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SAKRAMENTO, Cal. 

Dėlei socialistų Mooney ir 
Billings kalt ės bu vo kilę abe- 
jonių.; Tam tikra komisiją, 

- darbavosi, kad juodu paliuo- 
a savus iš kalėjimo.

Kalifornijos Aukščiausias 
Teismas peržiūrėjo kaltini
mo įrodymus rado, kad jie
du ne, patys metė bombas Į 
paroduojančiu, tai jie žino
ję kas tą padarė ir jiė buvę 
jų vadai.
' Jiedu sėdi kalėjime nuo 
1916 meti} neva už metimą 
bombos, Į paroduoja v‘

7 nuo kurios žuvo keletą' 
pų.'

Liudininkai, liudijusieji 
7 prieš Mooney ir Billings 

teisme, teisėjas, džiuri ir ki
ti pripažįsta šiandien, kad
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AMERIKOS LIETUVIŲ R K. SV. JUOZAPU'DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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LENKU KAREIVIAI 
BĖGA

kad 
ūpo

tl

• tiedu žmonės
f

ido kaltais. Pasigailėjimo ko-

nekalti, 
tuomet liudijo karinio 
pagauti prieš radikalus.

Gub. Young judviejų bylą
pavedė teismui išnaujo per
žiūrėti. Teismas ir dabar ra- 

misija rekomendavo gub; jų
nepaleisti.

.Tad gub. Young pasielgė 
taip, kaip teismas ir komisi
ja rekomendavo. Apkaltin
tų nepaleido. '

Teismo pareiškimas, kad 
esą, jeigu jie patys nemetė 
bombas, tai jiedu žiną kas 
jas metė, žemina jo autorite
tą. Abejojimų neturėtų bū- 
tiA Teismas turėti} tarti savo 
žodį be mažiausio abejojimo 
“kalti ar ne.” Jeigu yra abe
jojimas jiedu turėtų būti pa- 
liuosuoti.

<

-x_7

KAUNAS. — Kriminali
nė policija birž. mėn. 11—13 

d. įvairiose vietose sulaikė 
gaują lenkų šnipų, kuri buvo

X

/

/>

' <, f <

Rertyniis (E.) “Deutsche 
AUgemeine Zeitung” prane
ša iš Breslau, kad prasidėjo 
masinis lenkt} kareivių begi-x 
masJ\ Beveik kiekvieną dieną 
Beutheno srity suimami len
kų dezertyrai. Paskutinėmis, 
dienomis suimta 8 lenkų ka
reiviai, jų skaičiuje vienas 
kapralas. Jie paaiškino., kad 
pabėgo iš lenkų kariuomenės 
dėl labai blogo maisto, nepa
prastai žiauraus karininkų 
elgesio ir didelio nešvarumo.
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Italija, lie/ 
akalnis Ve- 

nė smarkiai

Zi\. . z

NEAPO 
pos. 8 d. -r U| 
zuvijus ’ 
veikti. Deganti U,va išsiliejo
visoje apylinkėje. Vežu vi-

Įjos direkto- 
fas. tęsis pe? 
j»t gyvęnio- 

1 Savoj aus. 
S

jaus obzervatū 
rius sako,- kad 
keletą savaičių 
jams nesą joki

EGZAMIN i V
K

linus
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KAUNAS.—Latvijai .ini
ciatyvą pareiškus, birželio 
14 d. tarp Lietuvos ministe- 
rio/ Latvijoj pi Br. Dailidės 
ir Latvijos ministerįo pirmi
ninko Celminio įvyko pasi
keitimas notomis dėl inter
pretavimo 1921 m. Lietuvos 
Latvijos konvencijos dėl pi
liečių teisių. Pasikeistomis 
notomis sutvarkomas nekil- r

TORTO VALDYMO
- ■ . . ... - \ • - -.

♦ ’’ ' ”

nojamo turto valdymas Lat
vi jos piliečių Lietuvoj ir Lie-v 
tuvos piliečių Latvijoj, bū
tent : paliekant galioj abiejų 
šalių veikiančius įstatymus 
dėl svetimšalių teisių įsigyti 
'nekilnojamą turtą; Latvijos 
piliečiams Lietuvoj ir Lietu- 
vos piliečiams Latvijoj pa
liekama jų turimą turtą val
dyti,-naudoti ir juo dispo- 

' nuoti. E. . -

• ‘J

t

Kvočiant sulaikytuosius 
šnipus paaiškėjo, kad leng- 

y • X '
vesniam žinių gabenimui i 
Lenkiją buvo kooptuoti ir

20JO AMŽIAUS VAIKŲ 
X PREKYBA

Kimi mieste Nigpu susek- 
tas modemus vaiki} pirklys, 

J labai praturtėjęs iš šio užsi
ėmimo. Atplaukus Į uostą 
vienam laivui su medžiaga 
provincijai Fubijai, praeik 
viai iš.girdo vaiko šauksmą.. 
Policija surado laivė paslėp
tų 30 vaikų abiejų lvči;. Vy
riausybei lig šiol nepavyks
ta Kinuose pašalinti vaikų 
prekybą. \

• v v*

Nuo rugpiūčio1 d’Massa- 
chusetts valstiją, sulįg nau- 

of Mo- 
iinento Įga^
uos VISUS 

Jj: valstijoj 
LUbs 

) įr svie- 
id sumaži-

er .dū mene- 
iL • x »** ■ “■ ‘
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;•-t x *

POLICIJA SAUGOJA 
STREIKLAUŽIUS

jo įstatymo, 
tor VehieLed 
lietiniai 
automobilius, 
užregistruotu^ 
stabdžius {bi 
sas. .Tąfl;... 
nūs automobWn.į«ęlajmes. 
' Vajus tęsis- ] 
siu. -7 1 -į 

romas kasmetį i
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ITALIJA UŽ NUSIGINKLA 
VIM4X. •-

•x

t

3

ĮSILEIDO RUSU 
MEDĮ

PARYŽIUS. — Liepos 9 
d. Italijos fašistinė valdžia 
savo ilgoje notoje atsakyda
ma Prancijos užsienių mi- 
nisteriu Briand dėl Europos 
valstybių federacijos pareiš
kia, kad būtinas reikalas yra 
peržiūrėti po pasaulinio ka
ro padarytą sutartį. Turi bū
ti padaryta lygybė tarp visų 
valstybių. Italija dedasi ma- 
ii- - * -4?“’ ■"* 9 ■ Š

X

»

Šfethberį, Adolfą Romeiką, 
Juozą. Gineiką, Vladą Rač
kauską ir Leoną AĮacijauską. 

• Pas Vladą Šemberi atras
ta N pulko -ir apygardos- L? 
sakymai, kuriuos jis buvo 
numatęs pasiųsti Į lenkų vy
riausio štabo Ii skyrių.

< »

Šmitas paskutiniuoju laiku 
supratęs, kad jo išdavikiškas 
darbas vistiek' bus susektas 
— birželio mėn. 17 d. nusišo- 
vėK v

Ši lenkų gauja savo išda
vikišką darbą dirbo Vilk
mergėj ir Kaune.

NEW YURK MIESTAS 
TURI 6,958,7<Į2 

GYVENTOJŲ

AMERIKIEČIŲ LAKŪHĮI 
DEMONSTRACIJA 

UETUVOJE 1

NEW YORK, liepos 10.— 
Galutinai užbaigus gyvento
ji} surašynėjimą, pasirodė, 
kad šiame mieste yra 6,958,- 
792 gyventojų.

Per pastaruosius dešimts 
metų gyventojų skaičius pa
kilo 1,338,744 arba 24 nuoš.

Brooklyn turi 2,596,154 
gyventojus, tai yra didžiau
sia dalis didžiojo New Yor
ko.

c 1

PIRŠTU DŪRĖ | AKĮ
> — Praregėjo

SIDNEY, Australija. — 
•Tūlas, McCormačk nematė 
viena alda per 30 metų. Akį 
pagadino šmotelis akmens, 
kuriuo arklys spirdamas pa
taikė.

Gydytojai atsisakė gydyti. 
Bet štai netyčia jo draugas 

' dūrė jam į pagadintą akį ir 
po kelių minutų akis atsida

vė ir dabar ja mato.

KAUNAS.—Svečiai skri- 
dimo ir oro akrobatikos sri
tyse parodė didelę techniką, 
irityrimą, lėktuvų atsparu
mą ir galingumą. Ypatingai 
drąsių ir gražių oro triukų 
atliko majoras Doolitfle.

Po to, amerikiečiai lakū
nai su keleiviniu lėktuvu 
skraidė kartu su svečiais. A- 
merikos charge d’affaires p. 
Fallertono maloniu kvieti
mu paskraidyti' pasinaudojo 
p. užs. reikalų,ministęris dr. 
D. Zaunius su ponia, ‘Eltos’ 
direktorius dr. E. Turauskas 
su ponia Vailokaitiene, ma
joras Narakas, prof. Z. Že
maitis su dukrele, p. Fuller- 
tonas ir kiti. Iš Kauno sve
čiai lakūnai išskrydo į Tali
ną.

FLINT, MICH,
Bodv kompanijos dirbtuvių 
darbininkai tebestreikuoja, 
nepaisydami policijos žiau
rumo ir nesusipratusių dar
bininkų streiklaužiavimo.

Kompanijos manądzerįs 
skelbia, kad iš 5000 darbi
ninkų dirba 1900. Bet tiek 
nėra. Darbininkai ' ligšiol 
stipriai laikosi ir jei kas jų 
nesuklaidins — kovą laimės.

Pisfier

X.

departmentas jeigu* vienas" 
negalės apsidirbtų tai Įgalios 
garadžius ir jų sąrašą skelbs 

4 ■' - *

spaudoje.
Taigi kiekvienas automo

bilis, ateity, į 15 dienų po už
registravimo turės būti per
žiūrėtas.

Jeigu atuomobilis pasiro
dytų netinkamu, tai turės 
būtų pataisytas, o jei ne, tai 
atimta registracija.

Leningrade jungtuvių re
gistracijos Įstaiga paskelbė 
statistikų, iš kurios matosi, 
kaip yra pakrikęs šeimyni
nis gyvenimas Sovietų Rusi
joje. Per paskutinius 5 mė
nesius toj Įstaigoj buvo už
registruota 9,600 jungtuvių 
ir 7,255 persiskyrimai.

*

f
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SOVIETU RUSIJA NORI 
NRKTIUETOVOJ 

GYVUMŲ
I

J Sovietų Rusijos prekybos 
ąfstoyai kreipėsi Į kai kurias 
•Lietuvos valdžios ir ekono- 
mines įstaigas, pareikšdami 
pageidavimą pirkti Lietuvo; 
geresnių kiaulių ir raguočių. 
Delltiekio ir sąlygų tuo tar
pu dar nesusitarta.

X V

min. pnąmnNKo tubelio 
‘ INTERVIU SU “ID.

. ŠTME”
Kaunas. Birž. 15 d. “Id.’/* • Stimule” paduotas intervju 

su min. pirmininku p. Tūbe
lių dėl vyriausybės ūkiški} 
planuoto intervju svarbes
nes vietas paduodame: / 

Min, pirmininkas. Tūbelis 
pareiškė, kad vyriausybė dė
sianti pastangų padidinti 
pasėlio plotą, žemės ūkio me
lioracija, bus dar 50 proc. 
praplėsta. Mūsų"eksportas 
per 3 metus turės pasiekti 
nuo 300 ligi 600 miL litų.

Kitais metais vyriausybė 
statys cukraus fabriką, to- 
lįąu bus statomi stiklo ir ce
mento fabrikai. Bankų skai
čius taip pat bus stengiama
si sumažinti, neS brangiai 
kaštuoja. Dar šiemet bus tie
siams plentas Kaunas-KlaL 
pėda. Stengsis gilinti Nemu
ną ir Klaipėdos uostą. Klai
pėdos uostui paskirta 9,000,- 
000 litų.

. /
f* J

X*<
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Lygoje fno^ėtų matyti į Sbv. 
Rusiją ir Turkiją. Be to, esą 
negalima užtikrinti taiką 
Europoje. • /. \

Jeigu norima visų valsty
bių bendradarbiavimo, tai 
pitmiausia turi būti išspręs
tas nusiginklavimo. klausi
mas. . v

FašistlĮ valdžia pataria, 
kad visos valstybės, be skir
tumo, kuribs prisidės prie u- 
nijos, turi .turėti nuolatinę 
reprezentaciją unijos tary- 
bojejr kad taryba turėti} bū
ti vienintelis sprendimo ir 
veikmo organas.

Šis atsakymas laikomas 
kaipo priešingas susitari
mui. Tą patvirtina “La 
Tribūna.” v -

iWashington, D. C., liepos 
10 d.—J. V. iždo departmen
tas padarė patvarkymą, ku
riuo įsileidžiama iš Rusijos 
atvežtas medis. Du laivu ’su 
rųsų medžiais buvo sulaikyti 
prieplaukose dėlto, kad buvo 
žinių, kad tuos* medžius su
kirto kaliniai, o impdrtavi- 
mas kalinių darbo į Jungti- 

Valstijas įstatymais 

kompanija iš

ROMA, —J. E. V$ 
Pranciškus Bučys 
ruotas tituliaru Olimpo'3 
zantijos Slavų Apeigų.vį 
kupu. Nepaprastos i*1' 
įvyko Šv. Klemento

: c7

Naujas J. E. Vysįupafe 
pačią dieną įšventino į kui 
gus tusu kunigaikšty Ale 
sandrą Volkonskį, buYfi 
Romoje Rusijos ambasad 
palydovą.
' Kun. A. Volkonskis iš st 
čiatikių perėjo katalikybi 
1912 metais. Nuo to lai! 
profesoriauja PontifikaM 
me Rytų institute.'"

J. E. vyskupas Bučys į 
skiltas atstovauti Slavui 
peigų katalikus Romoje. 7 
< •-------------- :

*

nes.
a

VOROŠILOVAS VĖL SUSITAI
KĖ SU STALINU

* ' **
' Berlynas.—Laikraščiu ži

niomis iš Maskvos Sovietų 
Rbsijos karo komisaras Vo- 
rošilbvas pasakė Maskvoj 
kalbą, kurioj, tarp kitko, pa
reiškė, kad nuomonių skirtu? 
mai tarp jo ir Stalino paša
linti.

APSIVBDĖBABRAVIČIUS

i Mt®
Poughkeepsie, N. Y.

Sako, kad dąr keturi lai
vai su medžiais kelionėje.

t

Jung. Valstijų iždo de
partmentas įsileisdamas tą 
medį pažymėjo, kad šis pa
tvarkymas yra tik laikinis. 
Įsileidžia tik dėlto, kad Bri
tų, Vokiečių ir Danų val
džios prašiusios, nes jų lai
vais rusų medis vežamas.

Tas parodo,' kad Sovietų 
Sąjungoje darbininkams ir 
kaliniams yra daug blogiau 
negu bolševikų vadinamose 
kapitalistinėse šalyse.

z

Bolševikai negalėjo Įrody
ti, kad medis sukirstas lais
vų darbininkų, o ne kalinių.

Vadinasi, klausimas, liko 
neišspręstas. Leidimas duo
tas tik laikinis.

4

PAMIŠĖLt KIŠIMOSI PRIEŠ 
KUNIGĄ ‘ \

Prieš keletą metų lenkai 
iškeitė į komunistą Sov. Ru
sijoj suimtą: kunigą ŪSą, ku
ris buvo paskirtas Varšuvos 
šv. Aleksandro bažnyčios 
klebonu. Per Sekminių šven
tes prieš kun. Ūsą buvo pa
darytas pasikėsinimas. Kaž
kokia pamišėlė, atlikusi pas 
kun. Ūsą išpažinti ir negavu
si išrišimo, išsitraukė bute
liuką su sieros, rūkščia ir py-

. . z ’ A
CHICAGO, III. — Spatf 

dos žiniomis, liepos 2 d, ap
sivedė J. Babravičius su K. 
Adomaite. - . •
' Apie šias vedybas plates
nių žinių neturime. Yra vi- lė ją ant klebonb. Kun. Ūsas 
šokių gandų apie art. Babra-1 
vičių ir-jo vestuves. ~

tV;
4

w *

t

spėjo pastumti jos ranką ir 
rakštis išsipylė ant sutanos.

.1-
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JERSEY CITY $100, 
GAISRAS 3

♦ *• 
* - % . < • *' t . X . • - i

JERSEY CITY, N.. 
Liepos 7 d. Nathe:

gaisras,
■ Begesinant • vienas gi 
įlinkas sužeistas. ūvidešin 
šeimynų gyvenančių apli 
kui buvo priverstos iš 
kraustyti į gatvę. ' \

Nuostolių kompanijai 1 
darė ugnis $100,000. j. •

MUSSOLINI TESTAMEMM

Italijos ministeris. piru 
ninkas B. Mussolini, ka 

-k."'; 

praneša prancūzų spau 
jau sudaręs savo ipoilti 
testamentą, ir paskyręs sa 
Įpėdinius. Laikraščio p 
nešimu, italų diktatorius i 
ri paskirti savo Įpėdiniu 1 
seniai ištekėjusios dūkti 
vyrą. To pat laikraščio 
niomis, karalius išleis įs 
mą, kuriuo Mussolini j] 
uis bus fašistų partijos p 
mininku ir užims ministe: 
pirmininko vietą. Be toyl 
raliaus įsakyme būsiąs nu 
rimas, kad parlamentas Į 
turėsiąs teisės nuversti t 
nisterį pirmininką, parei 
damas jam nepatitikėjimi

ANGLIJOJ YRA 1,890,1 
irnuyi 

, LONDONAS. — Angį 
darbo ministeris p&feąį 
kad birželio mėn. 30 <L B 
m. Anglijoj bedartm) 
1,890,600. Tai yra 748J 
asmenim daugiau negu?| 
tai atgal.

Bedafte via
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LIETUVOS MĖSOS IR SVIESTO

jau įsitaisė, 
nuo 30 iki 100

Zarasu krašte, kur yra^ap- 
sčiaį staroviėrų, dažnai iš jų 
kas pereina į katalikus, ypa
čiai vesdami ar tekedamos.

8# Kataliku

(poema).' Parašė-
. ............ 50c

su Ugnimi. Verte 
ęąn* K. š.. ... •.. 10c. 
tfiW— ižaižkini-

Pasku-
didėia

A IR GELGAUDIŠKIO y 
. Šiais metais taip Šakių ir 
Gelgaudiškio (16 kilomet- 
rŲ) mano .pastatyti siaurąjį 
geležinkelį. Tuo reikalu rū
pinasi Šakių apskrities savi- i ’ v . ■*
saldybė, Geležinkeliu pirmoj 
eilėj mano pristatinėti žyy- 
rįų keliams, paskum į Ša- 
£jus gabenti reikalingą sta
tybai medžiagą.

Ę ĮAUGA
■^KĮaijpędą. (E.). — 
iiniu laiku žymiai 
mėsos ir sviesto Išvežimas į 
Ai&ienius. Taip; 'pav., birže- 
lio 12 d. iš Klaipėdos ekspor- 

šaldytuvu vėl išvežta į 
Mrfgliją44 tonos bekoną. 
JPer 'paskutinę savaitę svies-

Kaunas. Birželio 4 4- sunk- 
vežikas Petrauskas, gvv. 
VIII forte, ties buv. Alekso
to tiltu, Prieplaukos Kranto 
gatvėje, Nemune girdė arklį, 
bet syįių su arkliu įyąžiąvo 
Nęmuno gelmėn ir nusken
do. Vežiko Petrausko Javo- ~ .' -. - . '•-****• 
nas iš vandens išgriebtas, '

Kaunas. — Dėl kai kurių 
priežasčių buvęs mūsų ka
riuomenės vadas generolas 
Žukauskas atsisakė būti ben
drovės “Liet gar” pirminin
ku. Tačiau dabar gauna nau
ją vietą: bus italų laivų lini
jos “Llpyd Subaudo” vy
riausias direktorius.

RADO MINERALINIŲ VANDE
NŲ PRIE V FORTO

Kaunas. Dr. Venckūnas 
šiomis dienomis rado plne V 
forto A. Panemunėje dar 
mineralinių vandenų vers
mę. Daromi analizai;

r >į'/'t f

Pasisekus bandymams su

KALINYS

. Neseniai iš Kretingos ka
lėjimo pabėgo 4 kaliniai. Da
bar vienas pabėgusių kalinių 
jau sugrįžo atgal į kalėjimą. 
Girdi, darbą sunku esą gau
ti, rūbų nesą už ką nusipirk
ti, žodžiu, kalėjime esą leng
viau gyventi negu laisvėj to
dėl ir sugrįžęs atgal į kaleji- 
mą. . '

Šių meįų žemės ūkio įr 
pramonės parodoj e dalyvaus 
įr į.Jfį blaivybės dįją. Jau 
statosi pąūpdos aikštėje di; 
delį pųyiljpųą, kųriąme ma
no išstatyti visus savo leidi
nius, priešalkoliškų pavęįks- 
lų, perparatų, diagramų, be- 
alkolinių ' gėrimų, vynus, 
taip pat mano tęn pat pade- 
mpnfitruotį be ai kojinių gėri
mų gaminimą.

tlURPULINGA ISTORIJA
Kuktiškes, Utenos apskr. 3 

Bąreišių kaimo gyventojas į 
A. Čižas tarnavo, parubežio 3 
policijoje. Jis būdamas pa- 1 
rubežy, matyti; tupėjo myli
ma, kurios tėvai, o gal ir ji 
pati/ nesutiko su jo norais. 
Tada jis pasiryžo keršyti.- ’ 
Birželio 1 d., atėjo jis pas sa
vo Teklytę, vienai minutei 
ją paprašė į prieškambarį, 
kur revolverio šūviu ją už? 
mušę vietoj: Teklvtei atėmė 
gyvybe, o tėvams vienineelę 
dukrą. Tai atlikęs dingo. 
Bęt Energingo policijos seki
mo dėka, jis vos tik vieną 
parą tesugebėjo slėptis. Bir
želio 2 d. ateita jo į tėviškę ir 
atsigulta klojime; čia jį ap
supo policija. Brolis užlipė 
ant šieno ir 'pareiškė jarii: 
“Broli,'pas tave jau svečiai 
atvažiavoP Tada jis nieko 
nelaukdamas išsitraukę re
volverį ir paleido apie 8 šū
vius-į duryse stovintį poliei- 
jantą p. Petrėną, bet suma
naus policijanto manievro 
dėka buvo išvengta dar nau-?

jferšteaį MažęikiųąĘskr. 

^ųoda->rJ^iątūnų kaime Q- j 

kihinko Zenono Montvido 

kieme įkelta gandrinė, 

kurioje apsigyveno z garnių . 

yftpęfė ir perėjo vaikus. Gę- 

gųžės 11 d. , atskrido labai 

įaug ęųrųįų ir ųžpuoįė Mon- ’ 

tyidp įnamius. Prasidėję 

žiauri kova, kuri tęsėsi ištiną 

dieną ir sekančią naktį. •

Bytui išaušus . Moptvidp 

garnysbuvprąstas visas su

kruvintas ir užmuštas. Už- 
• . . < • -z -
puolikai, buvo jau išskridę. 

Lizde likosi našlė patelė su 
vaikais. f < į

STASIO PILKOS 
IftUMI HMYlIir

šenėje rado laiškų, kur jis 
atsisveikina su motute, viso
mis giminėmis ir Teklyte, 
pareikšdamas, kad “tave ir 
danguje mylėsiu. ” Persišo
vęs tuojau nuvežtas į Utenos 
apskr. ligoninę. t!

ja kiekvieno lietuvio inteligen- 
iblioteką, kuris skaitė “Židi- 
didžiausią mėnesinį literatu- 

mokslo, visuomenės ir akade- 
kojo gyvenimo žurnalą, huo 
jo leidimo pradžios. Bet “Ži- 
s” darosi kaskart įdomesnis, 
fesftg būtą nedovanotina, jei- 
curis inteligentas, vistiek ku- 
prpfešijpa jis bebūtą- ir kur 

rvante, jo nęprenumeruotą ir 
SaitytŲ bent nuo 1930 metų

KūnT A-Miliukas.. ’ kr.. 60a
MaįJš (Poema’); Parai* 1L

Gustaitis —--------—----------- 15c.

(Dalis II). Bu paveikslais-—75e> 
Luomą. Vertė . '•

Kun. P. Saurusaitis 2į5e.
Vaikų Knygelė — su pa- 

veikslais ____________ 2___308.
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Karėj, W ir 1919 m. Paty 
iė Kim. J. F./Jonaitis (Ka
pelionas) -——..—25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
išleido Kun. J.'Koncevičius__ lOt.
c»S?®W' 

dinys; Kaune ___ :____ L--------10«.
Rnnlri>Twri«d« Tjdtada Patašl

Ą. RucęvilKUS ■■ ■ :•■■■—-—40®.
Šventas Gabrielius. Išleido 

Tėvas Alfonsas Maria C. P—25e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. ^Sta šė KuPra- 
nas--------- i------- 1-------------------- 40e.

į--, 'ė'.
>RAPUGL« SUtAD«YIMl j
Birželio 5 d: Rokiškio vaL 

felducių kaimo gyventoja 
aielė Jasinevieiūtė, 2a metų 
įergina, slaptai pąąįšąlmo 
;uamu.
;<Po trijų dienų, būtent bir-• • 
ėlįo 8 d., turėjo būti joą 
ungtuvės su to pat kaimo 
yveptoju, 3fątu Seįbučiu. 
Jgr tol juodu gerai sugyve
nk Tačiau dėl ko sužadėti- 
rę pabėgo — nežinia. Mano-' 
na, kad ji nusižudė arba dar 
r dabar kur klaidžioja.

pių, monetų ir kt. Maįoma, 
kad šie daiktai paeina iŠ jot
vingių laikų. Į vietas, kur 
tie daiktai rasti, pasiųsta 
speciali komisija.

'. S ~i- - - < • ■—Z------ ----—

NERADUS PABĖGUSIO POLI
CININKAS NUSIŠOVĖ

Birželio mėn. 3 d. Zara
suose turgavietėje policija 
sulaikė nežinomą asmenį a- 
pie 16 metų amžiaus be as
mens doluimėntų pardavinė
jant'arklį. Sulaikytas pasi- 
vadino"Balčiumi Jonu iš Ro
kiškio apskrities Obelių vai., 
bet kaimo tiksliai nurodvti^4 t •• , <• , -K. • . * , , _

negalėjo, taipogi pėgalęjp 
paaiškinti, kur gavo arklį. 
Jįtanm, kad arklys yra vog- 
$8, sulaikytasai pilįętis bu
vo siunčiamas Ęokiškio apa-

Įdomi knyga “KaMjtmuoM p* 
bcHtoftui.r Parašė kun. t. po- 
gclis. Jfo pąt£ pergyveno tai, ką 
parašė. Gąliųra įą gauti pas auto- 
rių už 3 Htus su perriuntfaąu į Ą- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kati
nas, Kan. P. Dogelis, BariUka, Lia. 
tava. Knyga įdomiai parašyta, Ir

rijai statyti p. Vidaus Rei
ksią Miuišterio leidimu vi- 
soj Lietąvpj oigąiįizupjamą 
rinkliavą. Prpyįngijoj riflkę 
liavai pweM buvo prašy
tos- savivaldybiii valdybos, 
kųd jo§ ęuprganįzuotų yįetoę 
rhjkįayos ko&itetps. Daug 
savivaldybių tokius kąmitęy 
tųs gudarė, bet daug dar. ir 
visai neatsiliepė. ~ >
-Kadangi Vytautas Didysis 

buvo abstinentas ir ligoninės 
pastatymas jo Jubiliejaus 

GELEŽINKELIS TARP SAKIŲ pnetąis ypątingaį smarkiai 
organizuojamas,. tąį Įj. K. 
Blaivybės d-jos <D. Valdyba 
nutarė ligoninę vadinti Vy
tauto Didžiojo yardū.

apvirtęs automobilis
SUŽElDfi AMERIKIEČIUS

Birželio 7 d. 20, kilometrij 
nuo Šiaulių Joniškio pfente 
apvirto automobilis ir sužei
dė jame važiavusius 4 Ame
rikos lietuvius: Aukselį VIa-, 
į_4u.v. - ’-v - ‘-’į: *' • - -l ' ,

T¥WMW0 DlttpSATCOą;
. ’ ĮVYKIUS '

Vilnius: Dmitrąųkos įvykį 
tyrinėjo vietoje senatorius 
Mackevičius. Grįžęs Varšu
von jis padarė pranešimą, 
kuriame kaltina lenkų karei
vius. Susirėmimas nebūtų į-, 
vykęs, jei ne lenkų kareivių 
neleistinas žiaurumas, ku
riuo ir buvo išprovokuotas

• "J -r •

susidūrimas. - •

LENKIJOS PREZIDENTAS
VILNIUJE

Birželio 14 d. specijaliu 
traukiniu iš Varšuvos atva
žiavo Vilniun Lenkijos Pre
zidentas p. L Moseieki’s. 
Lenkijos Prezidentas Vil
niuje ir provincijoje išbuvo 
iki liepos mėn. 2 dienos.

S I Giraitė, Vąlkinykų vai., 
Vįln-Trakų apskr. Gegužės 

praneša, 3 d.,mūsų sodžiuje buvo šų- 
7'įlnįąus r&Pgta vakaras. Apie vąka- 
nėj, da- rą paruošėme skelbimą lie
ptą dį- tuvių ir lenkų kūlbose, kurį 
senovės- PriĮįędęmę - VapČĮips stoty 
r<o»l

buvo apyęstąs tautinėmis 
spalvomis. Žmonės su įdo
mumui skaitė apie’ vakaru. 
Pasiįdoipavo tuo dalykų ir 
lenkų kariškiai. Jų vyres- 
pięji pąsipįktiųę, kad lietu- 
viškas tekstas yrą gretimas 
lenkiškam piktai nuplėšė lie
tuvišką tekstą ir prilipdė 4- 
pąčioj lęnkiškp, pareikšda- 
mi, kad , “tų. nie Litwą.” 
įmonės, tpkiif peleistųių pa
sielgimų labai pasipiktino.

Du t rifptn iy. ’fa/Jnypn Mri<

Į?t ■ ■
y«ĮĮ(> |^wįB)W|_treSt| 

tais?*?-
Kftinft tik 25c.F F??' TTn n.’5<

,, «*r»Ag<mmrgAfi»>

vvko norint prasilenkti nuo 
bėgiojusio plente vaiko.MADOS

t&Kaune susidaręs vvru ko- 
mftetas suprojektavo naujos 
ipądoš vyrų rūbus, pasižy
minčius paprastumu. Tai 
plačios plonos medžiagos 
pelnės įr/bliuze. Panaikinta 
kaklaraiščiai, bruslotai, pet
nešos. Rūbai visiškai neturi 
£ūgų, ’ papuošiami tautiška 
juosta. Kaune kai kas nau
jas mados rubli 
fįę pigūs 
litų brangiausiai

10 DIDŽIULIO TOMŲ

7 . . • . ■se. . - j

maždaug 1,100,000 litų
•>> -i . -T

ZARASAI PRIEŠ LENKINIMU.

-Birželįp 1 d. čia buvo dide
lis mitipgas prieš vėl pasi
kartojusius lenkų žiaurumus 
sų lietuviais. Buvo priimta 
aiški rezoliucija eit greičiau 
žiauriomis priemonėmis len
kinamo Vilniaus atgaut ir 
panaikint lenkiškąsias pa
maldas Zarasu bažnyčioje, 
kur jų ir nebereikia.



Kad ne

/

Iš Šventosios Istorijos ži- pakietą su savim ir, parsi-

KIEK KAŠTUOJA? ;

*. •~r -

, T
♦ * K *

L. B. K
V. X PAA

ARARATO KALNAS
. ■ ■' '

nežinote, 
,. >

— jutu ne LSJe*
los, reikalinga, prarasti'kū

ną, sako kankiniai., y

— Kad išgelbėjus sielas, 

reikalinga viską palikti ir 

keliauti toli, toli į svetimas 

šalies, sako misijonieriai.

matpŲie sielas li- 

onių, kūnuose, sako meilės 

sesers.
’ . ■

Ką padės tau, žmogau, 

kad tu ir visą pasaulį nu

pelnytųjų, jei savo sielą 

pražudytum, sako Jėzus 

Kristus. ’ * x

Štai sielų vertė!

y Žvaigždė”

krikščionių ^eisybė priva-
> būti didesnė už farizėjų 
r Bašto mokytojų, kitaip, 
not paties Kristaus, jie ne
neis i__Dangaus Karalystę. 
Lodei gi mūsų teisybe turi 
ūtdidesnė? Todėl,kadmes, 
irikšęionys, esame Kristaus 
)asekėjai, o farizėjai buvo 
ydai, Moizės pasekėjai, 
bristus yra Dievas, Moizė 
jį buvo tik žmogus. ."Moizės 
statymai rėmėsi ant šiurkš- 
umo ir žiaurumo,-Kristaus 
p įsakymai pilni jneilės. 
Prie to, farizėjai laikė tik 
paviršutinius įstatymus, jų 
urinio ir minties nepaįsy- 
lami. Kristus gi, nepanai- 
kįdamas ir Moizės įstatymų, 
dąpildė juos meile: Kiek 
Kristus augštesnis už Moi- 
zę, tiek jo mokytiniai, kri- . 
kščfonys, privalo būti teisin
gesni ir prakilnesni už žy
dus.

Krikščionys yra- Dievo 
vaikai ir kaipo tokie, priva
lo būt tobuli. Sename įsta
tyme nebuvo leidžiama už
mušti, kas gi užmušdavo, 
privalėjo būti baudžiamas 
mirtimi. . Naujame gi įsta
tyme,' jei esame skriaudžia
mi, turime skriaudas dova- 
noti. Sename įstatyme ne
valia buvo svetimoteriauti, 
o Naujame netik neleistina 
svetimoteriauti darbais, bet 
ir mintimis. Tat daug yra 
skirtumo tarp žydų ir kata- 

s .liku teisingumo. /
-TBer sv. Krikštą

- -v u- MkKUaJ U- -v

tampa Dievo vaikais, per 
šv. Komuniją Kristaus bro
liais, o per šv. Dvasios ma
lonę kiekvienas krikščionis 
tampa Dievo bažnyčia. “Ar

'•-v-

—————————r......... .
Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 

Vytautui Didžiajam užsipre
numeruodamas

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį iš- 

auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit.
x Kaunas, p. d. 88

. /

LOGIŠKAS SUSISIEKIMAS

AMERIKA-LIETUVA
___ DT'D ____

KLAIPĖDĄ
SKANDINAVŲ 

AMERIKOS LINUA
Tai natūralūs ryšys tarp abie- 
jy Respubliką Lietuvos ir A- 
merikos su jos dailiais ir po
puliariais laivais. Nes yra pa
rankiausia ir patogiausia Li
nija Lietuviams Keleiviams—

Skandinavų Amerikos 
Linija

ištiesė patarnavimą tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines j Ameri
ką.

Laivų Išplaukimai iš New 
* Yorko?

Liepos 19 “United Statos” 
Rugpjūčio 2 “Oscar H” 

. Rugp. 9 “Frederik VHI”

Kreipkitės prie arttmauKto 
Jums laivakorėtą agento su vi
sais kelionės reikalais arba:

8CANDINAVTAN 
' AMERICANLINE
27 Whttehall Rt, New York 
180 N. LašalleRU Chicngo, III. 

,248 WashiDg(on 8L, Boston

; • rz'v^

?N >. .

*

sako šv, Pau
lius, — kad jūsų sąnariai y- 
ra šv. DvasiosįBažnyčia?” 
Krikščionis yra Dangaus 
pilietis, nes jis per atpirki-J 
mą paskirtas amžinajai Tė
vynei ir jon privalo keliau
ti Būti Dangaus piliečiu 
tai ne menkas dalykas. Jei 
žmonės taip brangina savo 
augštą kilmę f'ir stengiasi 
taip gyventi, kad. nepada
rius gėdos savo garbingiems 
protėviams, tai jie privalėtų 
dar labiau gerbti Dievo te-' 
vonystę ir taip gyventi, kad 
nepadarius nemalonumo sa-1 
vo Dangiškajam Tėvui.
. Todėl ir pareigos krik

ščionio vra labai garbingos. 
Jos sunkios — tas tiesa — 
bet yra galimos, nes Dievas 
nieko negalimo neįsako. Bei-' 
kia tik nenustoti Jo malo
nės, su kurios pagelba vis
ką galime nuveikti, 
reikalo šv. Paulius 
“Viską galiu Tame, 
mane. sustiprina. ’ ’

Tat būkime katalikai ne 
vien žodžiais, bet ir darbais. 
Būkime pamaldūs Ine- vien 
išoriniai, bet ir širdyje.

Nebe
sako: 
kurs

Kiek kaštuoja kūnas, jei 
jį vertinsim tik iš materia-' 
linio atžvilgio? -

Jei kūną suskirstytume į

Tfl’l
pamatyiume, kad iš nofiųa- 
liausio žmogaus kūno rieba
lų galėti! padaryti septynis 
muilo gabalus.

Iš geležies padarytų vidu
tinio didumo vinį.

Cukrumi galėtų pasaldin
ti Vieną kavos stiklinę.

Fosforas duotų 2,200 deg
tukų galvučių.

Magnezijaus užtektų nu
imti vieną fotografiją.

Prie to viso pridėkit šiek 
tiek patašo, sieros ir turė
sit... 15 litų.

Mažai, ar ne tiesa?
* /

Laimingi esam, kad mu- 
myse veikia dvasia, iš ku
rios paeina-visa mūsų didy- 
Bč. . ’ \ *

— O sielos vertė tokia, 
kad jai išgelbėti-reikia pa
aukoti visa, sako šventieji.

«
z

5 Dienn Ait Vaadeiyaą

PER CHERBOURG — i 
6 PERBREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir J 

LI ETŲ V Ą
• grelčaąsials garlaiviais s

BREMEN

EUROPA
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu

COLUMBUS
, Informaciją klauskit pas . 

vietini agentą'arba

K NORTH GERMAN

LLOYD
65 STATĖ STREET

BO8TON, MASS.

Šita istorija ne iš filmos, 
bet iš tiktojo gyveninio, čia 
jums ir nusiminęs tėvas, ku
ris, norėdamas išgelbėti savo 
sūnaus gyvybę, 'pajudina 
dangų ir pragarą: čią ir ty
lus mokslininkas, gaminąs 
savo laboratorijos vienumoj 
vaistus ligšiol nepagydomaį 
ligai; čia ir visos modemiš
kojo susisiekimo priemonės 
— geležinkelis, automobilis 
ir aeroplanas. Ir, pagaliau, 
.po visų vargų amerikoniškas 
happv end.

Biržos maklerio Elie Catz 
trejų metų sūnus staiga su
si rgo Kai re. Gydytojai kon
statavo, paralyžių. Išgelbė
jimo lyg ir nebebuvo, nebent 
mėginti įskiepyti serumo, 
kurį išrado dr. Petit Pary
žiuj, bet kurio tegalima 
gauti Paryžiaus Pasteuro'

KĄBITfcSGALI
Kad, bitė prineštų vieną 

kilogramą medaus turėtų iš
lėkti į darbą 100 tūkšt, sy
kių. Vienam avilo spiečiu
je priskaitoma 20 tūkstančių 
bičių. Jei viena bitėper me
tus prineša pusę' gramo me
daus, tai visas spiečius pri= 
neša vidutiniškai 12 kilogra
mų, Rašo, kad ^Vokietijoje 
dabar priskaitoma apie mi
lijoną avilių. Tai jiems bi
tės prineša apie 15 mil. kilo- 
gramii medaus už 72 mil. litų 
vertės. Matote, kiek turto 
sukrauna tie maži gyvulėliai, 
tos pilkosios bitelės.

Tai dar ne visa bitelių nau
da. J os, rinkdamos medų, 
apdulkina/ žieduą. Mes iš 
gamtos mokslo žinome, kad 
neapdulkinti žiedai vaisių 
nemezga. Reiškia, kad ne bi
tės, visai nebūtų vaisių, ma
ža būtų daržovių ir visų kitų 
žydinčių augalų vaisių.

į S^PBBSNJS U2
PLATINI .

, Platina, kaip žinoiųa, yra 
sunkiausiai; sutirpinamas, 
todėl i^'labai brangus, bran
gesnis už auksą, metalas. 
Technikos ir medicinos rei
kalams yraĮ vartojamas me
talas, kuris vadinamas “tau
tai ” Šis metalas yra bran
gesnis ir\už platiną. Jis yra 
jabai atspalvis Įvairių rūk- 
šcių reakcijai ir turi savybę 
sutraukti dujas. Pavyzdžiui 
1 kubinis šio metalo centi- 
metras absorbuoja 740 kub. 
centimetrų vandenilio. Šiuo 
metalu elektros srove gali 
eiti tik Viena kryptim. Tan- 
tal žemėje pasitaiko labai re
tai ir nedideliam kieky. , 

“Tr/-1 
A ?.

KEISTA AUSŲ ISTORIJA 
. LENKIJOJ J

Netoli Lodzės nežinomas K -
asmuo išmetėsią einančio 
traukinio kaž kokį geltoną 
pakietąl Pastebėjęs tai, vie
nas geležinkelietis t paėmė

Rirmininkas — -V. T,. Savickas, 
451 E. Swnth St, So. Boston. Maaa 

Vice-Pirmintatas — A. Nandžtanas, 
885 E. Broadwąy, So. Boston, Ntesa 

Prot Raštininkas — V. Tamollunas, 
40 Marine Bd., So. Boston, Jžass. 

Fln. Raštininkas — D. Linąevičius, 
02 Adams St, Dorchester, Maaa.

Kasteriąs'— P. Kleponi#,' z
1 . 266 Bolton §t, So. Boston, Mass. 

Tvarkdaria — J. Leščinskas, 
I 141 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

pirmadienį kiekvieno mėnesio 7i30 
vaL vakare, pobažnytioėj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
‘ DR^OS VALDYBĖ x 
Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas^ 

24 Thomas Park So. Boston, Mass.
V iee-Pirmįninkąs—Juozas Jackevičiuj 

92 Sawyąr Ave^ Dorchester, Mass.
Prot Raštininkas — Kazys Rusteiką 

446 E. Bth St, So. Boston, Mass.
Fln. Raštininkas — Juozas Guzevlčlua 

27 Tampa Št, Mattapan. Mass.
Iždininkas — Vincas Kallšlus, 

67 G Street, South Boston, Mass,
Tvarkdarį® — Petras Geležinis, 

14 Vlnton St, South Boston, Mass.
Draugijos susirinkimai būną kas pi* 

mą nedėldienl ktėkylenb mėneslp f 
vai. po pietą, parapijos salėj, 497 
E. Seventh St. So. Boston, Mass.

• ■■ • 1 ____________ _

ŠV. JONO ?V. BL. PAAAlJ

DEJOS VALDYBA
Pirmininkas -r Motiejus žioba, 

539 B. Seventh St, So, Boston, Mas: 
"Telephone South Boston 3552-R.' 

Vice-Pirminlnkas — J. L. Petrauskas 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — Jonas GlineckU 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fln. Raštininkas — Matas Šeikls, 
256 E. Nlnth St, Są. Boston, Masu 

Iždininkas — Andriejus Naudžlunas, 
885 E- Broadway, So. Boston, Mum 

Maršalka — Jonas Zalkis, 
7 Wlnfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
ned«dlenl kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po pietą, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

VALDYBA
■ “
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Pirmjninkė «— Teklė Ašm
63 G SįL, So. Boston, Mus. . -ra 

Vice-Plrmlnlnkė — F. Zaleckio^ , v?
448 Cambridąe St, Canbridf 

Prot Raštininkė Ona Siaą
443 E. 7-th 8L,,So. Boston;
Telephone South Boston 

Fin. Raštininkė—Marijona
664 E. Elghth St, So. Boston. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 West 6-th St, So. Boston, 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, 

Kasos Globėja — E. Janušonten
1426 Columbia Rd., Sb. Boston, 

Draugija savo susirinkimus laiko 1
antrą utarninką kiekvieno mėnesi^' 
7:80 vaL vakSte, pobažnytinėj 
tainej. į *, .

Visais draugijos reikalais krsl 
pas protokolą raštininką, .

— .—Z, .j

žiu jgyvenom^

Jis tuoj telegrafuoja broliui, 
kad šis žūt būt pargabentų. į 
Kairą serumo, ir kuo grei
čiausiai.

, Vidunaktį brolis pasibeldė 
į Pasteuro instituto duris ir 
vargais negalais gavo seru
mo. Tučtuojau nusamdė a- 
eroplaną ir išskrido į Vieną, 
iš kur ėjo oro paštas į Ųes- 
kūbą. Bet čia jam aeropla
nas išskrido iš po pat nosies. 
Brolis skrenda paskui jį į 
Budapeštą ir čia atiduoda
ma serumą. Ir štai^ėvas gau
na serumą Aleksandrijoj 
vėlai vakare, skuba į geležin
kelio stotį, bet... traukinys 
ką- tik išėjo. Geležinkelių 
valdybos įsakymu, Sidi Ga- 
ber stoty, 4 mylios nuo Alek
sandrijos tuo tarpu Elie 
Catz automobily su vienu 
muitinės valdininku išdūmia 
į Sidi Gaber. Ryto/netą gy
dytojai įskiepijo ligoniui se
rumą. Vaikas išgelbėtas.

Visa ši netikėta istorija— 
mokslo ir žmogaus širdies 
galios trilimfas — truko ke
turias dienas. “L. A.”

Dome, kad Nojaus laivas, 
tvanui slūgstant, sustojęs 
ant Araratu kabių, Armėni
jos viduryje. .A&ščiausi tų 
kalnų kauburiai yra du — 
Mažasis ir Didysis Araratas, 
dešiniame Arakšo upės kran
te. Didysis Aiferatas turįs 
5160 metrų aukščio, baigiasi 
dviem asilais viršukalniais, 
kuria ‘sudaro Helygų laivo 
pavidalair*' &&
t Apie TndĘ 
nėšpasakoja |vairių pasaka 
jimų. Taip pasakoja, kad 
Nojaus laivas tebesąs Arara
to viršūnėje. Bet kad užlip
ti ant kalno Begalima, tai ir 
negalima tikrai pasakyti ko 
kalno viršūnėje , esama. ~0 
užlipti ant-kąlųo. neleidžia 
didelęs kliūtys: aštrūs akme
nys, baisios kiaurinės, aibės 
gyvačių, debesimis byrąs 
smėlis. Ne vienas smalsuo
lis bandė lipti į kalnų, bet 
nuo pusės kelio turėjo grįžti 
atgal ir taip atsisakyti nuo 
iioYo pamatyti, ko yra pasa
kingojo kalno viršūnėje.

v •

nešęs namon, Tadų jame. 13 
porų nupjautų žmonių ausų. 
Išsigandęs-jis tuojau prane
šė apie radinppolicijai.

Iki šiol ausų paslaptis dar 
neišaiškinta. Policija už-, 
klausė visų Lenkijos univer
sitetų medicinos fakultetus, 
ar kartais tos ausys nepaini 
tos iš anatomijos institutų. 
Šis paslaptingas įvykis su-

SV. KAZnęEROR.K.D-JOI 
’ VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas' — f-. Grnblpsi** 
24 Prescott' Readvflls, Maso.

Vice-Piruflnlnkaa — J. Markelioola 
140 Boweo.St., Sa Boston, Maso.

Prot Raštinlnkas-^Vtacto Paplauske* 
116 Bowen St, Sa Boston. Mass. .

Fln? Baėtlntaluis —’ M. tolkfo.
256 E. Nnth St, Sa Boston, Maai 

Kasterlus — F. Grendslls,
287 W. Fifth st,:8a Boston. Masą 

Marialka — J. Zallda. ■
. Winf|tod Mkto

ponija, laflto tas. anr
L. neaadJseį kiekvieno toėrsala 

. nata. 402 R Š«»ftnth 8t. parapijos 
ąalėj, Tth SU ffouth Boston. Mara

—ras

riaųsiij gandij.

—--------------- -z-—--------- ■—
D. L. K. KEISTUČIO DRJ08

VALDYBOS ADRESAI 
1980

Pirmininkas — Antanas Macejunas, - 
450 E. Seventh St, So. Boston, Mąsa 

Vlce-pirm. — Povilas žirolis, 
554 E. Fifth St, Sa Boston, Mass. 

Protokolą Rašt — Adolfas Navickai .. 
274 Bolton St, Sa Boston, Mass. | 

Flnansą Rašt — Juozapas VlnkeviUa*, 
450 E. Seventh St, So. Boston, Matot 

Kasterlus — Andrius Zalleckas, 
702 E. Fifth St, So. Boston, Mm*-: 

Maršalka — Kazimieras Mlki
906 E. Broadway, So. Boston,' * 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko SrtĮ;
nosinius susirinkimus kas antrą 
dėldlenį kiekvieno mėnesio 
Svetainėj kampas E ir Sllver Sta, 
So. Boston. Mass., 1-mą valandą p»^ 
pietą. Ateidami atsiveskite draug 
naują narią su savim prie draugija 
prirašyti. '/

PRANEŠIMAS
Blaivininkų Naujosios Anglijo. 

Apskričio ir šv. Pranciškaus pąraZ 
pijos, Lawrence, Mass.-išvažiavi
mas įvyks Palangoje rugpiūčio 31 
d. s. m. '

Komisija stengiasi, kad šis išvfti;, 
žiavimas būtų įdomus ir linksmas/ 
lietuviai turčių paremti to”' 
parengimus, 'nes Lawreneo lietai 
vių bažnyčios užbaigimui reikalin
ga finansiška parama. Blaivinin
kai nutarė savo išvažiavimą. turėt/ 
naudai katalikiškos spaudos. Tąi? 
yra svarim remt bažnyčią ir I 
likišką spaudą. ; t 
į:

» ??v.

« .

, GERAS PATARIMAS
— Ar p6nas Laukis čia gyvena?

• — Ne,- ne čia, bet šitoje pačioje 
gatvėje.

— O kilfis numeris?
— Neatsimenu, bet prie jo namo^ 

yra ant lentos išrašytas/tai Tams
ta pats pamatysi “Ūk.”

, 4?.;.

Km ugdytą Jumyse L___ ,
ČlaF-meHę ir prisirisimą prie giatto 
stos Salelės Lietuvos? Kas nuolat _ 
laikytą patriotizmą ir kurstytą kat»- 
likižkojo idealizmo ugnį?.. <

— Tai dar prieš Didįjį Karą 
čtal žinomas ir visą mylimas, dM 
paveiksluotas, gražus savaitn 
“Šaltinis,” Jie nori taf! 
tl visai katalikiškajai i

"Šaltinis" eina Marijampolėje C 
tnvoj) kas savaitė 20 dldellą 
pią, ir kaštuoja metams, Lietuvoje 
8 Iltuą, o Amerikoje 2 doleriu. 
"Šaltinis" neri tapti dvasintą 
kuris jungtą visos Lietuvos sum 
savo tautiečiais Amerikoje. <■

Jei dar neesi susipažinęs su " 
nlu,” parašyk laišką šiuo 
"šaltinis" Marijampolė, Llthuania, * 
gausi vieną n-rj susipažinimui neš 
karnai, o susipažinęs daugiau su > 
niekuomet neslskirsL

Su pagarba.

ATKERŠIJO
Vokiečių poetas Scheffelis, gy

vendamas Italijoje, ghvo nuo sa
vo draugo laišką be pašto mar
kės, kuriame buvo parašyta šie 
keli žodžiai: “Esu sveikas. Tavo 
draugas XX.” Scheffeli^ už laiš
ką sumokėjo, bet pasiryžo atkčr-- 
šyti šposininkui. Liepė užpokųpti 
į skrynią didelj akmenų ir pasiun
tė jį j Vokietiją draugo antrašu/ 
Tasai, manydamas; kad siunčiama 
jam kokia noris brangenybė, no
riai sumokėjo siuntimo išlaidas, 
bet labai nusiminė, kai skrynioje 
rado akmenį ir laišką, kuriame 
buvo parašyta: “Kai sužinojau, 
kad tu sveikas, Štai šitas , akmuo 
nusirito nuo mano širdies.”

• *

- DEŠRŲ DIRBTUVĖJ
Mėsininkas: šiandien dirbtuvė

je taip tamsu, kad ir dešrų nega
lima darytį ' |

Žmona: Tai šviesą uždeg.
Mėsininkas: Tai bus per šviesu, 

dar gali kas pamatyti iš ko dešros 
daroma. • / s -/‘Clc”

■ -.■ ■

— Ponas daktare, kodėl taip 
dažnai daromos- aklosios šampa o- 
peracijos? Tur būt, tai visai nerei
kalinga kūno’dalis?

— Pacientams taip, bet tik ne 
gydytojams... v “M. R.”

Labai Patogi ir Linksma - - 
Kelionė Švedų Amerikos 

Linija
. ■ <\ i

IR TOKIŲ ESAMA APDRAUDI
MO ĮSTAIGŲ

Prancūzijoj moterų yra 
daugiau negu vyrų, dėl to 
ne visoms prancūzėms pa
vyksta susirasti sau vyrus 
ir ištekėti. Nieko todėl ste- 

.. *■ 

bėtino, kąd Paryžiuj žada
ma įsteigti apdraudimo Į- 
staigą, kuri specialiai draus 
merginas nuo senmergystės.

Ir kodėl gi ne? Jeigd žmo
nės draudžiasi nuo ugnies, 
nuo vagių ar įvairių nelai
mių, tai kodėl negąĮįma ap
sidrausti nuo tokios nemalo
nios gyvenimo situacijos, 
kaip, sakysime, yra negalė
jimas susikurti sau gražaus 
šeimyninio židinio. _ ■/■- 

Tiesa, kai kas gal pasaky
tu kad pravartu būtų apsi
drausti ir nuo tų nemalonu
mų, kuriuos neša šeimyninis 
gyvenimasr bet tokių drau
dimų tuo tarpu dar nėra. |

Sotiri 22 Metu

Per Gothenburgą, Švediją \ 
t • —

Su artimais susisiekimą 
Klaipėda.

Puikiais Motorlaiviais
GRIPSHOLM IUNGSHOLM-

ir
S. S. DROTTNINGHOLM

A-tL
.......... ............. Jd 

1930 Metais Išplaukia 

Laivas , Ii Neto Yori* 
DROTTNINGHOLM..Liepos lė. 
GRIPSHOLM.......... RugpiUčfafr
KUNGSHOLM ..‘. .RugpluOo " 
DROTTNINGHOLM . .Rugp. 

GRIPSHOLM............... Rugsėjo
KUNGSHOLM i......... Rugsėjo
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 
GRIPSHOLM........ .....Spaliu

— Onytė, ar žinai, kad Petrai
čiu Petronėlė susižadėjo su Juo
zaičiu Vincu. O, matytum, kokį 
puikų žiedą jis jai padovanojo!

— Kaip nematysiu, aš gi pati 
užpernai įą žiedą keletą mėnesių 
nešiojau^ “M. lt”

■___ \ _______ _ , . ■ ..........-
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JUOZAS P, AAREUNA8
darbuojas su

VOSE A SONB PIANO
* KOMPANIJA

Buk tikras mane matyt pirm pirk* 
•tant Jokio komiso nereikia moMtt 
Ai parduodu tttotaL

Pasaulio tanus VOS* crand, 
plsyer Ir upright planai. Nauji ir 
vartoti Orthopbonte VICTROLA ir 
pulkus MAJESTIC rado.

*aUbata*Jb JTa talono
Voee A Saus Piaao XX

MO BOYL8TON ST. BOSTON 
LJĮKGVOB- ilLIGOS g 
K |V■>

1fr'
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PLUNKSNAS, Pffltns, Padui- 
kas, Patalus, Kaldras ir viso
kias lovų įrėdmes, parduodam 
pigiausiai. Kreipkitės ypatiš- 

kal arba ražykit 
Gvarantuojam už- 
siganadinimą.

Paa mus gausi
te tikras europlS- 
kak plunksnas ir 
pukus." Aplanky
kit Musą Naują 
Storą LEPISTS.

Suropean FeatKer Co., 54 Chauncy 
St, Boston, Mass. (Chauncy g t 
eina M Summer St ir yra netoli 
Vaahlngton St, arti Jordan-Marsh 
Dept Krautuvės, ant kampo Bed- 
forfr8t) ' ~ ~

■'Vę'V ’ . M* Z A

Amerika ne Lietuva; Jos kiekviena 
turi ypatingą savybią, kurias pasilai
kys visados. q -

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai tino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro 
leidžiamą savaitraštį

“Mflių Laikraftį”
Jį reikia užsisakyti saū Amerikoj lj 

visiems giminėms fr ptdŲstamiems Lie
tuvoje. '

“Musą Laikraštis" metams kaštuoja, 
ketur litai, pusei metą — du litai.

Latvijoj, Estijoj Ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi tr 
Amerikoj) —- trigubai brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės A- 
KJe 81 Nr. "Musą Laįkraltta.’

v t.

Musą laivai yra greiti, 
ir moderniški. Išplaukia 
kas savaitę iš New Yorko 
gal? Jei Tamsta manai a 
savo Tėvynę Lietotą dęi 
ntą informhciją kreipkis 
Sausio urento arta pas:

SwkUA 
' ■ <■ Liae 

10 Stato Statot - .
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Kinijoj v eina energingi
. i
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Batattaoj nutebti

bai už žmogžudystes įvyku
siose prieš; žydus riaušėse 
pereitais metais. Nežiūrint 
smarkių. protestų,- kaltina
mieji arabai buvo‘pakarti. 
Taip pat nuteistas mirtimi 
ir. vienas žydas už arabo už-

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

■. ' • ;*• . V*S’2 -

Liepos 6 d. įvyko Romoje 
yskufto Pranciškaus Bučio 

cija. Kas indo- 
kad jis skiriamas 
Apeigų Vyskupu,

linasi, daroma didelis už- 
is atversti Rusiją. 

^Dabartinis šv. Tėvjiš, Pijus 
BJ£Įį labai susidonjėjęs įytie- 
• eiais. Jis asmeniškai apsi- 
I pažinęs su Slavų padėtimi 
č, įr pttžūrėjp, kad geriausias 
geltas Katalikybei į Rusiją 
' per Lietuvą, ne per Lenkiją.
Tuo būdu Lietuvis Vysku- 

skiriamas pirmuoju Ru- 
sų apdštalu. • • ?

fe" Skirdamas gerb. Marijo- 
į-nų Generolą Rytinių Apei- 
EįįBL' Vyskupu, Popiežius ži- 

liejo ką 'daro. Tas planas 
^y&trėjo būti ilgai svarstomas, 
S prieita prie galutinos iš-y... . .

kad tirikaffiausii^ 

ai apaštalauti asmuo 
Marijonų Generolas

— Itocted mirti dride^otopcate^

įsa 12, im» «^ųją” sukilėlių. ♦ Nacijona- 
/ listai atakuoja visu frontu, 

n*SSaar**”* 1Be'
nnnrt2d«MM«< s»Sfrd». Mandzūnja.kol kas 

neutrali, bet indomiai lau- 
*££ kia kurion pusėn laimėji-
1&A tuo u'as pakryps. Sakoma Japo- mušimą. Dėl to įvykio ara-

nija pad^anti Kankino vai- ’ 1 ”

' -•—w>m džiai ir siunčianti amuniei-
''.r. 

jOS. i X -. ;
< ■ . ». V.- ' • • - - •
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Vokietijos liuteronai šven
čia 500 metų savo tikėjimo 
įkūrimo sukaktuves. -Bet 
fiuterpnų tarpe nesimato su
tarties. Vieni smerkia kata
likus už pėrsmarkią draus
mę bei discipliną, bet kiti 
prisilaiko nuomonės, kad 
šiame atvejyje geriau būtų 
katalikus pasekti. Bet, vo
kiečiai protestantai perdaug 
jau laisvai su savo tikėjimo 
principais elgiasi. Vis dau
giau ir daugiau atsiranda 
Vokietijoj taip vadinamojo 
augštesniojo protestantizmo 
šalininkų. Daug kame pa- 
mėgdžiojamą katalikui tvar
ka, bet tas, žinoma, prie nie
ko nepriveda,“ nes forma be 
turinio Tojel:© nereiškia, ar
ba riešutys be branduolio 
niekam nevertas. Kur nėra 
tikrųjų tikėjimo principų, 
ten negali būti ir tvarkos bei 
drausmės.

■ **.
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BUČYS
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Jau titTtie faktai kalba, ko
kių protinių gabumą ir dva
sinės pajėgos turėjo turėti 
Knn. Bnčys, kad jam,* paže
mintam lietuviui, teko pir
menybę prieš lenkus kandi
datus tais biurokratizmo lai
kais. Galop Kun. Bučys į- 
stojo Tėvų Marijonų KOn- 
gregaeijon ir kaipo vienuo
lis atvyko Amerikon, kur ė- 
jo visokias pareigas: “Drau
go”' Redaktoriaus, Sheboy- 
gano klebono,’ Federacijos 
Pirmininko, šv. Rąuliaus 
Apšvietos Draugijos ir t. t. 
Tais laikais buvo labai įsi
siūbavusi Amerikos lietuvių 
kataliką darbuotė, kurk® 
bangosna pakliuvo ir Kun. 
Bučys ir visuomet plaukė 
pirmutinis,, visiems rodyda
mas kelią. Be jo neapseitaĮėjo neateita 

arbesniam sei- 
*\.v •-•r.cw - **'*1 '•*.
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Petrogrado Dvasinę A- 
įSdęmi ją ir įsigijęs Wogi- 

w filosofijos daktaro 
jlipsiį Fryburgo tTniverri- 
JĮąte, Šveicarijoj. Tenai jis 
Sb^pnosi drauge su s. a. Ar- 

Jurgiu Matulevi- 
MUL ^Juodu buvo gabiausi u- 
tew^ąto>studęnįąį. Toliau 
Vyskupui'Bučiui teko pro- 
lįšąėi'feirtt 1 *

: . V ; v v • •■r. ' . • - .

me, ir kaip , raštuose pasiro
dė jo nepaprastas protas ir 
talentas, taip seųnttosO žibė
jo jo viršžmogiška kantry
bė, tolerancija, psichologinis 
išsilavinimas, džentelmoniš- 
kumas ir neišsemiamas svei
kų patarimų. perteklius. 
Sunkiausiose\rituacijose jis 
orientuodavosi kaip tikras f 
Nąpoleonas, ir kur kitiems} 
reikėjo visos valandoj daly
ką perstatyti, ar suprasti, 
jis vienu akimirksniu viską 
sugriebdavo ir keliais Saki
niais taip dalyką nušviesda
vo, kad nieko netekdavo nė 
pridėt, nė atimt. Daugelis 
vykdavo seimuosna ne tiek 
dėl paties seimo, liek dėl to. 
kad «pamačius' Kun. Bučio 
elgesį. ‘ '
' • Jei paliesiu , Vyskupo Bu
čio raštus, tai tiek teturėsiu 
pasakyti, kad nieks jų pil
nai nesurinko ir nieks nega
li nė įsivaizduoti kiek jis y- 

visko parašęs. Pradėjus 
nuo. Semmarijos laikų tiki 
šiai valandai — beveik per 
40 metų — Vyskupas Bučys 
rašė ir rašė, ir nieko nėra

&

tokio parašęs, ant ko nebū
tų pažymėta jo nepaprasto 
proto antspaHda. Palietė vi
sokias mokslo sritis: filoso
fiją, teologiją, sociologiją, 
istoriją, .net ir pačią bele
tristiką. Gabiausias buvo 
apologetikoj. Čia jo stebėti
na logika spindėjo nepa
prastu aiškumu. Žodžiu, 
Vyskupas Bi|qFB iri tikras 
Lietuves 'Augtisimas. Mums

• *
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tuviai per savo kleboną kun. 
K. Matulaitį 1048,41 lt., iš o- 
kupuotosios Lietuvos vienas ti 
kunigas 25 aukso rublius, iš 
Romos Beniušaitę Marija 10 
lirų.

' Taip, pat ir vietos lietuviai 
neatsilieka ir vis siunčia di- 
dėsnių ir mažesnių aukų. 
Dotnuvos žemės ūkio akade
mijos studentų tautininkų \ 
korporacija “Jaunoji Lietii-' tj 

pašio tarnautojų draugija - 
“Žinija” 52,80 lt., tautiniu

toj/mesnę - žydą imigracija 
Pąlestinon. <ų. \

t ' . . ? , «
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Būvą paskydę gandų, kad 
šv. TČvas Prus Xj sunkiai 
susirgęs ir bus priverstas &- 
ridėti Amerikos kankiniu . • — - ■ 
kaiumižaciją tolesniam lai- 
kui.^ Sficijalinė ^Vatikano 
spauda tą sunkią ligą užgm- 
čyjo, ir isriesų.kanonizaci- 
ja įvyko. Tačiau’padaryta 
pastabų, kad vis tik šv. Te- 
vas turės Y gerokai pailsėti, biauriai buvo perstatomos 

• nesMors uoliai eina savo pa
reigas kadp svejkas žmogus, 
bet jo metuose ir nenuilsta
moj darbuotėj toks poilsis 

ai reikalingas.
K. 
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SAUGOKIMĖS NEKATALIKIŠ
KŲ RADIOPROGR  AMŲ
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dingas, bet kaip daugelis 
gehj dalykų vartojamas blo
giems ir pražūtingiems tiks
lams. VisOki protestonų mi- 
nisteriai ir bibristų pasekė
jai vartoju radio neva Die
vo garbei, bet dažniausiai 

jKatalikų Bažnyčią žeminti. 
■Jie dažnai pasiekia savo sie- 
rkį. Katalikams lyra pavo
jaus iš- blogai naudojamo 
radio, nes sėjamos klaidos 
ir nedoros jų mintys įsi
skverbia į klausytoją minti. 
Klaįdatikiai siūlo už tiesą, 
kas aiški netiesė; jie neva

4Ba
Klausytojams nedera 
gytis religinių programų ne
bent žino, "kad tai katalikiš
ka programa.

, Nekatalikiški -programai 
esti ne vien anglų kalboje, 
bet ir lietuvių kalboje. Štai

bai sukėlė generalų straiką. 
Valdžia buvo priversta pa- 
statti kareivius straiklaužių 
eilėsna, kad kaip nors su
tvarkius šalies susisiekimą 
ir reikalingiausias gyvenk 
mo pramones. Bendrai, su
taikinti žydų, su arabais be
veik negalima, ir Anglijos
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k»pdtet«į. kasdien gauna [kraštuose gyvenančių lie 

' ...... ’ ių. Štai neseniai atsiuntė
peeritą sekmadienį iš New(kun. Petraitis iš Ameril 
Yorką7“riįe$os ieškotojai” 100011.,. Londone gyvenę įe- "■£. 
lietuvių kalboje ir lietuvis- x'“-‘ r . u„_
komis dainomis bįau^ino 
švarią atmosferą. 5 Tokios 
programos žemina, lietuvių 
vardą. Dažnai praeityje
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Radio yra viena moder- 
įd&usių įrankių propogan- 
dai. Pereitais metais rodos 
buvo į 70,600,000 radio pri
imtuvų. Šįmet jų bus dau
giau. Visokios prakalbos, ą- 
gitaeijos, bfenio garsinimai', 
pranešimai, Mainos, muzika 
perpildo atmosferą. Religi
ja, berbds, Užima pirmą vie
tą (taip buvo 1929 m.). Vie
ną didesnių“ radio kompani- 
Įją užleido Valandas religi
jai be atlyginimo. Iš 531 re- ' 

pranešimą pereitais 
irnetais^ daugelis- pasiekė vi- 

"* sas šios salios dalisr dasge-
-■ . •-■•;• -iii . a “ i*■

palanki, bėt Rusijos valsty
bė' ir prie caro ir dabar 
svaidė į mus akmenimis. Da
bar lietuviui, Vyskupui Bu- didelės žmonijos masės pa
eini niW>um-fonl.-o mocfi i AlizUtzvrl n ’ T>o rl i A0 . *T»z-kl -Lrri 4 zac*

net toliina Indija girdėjo 
Amerikos tikybines progra
mas. Nėra abejonės, kad 

. . . .... - . .L" - ' 
čiui, pirmam-tenka mesti į ^Įduoda “radios religijos 
Rusus — duona. ■ (įtekmeL ’ - ' -

z v ' \ A, Radio’yrą geras ir nau-
<IIMII.nrĮ „ ■ i ■ ■„„m., , į̂ , , ... ,
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mūsų gražios dainos. Qaila' 
tų anoniij ir tų chorų, ku
rie programoje dalyvauja. 
Jiems garbės už tai nėra.

-Mūsų Aukščiausias Gany
tojas Pop. Pijus XI patvir
tino ir palaimino šiam ihė- va’, prisiuntė 25 lt., Šiaulių ?. 
nėšiui Apaštalystes Maldos 
bendrą intenciją: “Apsfeau- “Žinija” 52,80 lt., tautiniu-' 
gojimas nuo nekatalikiškų- kų geležinkeliečių Kauno 
radio pranešimų.”' Jo Šven
tenybė supranta radio galy
bę. ITžtad Vatikano miestas 
įsitaisys didžiulę stotį... Jis 
perspėja katalikišką pasau
lį nuo nekatalikiškų radio. 
Katalikai privalo suprasti 
pavojų ir pasisaugoti neka-t 
talikiškų radio pranešimų.

Didžiojo New Yorko ir 
Nęw Jersey lietuviai leng
vai gali klausytis grynai ka
talikiškų programų. Paulis- 
tų stotis ir Katalikui Valan
da (National Broadcasting 
įČo;) iš WEAF paduoda 
rimčiausias, programas. Ka
talikų valanda skleidžiama 
is 47 stočių po visą Ameri-

z.r f —i* . -L. . • /<'.

-j-

skyrius 42 lt0 Biržų inteli
gentai per kun. Nagulevičių 
370 lt., Nemakščių valsčiaus 
valdyba 90 lt., Traujūo baž
nyčios rinkliavos 56 lt. <

/ Gana charakteringa, kad 
neseniai Prisikėlimo bažny
čiai atsiuntė 3 amerikinius 
\dolerius Brazilijoje, Sao 
Paulo mieste gyvenąs iš Lie
tuvos žydas J. Bergholzas.
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programas ypač stoties W. 
K W. L. ir kiekvieną sek
madienį (6 vaL vak.) Cat- 
holie Hour by National 
Broadcasting Company.

Kun. Jonas Valkūnas

KATAUKŲ JMOKYTOJŲ KOM- 
i GMKAS ĮVYKS RUGFIOŪIO 

I į 
į Lietuvių katalikų mokyto
jų sąjungos centro valdyba 
ibuvo numačiusi birželiaJlS- 
21 d. ^nšaukti katalikių mo- 
kvtojttkongresa.Tačian^at- 
siradus didelių nepatogumų 
ir daugeliui provincijos ka
talikų mokytojų prašant, 
kongresas parodos metu ne- - 
įšaukiamas, o numatomas su- 
išaukti š. m. rugpiūčio 21-23 
*d. .

. - J - - •

SiMtatt t’ttfogro®’’ D»a- lietuviams•j{r -linksma ir 
a^Akadjmijoj,' kprios graudu,'/ »

t • ■

1425 m. gimė Jogailai iš jo ketvirtosios žmo
nos; Sonkės (Sofijos), Alšėnų kunigaikštaitės, 
lietuvaitės, pirmasis sūnus Vladas, paskum po 
mūšio su turkais ties Vania (1444) , kur iržuvęs^ 
Varniečiu pavadintas (Wladisiaw Wamen- 
czyk) ; pačiam Vytautui ėjo aštunta dešimtis me
dų aimiaus, ir ilgiau belaukti nebuvo galima; to
dėl pradeda jis dabar veikti intensyviau bei ener
giškai. ;■ ’ ... ' . . t

, Jau anksčiau susitarus tuo klausimu su Vo- ; 
kietijosz imperatoriumi Zigmantu, kadangi tuo- - 
metinis popiežius buvo aiškiai palankesnis Len
kijai, negu Lietuvai už Vytauto palankumą 
(nors tik nuduotą, netikrą) husitams, Vytautas 
1429 dn. sukviečia į Lucką, sąvo mėgiamiausią ? 
pietiįLietuvoj buveinę, didžiausius tų laikų Eu
ropos Valdovus pasitarti Huso šalininkų reika
lais Čekuose, guriais ypatingai įdomavosi, kaip 
žinome, Vytautas, taipogi, norėta apsvarstyti 
priemones ir būdus tarkų pavojaus pašalinimui, " 
kurie jau tuomet baugino visą Europą. Tačiau, “ 
kad ir svarbūą tai buvo dalykai; bet nesvarbiau
sieji mūsų kunigaikščiui. Jam kartu rūpėjo pa
sirodyti prieš visą .'kultūringą pasaulį, kad jo 

Vilniaus (1401) ir Horodlės (1413) sutartis, tėvynė jau pilnai pribrendusi įstotų lygiateisiu 
nariu į kultūringų tautų šeimų, o jos valdovai 
taptų lygiais savo vainikuotiems draugams. . '

Tikslas visoje savo plotmėje Hko pasiektas. \v 
Svečiai buvo nustebinti ir sužavėti pavyktinga 
tvarka didžiulėje Lietuvoje, kuii tūooKt sieke 
nuo Baltijos iki Juodųjų mdirių savo rūbeliais, 
jos galybe It reikšme; jie tapo sužavėti salžiaB- 
nišfcate šeimihinko turtais bei jo asmeniui" < 

Svečių čionai Mta ne bet'kokią: Vokietijos 
imperatorius ŽigmaBtąs, Lh^sentargą dinasti
jos (Žymiausias atstovas,Jjenkijee l^dAUus. Jo-

a ^(Vytautę

ir tokiu būdu praplatinti Lietuvos ribos netik 
iki Juodųjų marią, bet ir iki Kaspijos, nenoras 
visiškai sunaikinti kryžiuočių Otdenas po mū
šio ties Žalgiriu, kad per tai nesūstiprinus per
daug Lenkijos, įsikišimas J Čekų naminius gin
čus — visa tai buvo daroma Lietuvos Galiūno 
sąmoningai, kad didžiulei Lietuvai užtikrinus 
pilną neprfgulmybę ir sau karaliaus diademą 
(karūną)’. - '

Šitam ištikro milžiniškam sumanymui, deja, 
pastojo kelią tūkstantinės kliūtys, kurioms nu
galėti nepristigo Vytautui nei sumanumo nei e- 
nergijos, prismigo... kelią mėnesių gyvenimo.

Visokią kliūčių ir vėlesnių nepasisekimą šal
tiniu, taigi ir išsvajotos vainikavimosi valandos 
nusitęsimo buvo, l)e abejo, baisusis Vorkslos 
smugvs. Maskva, totoriai, kryžiuočiai, ypač len
kai, pradedh nesiskaityti su-nugalėtu Lietuvos 
kunigaikščiu, prieš kurį dar taip nesenai vist 
drebėjo. Kaip mano pasakyta buvo kitur, pir- 
mieji lenką! išnaudoja keblią Lietuvps padėtį 
po Vorkslos nelaimėsi, jie privertė Vytautą at
sisakyt! nuo savarankiškos politikos bei suaida- 
ryti su jais Lietuvos savarankumą varžančias

DIDYSIS LOTOS IMIS
VYTAUTAS

• * z i ** *ę- ■* ' *
>

SUMANYMAS VAINJKUOTIS LIETUVOS 
'■ < KARALIAUS VAINIKU i

Vytautas dar savo jaunystėje galvojo apie 
karališkos valdžios Lietuvoje restituciją (atgai
vinimą),'kaipo — anų lątkų supratimu — pil
nos nepriklausomybės ir nepaprastos kultūrin- 
gu tautų tarpe pagarbos ženklą.. Pasakiau 
restituciją, nes visiems gerai žinomą, kad Min- 
daugis-Petras, pirmasis U e tu vos karalius, bu
vo visais atžvilgiais teisętai vainikuotas kara
liaus vainiku 1253 m. Pagal tą laikų reikalavi
mų, vainiką jam prisiuntė net iš Romos popie
žius Inocentas IV , vainikavimo apeigas atliko, 
specijaliu rastu to paties popiežiaus' įgaliotas 
J*umeranijos vyskupas Henrikas Lietuvos sos- 
t ir ėję Vorutoje (Kame toji Voruta buvo, da
bar sunku spėlioti). •• '

Jau, tiesa, ir prieš Vytautą musų-pagarsė
jusią valdovų buvo daromos, pastangos *pripa- 
zimi,-tiksliau sakant, grąžinti Lietuvos Kuni- ________ _____ _ _____
gaikštijai karalystės vardą, jos gi valdovams — testavo prieš Lietuvės lygią Lenkijai karalyste 
karalių titulą. Sąryšy su šituo klausimu rašė 
visai Europai žinomus savo laiškus popieriui, 
krikščioniškiems valdovams ir laisviems mies
tams Gediminas; sąryšy taipogbsu tuo ėjo gy
vos pertrakcįos tarp popiežiaus Klemenso VI 
(1342—1352J jr artimiausių Gedimino įpėdinių, 
jo sūnų Algirdo i*r Keistučio, dėl Lietuvos kri
kštu Bet Vytautas šitą garbingą siekį padaręs.

•' ti 11: ;
-- 4 Maskvok kunigaik-

jie kiek vėliau kaip išgalėdami kliudė ir pro

y-

•».>7 .............................................

SųšigirSųfiavimias su
ščiais (Vytauto* išdavė uš Didž. Maskvos Ku-

I - t ‘ x‘ —“■

IiMiiSlfiT.il ■ ’SMUįJUv IMhUOS iii ,?.y

ščią Vosyliaus II Tamsiojo savo vientur- 
į-Al*! MBtTimiVjTiA^ lltlžfMlAu lOvAaIuS

paskelbimą. ' . > * ■
Pasirašęs tad po Vilniaus ir Horodlės uni

jomis, Vytautas gerai supranta, kad jo suma
nymas išsivaduoti visiškai-—tiek juridimnf tiek’ 
faktmai — iš po lenkų globos, gyvenant Jogai
lai, susidurs su stipriu iŠ jų pusės pasipriešini
mu; todėl* kad prieš laiką nekeiti audros, jis ei
na į užbrėžtąjį tikslą, pamažėl ir atsargiai, trir^ 
tarnas t^o? (arpu b|it _____v ,

karttf > manė, kati pagyvens ilgiau už Jogailą, g«iK Maskvos
nisbllvo^liaU męių už jį jauuęa*' ■
rus bevaikiu asmenine unija su b 
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paveikslas, nesruri išmintin- 
gą sielą. Pas pasigėrusį tas 
paveikslas tebėra, nes lieka
si siela, bet jis subiauriutas, 
apdrapstytas paties nusigė- 
rūsio netinkamais elgesiais, 
kalbomis. Prieš tokį niekas 
tuo metu nebenusilenks, ne- 
bepagerbs, nors jis ir aukš
tybėse stovėti}. Nusigėrę vi
si lieka vienodi, visi kūniški, 
nežiūrint ar jis brangia ge
lumbe ar milinfe vilkėja ; e) 
girtavimas—artimąusias ke
lias į įvairas nedorybes, o y- 
pač jis didelis skaistybės 
priešas. Viršžmogių^ nėra. 
Kiekvienas nešioja savy ir 
gyvuliškumą. Jis mažiau pa
sireiškia, kai budi žmogaus, 
išmintis ir gera. valia. Už- 
migdyk'juos, tuomet žemoji 
žmogaus puse pasireiškia 
smarkiai, mat, nebeliko šei
mininko, jis šią valandą ne
bešeimininkauja. Tada žmo
gus panašus vežikui, kuris 
pats nebevaldo arinio ir ye-

d) 'Auotcdinis girtav^indš per
kerta žmogaus valios stipru
mą. Daugelis žino, kad dva
sios pažangumas, stiprumas 
ir gerumas labai daug parei- 

garbę." Žmogus yra Dievo na nuo to, kaip mes nugalį-
- --- -r- • '  ~ -

Girtybė ne Dievas žino iš 
kur atėjusi ir žmonijoj var
go parauginusi, bet iš paties 
žmogaus, jo laisvos valios. 
Todėl jis pats pasinąudojęs 
ta pačia laisva valia turi jos 
nusikratyti, iš jos atsipalai
duoti. Bet šiai blogybei nu
galėti pirmiausia jis turi įsi- 

. tikinti jos piktumu. >
. Girtybę suprantame kaipo 
įsigalėjusį įprotį vartoti 
svaiginančius gėrimus neąt- 
sižiūrįnt nei saiko nei laiko. 
Čia suminėsime negeistiną 
jos įtaką žmogaus dvasios 
bei doros gyvenimui.
- 1. Negerumai pačiam gir
tybės palaikyt.&jui girtuok
liui, a) gerti tiek, kol protą 
praranda, yra Sutvėrėjo į-’ 
žeidimas, nuodėmė: protas 
duotas, kad juo naudotis, o 
ne tam, kad jį tyčia praras
ti. Galvojančiam apie dan-

: gaus nuodėmę yra didžiausia 
f nelaimė. Reikia manyti, kad 

; nuodėmės baimė lafciaV «tb.

t&vimų, negu kokios polici
jos priemonės; b) didelis 
girtavimas pažemina žmogų, 
atima jam priklausomą, kai
po išmintingam tvariniui

• v

...... -....
huris dažnai pasiduoda vien 
nai'ir tai pačiai aistrai,. po 
kiek laiko lieka dvasios it as
kezėj paliegėlis. Iš tokio 
daug ko laukti nebegali nei 
visuomenė, nei valstybė, nei 
Bažnyčia. Dvasiom gyveni
mui stiprinti ir kultūrinti y- 
ra dėsnis: tiek Čia pažengsi, 
kiek save (savo piktus palin
kimus, e jausmus); apgalėsi. 
Tai yra febai didelis įstaty
mas žmonijos kultūrai kelti. 
Tik nelaimė, ka^ tą įstatymą 
ne visi supranta ir pasiduo
da nuolatiniam girtavimui. • 
į •- ■ - ■

2. Negerumai šeimai j' ku
rias ^šeimininkaš įpratęs į 
giriarnm^ a.) nvikenčia šei
mas garbe, b) pašlija taika 
ir ramybė. Žmonos ir vaikų 
ašaros gali čia daugiausia 
pasakyti, c)_ šeima, iar ntup 
žas Dievo namas’, bažnyčia, 
virsta nekaltiems šeimos na
riams vergija, kalėjimu, ~į d) 
nukenčia vaikų auklėjimas.

3. Negerumai visuomenei, 
valstybei: a) dažnas girtavi
mas, ypač toks, kai jau pro-, 
tas prarandamas, yra nuodė
mė. Nę vienas pamano, kad 
nuodėmė tik privatiškas 
kiekvieno dalykas, .tačiau 
ne visai taip r žmonių nuodė
mės atsiliepia ir visuomenė
je. Atskirų žmonių pikti ir

„ Kai Š«hi-
dięn B’aži^Čiaijzai kėrios or
ganizacijos, atskiri valstybės 
ar kiti žmonės perspėja inūs 
dėl gresiančios; nętanės iš 
alkolio pusės,mes stengsi
mės juos suprasti, nepajuok
ti Kai kalbame apie tai, 
kaip pasalinti didelį pavojų, 
išlaikyti gerybes, reikią bū
ti pasirengusiems ir didžiai 
aukai. Varguose sėsi, džiaug
smuose jnausi.

\ Kun. Dr: Pr. Venckus r
A l
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' (E.).—Pagėgių 
Tilžį giedtffojų dradgįjų 

chorų pastangomis 
^.kminių die^ iPąuoBMĮ^į 
(lietuvių ’ vokiečių pasieny) 
^□rengta lietuvių švente pa
sisekė kuo puikiausiai. Švėi^ 
tėj dalyvavo daugiau, negu 
2,000 žmonių,'kurie atvyko 
iš Klaipėdos krašto ir iš 
iš Tilžės. Šventė prasidėjo 
gražiu koncertu,. kurį .suren-

% ' • , . . v.
v . . ■” '>

1914 m. pusė Viso pasaulio 
pajamų suplaukdavo į . Eu
ropą; kas sudarė Europos 
pajamų 576 milijardų Btų.

. Antra pusė pasaulio pajamų 
tekdavo Amerikai ir kitiems 

. kraštams. Amerikai tekda
vo trys dešimtadaliai,> ki
tiems kraštams vienas penk-

F Įtladalis. Buvo; sudaryta to
kia proporcija: 5Ž3:2 (Eu
ropa, Amerika, kiti kraštai), 

v-' ” ? t'. ' . . • • • Sį*- ,

^928 m. buvo jau tokia 
proporei j a: 4:4:2. Vadinas, 
Amerika. su Europa beveik 
susilygino. Amerika tais rne- 
tais turėjo pajamų 895 mili
jardas lihj, Europa 876 mi- 
'fi jardus. .Tokiu būdu vienam 

geri darbai vaikščioja per žmogui pajamų Amerikoj 
tuos pačius žmones visuome- uko Anglijoj 3r715
nėj, tątytum kraujas arteri- . (Mandijoj ‘3,715, Šveu-a- 
jomts po žmogaus kūną. Tcte Įrijoi 3,535, Noke^joj 3,109

orkestras. Įspūdingą įžan
gos kalbą apie šios švėntės 
ir dainos reikšmę tautai pa
sakė žinomas Mažosios Lie
tuvos ^visuomenės! veikėjas 
dr. Vydūnas. Po šios kal
bos prasidėjo chorų dainavi
mai. Pagėgių ir Tilžės cho
rai, kuriuose dalyvavo'dau
giau, kaip 200 dainininkų, 
padainavo su dideliu pasise
kimu visą eilę lietuviškų 
dainų. Be to, keletą dainų 
atskirai sudainavo p. Milai- 
čio vedamas' Tilžės Choras, 
kuris susilaukė iš publikos 
'nepaprasto pritarimo. Šven
tė baigėsi bendru draugišku 
vakaru, - kuriam Tilžės ir 
Klaipėdos krašto lietrtvių 
jaunimas turėjo progos gra
žiai pasilinksminti

v . - - -
fcandiea inteligentę tarpe yra tik 

-'ytahanttinneAŠ- •'

žengia ir risuomeiteL J-/-
Su girtavimu? dalykas yra 

labai rimtas. Buvo laikai 
kada Nojus skelbė vandens 
tvanu pavojų, bet jis tik pa
sijuokė; ir tas jam vėliau

matom, amerikiečio pajamos 
daugiau kaip du kartus di
desnės negu Europos žmo
gaus. ' ’ ' “B”

Lietuvos bitininkų drau
gijos suskaitymu, Lietuvoje 
yra apie 150,000 bičių šeimų. 
Bėnainiųose aviliuose yra a- 
pie 94,566 Šeimos,' keiminįno- 
se apie 53,0l7 šeimų ir šiau
diniuose apie 2,417 šeimų.

Bitininkųyraapie $6,8^5. 
Medsukius vartoja 4,092 bi
tininkai, dirbtinius korius 
3.553 bitininkai. . Medalis 
gaunama vidutiniškai nuo 
visų avilių rūšių ‘(rėminių, 
kelminių ir šiaudinių) po 4 
kilogramus nuo avilio. Žino
ma, iš atskirų avilių ganną- 
ma daug daugiau medaus^ 
kariais po keliasdešimt kilo
gramų.

• ■ i-- ■ / • •

Lietuvos bitinihkų draugi
ja iš tų davinių išskaičiavo į* 
dėtą į bičių ūkį kapitalą, pa
jamas ir išlaidas ir duodamą 
kasmet pelną. Viso į bičių ti
kį esą įdėto kapitalo 12,740,- 
9^ litai, skaitant 94,566 rė
minius-avilius su. bitėm po 
100 litų," 53,017 kelminių ą- 
vilių su bitėm po 55 lt,. 2,417 
šiaudinių avilių su bitėm po 
66 K. ir 4,467 medsukius po 
50 lt. •

Metinės išlaidos per metus 
siekžaKeios 1,458,031 litų, 
skaitant nuoi įdėto kapitalo 
6 nuošimčius 764,454 lt., 
150,000-bičių šeimųprižiūrė- 
jimui 358,698, It. ir avilių a- 
mortiząci jai 334j8791t. <

^mao* derfiaus; medaus 600,- 
000 kilogramų, Vaško 60,000 
kg., skaitant nuo avilio po 
6,4 kg. vaško. Už tai gauna
ma per metus 2,880,000 lt 
pajamų: už 600,000 kg. me- 
daus^po 4 2,400,000 lt ir
už 60,000 kg. vaško po 8 lt. 
486,000 lt ' '

5 - r e- ' ‘

- Gryno pelno per metus 
gaunama 1,421,969 lt. Įdė-

PRANEŠIMAS
‘ \ '

A. L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos apskričio suvažiavimas i- 
vyks lfepos 20 <l'r 1930 m., 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių Šv. 
Roko parapijos svetainėje, Webs- 
ter St., Montello, Mass. Federa
cijos skyriai malonėkite išrinkti 
kot&ugbusia atstovų į suvažiavi
mų, nes metinis ir paskutinis 
prieš Fedėraeijos kongresų. Yra 
ir daug kitų svarbių reikalų. Pra- 
Šomeykad kiti apskričiai nereng
tų 'išvažiavimų rugpiūSo 10-tų die
nų, 1930 m, nes tų dienų įvyks A 
L. R.JC Federacijos Naujos Ang
lijos apskričio išvažiavimas, Oak 
Grove, Nomvood, Mass.

Federacijos Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J. Ktufirka, 
Rašt. 5. čeOnitBfcas, 

. Ud, 9 . Veratadma.

: u“

tąsią. Į
duoda per mfetu.
nuošimčių. Tačiau bičių I 
da yra dar didesnė. Voki 
■f ' A ’

•r
profesoriaus Boern 
sk&ičavimu, bitės, 
mos nuo žiedelio pr 
lio ir apvaisindamos 
žiedus, duoda naudos 1 
tų daugiau, negu’ jų hMŠįjįS 
ir. vaškas. Todėl bUSfl^jjįO 
kasmet Lietuvoje apvaonB^ 
damos augalus duoda 
200,000 litu naudos.

Žinoma, čia paimti 
daus ir vaško kiekiai yra’ad^ 
himaliai. Jei Lietuvoje'MČto 
ūkis būtų vedamas raeioiis^ 
liai, tai pelnai būtų dešimtu 
riopai didesnis.

-■* y
<•

REDAKCIJOS ATSAKYK
; I-

Draugijos koresp., Hartford, Ct< 
— šv. Jono Ev. draugijas suairinį 
kimo paskelbimas gautas perv&ai* 
netilpo-.
»»...r n.r / J

M

fs Žurnalą* yra dldžlasslM, J 
l&ffianMžas ir ėeSftaBŪB " 

prasilavlniMfiam žmogui tinkamlsualM 
lietttviŲ žurnalas. TodH visi pasknbčti*. 
te užsisakyti "aMint”

“židinio” kaina Lietuvoje: mat 35 L, 
pusm. 20 lt: Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50. - ''

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisves AL 
a ' ' •

Kun. K. Urbonavičius, Dv. Va«Wra 
36 St. Georgų Street, 

Norwood, Ma^K.

VI. Faulauskas, PirmfcfekaA 
263'Fayette Street, r 

z Lovrell. Maw.
Kazys Tamulevičius, Vic^Prin^®

21 Fafrfox Rd., 
Worcester, 

tu- v a *AšįąL
ir į Broadfeiyy/

• - Soutlį Boston,

Ant. J. Vaisiauskasy
371 Portland StreeV 

Cambridge, MgįĮk
Kontrolės Komisija.

s . n- ■
Kun. E. Gradeekis, a.'

39G Church St.,‘ . * **
New Britain,

» t

24 E. Liberty Street,. 
Waterbury,

Aųtanas 0. Avižinis,^' 
' 132 Douglas Ave^

Providenėfe,

Literatinš KooŪ^
K. Urbonavičius,
36 St. George St.,.' 

. Nonvood, Mass. 
Kun. J. švagždys, ' ' '

20 IVebster Street, 
’ Montello, M1A 

Kun. F. A. Virmauskis,
50 West 6th Street; 

\ South Boston, 
Kun. F. J. Juškaitis,

432 Windsor St, " 

Cambridge, Maa£
F. W. Strakauskas, 
151 Rogers Street, 

LowelL 1 
Atstovas A L. R» k.

Tarytam \ •
Antanas 0. Avižinis,

132 Douglas AV% 
Providfcnoe,

•iZJ

Kun.

Kun.

t ■

i

v

J4

>

A*

Simonas Cibulskis,

/

> «

A 
<s;.

S.«.
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jos bažnytiniame susirinkime 1439 m. ir pasira^no pranešti saviesiems lietuviams didžiūnams, 
šęs po Rytų ir Vakarų Bažnyčių susivienijami f 
(unija), sutartim), popiežiaus Martino V pa- i 
siuntiniai, kryžibbčių ir kala vi ninku Ordenų di-

- dieji Magistrai, mongolų kanai (kunigaikščiai) 
' ir daugybė didikų palydovių ••

To garbingo susivažiavimo šeimininkas, Vy
tautas tikrai karališka iškilme*) ir, nėpapTastu 
tokius pasaulio didžiūnus stebinančiu duosnumu 
vaišino savo monarchiškai papuoštuose rūmuose 

' tuos gausingus (apie 300 asmenų) ir aukštus sve-
' čius. < ■? - . . / • '

Pabaigus svarstyti kitus klausinius, Zigman
tas pradėjo kalbą apie Lietuvos .valdovo apvaini
kavimą karališku vainiku, pridurdamas, kaipo 
svarbiausi visiems susirinkusiems labiausiai su
prantamą užsitarnavimą, jo didžius nuopelnus, 

' platinant katalikų tikėjimą ir per tai vakarų kul- 
■- turą Europos Rytuose.

' Jogaila, apie tai užkalbintas, gan lengvai su-
■- tiko ir savo sutikimą antrą dieną po to pasikal

bėjimo prie Zigmanto pakartojo Vytautui; čia 
reikia pastebėti, kad Jogaila kalbėjosi visą laiką 
lietuviškai, kas lenkams nepatiko ir gal todėl ši
ta mums begalo įdomi žinutje liko leifkų istoriko 
Jono Dhigosiaus užrašyta, kaipo papeikimas ka
raliui. .< ' . * •

Bet Vytautas |iš prityrimo £erai žinodamas 
lengvą irinepastovų Jogailos būdĄ, norėjo, kad 
ir lenkai sutiktų su tuo suhaanymu; todėl patarė 
Jogailai pasiklausti savo artimiausių patarėjų 
nuomonės; o jų tarpe įžymiausias buVo kancleris 
kard. Zbignievas Olesnicki’s, kuris buvo čiū pat 
Lucke. > •, /

Pats Vytąutas apie tą sumanymą pasiskiibi-
' • * , ’ • <, ' •;

V ’-i * - A • *•

•) KfitlanpJ buvo sutraukta .daugybe kariuomanftrfapie 15,000 
tai Vytantul per Meptynlati ravaltea vl«i* nu <lld£f ausin 

_ ifa va 1*1 n ant kaadien Ateidavę po 100 autinio rųidnua ir be- 
k tM pat vlmMo tjr®o, 3t» » MMkW

J r

•Vį1 

r-'VOl."

Visi lietuviai, pradedant didikais ir baigiant ; 
smulkia bajorija, su didžiausiu džiaugsmu prita
rė savo mylimo valdovo apvainikavimo sumany
mui, matydami- tame savo tėvynės garbę ir iški< 
Įima; bet lenkai griežtai pasipriešino, o Olesnic- 
ki’s stačiai pasakė: “Kunigaikšti! Tu jau paki- : 
.lai aukščiau visokios žemės didybės, bet vis dėlto , 
^priderėtu Tau atsiminti priesaiką (prisiegą) ri
šančia Tave su lenkais. ’ - -.

* -» . “ • - , ■

Vytautas'tuomet supykęs atrėžė, jog jis ir be 
lenkų palaiminimo apsivainikuosiąs. Lietuviai 
irgi jautėsi labai įžeisti savo Didžiojo Kunigaik
ščio užgarinsi, Lenkai, bijodami nepageidauja
mų savo pasielgimo pašėkų, dar tą 'pačią naktį 
paėmę su savimi Jogailą ir išsidangino iš Lucko; 
jie inąnė, kad negeistinas jiems sumanymas bus 
atidėtas neribotam laikui. _

Vytautas, neatsižvelgdamas į “brolių” prieš
taravimą, imasi rimtai vykdyti savo sumanymui 
nuleidžia pasiuntinius į popiežių, kviečia į Tra
kus tuos pačius svečius, net.paskiria vainikavi
mui dieną. Impefratorius Zigihantas prižadėjo 
greit atsiųsti karūną. Lenkąi/ sužinoję apie-tai,' 
nusimena; jįe du kartu renkasi į seimą tartis ši
tuo dalyku, jeidžia pasiuntinius pas^Vyt autą jo 
permaldauti ir atkalbinėti njuo nemalonaus sau 
kunigaikščio pasiryžimo, bet viskas veltai. Tuo
met lenkai griebiasi net tokio dalyko: įkalba se
neliu Jogailai, kad pats atsižadėtų Lenkijos ka-« 
Valiaus vainiko ir užleistų jį Vytautui.

Tačiau Vytautui-—apie fei reiktų visiems pri- 
kaišiojantiems mūsų didvyriui nesveikoj ambici
jos apsireiškimus gerai žinoti — ne pati tuščia 
garbė ir ne Lenkijos sostas rūpėjo, tik Lietuvos 
išaukštinimas ir jos sulyginimas kad ir aU ta pa
čia Lenkija, kaipo savafaųfcės valstybėj todėl 
JooaHMftuk

mo. Kviestieji svečiai 1430 metais pradėjo rink- 
tiš^Tfadras į paskirtą rugsėjo 8 dieną; atvyko ir 
patsai Jogaila, kuris nenorėjo su Vytautu pyktis 
ir, kaip iš visa ko matosi, apgailestavo padary
tas tėvynei skriaudas savo jaunose dienose: to
dėl uots įnirdamas norėjo matyti ją laisvą ir ga
lingą. ■.•

Tuomet lenkai stvėrėsi nekultūringos ir ne
padorios priemones; jie nutaria, būtent, nepra
leisti į Lietuvą Zigmanto pasiuntinių su vainiku, 
apstato pasienius savo sargais ir žvalgais. Ir 
ištikro, imperatoriaus pasiųstas pagarsėjęs tei
sių daktaras Cjala, kursai turėjo Vytautuijšaiš- 
kinti- vainikavimo, apeigas/buvo prie mbežiaus 
suimtas ir jo vežami daiktai atimti; bei ąr patsai 
vainikas- pakliuvo, tiksliai sakąnt buvo pagrob
tas, istorikų nuomonės skiriasi; vieni linkę ma
nyti, kad ji\buvo siunčiamas aplinkiniais kę- 
fiais ir todėl nepateko lenkams, ir tas pats buvo 
paskui vėl siunčiamas; kiti gi tvirtina, jog vai
nikas tikrai pateko lenkatns ir vėliau buvo siun
čiamas jau antras.

Šiaip ar taip Vytautas- gyvas jo nesusilaukė. 
Susmerviiięs, susikrimtęs, jięai apsirgo: be to, 
jodamas su Jogaila* iš Vilniaus į Trakus, nukrito 
nuo arklio, ^tgule į pdtalą, iš kurip jau nebepa
kilo. ' , .. y , •

Stisitaikinęs su Dievu pasimirė spalių 27 d., 
turėdamas apie 80 m. amžiaus. ^Paskutiniai jo 
žodžiai buvę tarti'i Jogailą^ — kad šis rūprotiisi 
Lietuva tėvyne ir neteistų još'žeminti, juo labiau 
skriausti. Mirė Trakuose, bet palaidotas savo 
statytoje Vilniaus Katedroje it ijsisi jode iki šiai 
dienai. Karima, pirmoji hrantroji, buk tai 
ko tikresnio nežinome) galop atėjo; ja ir buyp 
didžĮaiisįo ikaro prietehaus Vilniaus vyskupo 
.IfoBejaag iš *^ta^ų apvainikhotas kunigaikščio

MALDŲ RTBEama, teltah ririfefefe
MALDŲ RlMKOraiS, Ultris viršeliais
MALDŲ RUnfflCŪLIB, juodais viršeliais___
MALDŲ BDa»MA JnodaiR
MMM MMMAM AVKBO A£fl

mIM tIPVmaBtS —tr— .. —
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e palikirps prie savo pašl



Kviečia Valdyba

Valdyba Valdybai

Valdyba

Halas eina sąsiuviniais po 64 
kas mėnuo jau 10 mėtų. Jame 
gražių eilėraščių, beletristikos 
kėlių, įdomių ir rimtų straips- 
iliustr&cijų—pažinsi visą Lie

ta besimokančio jaunimo gyve-

visus lie

LOVELI, MASS.
LDS. 97 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieny, liepos 13 d., 
tuoj po sumos. Ateikite visi. Ge
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintėlės darbininkų orga
nizacijos. . ;

avimas, šalta košė-ir sandvičiai, 
jkykbos piknikas įvyks liepos 
baigoje arba rugpjūčio mėnesį, 
fekvieno lietuvio priedermė į šį 
kniką atsilankyti. Tuo paremsi- 
'lietuvių mokyklą, kuri tik vie- 
į skleidžia lietuvybę tarpe čia 
Lgančios kartos ir rodo švieses- 
t ateitį mūši] tėvynei Lietuvai.

N1W BRITAIN, CONN.
LDS. 86 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny* liepos 2Q d- š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
nąują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios, organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. C . "

Sekmadienyje, per jubiliejaus iš
kilmes buvo išleistas išlaimėjimui 
valgymo jo kambario setas (dining 
room, sėt). Laimėjo Miss Mary 
Casey 160 Millbruy St., ~Worces- 
ter, Mass. Tai grąžus laimikis, 
Pelnas skiriamas Aušr. Vartų baž
nyčiai; visi smarkiai darbavosi 
tad galima tikėtis gražaus pelno. 
r Šiame sekmadienyje, liepos 13 
dieną, Aušros Vąrtų^parapija švęs 
savo penkių metų gyvavimo su
kaktuves. " Prie tos iškilmės yra 
jungiama taipgi daug kitų iškil
mių, kaip tai rklebono gimimo die
na, šventimų diena, šioje parapi
joje klebonavimo metinė diena ir 
taipgi naujo mūs vikaro kun. Juo
zo Aleksos priėmimo iškilmės. To
kių visų iškilmių dėlei visi tik ju- 
da-kruta ir laukia tos dienos. Iš
kilmės prasidės iškilmingomis mi
niomis (suma) ir pamokslu 10:30 
valandą rytb. Vakare gi 7 ;30 va
landą koncertas, prakalbos ir vi
sos iškilmių ceremonijos atsibus 
Aušros Vartų Bažnyčios salėje. 
Tokių iškilmių turbūt dar nebuvo, 
kurios žada įvykti šiame sekma
dienyje.

CLEVELANO, OMO
Juozas-Vinča nugalėjo savo prie

šą. Laimėjo ketvirtame rounde 
išmušdamas priešą per virves.

Liepos 6 d. buvo vienas iš labai 
retų nuotikių šioje kolonijoje: pa
sirodymas Lietuvos ir Pabaltijo 
kumštininko čainpiono Juozo Vin- 
čos. Jam čia buvo surengta kumš- 
tynė su žinomu žydu, Rocky Stone, 
kuris seniau būdavo Šarkio kem
pėse training partheriu. . K

Juozas Vinča sveria 194 svarus, 
o Rocky Stone 235, bet Vinča už 
jį aukštesnis ir jo rankos ilgesnės.

Kaip ėjosi kumštynės

Kumštynės prasidėjo 5 vai. po 
pietų Neuros darže. Refery buvo 
Jack J. Gansonas, žinomas Ameri
kos lietuviams sportininkas ir im- 
tikas. ,

Pirmame rounde Stone ir Vin
ča pasirodė lygiomis.

Antrame rounde Vinča parodė 
savo smarkumą, bet ir Stone neuž
sileido ir jiedu siųarkiai pliekėsi 
tankiai susikibdami į glėbius, ką 
Gansonas turėjo perskirti.

• Trečiame rounde Vinča smar
kiai sudavė savo priešui ir tas su
klupo. Refery atskaitė iki 8. Stone.

Rašytojas

Dėt mes lietuviai perdaug nepasi-
» • • i f . r? A

duodame ir bandome veikti. Lie
pos 13 d. įvyks piknikas, papras
toj vietoj. Dalyvaukite visi.

WORGESTER, MASS. * 
/ k

Labdarių rėmėjai
\ . •; t /

Kaip draugijos, taip ir pavie
niai katalikai šią vasarą daug pri
sidėjo gražia darbuote Labdarių 
draugijai. Petras Kondratavičius 
paaukojo dvi ąžuolines lentas,' ku
rios pritaisytos ant tilto maudy
mosi vietoje. Petras Alavošius ir 
kiti ^-sutaisė tiltus ir pritaisė prie 
jų lentas, žodžiu, įtaisė visus pa
togumus kas tik yra reikalinga 
maudynėms. Jonas Šriupša /irgi 
Labdarių parke visą laiką dar
buojasi. Jis ten visuomet dirba ir 
daro tvarką. Kazimieras Senkus 
irgi visą laiką dirba prie saldai
nių. Petronėlė Senkiėnė prie mo
terų maudynių visą vasarą pra-. 
leidAa. PranąsLfengvtafe'būda-

Kviečia Valdyba

WESTf IELD, MASS.
Piknikas!

, * . ' *

Sekmadienį, liepos 13, įvyksta 
šv. Kazimiero parapijos piknikas, 
paprastoje vietoje. Rengėjai dar
buojasi, kaiti viskasybūių kuopui- 
kžausiai ir inlksmiausiai prireng
ta. Nuoširdžiai kviečia 
tuvius atsilankyti

L. Vyčių 18-tas seimas įvyks 
rugpiūčio 4, 5, 6-dcL, Kenosha, 
Wis. Laikas yra labai patogus ir 
tinkamas seimuoti, ypač leisti ato
stogas.

Tat visi, kurie manote anksčiau 
paimti atostogas, kad nepamirš
tumėte Vyčių Seimo, dienų ir vie
tos. ,

r ■
Geriausia šią vasarą atostogoms 

proga — tai Vyčių Seimas. Ke
nosha yra gražus miestas, ant 
ežero kranto. Medžiais apsodin
tas, gražiais parkais papuoštas. 
Oras tyras. Apylinkėje daugybė 
mažesnių ežerų. Kitaip sakant, 
"Wisconsin the land of thousand 
lakęs.” O ypač Ui gera proga 
rytinių Valstijų detefajĄms At
vykti į Vyčių seimą ir praleisti 
atostogas Wisconsine.

LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 
13 d.'iiepos, tuo jaus po sumos, baž
nytinėje svetainėje, 41 Capitol 
Avė.

Visi nariai kviečiami ateiti. Ar- •X. ■ «
tinasi mūsų organizacijos 15'metų 
iškilmingas paminėjimas ir seimas. 
Mes, nariai šios garbingos organi
zacijos, turime prie to paminėjimo 
ir seimo rengtis. Tad ateikite visi!

Bedarbė slopina darbininkų
. veikimą

Šioje kolonijoje su darbais tik
rai bloga. Beveik visos dirbtuvės 
uždarytos neaprybotani laikui, o 
kitos visai išsikėlė kitur. Kurios 
dar dirba tai tik po 4 dienas sa
vaitėje. - -

Patariame iš kitur nevažiuoti 
darbo ieškoti. x

Darbininkai ilgai minės Hoove- 
rid “prtfšperity,” nes jąją naudo
jasi tik kapitalistai. Darbininkai 
susilaukė tik skurdą ir vargą. Au
tomobiliais nebeišgali važinėti, o 
o tik žiūri, kad turėjus kuo rendą 
užsimokėti. x
& • į Darbininkų išvažiavimas ' •

LDS.~6 kp. rengia į pajūrį išva
žiavimą, liepos 20 d.. nammanasx 
sett Beach. Vieta gera maudytis. 
Kas nori važiuoti bus’a‘ is lai krei
piasi pas S. Sriupšą, 538 Broad St.r 
A. Kaunietį, 159 Russ St., O. Ar- 
maitį, 78 Hamjlton St., J. Bernotą, 
166 Lawrence St. ir kitus kuopos 
narius. Kelionės bilietų kaina po 
$1.50 Į abi pusi (round trip).

Taipgi malonėkite užsimokėti 
atveskite kurių yra užsilikę mėnesinės duok- į 
irte kuo- lės. ~ _ ... LDS. 8 kp. nšt 
Valdybą f-į

vatayoa W0R0ISTES, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimu J- ' 

[D. vyks liepos 13 d., 6 vai. vakare, z - 
nadieny, bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
svetainėš idenee St Visi nariai būtinai atei- 
3. 30 kp. kitę, nes turime apsvarstyti kele- 
ateiti vi. tą svarbių, klausimų. Be to, gera' 

proga užsimokėti duokles.
Valdytai

g Dėka susipratusiij tėvų pastan
gomis, apie trys metai laiko, kaip 
tįynne yra vakarinė lietuvių vai
stų mokykla. Šioje mokykloje yra 
mokoma, skaityti, rašvti ir lietu- 

irvių Raibos gramatika. Į šią mo- 
fekyklą; lankėsi apie 65 vaikai per 
i ištisus metus. Jie mokinosi savo 
'tėvų gimtosios kalbos. Birželio 
i)n£n. 25 dieną užsibaigė pirmo 
^skyriaus mokymas, o 27 dieną 
Kastro skyriaus. Neprošalį bus pa- 

tuos vaikučius, kurie ge- 
^ripusia pildo savo pareigas ir my- 
rhrsavo tėvų gimtąją kalbą. Iš pir- 
□UO' skyriaus geriausia mokinosi 
96e: Aldona Kilmonytė ir Bronė 
vJarmalavičiutė; o iš antrojo Mo
liuką Buividavičaitė ir Juozas 
Valkevičius.

' . •Bpaikučių apšvietos atžvilgiu rū- 
fflįhosi Kostas Mereškevičius iš ku- 
dfto teko nugirsti, kad šie j^eriąu- 
Sfcnokiniai gaus dovaną mokyk- 
obs rengiamame piknike. O vf-

\ ■ j;-*'
.27 birželio, -Avr Jėzaus šir- 

dies šventėje, buvo vaikučiams 
maloni diena. Gražiausiai apsirėdę 
18 vaikučių priėjo prie pirmosios 
komupijos., i x .

Įspūdis buvo gražus,- nors bū
relis mažas, bet prisirengimas ge
rus. Taip pat sekantį sekmadienį, 
29 birželio iškilmingai priėmė Šv. 
Komuniją/už savo tėvus, parapiją 
ir»pasimeldė už kleboną. \

-Tėvai irgi pasinaudojo proga 
prieiti prie švenčiausioj, pavyz
dingai traukiant savo vaikus prie 
Dievo, nes visų širdis plakė Jė
zaus širdyje. Tūli nesileido pa
traukti prie tos brangios puotos. 
" Lai tas įspūdis palieka; amžinai 
atminty. Tegul va.ikėlių malda iš
prašo savo tėvams visokių gėry
bių, ypač atšalusiems pagerėti ir 
sugrįžti prie bažnyčios ir atiduo
ti pagarbą dvasios vadams.

Besidžiaugiant, negalima nepa
žymėti liūdėsm, kad parapijiečiai 
apsnūdę' Bažnyčios veikime. Bol
ševizmo dvasios vadai rengia iš
važiavimus, o taip vadinami “ka
talikai” remia. Skaudu! “Mūn- 
šainė” juos patraukia. Svaigalų 
mylėtojai spiečiasi pas^Maskvos 
bernus kurie šinkuoja smalą.

Bap.

vią 139 žmones ir visi jie bu
vo patenkinti. Jonas Liūtas 
ir P. Bartkevičius yra geri 
draugai. Petras "Bartkevi
čius turi laivų agentūrą po 

Povilo bažnytinėje »vetam%-Maįn Mon.

• ' tello, Mass. ir jie vienas ant-
PKOVIDEHCE, B. L ram Pagelbsti ir yra nutarę 

ik D- S. U kuopos mfrnorinio dirbti kaip vienas. J. Liūtas 
drinkfanas įvyks^sekmadieny, davė telegramą P. Bartkevi- 
pos 20 d., tuoj po sumos,, baž- ?. . (4^™
tinij svetainėj. Svarbu, kad CIU1’ ant . , Georgo
i Siame susirinkime dalyvautų Washington pasiųs daug pa- 
u&imokėtų duokles. Parodyki- skeltoj į Montello, Mass.

Mokytojas yra pareiškęs, kad yt 
piknike vaikų* choras sudainuos 
kebas lietuviškas dainelei ir kito- j 
kių lietuviškų įvairumų bus. sti

Dėka. L.. Piliėčūa-EJūbui už są- t0 
lę, kad duoda "veroii vaįkučianfe 
naudotis ir semti žinias, liečiant y 
čias lietuvių kalbą/ rašybą ir pa- 
■pročius. į ' jnj

-Po dviejų mėnesių atostogų vėl 
prasidės mokymas lietuvrį mo
kykloje į kurią tėvai privalo leis
ti savo vaikučius'lavintis lietuvių pe 
kalbos. vą

lipui, MASS.
gsr Mokyklos užbaigimas

į^oji lietuvių koloniją yra nė- 
skaičiumi'gyventojų, paly- 

Į&t£su kitų miestų lietuvių* ko- 
lį^omis ir gal btįt neturi -tokio 

kaip, kad yra didelėse lie- 
tw|ą. kolonijose, nėra didelių or- 
M&acijų ir tik retkarčiais pa- 
Pįdo trumpa žinutė apie Lynno 
rtuvių -darbuotę ir jos veikėjus, 

svarbiausia yra, kad šioji 
&mija yra mažai žinoma kitų 
donijų lietuviams — nerašymas 
laikraščius žinių iš šios koloni- 
if darbuotės.

Nors maža kolonija, bet lietu- 
ybės palaikymo' žvilgsniu yra 
1 paskutinė, ir arčiau susipaži
ns su šios kolonijos lietuviais, 
tsirodo, kad Lynno lietuviai ga- 
"'pirmą vietą užimti palaikyme 
apivybės tarpe čia augančios

' 'z'Vf&IĮ

tvarką ir daug praleidžia savo 
lįuoso ląiko Labdarių labui.

x Mūsų Choras ,
t

•Šv. Kazimiero -parapijos choras 
vedamas vargt, (Juozo Žemaičio 
remia Labdarių darbuotę. Jie ten 
Labdarių parke pasisamdė visus 
vasarnamius, salę, kurioje įtaisy
ta du radio aparatai. Ketvirta
dieniais ir šeštadieniais rengia šo- 
Vius. Žodžiu, sutraukta vsos jau
nimo pajėgos. Labai malonu, kad 
mūsų jaunimas susijungė ir vi
suomet su mumis-darbuojasi. Prie 
to, mūsų choras rengia gegužinę 
Labdarių parke, 13 dieną liepos. 
Taigi, minėtas choras vertas pa
ramos. a z .

Jonas Liūtas, U. S. Lini
jos atstovas visai Lietuvai, 
turi gražiausį ofisą Kaune ir 
gražiai patarnauja tiem, ku
rie važiuoja j Ameriką. Ger-r 
biamas p. Liūtas deda visas 
pastangas, kad pasažieriai 
greitai atvažiuotą į Ameriką 
ir visuomet mėgina siustį sa
vo lietuvius ant didžiąją lai- 
vą «arba ant laivo George 
Washington. Laivas George 
Washington yra vienas iš ge
riausią laivą, nes tą laivą jū
rėse nesupa. Per jo pasidar- / 
bavimą šimtai lietuką yra

• . ■ __ / i

atvažiavę į Ameriką. Tik į

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopa, 1 d. liepos 8 vai. 

vakare po susirinkimo, bažnytinė
je svetainėje šv. Roko parapija, 
surengė “surprise party.” Kitaip 
sakant atsisveikinimo arbatėlę, 
dėl sato kuopos pinnininko An
tano Akstino, kuris išvyksta į 
Lietuvą laivu “Duchtland” 10 d. 
liepos.

Mūsų gerbiamas ir didžiai myli
mas pirmininkas Antanas Aksti
nas yra daug pasidarbavęs dėl L. 
D. S. savo energingumu ir nepa
ilstama jėga aktyviai dalyvauda
mas visuomet'kaipo žymus vęikė- 
jas~ir Valdybos narys. <

Mūsų kuopa džiaugiasi turėda
ma tokį žymij veikėją ir Imki šio
je kelionėje kuogeriausios kloties 
ir laimingo ^pargrįžimo ir kolinks- 
meSnės darbuotės, taip kilniame 
darbe, esant pilnam įspūdžių iš 
mūsų' brangios tėvynės Lietuvos.

Narys

Cį, Pardaodam ūRtnus Ir visokios rūšies apdraudą (lnmirance). Siun- 
Bam pinigus j visas dalis pasaulio. Parduodam visų linijų lalvakor- 
tea. Darome dokumentus. Suteikiam patarimus. Abi.nuo senai prt- 

, U r uitos savo srityse. Kviečiam užeit 1 musų naują raštinę. ,

1. ŽUR0M8Kmrt ir J. RAUKYTI
128 MILI.BURY STREET 4 WORCESTEK MASS.

———----------- ---------- -- — - -  ? •

J ūsą giminės ir pažįstami Lietuvoj,, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsniu ak
tualiais moterų klausimais, šalę Žinių iš viso pA 
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai : 1) Vaikų auklėjamas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- .: 
ritts ir kiti. ’ /

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais ' 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas-^didis) 
yfa toks, kad po < metų galima pasidaryti daili .' 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
Įr “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

9333 34 Strtot, IU.

. -v



ikųi iš valgomų-

Ponas Angelo

(RięęiYjų 
Lietuvi* Gydytojas 

Ofiso Talandoa: 2—4 Ir 7—•

gija daug veikiabiednesnių jų tar
pe. 'ji turi progą susipažinti su Į- 
fvairiais jų reikalais. Ypatingai 
daug veikia ponia Nanartavičienė.

Kiek laiko atgal žmonės ieškojo 
imti į augintinius mažo kūdykėlio. 
Šiuom laiku tokiems geradariams 
Jabdarybių draugija gali patar
nautu^ '

Antradienio rytą kun. Dirvelė 
Pranciškonas laikė mišias šv. Pet
ro bažnyčioje, So. Bostone. Tuoj 
išvažiavo automobiliu į New Yor- 
ką. Tą patį rytą kun. Virmaus- 
kis laikę mišias Cąmbridgiuje.

SMULKIOS ŽINUTES

Maldos Apaštąląvimo Draugijos 
metinis ir didelis piknikas įvyksta 
liepos 13 d., 1930, Munchback’s 
parke, Rosliudalę, Masę.

“SARGYBA’’ duoda populiarią 
straipsnių iš įvairių mokslo sričių, 
supažindina skaitytojus su naujai
siais mokslo laimėjimais ir išradi- 
tnais.

■“SARGYBA” plačiai rašo svei
katos klausimąją, pataria, kaip ap-

So. Bostono Vyčių kuopos base- 
ball ratelis taip išsidirbo,kad vis 
išlošia. Lenktyniuoja su stipriomis 
komandomis. Būtų gera kad lie
tuvių basebalių rateliai net iš toli
mų Arųerikos miestų susidurtų" su 
mūsiškiais. Jei taip gerai laikysis, 
mūsiškiai bus begroja vjeną gra
žią dieną — Kaune.

Su So. Bostono bolininkais gali
ma susisiekti “Darbininko” admi
nistracijos adresu.

Lietuviai basebolninkai Ameri
koje tepadąro “ iliusination pro
cesą”, važiavimui Lietuvon.

So. Bostono sportininkai vieny
kitės' su Vyčiais. -

“ Salduti ” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai. . /

1 liepagailekite vaikam« džiaugs
mo ir nandoal Z'
- “Saulutė'^ eina du’ kartus per 
mėnesį 16 pusi, didelio'formato su 
spalvotu viršeliu. Kąfim Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, ’ Vokietijoje 
metams 12 lik, prtsei metų 61 lt., 
trims mėn. 3 lt 30 ečnt Amerikoje 
it* kitur metams 15 lit, pusei me
tų 8 lt. . y
,, Adresas.- j^rbarJatį “Saulutė 
Administracijai. ’

YIE6A PADĖKA
LDS. 1 kp. piknikas, birželio 29 

d., pavyko. Diena . buvo' graži. 
Jaunimas žaidė, o senesnieji vaiši
nosi, šnekučiavosi ir žiūrėjo į be
silinksminantį jaunimą..Kuopai li
ko nemažai pelno 
smąr^ 
sus ir

Darbininkai 
dirbo, kad patenkinus vi- 
opai padarius naudą, 
gosi šie: V. yąlatka, gas- 
ir kuopos iždininkas, V. 

Jo'pagelbininkas, A. Zą- 
įecke?/ & -Jankus, J, Jeskevičips, 
A.-ifevįerą, V. Taųmįiūnas, JC 
Marcinkevičių* ^.’juįnįs, j.

VL. JAKŠTAS su sūnum ir duk
rele laike 4 liepos švenčiu buvo 
Montrealy. . Jis lankėsi pas savo 
žmoną, kuri sveikatos dėlei dabar 
ten gyvena ir. gydosi.

Kelionė buvus gera.
S Kanadoje . dabar lankosi labai 

daug amerikiečių. Didžiuma va
žiuoja ten paragauti “senobines.” 
Kanadiečiai daro didelį biznį. Pra
gyvenimas brangus. Darbu mažai 
yra ir naujai atvažiavusiems sun
ku gauti. Uždarbiai maži. Darbi
ninkai neorganizuoti ir prieš iš
naudotojus negali atsilaikyti.

Bap.

GARRETT ŽUVĘS
Jau rašėme, kad/Distrikto pro

kuroras iškėlė prieš buvusį poli- 
cistą Garrett ir kitus kriminąlę 
bylą už ėmimą kyšių ir kitokius 
šmugelius. Garret nuo teisino pa
bėgo. Policija jo ieškojo, bet ir 
po šiai dienai nesuranda..

Šiomis dienomis iškilo nauja 
versija būk, Garrett būsiąs kur 
nužudytas. Jis mat buvo prohibi- 
eijos agentų vadas. Sako, kad ki
ti bijojo, kad jis nėįveltų ir jų įr 
už tai bus nužudę—

Kaip ten nebuvo,,-bet prohibici- 
ja kasdien iškelia naiijų skandalų. 
Panaikinus ją būtųjamiau.

paieška vietos. Darbą savo žfrjau 
gerai, i Sta*ys PronckUfls,. 714 
Bernd fet., Pittsburgh, Pa. (Bejtz- 
hoover).-

t.

LAUKĖSI
“Darbininko” redakcijoj lankė

si Tėvas Augustinas Dirvelė Jr 
kun. F. Juras, Lawrenėe lietuvių 
parapijos klebonas.’ Kartu su jais 
buvo ir kun. F. Virmauskis.'

Tėvas Augustinas; liepos 11 d, 
grįžta Lietuvon. Laimingos kelio
nės.* ■. I' ■*'

■ \ Geriausia Liudija ;

Tįsiai Pasveikę

pagaitnra wn>CTyTA ~^•‘7 F "MH cr.

7?; -• ■ •’ ? \

; Šv. Petro lietuvių parapijos va
sarinė mokykla prasidėjo 9 A. M- 
liepos 7 dl, 1930. ,

----— y • \
Kambariai vartojami pamokoms 

Howes Hali mokykloje už F ga- 
tves, Broad*ay. Kambarių minė
toje mokykloje yra daug ir geri: 
šviesūs ir vėsūs. Kitos Sp. Bos
tone mokyklos buvo arba užimtos 
kursams arba taisomos. Mūsų rei
kalui pębuvo galima gąųti mokyk
los kur kitur.

Oras ./
Toje augštumoje, už F gatvės, 

kur yra-mūsų vasarinė mokykla 
oras yra nepalyginamai geresnis..

Mokytojai ?
Mokytojai ir vedėjai šios vasa

rinės mokyklos yra gabūs, mokįti 
Įr uolūs. Vedėjas yra kunl Nąybu: 
tas (dvasiškuose dalykuose.) ir p. 
Kaz. Mockevičius (pasauliniuose 
dalykuose), Kun. Norbutas, be 
abejonės, yra tinkamas prie mo
kyklos. Jis pats megia mokytis, 
gali mokytis ir kitus myli ir gali 
mokyti. Ponas Mockevičius ilgai 
mokinosi Bostono Kolegijoje. Po 
tam baigė Columbią University. 
Iš kelią’ ai ve jų buvo Rokfelerio 
fundacijos išsiųstas su arkeologi- 
jos ekspedicijomis. Jis begalo* my
li mokytis ir mokyti. Gavęs moks-

SUGRĮŽO
Dr.’ D. Pilka sugrįžo į So. Bos

toną. Jis praktikavo Sacred Heart 
ligoninėje, Allertown, Pa. Šiomis 
dienomis važiuosiąs į Hartford, Ct. 
pas. seserį' atostogų. ; .

‘ “ A W

- Antradieny vakąre Lietuvos 
Dukterų Draugija laikė pusmetinį 
susirinkimą. Nutarė remti vasari
nę mokyklą ir laikyti pikniką lie
pos 20 J. Roslindąle, Mass.

LHrfpM 4h»dd*Ao* privalai *tai>
mtlMds tai a ir snaiumaktaM nMc

kalboje.
.759 Columbią Rd., Dcrchester 

Tai. Colutabia 0176

ninkas. ..IIASL
(PAUL ŪZIBOLIS'

554 E. pjfth St, So. ftoston. Masą^

Tsd visiems aukavusiems, dari 
bininkams ir pikniko dalyviams 
komisijos vardu-tar&ime ačiū.
' ' U#. | lg>. Rengimo Emisija

•• • .<■ .

--------------------- iU—.—;
■ ■uu .

PER DU RETU
ISROHTI

PLŲMpiMG ir HEATJNG

. 500 Broadvay ’ \
TeL S. B. 4599 — Milton '6211

^* 7 ** ’ vištlninkai, lo valsinjm
. pyi mdel^s Firmos pęrelkeiė 1 Nau- Rusios, dkieĮis dą 
jį VW |r paaugo'dyi& tirpiom dau- Jra
giau. Uabar yra keturios firmos ir J. feI
Balandis. ■ / Kaina $4,90Q. Priežast:

Nauja vieta randas senoje Paltie: vąžiubJa I seną kontrą. 
Statės rietoje po num. 361 BroadvTay/ 
Kviečiame visus ątsiląpkytl j paujo-vie-

' ĄT.
V. b. 4VMQ8įi 
a. j. saUajcsy;

’ - •■■■ T. P. GREVtS.

Sknbffltlt nfcdsakyti “Sargybą," kad 
nepritruktų pirmųjų numeriu

/r Adresas: Xsum*. Liaudie*, namai.
\ ‘ f .

iškėstomis rankomis. -*' Jis;begalo 
tinka vesti mūsų vasarinę mokyk
lą. Mums reikia jį tinkamai pri
imti. Garbingiausias bus jam mū
sų priėmimas jei visus vaikus ve
dime ir raginsime vasaringn mūsų 
mokyklon. ; '

/Mokytojų tarpe yra trys regule- 
r,ės yješų mokyklų mokytojos: pa
nelės Duobiutė, VerveČkiutė ir 

- Pašakarniutė. Klierikas Pievotas, 
kurs yrą perėjęs klesiką filosofi
jos kursus ir ^abar mokinasi teo
logiją. Poną Žydanavyčių kurs y- 
ra tikras profesirius-pedagogaą, 
moksleivis Baltrušiūnas, kurs šį
met baigė klesiką. Kitas mokslei
vis, tai M. Karbauskas, Jr., kure 

‘jau seniai ląnkp Boston College 
Migh, moksleivė E. Januškevičiū
tė, kuri šįmet baigė High, ’p. M. 
Karbauskas, kurs nuo mažens prie 
vaikų mokinimo pratęs i/ nuo se
niai mokina juos. Be to p. Kar- 

•' bauskas su sūnumi yrą labaį rei
kalingi mnzĖkaliams vasarinės mo
kyklos parengimams.

yra skaitomas kaipo išdepor-. 
tuo tas ateivis. Liepos 24/1., 1929. 
m.. aktas draudžia įleidurią tokių 
ateivių. IjekųjĮe kp.ųęrepmonai 
stengiasi šitą baisjj įstatymą per- 
maintį. Imigracijos- viršininkai 
žmonėms, išariksto. pranešk, kad jų 
laikas baigiami, jeigu jie tada išva
duoja ir nelaukia pakol deportaci- 
Ijos varantas išleistas, tąį jie gali 
legalįškai grįžti.’■*< . \

\y. BpKBURY^prie Cfrarles Blver 
2 šeimynų 14 kambarių namas. Graži 
vietą ir daug žemes. Visi improvemen- 
taj. Yyą IpO vatsiplp njedjSų, baroė, 
vištlninkai ir 3' kąrų’ garažh.< Labai 
puikiai aptaisyta ir gražu gyventi. No
riu greit parjjunti tad pigiai'parduodu. 
Kreipkitės paš:; ’ "* (145)

' " ; ’MBę. ŠU/ELIENE
93 Ciiss Street, West Rbvbijry, Mass..
— •

‘.UBTUVIS ADVOKATAS' < ■
Baigęs du Universitetu

CORNELL UNIVEk8ITY 8p A. B. 
G. VCASHINGTON UNIV. sp fiŪK 

^‘Darijininko” Name 
'( antros lubM) **.*'•

366 Broadway, Boston
■ Re-: 1 dsn ci ja 

W« Hąw*8t, C«bridge, Mmbu

ĮBBūbžIAJ U M£WTREALTO
Liepos 4. d-, 5 vai. ryte pp. fįi-i 

neckiai su maža dukrele Eugenija 
ir pp. Grigaliūnai su sūnumi Jonų 
susėdę į “Studebaker” išvyko -į 
Montreal, Kanada pas. gimines ir 
pažįstamus. ' .

Kelionė buvo gera Įr Įaįmįągą. Į 
11 vai. ir 45 min» jąu buvome 
Montrealy. Padarėme 348 jnąilęs. 
Nnyąžiavę pas ąavųpsįųą pernak
vojome ir sukatos ryte vėl įšvąfia; 
yome pasižiūrėti įdpmesnįų vietų.

Sekmadienio ryte nuėjome į li$*. 
tuvių bažnyčią. Bažnytėlė nedide
lė, bet graži. Kleb. kun. Babinąs 
pasakė £ražų pąmokslą. Laike mi
šių gražiai- giedojo vyrų' choras. 
Žmonių buvo artipi|nę. bažnyčia. 
Didžiumoje senesni. , Paklausus 
vieno kito kur jaunimas, gavail at
sakymą, kad “bažnyčioje buvo 
anksčiau, o dabar išvažiavę į pik
niką. jaunimas iš Lietuvos^atva
žiavęs šiek tiek atšalęs nuo bažny
čios.” Tikrai nustojau pamatęs 
neseniai iš Lietuvos atvykusius 
taip vadinamus “griuorius” gir
tuokliaujant. Teko su nękuriąis 
ir kalbėti -Gaila,, bet turiu pasa
kyti, kad jie sumpratusiems lietu-

Skaito vraokiua Sąmatos, nes do- 
rb8 katalikiškas laikraštis ^rtąųį- 
liams netinką. Tokie ir baų)yčiP3 
ne tik, kad nelanko' bet ir nežino 
kur ji yra.. - /

Lietuvių Montrealy yra daug ir 
yra pasiturinčių. Dori ir susipra
tę lietuviai priklauso prie katali
kiškų draugijų ir skaito katalikiš
kus laikraščius. ,

Bendrai imant įspūdis iš kelio
nės geras. Į abi pusi padarėme a- 
pie 700 mailių. Šoferis Jonukas 
tikrai geras. Ačiū jam! Linkių 
tau laimingai užbaigti mokslą.

sužinoti, prašau atvažiuoti p 
žįūrėtį. Biznis eiųą gerai. •'

B. B. SUKADSKAB
17 Bųrr Wąterbury,

'/■■•A •

Lietuvių

“Darbininko?* name 5 ąH* 

7 gražūs dideli ir ŠvMU 

kambariai. Yra elfekira^ 

sas, maudynės, skalbynės, 

duodama šiluma ir janito 

Tius patarnauja. Dėl plates

nių informacijų kreinkitės j 

^Darbininko” Adniinistra- 

ei jų. >

“MES KETURI IR BALANDIS“
V. B. Ambrose, Ą. J. Namaksy 

ir T. P. Grevis, realestatininkai ir 
N. Gendrolįs, laivakorčių agentas, 
ir J. Balandis, kopjpąnijouąš yi- 
sų, persikėlė į naują vietą, t. y/į 
buvusią Baltip Statės, 361Broad-

J i1. ,

Apaštalavimą M-aldoff draugija 
rengia puikų išvažiavimą, nedėlio
ję, 13 liepos, 1930, Munchback’s 
Parke, -Rosiindalę,Pradžia 
tuoj po-paskutinių_mįšįų ir tęsis 
iki vėlumo nakties. Bus skanių val
gių gėrimų, .taipgi bus ir žaislų lo
šimas. /c

Valio visi į ,-pikniką nedėlioję I
Pasimatysim..^ /or/M >

■*" • ’ .’•'?*
Mano draugas atva-1 

žįavo į Jungt. Valstijas kaipo ste- 
čias paskirtam laikui. Laikas pra
ėjo ir jis išgirdo, kad jį iš Jungt 
Valstijų išdeportups. Po kiek bri
ko jam iš Wąsbįngtpno pranešė, 
kad valdžia turi įsakymą (order) 
jį išdeportuotL Jis tuoj prašė ar 
nebus galima jam liuosnoriai išva-, 
žinoti. Atsakyta, kad galima ir jis! 
tą padarė. Dabar, ąr mąn negalite 
pasakyti ąr šis draugas gali kada 
nors atvykti į Jungtines / Valsti
jas! • K. G. S., Pittsburgh, Pa. 
- Atsakymas: Jeigu tavo draugą 

suareštavo įr po išklausinėjimui 
prie Imigracijos inspektoriaus, va
rantas jį išdcportųoti buvo išleis
tas iš Wa8hingtono, jis niekad ne- 
gali grįžti atgal, kad nors jis liuos
noriai išvažiavo ir savo išlaidas 
pats’užsimokėjo, taip išvengdamas 
formališką deportaciją. • Ateivis, 
kuriam įsakyta, kad bus išdepor- 
tuotas, ir kuris liupsnoriai išvyks-

■ CITY POĮNT—3 šeimynų jį.kamba
rių narnąs po f-5-5 kambarius. Graži 
vieta, piazai.’arti byčrų. TĮtmos-klesos 
įtaisai,ęeres,Ijješima«-TuriU parduoti. 
Prieinama. T. P. DAIŽY, 57 Tel. 
So. Boston 16S4-J. ’

• HRSIIVU ■"
DOĘCHESTĖBY, 4 šeimynų apart- 

ment marinis' na'piąs. Visi moderniški 
įtaisai, šilto vandens šiluma’ atdaras 
piumbing. Labai geras pirkimas ir gra
sioj vietoj. Geros ineigoa. Be agentų, 
šaukite nedčldieniais arba kas vakaru 
po 5-tai vai. Hlghlanda 7487.

f H R p MĮBtĄIIt

K»tr»š porėtų eiti į* biznį pf 
manęs kaipo pusininkus, tąj li 
^ųojsųs ątsišaųkią- Mapū
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Toji mūsų mokykla vadinama 
vasarinė, tur būt, kad vąs«ros me
tu vedama, jos tvarka ir mokslas 
tąi kaip regulerėje mokslo/įstai
goje. Ji tik vedama septynias sa
vaites p ne '4 syk po 7. savaites. 
Norintieji per tą vieną sezoną gali; 
išmokti .vieną ketvirdalį metų 
mokslo. -į-

Mokytojai nepaprastai steųgiąąi 
vaikus ggro išmokyti. Jįe turį sa
vo konferencijas ir tariąsį kaip ir 
kiek daugiau. Bostono lietuviu
kams padaryti gero. . /

Laimė if pareiga
Laimė mums Bostono .lietuviams' 

turėtKtokįą mokyklą. Vąikai. nę- 
tįk su aikomį nuo blogų aplinky
bių be mokinami daug gero.

Siusime visį vaikus mūsų mo
kyklon. Tąi mūsų šventa pareiga 
— ypač Vytauto metu.
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ir'.H-j 
tam, kad jannimas turėtų progos 
geriau vieni su kitais susipažint, 
kad ateityje rengiant panašias 
šventes*jos dar geriau pavyktų, o 
tuom pat ir jaunimą prie chorų 
daugiau pritraukti < J. B.

■ .• { .r x

Garnys p. Visminų namuose

Liepos 2 d. p.- T. Visminai su- 
silaukė.'sveįko ir gražaus sūnaus. 
P. A.\Visminas, žinomas visuome
nininkas ir muzikas, džiaugiasi, 
kraipydamas savo trumpus ūsus, 
kad bus. atmintis šiuose Vytauto 
Did. metais. Užtad ir sūnų.žada 
pakrikštyti Vyt autas-Antanas. P. 
Visminienė randasi Bushwick li
goninėje, d-ro Valuko JHnioje.

> ....

ir energingas dainų mokytojas 
myH ir gerbia savo choristus. Jau
nuoliai ir jaunuolės — ir vedę," 
ypatingai iŠ kitų, valstijų atvykę 
į šią* apylinkę ir mylį lietuvių 
tautos dainą, prašbme prisidėti 
prie P. Dulkės vedamo Kar. Ang. 
par. choro. Choras praktikuojasi 
penktadieniais 8 vaL vak. ir choro 
susirinkimai įvyksta parapijos sa». 
Įėję, kampas Rpebling ir So. 4tĮ 
^t., prie Bridge Plaza, pirnn 
įadienį*kiekvieno mėnesio. / 

! y

BAYOHNE,N.j.
‘Gražios vestuvės

Pereitą sekmadienį Šv. Mykolo 
lietuvių parapijos bažnyčioje, kle
bonas kun. Vaičekauskas neatri- 
šamu moterystės ryšiu sujungė 
jaunuolį Antaną Mickevičių su 
panele Stanislava Navickiute. Ka
dangi panelė S. Navickiutė buvo 
labai pavyzdinga choristė ir A. 
Mickevičius labai malonaus būdo 
ir geras parapijos veikėjas tad 
choras iškilmingai ir gražiai pa
giedojo “Veni Creator,” o ponia 
Julijona MickeVičenė pagiedojo 
solo “O, promise jne” ir Stasytė 
Židlauskaitė “Avė Maria.” Var
gonais pritarė V. Sereika.'Apei
gos buvo labai pavyzdingos. Liu
dijo keturios poros. Jauno ji. buvo 
labai gražiai pasipuošus naujau
sios mados suknele. Vyriausia pa
mergė buvo p-lė Marytė Navic
kiutė dėvėjo ružavą suknelę: Baž
nyčią niekad nebuvo taip gražiai 
Išpuošta kaip Šį kartą. Degė visos 
šviesos. Bažnyčioje takas šalimis 
buvo nustatytas palmomis, kas 
darė nepaprastą įspūdį. Klebonas 
kun. Vaičekauskas pasakė jauna
vedžiams • pritaikįtą gražų pa
mokslėlį.

Pokylis įvyko parapijos'svetai
nėje. Kadangi jaunieji buvo_ vi
sų mylimi, tai susirinko daug ir 
svečių.- Panedėlio vakare buvo 
veik visi vyčiai ir choras. Anta
nas yra Vyčių vadas ir per daįig 
metų buvo jų jų pirmininku. -

Mes choristai ir choristės lih\ 
kime jaunavedžiams gero sutiki
mo bei laimingos ir linksmios’a- 
teitįęs. _

Choristas

I 
iiK.

V ’ ■.
Kiekvienas katalikas Did. 

New Yorko ir New Jersey 
apylinkėje džiaugias sulau- 
.kęs “Darbininko” su mūsų 
žiniomis. Ligi šiol nė vie
nas laiktaštis neaprūpino 
mus pilnai. Dalinai buvome

t-* * ‘ A * ■
; patys kalti. Dėka Kunigų 

Vienybės pasidarbavimo ii^ 
“Darbininko” sutikimo su- 
šilailkėme laikraščio su mū- 
sų apylinkės žiniomis. Esu 

5 tikras, kad Visi Dievą ir 
.Lietuvą mylį tėvynainiai 

f. rems Šį mūsų užsimojimą. 
jį^Did. Pop. Leonas XIH 
‘ srikę: “Geras katalikiškas 
į-sfeikraštis yra nuolatinė mi

sija.*. . Kataliku priedermė 
yra galingai remti katalikiš- 

ją spaudą.” Be to Vysk, 
altarokas sako: “reikia gi- 
~ įsidėti galvon, kad žmo- 

'į ^u Šviečia ir dorina jiė kiek- 
viena knyga, ne kas laikraš- 

;?4is. Tik iš gerų raštų susi- 
S lauksime geni vaisių. Blo-

it**r *
' a knygos ir laikraščiai 
iogų klaidina ir tvirkina.” 
Sveikinu šį pirmą žings- 

«i; lai jis, stiprina katalikų. 
4&ėĮją. 1 

t Kun. S. P. "Remeika
- »

i BROOKLYN, N. Y.
.0 IŠ KARALIENĖS ANGELŲ 

PARAPIJOS
Mirė f

šermukšnis, gyvenęs 337 
Avė., Long Island City, 

ė liepos 4 d. Metropolitan 
>N; Y. C. aprūpintos sa- 

tais. Laidotuveš prižiūrė- 
■ Jb grab. J. Garšvą. Palaidotas su 

bažnytinėmis .apeigomis liepos 7 
‘ęL, Kalvarijos kapuose.

Vaikelio Jėzaus Draugijos 
susirinkimas

Nedėldienyje, liepos 13 d., šau- 
Vaikelio Jėzaus- vietinio ;

Skyriaus labdarybės draugijos su
trinkimas. Nariai privalo susi- 

.- rinkti. Inoj po sumai r parapijinė- 
. je svetainėje. Draugijai prijaučią 

[ingi asmens prašomi at-
Valdyba

Sutuoktuvės

Zigmantas Pavelskis su Julijo
na Kumaityte priims moterystės 
ikramentą ateinančią savaitę.

Choro veikimas

Liepos 1 d. įvyko Karalienės 
^Angelų par. choro susirinkimas. 

‘Nutarė surengti choro išvažiavi- 
.mą Jbusais liepos 27 d. Į Sayville, 

\ 
g/Dabartiniu metu choras susi- 

iš 80 narių, bet vi^ būtų dar 
laloniau, kad daugiau jaunuolių 

ėtų ir platintų lietuvių dai- 
Varg: P. A Dulkė yra gabus

XX FEDERACIJOS KONGRESAS* '
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci

jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21 

dd. Šv. Trejybės lietuvių parapijose salėje, kam- 

51 pas Adams Street ir New York Avenue,-Newark, 

f New Jersev.
/ t / < . • ;

Visi A. L R. K. Federacijos apskričiai, sky-

* riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau- 1 

gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai./ ' 

it rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip 

. svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos 

šventėn 20-tan Kongresam ‘ -

Am. L. R. K. Federacijos Sekretorijatas,
180 Hale Avė., Brooklyn, N. Y.

’ < l d
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'Rap.

l®EWARK, N.J<
•' ■Se’ ■ *.-‘■1 > ■ * 9 . Jį

Birželio 28 1. mirė O. Burzienė 
ligoninėje po operacijai. * ši buvo 
antra operacija.^ .PąlikęTdnkrelę ir 
sūpų didžiausiame nuliūdime. Mir
dama prašė neapleisti jos vaiku
čių- •. -
.^ Palaidota iškilmingai su bažny- 
tiuėmis apeigomis. 1
^Velionė Ijuvo darbšti jr. dora mo
teris. - į ; •
,oj<ai būna jai lengva svetima že- 
melė. K.

Vienas užmuštas, 28 sužeisti,
• V t .

VLiepos 4 d. vaikai bešaudydami 
susižeidė. Sužeidė 28. vaikus. Vie
ną vaiką nušovė. Kalti tėvai, kad 
duoda pinigų tokiems reikalams.

Šeši areštuoti už pardavinėjimą 
pavojingų žaislų šaudymui.

Pavogė moterį. 
\ Z-

. Šiomis dienomis banditai pa
griebė ant gatvės p. F. Kremenšie- 
nę, 5 m. amžiaus, motiną 5 vaikų, 
įmetė į automobilį ir išvežę į lau
kus apiplėšė—atėmė $53.00 ir dar 
sužeidė.

Kitą dieną vyrai eidami grybau
ti rado pusgyvę. Pranešė tuojau 
policijai.* ’ ' ~
' Paaiškėjo, kad moteris gyv. 700; 
So. 19th Sti Ji buvo išėjus pirkti 
eeverykų. Einant Springfield Avė. 
prie jos privąžiavo automobilis, 
sustojo, ir iššokę banditai pagrie
bė ją ir užimta burna įtraukė ; į 
stovintį automobilį.

Banditai areštuoti. Jiedu gyve
no 285 Elm St.

i.
Paklydėlis

1 Antanas Gilpo, 12 metų, išėjęs į
1 gatvę, užsikabino į troką ir nuva-. 

žiavo pasivažinėti. •
Per tris dienas mieste klaidžiojo 

ir jokiu būdū negalėjo atsiminti 
’ savo gyvenimo namų. Jis sako, 
’ kad gyveno netoli Morristown, N. 
’ J. -
I / /

Sveiksta

j . /Ši<w kolonijos veikėjas

greit ftigrįš į namus.

-z' Sekmadieniais “Darbininką? ga« 
lite pasipirkti ir užsirašyti prie 
lietuvių- bažnyčios. s

Biznieriams gera proga “Darbi
ninke” pasigarsinti. Klauskite pas 
A. Kazlą, 54 Liberty St. arba ki
tus LDS. 14 kp. narius. ■ x ;r

Ekskursija

Liepos 20 d. įvyks Šv. Trejybės 
lietuvių parapijos išvažiavimas į 
pajūrį East Long Beach. Trauki
niai eis nuo Broąd ir Ferry Sts. 
8:30 vaL ryte, Elizabethport 8:40 
(Standard time).

Pageidaujama, kad visi parapi
jiečiai važiuotų linksmai laiką 
praleisti. Bus' gera proga išsimau
dyti ir pasilinksminti. "

Par&pijonas

Rap.
:•*✓*

-CO. w '4 • •
Liepos 6 d. Apr. Pan.-Sv. baž

nyčioj J. K. vyskupas teikė su
tvirtinimo saląąmentą. Apie ką 
bus pranešta plačiau. Ta proga p. 
M. Venseviejenė iškėlč puotą sa- 

' vo jauniausįąi dukrelei. Onutei, 
kuri priėmė šį sutvirt. sakramen
tą. Kūma buvo p-lė U. Brokytė. 
Svečių tarpe kjtvo Brundzai (nes 
Onutė sesuo p. Brųndziėnės), p. 
Ą. Visminas, p. U. Brokytė su 
broliu Viktoru, į>. A. Bušmienė, 
p. K. Višriiauskas ir p. Garšvos 

^-asistentas Povylas, kurio pavar
dės neteko sužinoti Svečiai malo
niai pavaišinti, pasikalbėję, išsi
skirstė reikšdami -padėką šeimi- 

; ninkei.
Ten buvęs

t

Brooklyno lietuvių tarpe y ra ga
na pasižymėjusių tietuvių^biziųe- 
rių. v'

Pirmutinę vietą. Užima, žinoma 
vertelgos, bet apie -tiąi parašysiu 
kitą kart. Šiuo kartu pąrašyąiuia- 
pie mūsų gerb. profesionalus..

Nors nelabai -'8ėnai Brook^me, 
bet gana getrą vartią įsigiftft yra 
Dr. Vencius—dantistas. Jo visi 
pacientai* pilnai patenkinti 
lonitrbūdu ir geni patarnavimu.

Ayrtras iš eilės mūsų dantistas 
yra Dr. Petrikas. Jis jau nuo pat 
pradžios šioje kolonijoje prakti- 
kuoja savo profesiją ir yra visų 
gerbiama kaip sąžiningas^ žmogus. 
_Dr. Valukas jau kelioliką metų 
kaip Brooklyne ir yra žinomas ne
tik lietuvių tarpe, beti ir lenkų ir 
rusų, kaipo geras daktaras.

Nelaimei mirties yri geriausiais 
draugais, sąžiningais graboriąis p. 
Juozas Garšva ir Antanas Valan- 
tiėjus. Visi, kurie turėjo su jais 
kokius nors reikalus, niekuomet 
neis prie kitų, bet ir savo draugus 
dar pakalbįs pas juodu su kiks
ais kreiptis. Abu yra verti pasiti
kėjimo.

Esant reikalui maloniai pataria
me kreiptis pas tuos, kurie-garsi
nasi šiame laikrašty*. Remkime 
tuos, kurie mus nepamiršta. >

\ » * Rap.'

VALANDOS
~N’U0 12 W ryto,

Šventadieninis susitartu
489 GRAND STREET 

(kampas Unlon Ava.) 
BROOKLYN, N. Y.

TeL Greenpolnt 4428 \
5 •’, • »LDR. i

-L (peibick)
LIETUVIS DENTISTAS

221 S. tth St., Brooldyu, N
Diagnosa 

' Ga:o Anestetiką
VALANDOS :

Nuo 9 vai., ryte 8 vaL vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

IŠ
/

Berija VU.

• OR. JOHN WALUK 1
*-•- * ■ A ' '. *

'VALANDOS:. '
8—10 A?M.‘ 1—2 & 6—8 p;- M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 NORTH SIKTH STREET 
BROOKLYN, N. Y.

’’ •*
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SEIM^
Eilėje kitų mažesnės svarboj 

nutarimų, nutariama palaikyt? 
Labdarybės fondą, kurin nariai! 
mokės po 10c. metinės duoklės, 
-■ .S - ? .'■

Prie progos tenka pastebėti tai,' 
kad svarstant įnešimus, ypač pai* 
nesnius, karštuoliai laikosi tvari' 
kos, negirdėt nei “baubimų” nei 
kalbėto j uĮ^ erzinančių replikų, 
kaip- kad nepakenčiamai pasi
reikšdavo,. įvertinant Centro val
dybos darbus. Labai charakterin
gas reiškinys: Ten, kur neliečiama 
C. valdybos, “karštuolių bloke1 
Šventa,” anot tos dainos: “Visur 
tyl% visi jau miega,” užmiršę 
triukšmą ir barnius. Bet kaip tik? 
prisimena kas nors apie Centro 
valdybos nerimtus darbus — “ty-- 
4a” tuojaus virsta ergeliu. Tokie ;.; 
elgesiai aiškiai parodė, kad C. val
dybos šalininkai xiš anksto- buvo 
tiksliai suorganizuoti ir gerai “iš- 
muštruoti” sėkmingam atlikimui, 
paskirtų (uždavinių. Tačiaus to*. 
kios jiozičijos palaikymui priemo- / 
nės, IŠ šalies žiūrint, atrodė labai . 
nekultūringos ir apgailėtinos. -
x ' ■.. '

(Bus daugiau) • J Y

Ketvirtadienis, birželio. 26 d. 
Septintoji sesija atidaroma 9 vai. 
ryto su malda, kurią atkalba kun. 
V. Nonorta.

/
d *

Vardošaukis. Skaitoma šeštosios 
sęsijos protokolas, kurį seka pa
stabos, pataisos ir primimas.

Svarstoma kuopų įnešimai, ku
riuos skaito ir rekomenduoja Sei- 
mo rinkta-įnešimų komisija. Jš 
vietų kįla paklausimų ir protestų 
dėl aplenkiamų įnęšimų. Reika
laujama, kad visi įnešimai būtų 
skaitomi ir jiatiekiami Seimui pri
imti ar atmesti. Komisija aiškinąs, 
kad aplenktieji įnešimai bus iš
aiškinti pabaigus komisijos reko
menduojamus įnešimus, kurių bu
vo nedaug, kadangi daug įnešimų 
neperėjo ’ per komisijos “cenzū
rą.” - '

. Kiek ilgiau užtrunkama prie j- 
nešimo “panaikinti Ligonių blan
ką Nr. 2.” Po plačįų diskusijų, 
pereina! nutarimas panaikinti mi
nėtoje blankoje daktaro palrūdy- 
mą tik susižeidimo ligomis šen

y-r . —j ■■■ ■

priderėti prie lFederaci jbs bent su _______________
$10. mokestimi, Centro rašt. J. Ša- tikejimb! Po to atrikšbp
liūnas visu uolumu pasipriešins 
tokiam įnešimui ^abrwdamas, 
kad “Insurance” departamentai 
draudžiu priderėti prie Federaci
jos ir kad toksai nutarimas su- 
trukdysiąs čarterio įregistravimo 
darbus. 0 kadangi visi nori, kad 
Susiv. čarteris visose valstijose 
būtų kuo greičiausia įregistruotas, 
tąį FederarijOs "Šalininkai nusilei
džia. ir tuo būdu šis klausimas nu
puola.. **
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rinktai _.___;_______
fraVinkt tinkamą vietą, 
žiavimaa-piknikaft' yra

Pipiras
’.. s

Vįįį
Iv

*

jiaf davė paliepimą vėjams ir jūrai, 
ir pasidarė didelė tyla.. Žmonės 
gi stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai y- 
ra, kad vėjai ir jūra jo klauso?” 
(Mat. 8, 26-27).

~ - • • ■ - -J
Patariu vj 

dalyvauti.
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BROOKLYN, N. Y.
Panelės Šv. 'Apreiškimo parapi

jos metinis piknikas' įvyks' sekma
dieny, ' liepos ‘ 27 d., ' Klasčiaus 
Clinton parke, Maspeth ir Betts 
Avė., Maspeth, L. I.

Bus daug įvairumo. Dainuos 
parapijos chcBms, prof. A. Vismi-
nui vadovaujant. Be to, bus įvai
rių žaislų. . ,

Grajis gera orkestrą naujausius 
ir seniausius, šokius. Jaunimui bus , - 

•. .*-•. : -■ r tur.
tems šiame piknike

-* • i - ... *

‘' J. J.

■

BROOKLYN, N. Y.
Nelaimė

Liepos 6 d. 8 vai. vakare, Jonas 
Valašaitis gyv. 6247__— 60 PI., 
Ridgewood, važiuodamas su savo 
draugais automobiliu į namus, 
staiga bevažiuojančio Paramount 
Taxi automobiliaus jo automobi
lius trenktas taip smarkiai, kad 
pastarasis sulaužytas atsidūrė net 
ant šalygatvio.

Taxi buvo irgi sulaužytas.
Tari automobilius važiavo iš li

goninės į namus moterim, kuri iš 
čia vėl nuvežtą ligoninėn ir yra 
kritiškam padėjime. Iš Valašaičio 
automobilaus, vienas pateko ir j 
ligoninę, gi kiti apdaužytais šo
nais ir apdraskyti stiklais — gy
dosi namuose. \

P. Valašaičiai yra L. R. K. S. A. 
nariai ir visuomenės darbuotojai.

Rap.

, BROOKLYN, N. Y.
Muzikų pasitarimas

Liepos 3 d. Apr. Pan. Šv. mo
kyklos kambariuose buvo muzikų- 
ehorvedžių pasitarimas. Kaip jau 

i Vytauto Komitetas yra nutaręs 
rengt bažnytinį koncertą ir dva
siškių dėka jau gauta yra New 
Yorko katedra, tad šiame pasita
rime buvo tartasi kas link progra
mos. Numatytos giesmės bus ati
duota spaudai. Viską priaugus 

' tuoj bus imtasi darbo.. Platesnės 
žinios apie tai vėliau bus praneš
tose • f ' ' v. .

Komp. J., Žilevičius dėkojo vi
siems chorvedžiams už pasidarba
vimą Lietuvių Dienai, kuru- kaip 
jau žinome, gana gerai pavyko. 
P. A. Stanišausko iškelta btrvo 
mintis, kad visų chorų, kurie da
lyvavo Liet, Dienoj, būt sureng. 
tas išvažiavimas—piknikas. Iš
rinkta J. Bruhdza ir A. Visminas 

Šis išva- 
taikomas v

BAYONHEjilj.
Labdaringas darbas

A; L. P. Klubas, susirinkime, 
liepos 3 d. š. m. gavo pakvietimą 
nuo Šv. P ir'Tavilo^dr-jos daly
vauti rengiamoj ekskursijoj lie
pos 20-tą, Latie Hopotcong, N. J. 
Kliubiečiai labai maloniai priėmė 
pakvietimą ir nutapė nupirkti 
ekskursijos tikietų už $20.00 ir 
padalyti tarpe biednų lietuvių na
šlaičių ir našlių. Tai labai pagir
tinas ir labdaringas darbas/ A. 
L. P. kliubas užsipelno garbės 
vardą, kad nors kartą ir našlai
čiai turės progą kartu pasilinks-^ 
myti. ,

• • *
Liepos trečią, naktį, prieš 4-tą, 

atsitiko baisus įvykis. Buvęs Sing- 
Sing kalėjime kriminalistas Juo-* 
zas Rusniak, slavokų kilmės, 24 
metų’ amžiaus, trims kulkoms vie
toje nušovė policijantą-Stasį'Žan- 
darskį, lenką., Policistas Award 
Hannk peršautas į koją. Krimina
listas tuojaus-buvo suimtas.' • ■ •' i

J. K., vietos biznierius, 'įvarė 
bolševikams kinkų drebėjimą. Net 
Maskvos “NelaisVnki” apyerkė 
kas atsitiko virš dešimts metų at
gal. Kitos savaitės “D-ko” nu
meryje tilps-platus aprašymas. 
Visi iBayoniečiai ‘ ‘ Darbininką ’ ’ 
užsirašykite.

IINDEN, N. J
a

Lietuvių Diena

Rytinių Valstijų Lietuvių Kata
likų išvažiavimas, birželio 29 <L, 
pavyko. Žmonių buvo daug iŠ vi
sos apylinkės. Suvažiavo trokais. 
bus’aiš, automobiliais ir 1.1. Buvo 
ir iš Pa., idass. ir kitų valstijų. 
Parkas gražus.

Programas buvo ilgas ir įvairus. 
Jaunimas žaidė base bąli ir kito
kius žaislus. Taipgi dalyvavo cho
rai iš Newarko, Brooklyno ir ki-

RKt^r'KWHisnuu, 
tuvių klebonas pat_ r__ .
kalbėlę. ' < '

Gerb. yiee-konsulas p. Daužvar- 
•dis kalbėjo apie D. L. K. 'Vytau
to 500 m. mirties sukaktuvės.

Taipgi kalbėjo miesto majoras 
ir keletą kitų kitataučių

Programo vedėju buvo 'jaukas 
vaikinukas iš Bayonne.N Vedė be
galo gabiai. Gaila, kad man nete
ko jo vardo sužinoti. ' s

Dalyvavo ir p. V. Sereika, Bay- 
onne lietuvių parapijos vargoni
ninkas.

Rengimo komisija dėkojo vi
suomenei ir vadams už paramą ir 
darbininkams už darbą.

Darbo žmogus

C. BROOKLYN, N. Y
Jau sveiksta -

/ Sunkiai sirgusi Marijona Balt
rušaitienė jau sveiksta. Kadangi 
ji priklauso prie gyvojo ir amži
no; rožančiaus dr-jų, tąi ligoje ir 
lankytojų iš tų d-jų turėjo. Ji pa
sižymi kaipo rimta ir pamaldi mo
teris. Daug širdingumo ir rūpes
tingumo ji rodo tavo posūniui J. 
Baltrušaičiui, kuris mokosi ber
naičių kolegijoj. 'J ' Rap.

- *. •

amiKnįti
A

Liepos 6 dieną įvyko Sv. Petro 
ir Povilo dr-jos mišios, 9-tą tai. 
ryte. Klebonas kun. J. Simonai
tis pasakė ^mokslą apie tv. Ptt-1 brangiam 
rą ir Povilą. 8v. Petro ir Povilo1 
draugija yra pavyzdinga visiems.

Rap.
<

“..KodH esate bailūs jto, ž

VAIKAI NEMYLĖS TĖVĮI
Jeigu Jie nepaslstenp ISaukUU Juos 
Dievo baimėje, išlavinti Juos ir Įduoti 
Jiems ginki* prleė įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros na- 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besimokinančiai jaunubme- 
r«eL Geriausias beaiMoMsas^o yasnt 
mo draugas ir vadas moktfktos aųole y- 
ra jau dvideKmts metą leidUamėts ka
taliką moksleivių mėnesinis žurnalas 
mo, o sau palengvinsite sunkia auklėji
mo naštą. T

“Ateitis.”
Tėvai ir motinos, nepagall&fte 10 lt 

metams (5 lt pusmečiui ir ižraėykite 
tą žurnalą savo bestmoknntiems vai
kams. Tuo suteiksite jiems džiauta- 

“Ateitis” {domi ir nemoksleiviama 
Prenumeratos kaina renetams $2(XK 

pusmečiui $1.00; moksleiviams me
tams $1.00, pusmeSut 50c. •

Adr. “Abattia* Kasau, Latovės Al 8.
— ' ’ . * c > irr 5 x ’

Lietuvą matysi skaitydamas Ka-, 
taMkų Veikimo P*Hu leidžiamą 
savsitražtĮ -

“MOSy LAIKRAŠTIS”
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir kisiems giminėms ir Ražįste** 
miems Lietirvoje. t. ęė .

^Mfisų laflcraiA” metais kaš
tuoja keturi litai, pusti meto du 
litai. . 'v •• "imr

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie
ny! (taigi ir Amerikoj)—trigubei

Acteeėas: Lietuva^ Kaunas, Lab- 
vi* AHja 81 Nr. “Mūsų Ldkrai-

i 
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Tel. 2320 Greenpyint

JOSEPH GARSZVA
G R A B O R I U S

— IR —
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVENBE 
BROOKLYN, N. Y. '

Tel. Newtown 4464

ANT. J. VALANTIEJI
laisniuotas graborius ' "

IR BALSAMUOTOJAS
Apdrattda Visose Sakose 

Notary Rublio
" 54—41 — 72-nd 8treet, 7

(4 Lezington Avė.) artiGrand St.* 
M ASPETH, L. L, N; Y.
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