunistai nimumas 2,5 gezai. Laukit daugiau, negu miestuose ir jų įpięstij Statybą. Pirmoje metus pastatytą 4,^9^ gyy^
tiną, ką vaizdžiai parodo U- mes kasant giliausius šuli labai norėtijtais žmonių cen darbai ir čia. sezoniniai^ mo- miesteliuose. Kaimuose pa- yietoje stovi Kaunan, per tą narni trobesiai, 30Į0 pegy
ragvająus valiutos didesnis nius, kurie dažnai siekią ke tais pasinaudoti sava^propa- kabią nevienodilai, nes yažiuo- statya 44,192 gyvenami ir laiką milžiniškai išaugęs. namų, 526 pramones įmfl^
ja tik tie, kuriie mieste atsi- 66,732 , negyvenami, viso Štai prieš karą Kaune tebu 84 viešo naudojimoii: ir
pastovumas. (Vienas Urag- lių šimtų metrų.
gandai.
.
duria be darbo. Kai atsiran 110,924 . trobesiai. Miestuose vo vos 1584 trobesiai, o po tikvbiniai, viso 8.397 Wc
vajaus pezas yra lygus vie- Kaip kitur, taip ir Čia atsi
Daugumas lietuvių nepri da didesnis dą^bo rankų pa
karo, nuo 1918 m. iki 1929 šiai. arb,a maždaug
nam Amerikos doleriui). rado ne vienas spekuliantas,
klauso jokiai politinei orga siūlymas, tuomet samdytojai / —. .. ,v įži=v- .-f?
m. pabaigos, pastatys 4149 sų Lietuvoje pastatytų fra
Tenka pastebėti^ kad ir ad kurie visokiais būdais kursto
t'
'
nizacijai, nenori nieko žinoti padaro tokias/.sutartis, ko- deo su darbais ne visada trobesiai. Įš to matome, kad besiu.
:
;'^|||
v»-it
ministraciniu atžvilgiu Ura- lietuvius pirktis žemės Ųragnei apie komunistus, nei apie kios jiems naųdipgesnės, ži sklandžiai eįįna, būna ir to miestas trobesių atžvilgiu
gvąjųs geriau susitvarkęs už vajuje. Kaip esu minėjęs,
socialistus Bendrai pas mus, noma, darbinii&ų nenaudai.. kių protarpių, kada darbą padidėjo pustrečio karto. Po
______________
Argentiną. Valstybine san galima ir geresnės žemės nu
komunistai ir Monteyideo
Ameriką ne Lietuvą; jo? kto~
tvarka, kalba, papročiais ir sipirkti, bet didelis klausi
Dirba lietuviai daugiausia sunku gauti, kitas pravalgo karo Kaune, iki 1929 m. pa tutr'ypatfntftf Mivytlni ktifleS 1
savotiškai ‘ ‘ veiklesni, ’ ’ ka
visą, kol naują darbą susi baigos, pastatyta 2587 gyve ky« visados.'
,* 'jįv
politinėmis laisvėmis labai mas ar išviso yrą prasmės
paprastais darbininkais gjrTik ta« yra Amerikoj
dangi jie nesivaržo priemo
randa. Yra ir visiškai prasi nami trobesiai, 1217 negyve įrefnfis, tniris perą! žfnrf LHSttl “ \
panaši Argentinai, bet teri kolonizuotis
yųlių skerdyklose, kur dar
Uragvajuje
venlma. Kas nori tokiu būti.: Urt'lįB
nėmis visus kolioti, šmeižti,
gėrusių,
kalėjime
ne
vienas
nami,
17
tikybinių,
58
vie

tytf
Lietuvon Kstnlrtnj Vęikhno
torija būdama daug mažesnė tiems lietuviams, kurie čia y^
bas gana sunkus, nors atlygileMžlnmą savalfrižtl ’ ■ ■ ~
plūsti pąąkutiniais žodžiais,
sėdi
ne
už
kokią
politiką,
bet
šųjų ir 276 pramones įmo
už Argentiną, ne |>e to, kad ra kiek pinigų ' susitaupę ?
nimąs yra visąi geras. Teko
•‘SĮįtaį Įaitaąr
„
x .............
jei kas veikia prieš juos.
už degtinę^ už muštynes, su- nių.
mioląt svetimų kapitalų eks- Manding, uz tokius pinigus .
. .
asmeniškai kalbėtis su vienu
J| reikia užsisakyti san /
sipiaustymus.
Teigiamo
mo

visiems timlhCnu ir paiste
galima
daug
lengviau
ir
g^
L
Ir
Montevideo
yra
keletas
Antroje
vietoje
eina
Šiau

plotuojama, ji labai pakėlė
lietuviu nuo - Krekenavos
ralinio veiksnio iš niekur nė lių miestas, kuris per kart; tavoje. --**—’itis" me
žemės kainas. Dominuojanti riau įsikurti ir Lietuvoje,
(Panevėžio apsk
ra, priešingai, ir komunistai buvo beveik visai sunaikin* T » mnyig gflli ■rtiflriL
Užmušti
įį-J-’k V. j
rr
socisĮistai
veisia
rnasęjtas Šiauliuose nuo 1922
j®
~.--,v .> • i.',:
- ~.;..
f
..,.
_
nam ir gerus darbus frigp- 12 valandų! Wt galite sau i- destruktyviai, bereikalingai!į 5929 ra pabaigos pastapakankamai drėgmės, arba mes ha. sui trobomis. Kitas |namus
__________________
- ,
Irifil
vietomis jos net perdaug, to dalykas, jeigu mūsų žmogus rifikuose. Tik tie, senesnieji sivaizduoti,' kaip sunkus tas nuodydmni'nusivylusius, ne-Įtvta 1823 trobesiai: 980 gvTėvai, Mokytojai AnMMpjM,
dėl žemės ūkio kultūromis galėtų daug žemės nusipirkti nieko bendro neturi ir turėti darbas, nuo kurio žmogui va Jaimės ištiktus ar vargo pri-1 ve<nanuj, 759 negyvenami, 67
Mažųjų Globėjai fr
slėgius. .Panašūs dalykai Į prainonės Įmonių, 11 viešo
verstis Uragvajuje labai dideli ’ūkį užsivesti, tuomet nenori su naujais emigran kare net pečiai paplinta! slėgtus.
Geradariai!
kasdien
kalami
įiesusipratu-L^j^j^gj
į
r
g
tikybiniai,
tais
iš
Lietuvos
Tai
jau
gero

sunku, reikalingi milžiniški gal ir būtų išskaičiavimas,
Niekas, žinoma, apie toki
Išrašydinkite Jft
rečioj e vietoje
Trečioje
vietoje eina
eina PanePanekapitalai dirbtinei laukų fri- bet Uragvajuje mūsiškiai te kai ištautėjęs elementas, ku darbą Lietuvoje nė nebuvo šiai miniai veikia neigiamai, |qp
brangiems ,
kądangi
užmuša
juoąę
visokį
I
v
ggy
S
,
k
ul
.
p
er
f
uos
aštuoneriam
Lietuva
nei
šilta
nei
šal

vąikams
7 *•'.’
gacijai bei kanalų perkasi- gali pirktis po kelis ar kelio
sapnavęs,, o čia mielai eina
žmoniškumo bei solidarumo Liug metug: pastatya 1617
mui. Daug vra daubu. kur lika ha., todėl jie jokio turto, ta.
dirbti, nes be ddrbo dar blo
jausmą..
A. KerčiasItrobesių: 843 gyvenami, 731
lietaus vanduo neturi jokių į jokios ateities čia negali ti- Jeigų prie to viso pridur giau.
C4
Saulutė” daili, turininga U
■
(“Rytas”)
———
—— tinką yaikama. Jai rašo fr
sime, kad nuo pradžios emilatakų nubėgt, arba priešin-jkėtis:
Visa bėda, kad ir Montevi- *
_____
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“siutinę” 9

šiandien inteligentų tarpe yra
viena nnoiąonš
natinį tikros paguodos šaltinį gyvenimo var- nuomenę. Mes taipgi suprasdami jaunuomenės straipsnius “Darbininke” talpinti aiškinant mū

tik

i*-: ’

i. $

r. j

nomieji mfisų rašytojai ir tfr^l
kai.

MepųnMMMU

“ŽIDINYS”

lygas išmintingomis priemonėmis. Rūpintis to
dėl padaryti viešuosius Įstatymus teisingus ir
pataisyti arba panaikinti tuos, kurie tokie nėra.
Pagaliau ginti ir palaikyti visuose dalykuose
Dievo teises ir taipgi Šventos Bažnyčios teises”
(Enc. “II fįrmo propositd'.”).
Pasirodo, kad sunku rasti rytas taip kat.
socialūs akcijos ir “katalikų akcijos.” Abi ak
cijos gyvenime turi tą fiatį tikslą. Reikia pasidžiąugti, kad mūsų visuomenėje katalikų akci-.
ja sparčiai atgija. Kat. fFederacijos kongresas
šįmet pasižymėjo savt^husistatymu tai akcijai.

-<

vaik^

dihteį

auklėjmio. svarbą turim mokyklas, kliubus, or- sų pagrindinius nusistatymus. Ne paslaptis, kad
JUO fr
guose,.bet taip stengiantis nušluostyti ašaras, mažai jaunuomenės teskaito mūsų laikraščius.
“Saulutė” eina du
Prot Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu* inetams 12 lit, pusei metų 0.'*^
palengvinti sunkumus, pagerinti ekonomines są- Tėvai pastebėję angliškai straipsni duos vai jsmas literatūros, mokslo, visuomenes
spalvotu viršeliu. Kaina LietuvęjS
akademižkojo gyvenimo iliustruotas
ganizaciją, organą, chorus, sodalicijas ir t. t. kams perskaityti ir prašys išaiškinti. Vaikai frmėnesinis
furnalas yra didžiausias, latvijoję, Estijoje, Voki^^»
rimčiausias, {domiausias ir kiekvienam
Didesnė jaunuomenės dalis dirba ir priklauso išėję mokyklas daugiau nesusiduria su katali- prasilavinusiam
žmogui tinkamiausias mėnesį 16 pusi, didelio formi^|g
žurnalas. Todčl visi paskubėki- xr kitur metams 15 lit, pus^t'iį^į
prie unijų. Tose unijose dažnai yra nepageidau kvbės klausimu, nebent bažnyčiose. Paduokime ĮI lietuviu
te užsisakyti "židinį.”
jamos įtakos. Yra būtina, kad jie suprasti/ ka jiems tokius raštus, kurie patrauktų. Visą jai į "židinio” kaina Lietuvoje: met 35 U trim* mėn. ?• lt. 30 eent. Amerf^gS
tą 8 lt.
^g||
20 lt; Amerikoje metams
talikų socialius pagrindinius dėsnius. 'Svarbu, įgyvendinti, būtina yra turėti redaktorių atski ppsm.
pusmečiui ?2^0. '
Adresas: Jurbarkas, “Saufrąg
Į ■■Adr.: ‘^ŽKišys,” Kaunas, Laisves AL Administracijai.
kad jie būtų pertikrinti aukščiau aiškintu AĮąrk- lai pųp pentro sekretorijato.
.
7'3*8
--------------------------------------------------------- 7^ te]
so pažiūrų klaidingumu. Reikalingas geras sur
• Daugiausia domės reikia kreipti į besimoki-1
sipažinimas elementariniais tų pažiūrų skirtu nančią jaunuomenę kolegijose įr universitetuo
mais su katalikiškomis pažiūromis. Kaip būtų se. Katalikiška aukštoji mokykla privalėtų būti Į
Visos draugijos suvienytos po Federacijos yė; praktiška tverti Sąjungoje jaunuomenės sky
kataliko studento šventovė. Tik jai galima šio-Į
liavą žymiai sustiprės ir įgyvendins mūsų socia rius, palieku jums, gerbiamieji, šiandien išspręs se dienose pasitikėti. Nekatalikiškose mokyklo-Į
lius nusistatymus. Liet. Darbininkų Sąjunga ti. Mano manymu glaudžiai dirbkime su Liet.
Jūsų giminės ir pažįstamą Lietuvoj, beabej^ 7^
se knibždėte knibžda prieškrikščioniška prppo-.|j
tam darbui pilnai pasišvdhtus. Jau penkiolika Vyčiais. Dažnai vartokime “Vyties’’ lapus dar
nori žinoti, ką veikia Amerikoj kątąlikža
ganda. LDS. remia tik katalikų mokyklų moks-Į]
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTįlRV
metų kai dirba katalikų akcijoje. LDS. tad tu bininkų reikalams, dalyvaukime su jais susirin
lęiyius. Girtina būtų, jei LDS. turėtų sušelpimor
VĄĮ
Lįęta
YĄI” o ji per ištisus metus įreliaus
keliaus ’Lietuvon
fe?
ri rūpėti, kad jos kiekviena kuopa priklausytų kimuose, išvažiavimuose, seimuose, ir išnaudofondą duoti stipendiją kasmet vienam studen-l)
Ūsą papasakos.
.
visą
prie Federacijos skyriaus ar apskrities ir ten kiirie progą skiepinti Sąjungos idėją. Tik ten,
tui studijuoti katalikišką spęioįogiją. Tik tokių Į
’ PįfOTERŲ
DIRVA
”
^MOTERŲ DIRVA” y& vienatinis
sąjungos idėją skleisti ir aiškinti katalikų so* kame nėra Liet. Vyčių kuopų juos tverti arba
būdu organizacija išsiaųkięntų socialių vądų.į
kos lietuvių
lietuviu Katalikių motęrų
moterų žurnalas, ha
cialio veikimo svarbą bei naudą. Kaipo darbi skyrių sudaryti prie Sąjųiig^ kųopų. Vytis SUę
-■‘S
Be V> “Darbininką” stengtis pasiųsti visiemsĮ
mas Moterų Sąjungos. Joja Šalę straipsnių
ninkų organizacija ji turėtų pasisekimo. Atsi- sipažinęs su Sąjungos tįksl^is,- apsivedęs ir ap
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso
ininkiinū kąd Pop. Pius X npys jęįįo vokiečių leidęs Vyčius glausis prie Są|ungos. Bendrai katalikams studentams veltui. ’
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie
Nors, mano užduotis buvo daųgiąu pakalnė-Į
darbininkąmfi prikląųsyti prie bespalvių unijų, LDS. prisideda prie katalikų akcijos. ?ik ši
riai: Į) Vąikų auklėjimas, 2) Sveikata, 8)
/
ti
apie
jaunimą
socialiame
judėjime,
bet
šiuo
Į
bet reikalavo, kad jie prigulėtų prie katalikų akcija ^gelbės visuomenę, ^ąfąįikiškos mokyk
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros akytrumpu svarstymu teks pasitenkinti. Kaip mi-Į
’ ~ Tdįrbininkų draugijos vad. ATbęitėrvereine, ir. los auklėja tikėjimo dvasioje vaikelius.. Katali
’ kad susilaikytų nuo bile teorijos ar veikimo kų knygos stiprina pasėtą sėklą. Katalikišką pėjąu soeialė akcija rišusi su katalikų akcija. Į
“gOTKąr DIRVA” yra papuošta gral
Ta akcija vis didesnių frontu yayoma, didesųė]
viršeliais ir vinjetėmis,
priešingo Bažnyčios mokinimams ar disciplinai. laikraštija tikra misija. Kovoti ■ nekatalikišku
fiF5
,
armija
stoja
talkon.
Jaunimu
susiyįpįųę
vĮsjĮ
yra toks, jęafl po metų gą
Tad mūsų lietuviai darbininkai priklausydami spaudą raštais ir gero® spaudos platinimas, tą;
* .to ilgai. Siųskite pinigus
prie įvairių amatų unijų, taipgi privalo prisųĮe- kataliko darbininko pįrma pareiga. LDS. turė kafąlikų akcijos radai. Visos organizacijos už-Į
DIRVA”
. t i prie L. Ik Sąjungos, LDS. kooperuodami tų pusę laiko, pusę finąnsy Jr darbų pašvęsti są- sibrėžųsioy jaunimo plausimą studijuoti. LDS-I
yo spaudai! Ji neturėti; pasitenkinti viem“DHW tįįę'ieįiką’ųrfy^iaij dirbti sų Uftomis orgąųizac^l
t '"i
trti visomis kątalįkįškomis draugijomis, ypač
l”
'
L R. K. A., L. K. Moterų Sąjunga ir Liet. Vy bininku,” bet tesiekia “Garso,»» ^Moterų Dir- jomis it mūsų siekis ■— Kristaus Karalystę že-| I MM M.
•G ’
. OM*• mm. *j
t- •
«Dw^ųro^ ir Uiį) minėjau “Vyties?’ mėfe įgyvendinti visa Jame atnaujindami, bus k-rJ-'L'i
čiais Tai fieja katalikų Socialius dėsnius.
y
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Pagražino bažnytėlę.

■ONTREAL, CANADA
- ■
b ■ ■■ Siame Kanados metropolyje gy& gana grafus būrys lietuvių iš

stos, kurie netik ką gyvena iš
vytę po visus miesto kampus, bet

susirinkusiųjų širdyse^ viešpatavo
meilė, pasigerėjimas ir geriausi
linkėjimai jauniesienps. Nėra abejonės, kad Antano ir Onos 'nau
jas gyvenimas bus taip gražus ir
kupinas pasigerėjimo kaip jųjų
šliūbas kad buvo.
Tadgi, brangūs montrealiečiai,
lai būna mums pavyzdžiu minėtos
vestuvės, kurie esame truputį ap
sileidę ir nukrypę nuo tiesos kelio.
Atidarykime savo akis ir šalinkimės nuo tų. Maskvos garbintojų.
Rašykimės į katalikiškas draugi
jas. Į draugijas, kurios randasi
katalikiškoje akcijoje, nes tik šios
draugijos gali išauklėti žmogaus
būdų ir suteikti sielai ir kūnui nau
dingą pagelbą.

Mūsų kleb. kun. F. W. Strakausko rūpesčiu ir geraširdžių aukomis
įdėta du nauji langai ir šv. Juozapo stovyla, importuoti iš Pran
cūzijos.
Rugsėjo 21 d. buvo naujų langų
ir stovylos pašventinimas. Du nau
ju langu aukavo Apaštalavimo ir
Tretininkų draugijos.
Laike pašventinimo Apaštalavi
mo, Tretininkų ir Šv. Vardo vyrų
draugijų nariai “in corpore” pri
ėmė šv. Komuniją. Šventino pats
kleb. kun. F. Strakauskas. „

/skaidosi į visokias partijas.
Katalikai čia yra tvirčiausi, nes
^Kazimiero parapija gyvuoja
Sveiksta i 20 metų ir yra mirtinu šmu
P-nia Agota Strakauskienė, mū
lį'jos priešams. Nenuilstančiai
sų
klebono motinėlė, po sunkios
rimojasi klebonas ir stengiasi įoperacijos ligoninėje sveiksta.
z
įdrti visus iškrypėlius, bet kaip
tur, . taip ir čia da vis randasi
Negarbingas paminėjimas
.udadūšiu su kuriais sunki yra
D. . K. Vytauto kliubas labai
įš.- į akis nori būti gerais, bet
negarbingai paminėjo Vytauto Di
akių atidaro savo nešvarią burdžiojo sukaktuves. Buvo privežta
pr demoralizuoja netik jaunimūnšaino į kliubo parką, bet poli
t bet ir silpnesnio proto pagy
cija viską “suspoilino ’—“štofą”
nimus lietuvius.
išvežė ir kliubo viršininkus įtrau
Per paskutinius kelis metus čiokė į “triubelį.” Buvo atvykę dr.
ją -privažiavo daug naujokų iš
Mikolaitis ir kiti, bet sužinoję apie
eiuvos. Yra gana daug iš jų pri>•
•
nelaimę nuliūdo ir savo “frentus”
Irusių bolševikiški) nesąmonių,
iškoliojęs asilais ir kitokiais var
dievėlių vadai radę nesusipratu__ Extra susirinkimas
dais
už “nekrabrastį.”
Į^ir paklydusių lietuvių jų vardu
Trečiadieny, spalių 8 d., 7:30 vai.
Kažin ką teismas pasakys mūsų
Iba ir jaučiasi lyg varlė prieš
vakare, bažnytinėj svetainėj įvyks kliubiečiams? Kaip tik sužinosiu
atį. Kurie seka jųjų silpnapro
LDS. 8 kp. nepaprastas ir bertai- parašysiu.
tę kaip ant delno parodo kokį
ninis susirinkmas. Bus išduotas ra
f turi išauklėjimą ir būdą.
portas iš buvusio LDS. XV seimo
Subatoje, rugsėjo 27 dieną mūsų
ir pasitarimas apie dalyvavimą pa
žnyčioje dvi poreli susižiedavo,
rodoje, katedroje ir koncerte.
enos. pavardžių neteko sužinoKviečiame visus ateiti.
Antra porele tai Antanas Saka. Valdyba
bskas šh Ona Derenčiute. Jauno*p-lė Ona Derenčiute yra narė
skaito Prasidėjimo Panelės Švč.
'-jos. Tadgi ir josios šliūbo iškilBROOKLYN, N. Y. — Jonas Jo5s džiugino atsilankiusiųjų širkubauskas kuris daugeliui South
8. Altorius buvo gražiai apšviesSpaliu 7 d. įvyko Šv. Juozapo Bostono lietuvių yra žinomas nes
s. Prie Dievo stalo kabojo minė- parapijos piknikas. Žmonių buvo čia ilgus metus gyveno šiomis die
8 draugijos vėliava. Jaunave- nemažai. A. Peeiukonis ir A. Dze- nomis buvo paskirtas vertėju prie
įai priėmę Moterystės Sakra- dulionis buvo gaspadoriais. Pelno Williamsburg
Plaza
Teismo,
entą atsiklaupė jiems paskirtose liko $250.00.
Brooklyne kur jis dabar gyvena.
etose už grotelių ir ten pasiliko
ir irisas šv. mišias. Mišioms semtį- tarpais giedojo minėtos
augijos narės šv. giesmes prie
kifelės Švenčiausios. Pasibaigus
H&riSms jaunieji padėkoję Diejiems malones patėlė ir viso pulko jaunųjų lydir rimtai apleido bažnyčią. Žiūat į jaunuosius beeinančius, visų

C AMBRIDGE, MASS.

LOWELL, MASS.

dtykite ir platinkite mėnesinį
tokslo, blaivybės ir sveikatos
laikrašti
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Į P<> gerbs valandos kelio
;
tĮbuvau priverstas dar pas
vieną ūkininką užsukti, nes . S
Rugpiūčio 21 d. teko man kad nelytą. Lytus gerokai ir
jau jaučiau perlvjamas. Rakeliauti ’ per Zanavykiją. šios apylinkės kviečius su-r
dio kartys rodė, kad gal ma- ' J'
Dieną buvo lytinga. Nuo daigino. Štai kaimyno, Jo-Į
ižiau Čia nusiskundimą gir- <
smarkesnio lietaus užsukda nikių, lytus visą šieną alks-Į
dėsiu, nes maniau, kad pasi
vau, pas ūkininką. Tokiu bū nynuos supūdė. Bulvių virk- Į
turintis ūkininkas. Pirkią -sĮ •
du prisėjo, tą dieną po keleto ščios visur visai gelsta. Irir
radau šiltą, mat duona buvo
ūkininkių pastogių lįsti ir su Šiandien štai visas dangus
kepama. Bet kol aš prie pey
apsiniaukęs, tur būt greiti
jais pasikalbėti. •
čiaus apsidžiovinau, ir tas ūriestos
lyję.
Kas
tik
bus?..
I
Sakyk, meldžiamasis,
[kininkas ne daug mažiau
— Žieminiai javai gerai I{skundėsi, kaip pirmieji du.
vienas Sintautų ^parapijos užderėjo, ir šiaip taip bus I Šio ūkininko būta gerokai
ūkininkas, stovėdamas kluo galima išsiversti, pradėjau Įapsišvietusio (ant stalo gune prie parvežto sulytą avi ūkininką raminti. \
llėjo “Ūkininkas” net “Ry
žą vežimo. Tokią metą, kaip — Kas iš tą žieminią ja tas,” kampe ant suolo kny
šie, nė mano senelis tėvas vų, atkirto ūkininkas. DuoJ gą krūva), tat jis pradėjo ir
r'tiksle vienintėliai
neatmena. Pavasarį vos 'su nos tik turėsim ir gal dar [to sunkaus ūkininko gyvenikitose mūsų kolonisiradau darbininką^ kurs su saldžių pyragą, nes kviečiaiįmo
priežastį liesti.*, Pasirojrasi. Žiūrint j visą
!
tiko palaukėti užmokesčio už gerai apdygę. O iš kur pa- įdo, kad jis puikiai supranta - •
vasarojaus -.įdėjimą iki ru imti litą? Nusivežiau už va {sutarties su Vokietija nedens. Vasaroją įdėjom gra kar į Šakių jomarką kelis naudingumą Lietuvai, gerai
žiai, tik pavėluotai. Lytaus centnerius rugių ir kviečių.' įvertina sunkumą dėl netu- .
nebuvo. Tat retas grūdas te- Pasirodo, kad šiųmečių kvie rėjimo mūsii prekybinio lai
dygo, ir tas pats išdygęs ja čių niekas neperka, o už per vyno.
--jį
I
■
vas tuoj išplaukė. - Liepos nykščius duoda tik 12 litų.
Kaltino tas kaimo šviesuo•
• •
pabaigos ir rugpiūčio pra Už rugius siūlo —4—5 litus. I
lis ir pačius ūkininkus, kad
džios dvtūs daug išlindusiu' Ar tai nelaikymas ūkininkų
Į jie nesiorganizuoja, nesi„y
varpą įplakė į žemę. Tokiu!
ant juoko !
Įstengia savo'supratimo pa- ■'
būdu nuo kokią šešią margą Toliau ūkininkas pradėjo
gilinti, neleidžia kiek išgaliu
ploto du tris vežimaičius a- pasakoti, kad dar jis už per
savo vaiku į žemės ūkio ir
vižą. Bet ir tą pačiu štai ne nykščius metus nėra visų
kitokius mokslus. Ypač rūs- -duoda parvežti. Vakar bu mokesčių sumokėjęs, kad
Čiai jis kaltino tuos ūkininvo gražu, avižas gražiai šu- dar pernykščiams samdinin
•Ikus, kurie nėra sąmoningi
grėbėm, bet šį rytą nors kams ne visos algos išmokė
■ katalikai, kurie patys arba
anksti išvažiavom vežti, o tos, kad ir vasaroją padėti
savo vaikams leidžia dėtis į
>
tik vieną vežimą tespėjau įseti samdė tokį darbininką, | nekatalikiškas atseit libera
parvežti ir tas pats jau ge
kurs sutiko užmokesčio iki liškas organizacijas, kurie
rokai aplytas. Ir reta diena, rudens palaukti ir 1.1.
nesirūpina sužinoti piliečių
5
, Bet pasidarė prošvaista, teises ir jomis naudotis...
.•
A-..'
apstojo liję, ir aš, pertrau
Su tuo ūkininku taip man kęs ūkininkui- graudų skun- Jbuvo malonu kalbėtis, kad <
f*-’

valandėlę,jau lytns -V. ^*■’

--j.*

norėjau pasiekti Nemuną. ' iš tikrąją, jeigu Lietuvos ū-

Neilgai trukus pradėjo ir
vėl smarkiai lyti. Užeinu
pas pirmąj'į pasitaikiusį ūkininką. Tai buvo Dainiuo
se. Šitas ūkininkas besiskąsdamas pradėjo net ašaroti.
Ir man buvo graudu pasi
darę'beklausant pasakojimo,
kaip liępos 22 d. buvo pa
skelbtos vieno arklio varžy
tynės už neapmokėtus žemės
mokesčius. Turi tas ūkinin
kas 43 margus žemės, ir tik
du arklius. Ant vieno ark
lio jau buvo pusė kiemo su
sirinkusią kupčių, už pigiai
iš varžytinių nupirkti. Lai
mė, kad buvo atsiradęs vie
nas geras žmogelis, kuris va karykščiui, reikamą mokes 
čiu sumą sukrapštęs į banką
įnešė. Tokiu būdu beveik
paskutinis to ūkininko ark
lys kol kas liko iš varžytinių
neparduotas.
Nematomi man buvo tokių
ūkininką nusiskundimą girdėti, nes vistiek aš nieko
jiems negaliu pagelbėti. To-

kininkai būtą pilnai susi
pratę, apsišvietę, to vargo-—
skurdo nė dešimtos dalies
šiandien nekęstumėm.
.
“Ūk.”
Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta
dvasia. — Booker Washington.
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Nėra joįdos abeįouėg, kad Jfau: lzetuvtūi
kūkte'sūaarihlbisekaiadie* •%
**
š
nyje
>«X)Wų „-^ ateina
iš
nl& Tt: &
■\ • i.
i. Vi Woręesterip, LoweUfc, LaVvręącęo,
sukaktuvių bus pf
ii rud- Brocktono, Nųrvoodd ir kitų kolo
šų kbionij’ų’hMnviai smili
š&i
teiWūH. Bri&iiĖ nijų apie, jų entuziazmą ir pasiūo lietuviai skaitlingai dalyvauk ruoaimą skaitlingai vykti- Bosto
su savo kapelija. Bilietų pardavi- nan dalyvauti parodoje, katedroje
ihits shitkiii ėihit Jah dabAr at- ir daiųų sventeje. Kiekviena kolo
rodfekad visiems nebus vietok di nija reikalauja vis daugiau bilie
džiulėje . Symphony svetainėje. tų. Bilietų bus parduota tik tiekį
*
>
' »
tAhhibgi tie, kurtė 'dar įąli gauti kiek
sėdynių Symphony Sve
bilietų. \
tainėj; t. y. apie trys tūkstančiai.
Gal -pirmą kartą savb istorijoje Katedra irgi bus perpildyta.
Bostonas matys tokią didžią minią
1 '
Rep.

i*b eteteA Motmes iva
VALDYBA .' ’

e ■■ - J>
. °P°®
DUtuSU tyttro IK Py o miTcclaS a>uS«
InUnSS, KuT8 vycilj IV 1UB puIKiBą* įvyks tojv pat teiėje; Aetvntsdiet
sius home ruM darydavopnedėl- Kio vakare, fto
Vfikk
k'-Or"
.
dieny v& buvo loot bąli žąidimb naufe fcėre prbgb pasirodė svėt
žvai^A W<&$s įyykb C. J. limtaiBM&A
žarijos vaikelių draugijos siisi• i -*-.'*/*
Lee Parke South’ Bostone, tarp K.
rfnkuims
po šėkmhatehiaH
bf C. Per Ma'rųūetU tymo'ir WeyPenktadĮėnk) vafcate 8 všl., ptfc
j vykite vfeį ttbfcbkloš-semdfahy jiSbkžnytt
inoiith Tbrvn t*ėam. Abu tymai pli bažnytiMėjė
dalyvavo kusirinkim*
įo vadtk
kiau profesionalai Pere Mar- chorų dHžMė
defkonMjenkns iš šv. Jono sėmiŪuette tymasį su kuriuo Bužnonak Vybe prof. Žflevičiaūs.
harijGA Draugija nutarė eiti kitą
-. • i ♦ '
Žaidžia yra laimėjęs kaujos AngliaįiiPirmadienyje 10 vai priėinB sekmąffienį Vytauto iteitidoje šu
jos čampijonatąį. Žaidimą laimėjo
•
bažnyčioje
Sakramen tevb ftijfeiis;
Pere Mariįūėtte 38 ip 0.
z■
t. F.
Štai kaip apie minėtą lietuvį ra- tą Aleksandras Kūlas su Marijona
VelikieHc. 4
i‘Alfred Busman, a Soū&ie
Mitolteų ifi&oB.
—
■<
piroduet and a youngster in ihe
' .
p
Cisey bačkfteld, waš the firepragaištingas
ptohibicijdš
§V. KAŽtMiERU fe. K. DrbūgiMoterų savaitė miąijii; kuri pra*
įfhcker of the entertainment. - .fe; jos surtrihkimas įiyfa
Atsiliepimas į žemės ūkp'Fari®. 28 d. sekmadienio va8pagalbą, jeig
fahst hhve feit jušt likę run&hg
UEČ, ūžrtbšigė ^14 sėkmadieV. ryto, 43Ž E. 7tii & Š. B.
mėnai neturi kur dėti javų,
z-" *
’
WIth thfe bąli fdr ah every offilfar- nominacija valdybos 1931 ta. '
hi, vhka^ M 5 d. t misijas
Amerikos profeiBiėija jau
jų kainos krinta; u alaus da
IBnity he was away likę a tfiun-i Tą pačią dieną 4 vai po pietų nfbt^yą tehk&i 'i&bfti daitUngsi.
suklupo. Jau pats prohibici- lyti negalima. Tai veda fartfabolr, offering a change of jHiee: bus biffilš toj piieibj ttUg.
ir vąkamia. jos priępdė baž
WIth his tremęndous speed ^iat į
Tas
Viši nariai ŠS&itiingai dalyvau nyčią. Ypač pilna. hažnySs buvo jo8 direktorius Woodcock ihferius prie bankrobj.
Bid thte oppositibn doing wąH to
paskelbė
iš
^asliingfono,
moterų šeštadienio vakare, t) sekkite.
fpatš^r šii vaisių augintojais.
ė^ten tilt ūita. His sįhirte
a
ŽRm^o
vakariu Wfagf&iit *fe- kad žinonė8 ga& pasidaryti
Ražt.
Didelės fafmos Califomijoj,
trfeat tt> katėti.” r •.
jM ti# bftrteryk turėjo Čiti tirštai
namie savo reikalams alaus, kurios iki šiol vferteši iš vykitas lietuvis, A. Weston ūžBnė
Jjrite vargbtfų. ŽtSm$I bažnyčioje
MASINIS SUSIRIN
Slidime antrą vietą po Bušiitilno
buvo perdaug moterėlių priniknu- ir vyno, ir joks probibicijos nubgift, dabar atsidūrė 'aht
KIMAS
pasižymėjime. Apie jį tarp kitko
agentas neturi teises jų areš bedugnės kranto, nes neturi
šę. Tai geras ženklas.
Praeitame penktadienio vaktre
taip iSila’ria: “Amolter tb&g,
^fiopČIhas už tiek daug šimtų tuoti užtai. Netik areštuoti, kur dėti savo produktų. O
tfeat made a £rfeūt hft with Ihe įvyko po paklaidų bažnytinėj Ulė
yra lai tėvb bėt ir krėsti neturi teises.
fites was WeStdns tikint, etę;**
je masinis susirinkimas kaslink šilfei&nhti j
kada ūkininkai bahkriitūdja,
marijdM
Jis
lE&ibalfe
Laikraščių ant galviuose apio’iai- Vytautę jubilfejahs paminėjimo
Virini žodžiu, pruliihieijbš lai ir visa šalis eina vėliiiop.
Mi mkldniai; lengva? ik praktingai.
ateinančiame
sekmadieny.
Susirin

BŪvŪ
: “BttO&an
viršininkas
pareiškė,
kad Taigi ir čia buvo labai svar
ko apie 600 moterų. Buvo kiek Jis uolūs ir misionieriškas misio
and Westonbriliant.”
nierius. Šb. bostono moterys ilgai prohibicijosį^atvnias negali būs veiksnus, kuris paveikė į
Žaidimo žiūrėjo apie 8000 žmo ir vyrų jį- ineFgfaų. Kuh. Vlrmaus- fcihčš tėvą ^ėtriiūšŠą it melsis ūž
piliečio namų pasiekti, jeigu prohibicijas
įstatymo
šu
nių.
» -• • >- kis atidarė susirinkimą paaiškin
jį ii dėfcafnhio, kad jis tiek daug
kad katedra, ir salė gautos
tas pilietis svaiginamų gėri- miiikštmittią.
Sekančio neeLėldiėnio žaidime dama^
.
kuris įvyks.Salenų Mate "su Lį- ir kad pate kardihėlite dil^ijter Sa fedstonui darb jį dvasindamas;
it
niekam
nepardavinėja. *
Adv.
M. ir G. ]mų —-r.
giohairte t'yfiūlį skelbia fc*d .Pere pamaldose ir sakys . pėmok^ą.
Kun. ViriftattSMš iriteitė lifikĮ
Kad * prohibicijos
agentas
Marųuette tyme žais ir trečias liėi
gautų varantą krikti žmo
tuvi^ tai garsusis atletas Teny kuii. Jakaičio ragi h aht; prasyti,
ViSSvmUD
v
nKniunza
kad karifihėlaš pasakytų
Blansky. • •
gaus nam®&) tai jįs privalo
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' Pirmadieny, spalių 6 d. s. m. vi-

• A.

spalių 3 d., 6 vai. vakare, Jur-:
gis Diržinauskas, 36 ihėtiį, ėjo šūiygatviu priė Ko. Slatioti. Trekas
bėgdamas gatvfe užlėkė ant šalygatvio ir ūžrtiūše veik aht vietos.
Jis gyveno 18 Boston St-., Boštoir,
Mass. Pirmiau yra gyvenęs pašZjminskus, 371 Šecond St., Šoutk
Bdštori. Graborius yra p. i). Žhiefekas. Laidojimas buvo su mišiomis
iš šv. Petro bažnyčios, 9 vai. pir
madienio rytą. Jurgis giminių ne
turi.

Susirinkimas vienbalsiai nutarė
toėrŠtidii j katedrą ir į Šyffiphohy
•• • • •
*• ' .
Hali. Kalbėję apie regalijas; vie
tą parodoje ir tikietų platinimą.
Išduota darig tikielų ir ženklelių.
Visas susirinkimas šauniai šoko
darban. Ūpas buvo geras.

Dalyvis

'

_____

-r.

SYKAI TIEMS, ABR1E
KENČIA NUO DUSULIO
IRSLOGOS
kte

#ni

įįtifa,

Y«igva

ir

ženktefe dalyvauti
Susirinkime
1 \ pasigihio
U

parodoje.
^^bažnytinėje galėję 7
bus svaraus. Bu.s taHainž braidė-kad parodoj dalyra^rr »
ti prie kitos nedėlios ągvaikščioji- kitų miestų — iš Hyde Park, Med•

• mo,
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ra pardavinėjami, t^iai pro-

ba. Ji davė net.valdžios pa
skolą

Califoriiijos vynuogių

Augintojams

ifc-

Užtikrino

juos, kad jie gali legaliai da

lyti iš

vynuogių

sunką

ir

Šeimininkas (dusliu balsu): —
Ką gi daugiau darysi? Imi ir lauk
išmeti.
SvėčiftsTuo būdu tamsta ma
nimi nesirūpink, nes aš pats išei
siu.
“Ūk.”

.paskui

gali

pasidaryti

sau vyno namie. Tr vynuogių

augintojų
skelbia

sindikatas

laikraščiuose

produktus.

dabar

savo

Jeigu jau kani

pasidarytu ko^dų nesmagu
mų

su

vietiniais

valdinin

žada visuomet"Subti fdm pa

galbos.

>

tauto epvaiAščiojimo reikale bua
♦ pobažgytinBj\ salėję, trečlcdienfo

ra ir Symphony Hali. Jei.yte

■■. .... .-■
-'

.

...

r
A

’

.

MAVOM
KAMBARIAI

Taipgi nuimu ir X-ray

:»

Lietuvio Dantistas
Lt*

DR. S. A. G ALVARIW
(GALIN AUŠRAS)

* Tet So. Boston 2308
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 tel ■
ryio, nuo 1^0 iki 5:30 po pietų"
h no 6 Iki 9 vakare. Švente dtete
pagal susitarimą

4

7 gražūs

didėli

‘kėinbariai.

gas,

šviesu*

Yra ėlektra, ga

skaibynėa,

maudynės,

-------------------------------------- '

f 1

TeL Šo. Boston 2660 . -

LIETUVIS DANTISTAS

janifo-

A. L KAPOČIUS

rias patarnauja. Dėl platės

251 Broadway, South Bostott

duodama

šiluma

ir

nių informaėijtį kneiDkitės j
“Daibininko”

—

ir

Admihistfa-

■

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
V^tantni Didžiajam užripramtmeruodamas

Tai

yra

visai

“PAVASARĮ”

netikėtas

cijų.
•

-

r

ramus

T'

(“Keleivio” trata e)

Ofiso valandos nuo 9 tiki
nuo
1:30—6 ir nnd 6dŠ>^D rakate
Seretioml8 nuo 9—12 vaL dięoą.
Subatomls hud 9 Iki 6 tek. ne- ' >:
»
"i
dėffdmfš nuo 9 iki 12 (pigai mtarti);.

J

JOHN REPSRIS, M. D.’

ANT

Hfi DB MtTU
liMiiiTi

Ai ZALETSlAt

G BAMBI CS ra'BALSAV'OiM'dJ'kil
-

Bo.Boiton 3

j:

Cambrtdft, M

.

.t

»

*

Katate VUUM4
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877 ir 448

4 kambariai. Yra elektra ir gana
įlenda pigi. G atima matyt vakarais Ir
mornoa
►

F

Ntoo 9JkL12.
5 ir nuo 6 iki
ąjA Ofi
sas Uždarytas subatdš vakarais Ir
uedėldięntais, taipgi sfcredotaiš nu®
12-tos dieną uždarytas., -

A . --,.7^
Kam reikalinga pirkti vyriškus-drabnžiOs ptafeu prie nmtek kratyt'*, nes 0.Im.
krypsnis prohibkijoe vykiniaš reprezefitt^jn vieną 11 įfeirfausiij fir
Tel. Porter 3789
“Pavasaris^ jaunuolį-lietuvį it mą. Dabar yra atėję sarapeliai žiemlfa kokio amžiaus esi arba kokį darbą me. Tam yra kelios priežAS^
auklės Šbfcii, kilniu, energingu, są- nlą drabuMą ir gausite pigiai ir gerai.
fiirbi, jeigu tik turi dusuli turėtą pa lys. Visų J>irma, rėptiblikoJONAS JAROSA, 225 L St, So. Bteton.
Žiningu, narsiu, ištvermingu.
„Tel. S. B. 0394-tV.
.
■
gelbėti.
X
nų valdMa nori taikytis prie
(REPŠYS)
’
Vytautas
Didysai
pats
tokiu
bū

Labiausia tiems norime ptafasti kavi)
ir
tdkihft
nori
matyti
visus
aLietuvis Gydytojas
Fie jau nustoję vilties dėl kokios pagal žmonių ūpo/ kad laimėjus
bos,' kurie yra vartoję vLsoldttfc Mdfeš Ir ■ ateinančius rirffcimuš; Žnx> teities lietuvius.
- Ofiffo Valandos: 2—4
7^9^
tfe pasekmių.
“^aVaskris” tekamuoja 5 lit
881
Mate
Avė.,
arti
Centrai
; Sis dykas pasiūlymas yra per dang iKš yra priešingi prohibičį„ Kaunas, p. d. 88
Cambridge, Maa*.
Švarbus praleisti. Rašyk dabar ir pra^ai, todėl valdžia ir pasakė,
• .e
fak naudotis šia proga tuojaus. Near
. PLUMBING ir HEAftNG
|h)8k pinigą. Tiktai iškirpk žemiau pa- kad galit daryti namie alų ir
*
kuponą ir pasiųsk. Padaryk tą
vyną.
Antra priežastis, tai
t.
POVTOB MEHBGAN C04
teo- ' ' :
4 grąžąs ir Svlesąs
ai. Yra
MOBroadltey
lektra, gasas fr naujas gaslnls ir ang
DYKAI ItbAKDYMO KUPONAS
linis pečius (combination). Kreipkitės:
Tai B. B. 4594^Mfitbū
Prpptier Asthma CA,
1488 ColunMa BU, So. Boston, Mate
(S.-10)
24-K Vrontlir Bldg.,
iii462 Niagara St. Bjrffalo, N. Y.
t
Prisiąsk dykai išbandymui:
PATARNAVlMlS DEKir4
• •••• • •••••«’••••*
***^
• •••••••• ••
amiltob
«•••• •_• •••••••••••••♦♦•♦••«♦••••••
CM I Out-Pą

-ic V-*“**-

L

511 E; jh'dadway/ &. Boston

414 Broadway, So. Boston

“Darbininko ” name 5 arte

KAS MOTERIMS RŪPI
Vyras (savo sunkiai sergančiai
žmonai).—Būva atėjus tavo drau
gė Ona pasiteirauti apie tavo svei
katą.
Ligonė (silpnu balsu). — O ko
kia ji skrybėle buvo pasipuošus ir
kokia eilute apsirengus? “Ūk.”
teT ~

kais, tai vynuogių sindikatas

■268 Bolton St, So. Boston,’Mėsa •
Tvąrkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, M&te
Draugija laiko susirinkimus-kas antrą
pirmadienj kiekviena menesio 7:30
vai. vakare, pobaŽhytingj svetainėj,
Fifth St, So. Boston, Mass.
y'

/

pardavinėti j $‘žmonėms, ku

rie

Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Seventh St, So. Boston, Mast
Vice-Pirminlnkas — A. NaūdŽlunaA .
. 885 E. Broadway, So. Boston; Mass.
Prot Raštininkas — V. Tamoliunąs,
40 Marine Rd., So. Boston, Mate *
Fin. Raštininkas — D. Lingevičips,
62 A’danis St, Dorchekter, Mass. >
Kasierjus — P. Kleponis,

t

— Sakai'-.kad tas šelmis, Petras,
tave pabučiavo! Ir ką? Ar šau^
kiasi pagelbos?
— Ne. Jam pagelba visai nebu
vo reikalinga...
“M. R.”

D.
buvusios moterys užims t
• Vyrų masinis susirinkimas Vjr katedros.

y

L

%

K

Tėvas misijonierius ateity manė:
sudaryti misijas lietuviams neka!i • įix±a#xx.
i_
UlHtaifta. AniHai
SPECtALIS SUSIROrKIMAS
biisšions for non Čhthbticą’^ko Moterų misijoms užsibaigus, sek
dėl
dėl mes
mes lietuvių
lietuvių tarjpė faęgftHfile jų madienio vakare, Maldos Apaštapadaryti Randasi apaštalų ir lie lybės draugija laikė speciali susi
rinkimą kabink dalyvavimo Vy
tuvių! tarpe.'
tauto apvaikščiojime kitą sekma
į/ .
» ». -•
• 2’ -K:
dieni.
Draugija vienbalsiai nųtąrė
f Atrtrtdfehfo Vškirt

XI

-

__

•

Visi Bostone gy venantieji nuo
16 m. amžiius turėtų pasinaudoti
proga išmokti anglų kalbą, Skaity
ti ir rašyti Tose mokyklose duoda
knygas ir mokina veltui.

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J.
PAŠALPINfiS DRAUGIJOS
VALDYBA

Oft.M. V.CASPER

žiMiERb Ljtbfe-Jbs
’

443 Ę. 7-th S>, So. Boston, Mate Tefephohe Sonth Boston 3422-R.
Fin. Raštininkė—Marijona MarkonlutA,
664 E. Eighth St, So. Boston, Mate
iždininke — Oną Staniuliutė,
105 IVest 6-tb Št., So Boston, Masa
Tvarkdąre — Ona Mizgirdlenfi, _
1512 .Colnmbta Rd„ So. Boštoh, Mite .,
KasoB Globėja — E. JanuŠonienį,
.
: 1426 Colųmbia Rd., So. Bostoą, Mate *
Draugija savo susirinkimus laiko na
antrą utarninką kiekvieno intaegftjį
7:80 vai. vakare, pobažnytin$j sva
talnėj.
Visais draugijos reikalais kreipkite*
pas protokolą raštininkę.

Plrmiphikas —, jonaą.L. Petrauskas,
24 Thomas PUrk, So. Boštoh; Masė.
Vice-Plrinlnlntoš—Juotes Jackevičius,
.
Savjrėr Avė., Dorchesteę, Mass,
Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika, prašome kreiptis dėl visų informa
446 E. 6th St, South fedctori, M&te rijų “Darbininko” Admimstrad
FijųRaštinlnkas —.Juozas Gązevičius,
jon.
žnįmpa St, Mattaphn, Mass.
IMlrtiikas — Vincas KaMšihs, _ /
ffl G Street, Ęouth Boston, Mate
Ti
'f.- ii'
TVarkdaris.— Petras Geležinis,
' .
14 Vinton S't, South Boston, Mass.
Tel. So. Bostop 0823
>
-į
Draugijos snairiukimai būna kas pinąą
LIETUVIS
DANTISTAS
.
,
i*deldfėhl kiekvieno ihėneslo 2 vai
įx> pietą, Parapijos telė), 492 Etei
Seventh St, So. Boston, Mass.
- '
- i
J^KASPARAVIČIUS

Mass
_________ St, RžadviHe,
i Markeiionis,
Vire-Pirmlnlrfkas -r1-' V
‘_______
140 Bbvvėn^St, So. Boston, Mase.
Prbt Raštininkas—VinčAš Paplaustas,
hibieminkai neturi teisės sa. 118 Bowen St, So. Boston, Mass.
vo nosį kišti;
£ ' ,
Fin. Raštininkas — M. šeikls,
236 Ė. Niiitii St, So. Boston, Mass.
Kasierfus.— F. G randelis,
Tai taip pas«ė ptbhibici237 W. Fifth St, So: Boston, Mass.
Mar&ifck — 3. Zuikis,
Specialės klasos dėl tų, kurie jos direktorius.
RESTORANE
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
šori tapti šios šalies piliečiais.
Skečias pavalgęs klausia šeimi Draugija, laiko suvirinsimus kas antrą
nedėldfehj kiekvieno tačneeio Parapi
Be to, mokinama amatų ir namų 4 Dabargi
ninkę : — Ką tamsta darai, jei ku
jos salėj.. 492 E. Seventh St, South
ir
Federalinė
Farmų
Tary

darbų.
'
ris svečias neužmoka?
Boston, Mass.

•r

xvtme

......

f ' •> r -zr.

Hjfnininke — Tekie.AšmensklėnS,
68 JG St, So. Boston, Mass.
Vlce-Plrmlpfnk6 — F. Zaleckleoš,. •
448 Cambrldge-St, Cambridge, Mteą
Prot Raštininke — Ona StautlepA '

ŽVEKT0 PETRO IR POVILO
DR-JOŠ VALDYBA

“ • •'

svaigala^jfteis|ia, ktitr jie ne<

- Raginame lietuvius gausiai lan
kyti,
kad tapus naudingais pilie
Sekmadieny mūsų bažnyčioje
vietinis klebonas ir gerbiamas mi čiais.
A. sionierius kvietė visus dalyvauti So. Bostone yra aukštesnė mo
kitą sekmadienį Vytauto jubilie kykla ir dvi pradinės: Bigelow,
jaus
paminėjime. Klebonas sakė, f*ourth ir E Sts. ir Frederick W.
' atvyko iš ijetuvos
iiincoln, Broadway arti K St.
Pirmadieny, spalių 6 d. š. m. at kad yra žmonių kurie užginčija
jog
lietuvių
esą
gyvų
ant
žemės.
vyko iš Lietuvos Jono Glineckib
girriinaitis Pranas ftizvadauškas. Kiti aiškina, kkd lietuviai yri; bėt
mažai jų ir nereikšmingi. Še, ir
proga parodyti, pasauliui, kad lie
SMULKIOS fiMUTlS
tuviai yfa-, yra nė kokia lefikų it
Į sekmadieninę vaikų ihbkyklą
skala, bet šavišlovė, tvirta tadli.
spalių 5 d., atėjo daug naujų vai Tad visi B ūkių ir iniėsto dalyvau
kų.
Garbė tėvams; kad siunčia
kime skaitlingiausiai — milžinisbykai išmčffinimo būdas kurį bite
juos. Mokyklą veda dijakonai J;
koje Vytauto parodoje eidami į
ęal* naudotis be jokio ten ncuisiga-.
SkaMndis ir K. Jankūs-.
katedrą ir į dainų šventę.
■’
_ ' •
*
e
nčdinimo arba laiko ffaiSinhriė.
Gerbiamai; misionierius tėvas ■ Mes turime būdą dėl sulaikymo DuVyrų misijos prasideda šį vaka Petrauskas užbaigdamas moterų teUo, ir norime kad Tamista pamėgin
rą 7:30. Moterys skfcitiirigai pasi- ■
misijas širdingai ragint) moteris tumėte musą pačią išlaidom. Nėra skir
• roė^ derintoje savaitėje. - Dabai
tumo ar įsisenėjusi ar dabar atsiradu
dalyvauti tdibfe Hkilfa&gMftė jūbi.,
ibi, si turėtumėte išmėginti jį badą. Nėra
bus galima matyti kiek vyrų kata liejaus paiflffitjiing ir ŽBMįdoti
Bėdoti
skirtumo kokiam klitSitė fcyenatę, ar
likų yra So. Bostone.
-'T-;>

^irminintes — Antanės Macejhnas,
480 E. Sėtentb St, 8o. Bottbn, Mate
VięMrtrm.
PovUas Zirolis, ...
554 R Fifth St. So. Boeton. Mate
Protokolą Rašt — Adolfus Navickas
. 274 Boįton St, So. Boston, Masa.
Ftoarisij Rašt — Juozapus Vinkev!člu>
«0 E. sktett St, si). Botton, Matu
,Kaalerina_— Andrius Zalieekas,
7t>2 E. Fifm St, So. Boatoh, Mate
viajfattb — Kattihieras Mlkatllonis
906 E. Broad way,. So. Boston, Ma»
< ’raugija D. L. K. Kėlštnčio talko mP
fltempte jtthrirfhkimus kas antrą ne
dšldienj kiekvieno mSneaio Lletuvh
Svetainėj kampas E ir Silver Sta
So. Boatc
. pietą. Ardami aSįVeskVt* jdraug
naują nai
nartą su savim prie Ūraugtjo
prirašyti.

į£>*F--

1 prasidėjo pamokos.

teftH jfcfeš t&kGLdMžffi

UŽMUŠĖ TROKAS

.

_

D. L. K. KEISTUČIO DRJT08
VAIDYBOS ADRESAI
isššit

pinratr Kiyt;, kad tuose na■

•

'J. ____* _

' _

ė

,V

• ••■ •

_» ■

Teife^JoMe GMUnibla 5481
Vtee-PlrmtoĮnkąs —• JL L, Petrauskas,
24 Thomas Pk., SO..B6eton, Masa. _
Pfet RhŠtinlnkte — fteaa Gllhėckis,
. ,5T|»m» Tark, So. Boston, Mass.
Fin, RąštĮninka —- Matas Seikiš.
286 EL NintŪStiTso. Boaton, Mhsš.
Iždininkas įį; Andriejus JNautižiunas,
885 E. Boadreay, Sa Boston, Mass.
Maršalka — Johkš Zaikls,
..V Ifinfleld St, Sa Boston* Mass.
Draugiją laiko susirinkimus kas trečią
nėdeldienl kiekvieno mėnesio, 2 vai.
pe pibtą* Pąrapijęs teiėj. 482 E. 7tli
St, Sa Boston, Mate

f

1
I

i Ąr/

fc-

“* O

*

* •*€ 1
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*. v.;-- >
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a

r—

ii L‘‘

Krikštai

‘

-' Karalienės Angelų bažnyčioje
Apkrikštyti rūgs. 28 /L Walter
Juozas Gverzdis, Ladislovo iv
Magdalenos — sūnus; ir Clifford
Ivin Antanas Sakaluuskas, — An
tano ir Elzbietos sūnus.

. Anglų kalbos pamokos
usioms merginoms ir moanglų kalbos
pamokos
i ir rašyti) yra duodamos
seredomis ir pėtnyeiomis

naujų pajėgų.

•

ulionių — J. Stanišausko," J.
ošeričiaus, J. P. Mačiulio ir J.
tasonio turėjo praeitoje savai-

lino šiaip: pirmininku kun.
>riumi — kun. J. Balkūnas, reikalų
ĮįVėdėjas — J. P. Mačiulis, iždinin'ku — kun. J. Simonaitis, agentū-L. kun. S. P. Remeika. Jau
r^jaustuvė nupirkta, vieta, berods,

• •

<;

j

, i

viduryje y- sklido žinia

'

ir

gydytojai

prastas provincijos miestelis
' •'T S

apie

reiškinį,

Pa prastą

ra Neustadto miestelis.

Įžanga į koncertų $1.00, 75c., 50
centų; vaikams. 25c.
Po svarstymų," ratelio nariai tu
rėjo programoj. Dainavo ir skam
bino pianu p-lė V. Augiūtė. Daina
vo K. Hoffmanas. Apie dailę kal
bėjo inžinierius P. Gabrėnas. 0
apie Lietuvos jaunimų, kaip jie sa
vo kalbą gerbia, aiškino J. Dum
čius. Pastarasis yra gyvenęs du
metu Lietuvoje. Nors Amerikoj gi
męs ir augęs, bet taisykliškai lie
tuviškai kalba ir kitus ragina prie
to.
z
Daug gražių ir naudingų minčių
suteikė J. Tamošaitis. Apie Vytau
tų — K. Jurgėla ir kiti. Ant galo
gerb. kun. Karalius aiškino apie idėjinių draugijų svarbų duodamas
daug patarimų ir tt.
Kitas susirinkimas nutarta lai
kyt spalių 7 d., 7:30 vai. vąkafe.

nepa

tų

suvažiavo

mokslininkai,

bet mįslės taip ir neįspėjo.

su keliais;Įpintais gyventojų.
Niekuo nežymus.

Tuo tarpu apylinkių žmo

TeL Greenpolnt 4428

nės supynė savo legendą. Jie

Bet peikketvirtį valandos

* •• -

*•*-

■

*

atsiminė apie ginčą tarp yi-:
kelio nuo>jo

yra/ Kampehl

von

cieriaus
;

lizdu” vadinamas.

Kahlbutz
.

t

kaimas, žmonių “vaiduoklio kažkokio

O tai dėl tadto,

piemens

ir

'

-

iš Neus

šiurpinamai vo

paprastumas

rastas

miške,

VALANDOS:

8-10 A. M. 1—2 & 6—8 P. M.

kuris pasibaigė tuo,

Sekmadieniais pagal susitarimą

vienos įdomybės, kurios, ne kad piemuo vieną dieną bu

181HORtH SXXTH 8TREET

negyvas.

bbooklyn, n. y.

veikia. Kampehlio bažnyčioj Buvo įtartas von Kahlbutz,
yra nepūvąs

lavonas

iš

tuonioliktojo šimtmečio.

aš tačiau teismą^ neturėdamas'

Jis pakankamai įrodymų, jį iš

'guli dvigubam karste iš ų- teisino.

Tada jis

savo

ne

kad kornetas

riku nūroaymti; tai esąs kor kos žodžiais,
netas von Kahlbutz, žiaurus mirties
bajoras, inįręs 1702 m. lap vas

įvykę.

kurie

po

.“Tegu

jo

Die

mane nubaudžia, sakęs

.

nui niekuomet supūti, jei aŠ

užmušiau piemenį.” Žmonės

Žmonės ^pasakoja, kad ve-

tionies Kahlbutzo vėlė kla

jojanti' vaiduokliu per nak
tis ir'bauginanti žmones.

kričio^ 3 d. 51 metų amžiaus. jis, ir neleidau mano lavo i

M. Žukauskaitė

prieka

buvo

bus žmogus!

žuolo ir eglės medžio., Isto kaltumą patvirtinęs priesai

>1 No. 50 ant South trečios Kviečiami nariai .ir svečiai susi-,
s prie Roebling.
rinkt anksčiaus, nes bus dar dau
giau paįvairinimų.

Apylinkės spaudos komisija su
sidedanti iš: kunigų — N. Pakal
nio,. J. Balkūno, S. P. Remeikos,

. HM

VAIDUOKLIS

aukštos klasės kūrinius.
~
Ratelis kaskart gauna naujų jė
gų dainose, muzikoje ir literatūro
je. Tatlir taute koncerte bus daug
^.Rugsėjo 29 d. mirė Adolfina Malįšauskaitė ir palaidota iš Karalie
nes Angelų par. bažnyčios spalių
2 d- 10 v. ryte į Šv. Jono kapines.
Adolfina sulaukė vos 22 m. am
žiaus, berods, mirė deiei silpnos
širdies. Laidojimu rūpinosi grab.
Levanda-Levandauskas.

.

K

• ■

r--

' '

\

ženklai

■—

Legendos legendomis, bet

kodėl'von-‘Kahlbutzo lavo

niekas

ne- nas nepuva
aiškina.
teisingai, — tai matyt esą
/
;
’ (“L. A?’)
iš
dabartinio
fakto:
von
tvirtina,

BROOKLYN, N. Y.
Dėdės “Kničkerbackerio”
Turtai

kad jis siekęs

Kahlbutzo lavonas nepūnąs.
Kampehlio bažnyčios kny

Mūsų ' dėdė Knickerbockeris
(New Yorko miestas) yra, gal būt,
turtingiausias visame pasauly. Sa
vo pavaldinių (gyventojų), turi
virš 7 milijonų, gi turtas siekia
$19,322,919,647.
New Yorko miestas susideda iš 5
dalių;
Manhattan
(centras),
Btokx, Brooklyn, (įueens ir Rich

ga visą atsitikimą kitaip nu

pasakoja.

laukai ant gal

Tiesa, ir ten yra

pagrindiniai

momentai

tie

patys, bet posakiai atsargesni.vTen sakoma, kad piemuo

miręs atviram lauke ir bu

‘paimta ant Grand St ir užregismond. Manhattan dalies turtas yJĮruota valdžioje kaipo “Vytauto
^jmustuvė.” Graži pradžia. Kata ra —. $9,953,047,865; Bronį — $2,179,969317; Brooklyn
$4,564,likdi dabar turės, savo raštinę,
446,215; Queens
$2,324,954,010;
spaustuvę ir krautuvę.
Richmond
$330501,740.
Spalių 9 šventė.
Miestui mokesčių mokančių už

vęs von Kahlbutzo palaido-

tas.

Tas

kilnumas

TeL Mltcheli 2-4656

nesu-

prantąmas, ypač atsimenant

ncjųdomą nuosavybę — savinini K i i s-gEdulos šventę* švęs
mokesčių — paliuosuotų, būtent:
J. A. Valst. valdžios namų; New
Yorko valstijos; New Yorko mies
to ; bažnyčių,. našlaitynų, ligoni
nių, tautinių, prieglaudų; labda
tės spalių 9 d. išvažiavimu, peren- rių draugijų; klebonijų; naujų na
;gimo-koncertu nebus minima. Mel- mų ir kitokių namų vertė $5,118,r -■
skirties už mirusius kareivius, va- 884,605.
f Turtingiausiu New Yorke žmo
gum skaitomas J. D. Rockefelleris
senasis, paskui eina jo sūnus ir ki
ti. Hotelių turi 48, kurių turtingiausis yra .Savoj Plaza, antruoju
Dailės ir meno mylėtojų ratelio,
— Plaza ir paskui Pennsyl vania.
ugsėjo 23 d. Įvyko svarbus susiAukščiausi namai yra Empire
inkimas. Dalyvavo veik visi na
Statė — 80 aukštų — >013 pėdų
tai ir keletas svečių.
aukštumo, vertės 18} miliono dol.,
3š komisijų raportų pasirodė,
Chrvslerio bokštas
60 aukštų
•d p-nios Tamošaitienės, K. Hoff— 12} miliono dol. vertes, paskui
lano ir ratelio narių koncertas ieina Bank of Manhattan, Woolyks lapkričio 2 d.
Programas
wortho ir kiti.
irasidės 7 valandą, o soliai 9 vai.
Turtingiausios krautuvės yra:
akare. Grajis pirmos klasės orAltmans, Maey’s, Bloomingdaleš
estra. Dainininkas K. Hoffmair kiti. Teatrai yra: Metropolitan
as, pora metų atgal, turėjo’ savo
Opera House, Roiv, Rialto ir t. t
oncertą toj .pačioj svetainėj ant
-Tai tiek šiuo tarpu apie mūsų
forth 5th ir Havemeyr atvių. Ta
miesto turtus.
lį žmones sužavėjo savo maloniu
enoro balsu. Per paskutinius du
tetų studijuodamas padarė didelę
ftlangą. Neužilgo pamatysime satautietį vaidinant muzikalėje( - L. K K. 8. A.N. Y. ir H. J.
ibmedijoje ant Broadway. New
apskričių kuopoms
forke. Jau jis padarė kontraktų
Šiuo pranešu visoms New York
t .stropiai dabar mokinasi. Spa- ir New Jersey apskr. kuopoms,
bjįl7 d. 6 valandų vakare K. Hoff- kad yra šaukiamas šių apskričių
dainuos lietuviškai per ra kuopų valdybų ir jų atstovų suva
ito iš stoties LWLW.
žiavimas t. m. spalių mėn. 19. d. 2

HHfcįbažnytiėmis pamaldomis. Mi
šios už žuvusius už Lietuvos Lais7Vę bus Spalių 9 d. Karalienės Anągelų bažnyčioje 9 vai. ryto. Dėlei
praėjusios Vilniaus vaduotės šven
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BALSAMUOTOJAS
Amerikoje metanas .....

Pusei meti}
Lietuvoje metams...............-

Pusei meti}

PRANEŠIMAS

; P-nia Tamoašitienė, koloratūro vai. popiet, Knights of Lithuanian
įBprano, kas jų yra girdėjęs, pri Lodge 90 salėje, 6 Daria Avė. ir
jok neprašytas. Jinai nors sunkio- Dukes St. kampas, Harrison-KearIfgyvcnimo aplinkybėse, bet nesi- ttey, N. j.
(Mana balsų lavinus i^-dainuoja
Visos kuopos ir tos, kurios piK

ptiau sato Atstovų neatriųsdavote,
malonėkite Brinkti ir atsiųsti savo
atstovus j $ apskr. suvažiavimų,
nes turėsime daug svarbių dalykų
mūsų apskričių ir visos organiza
cijos gerovei Aptarti. .
KrieHaina viri atstovai ir kata
likų teikėjai kpo skaitlingiausiai
dalyvauti.
SL pildafcričitts, apskr. rašt.
1S5 Berry St.,
/
. Brooklyn, N. t.
. .

Amerikoje metams

Lietuvoje metams.
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“DARBININKO* SPAUSTUVĖJ
Atlieka. ‘įvairius

spaudos darbus

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
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Reikale Krbibkiiėė

donth boston, Mm
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