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BUU AKtBA&HmiAXį
PENKTADIENIAIS
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-.•GENEV A, rugsėjo 19. — 
Tautą Sąjungos posėdy buvo 
iškeltas lietuvių-lenkų gin
tasdėlei tiesioginio susisie- 
įnmo ir nustatymo tvarkos ir 
taikos parubežy.
< Tautų Sąjungos taryba 
pasiūlė Lietuvai ir Lenkijai

tuojau pradėti tiesiogines 
derybas.

Lietuvos ir Lenkijos dele
gacijos pasiūlymą priėmė.

Lietuva reikalavo, kad 
Tautų Sąjunga paskirtų spe- 
cialę komisiją ginčą spręsti, 
bet šitą reikalavimą atmetė.

T Į Paryžius. — Per 72 valan- 
das Pranei jos pajūry ir; ant 
jūrių siautė baisi audra. Ke- 

pletą laivų sudaužyta ir 10 
^žmonių užmušta.

mitetas "kovai su

tuos. Į komiteto garbės pre
zidiumą be iktų dvasiškių y- 
ra išrinktas ir Latvijos ka
talikų vyskupas Springavi- 
čius. Komitetas žada rengti 
viešas tikybines demonstra
cijas Latvijoj. Komitetas ža
da kreiptis ir į žvuds. kad 
savo veikimą suderintu ir su 
jų tikybos gynimo žygiais.

valgyklų dykai, kaip var
guomenė, elgetos. Lietuvos 
konsulatas kasdien - apstotas 
šaukiančių pagalbos, bet ne
daug iš karto tegali padėti. 
O naujai atvykstančių išei
vių būtis tiesiog nežmoniš
ka, katastrofinga: iš pirmos 
dienos pusdykiai turi par
duoti lietuviškas geras mili
nes ir eiti elgetomis ir kei
kia tuos, kurie juos nuvilio- 
o į vargo ašarij kraštą. Ne 

vienas šaukiasi konsulo grą
žinti į tėvų šalį, kur kad ir 
maža ką teuždirbo, bet duo
nelės kąsnelį vis turėjo.

OMAHA, Nebr., 
d. — Šeštasis šalies 
rištinis kongresas pradėtas 
iškilmingomis Pontifikalė- 
mis Šv. Mišiomis, kurias at
našavo J. E. arkivyskupas 
Fumasoni-Biondi, apaštališ
kas delegatas Amerikai.

rūgs. 22
Eucha-

Dalyvavo daug hierarchi- 
kardinolų, arkijos narių 

vyskupų ir vyskupų.
Kongresas tęsis keturias 

dienas. u
Ketvirtadienį po t pietų 'į- 

vyks procesija. Tūkstančiai 
žmonių dalyvauji kongrese.

W a-shington, D. C. — Se
natorius Walsh iš Massachu- 
setts, viešai pareiškė, kad 
Kuboj gali kilti revoliucija 
jeigu tik Jung. Valst. valdžia 
nepasirūpins ten ekonominės 
ir politinės būklės pagerini/ 

Mnu.
Senatorius Walsh sako, c 9

kad bedarbė ir sunkios gyve
nimo sąlygos kelia daug ne
rimo. Tas turi būti pataisy
ta.

JUNG. VALST. PRIĖMĖ NAUJĄ 
ARGENTINOS PASIUNTINĮ 

Washington, D. C. — Ar
gentinos ambasada praneša, 
ęad Jung. Valst. priėmė nau
ją ambasadorių Malbran ir 
pareiškė naujai valdžiai pa
sitikėjimą.

VARŠUVA. — Marš. Pil
sudskį pasiėmęs valdžią į sa
vo rankas uždėjo laikra
ščiams dar aštresnę cenzūrą. 
14 laikraščių visai uždarė už 
įdėjimą priešvaldiškų de
monstracijų ir rįąušių apra
šymą.
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iš RUSUOS
Sovietų Rusijos vvriausy t 

be pranešė Lenkijos vyriau-j 
sybei, kad ji atsisakanti nuo 
1923 m. pasirašytos pašto ir 
telegrafo sutarties.

Rusų emigrantų spauda 
nusiskundžia, kad pravosla
vų dvasiškių padėtis Sovie
tų Rusijoje darosi kas kar
tas nepakenčiamesne.

Rugsėjo mėn. 2 d. švedų 
degtukų sindikatas įmokėjo 
antrų dešimtį milijonų litų 

J už degtukų monopolį.

LDS. penkioliktasis Sei
mas . prasideda antradieny, 
rugsėjo 23 d. š. m., So. Bos- 
ton, Mass.

Šv. Petro lietuvių bažny
čioje ant. Penktos gatvės į- 
vyks iškilmingos šv. mišios, 9 
vaL ryte, kurias laikys kun. 
J.' Švagždys įš_. Montello, 
ifass. Pamokslą pasakys 
kun. A. Šmulkštys iš Hart- 
fordj Conn.

. Seimo tvarka

Sesijos prasidės tuoj po 
pamaldiij bažnytinėje svetai
nėje ant Penktos gatvės.

1. Seimo atidarymas mal
da ir atstovų' šuregistravi- 
mas. - ;

2. Mandatų priėmimas ir 
sveikinimo kalbos.

3. Prezidiumo ir komisijų 
linkimas.

4. Protokolo skaitymas.
5. Mandatų komisijos ra

portas.
6. Valdybos raportai 

f^7.’Ręferatas^apięj jaunimą.

Sugrįžusių iš Maskvos Lie-| Tą plotą Lietuvos lakūnai 
tuvos karo lakūnų vadas ma-1 pralėkė per 4 vai. 50 minu- 
joras Gustaitis papasakojo 
spaudos atstovams savo įspū
džius. Pasak majoro Gustai
čio, lakūnai Maskvoje buvę 
priimti labai nuoširdžiai ir 
vaišingai. Jie aplankę karo 
avijacijos akademiją, aero; 
planų dirbtuves, muziejus ir 
kitas Sovietų Rusijos sosti- 

>nės įžymybes. Privatinėje irf 
ikaro avijaeijoje jaučiamas 
didelis judėjimas. Jiems pa
gerbti buvo suruoštas 
“Grand Hotel” viešbutyje 
didelis rautas, kuriame da
lyvavo raudonosios armijos,
* i • *

avijacijos ir užsienių reika
lų komisarijato atstovai. Da
lyvavo taip pat ir Lietuvos 
atstovas Maskvoje p. Bal
trušaitis. Reto priėmimas 
buvo suruoštas ir Lietuvos 
atstovybės rūmuose.

Iš Kauno Maskvon skai
toma apie 1000 kilometrų.

Rugsėjo 23 d. š. m. prasideda L. D. S. XV Seimas, j 
mūsų organizacijos šeimininkas peržiūrės metinę dat 
apyskaitą ir nustatys darbų programą ateičiai. '.

Pereitame seime buvo svarbiausias klausimas, tai bos 
ir kiti; organizacijos skolij dikvidavimas. Šiame seime’: 
klausimas ja*u bus apdirbtas ir pavestas seimui užgirti ai 
atmesti. V . . • . -*jg

Bet vien finansais organizacijos neišauginsime.. BU 
nai reikia susirūpinti ir LDS. narių dvasiniais ir medžą 
niais reikalais. Turime surasti būdus palaikymui narių-p; 
organizacijos, ' . ' . .

Jaunimas yra mūsų ateitis. Be jo mūsų organizacy 
mirs, šis seimas turi išrišti klausimą jaunosios kartos jį 
gulėjimo prie L. D, S. . z

Tik pasižiūrėkime į mūsij organizacijos konstituciją 
pamatysime kiek daug dar sumanymų nepajudintą. -’-jįs

Seimas įvyksta L. D. S. organizacijos gimimo vfet 
Kiekviena(s) atstovas(ė) turės progą savo akimis pamai 
ti visą organizacijos turtą ir juo pasidžiaugti.

Nuoširdžiai sveikiname visus atstovus(es) ir linkis 
kad šis seimas išspręstų seime pakeltus klausimus orga 
zacijos ir darbininkų labui. .

LDS. Centro Valdyba, “Darbininko” Redakdį 
Administracija ir spaustuvės darbinim

Sąryšv su prezidento de- padėti į. kalėjimą, tai 
kretu apie seimo ir senato kalėjimuose sėdi visa

| 8. Referatas apie katalikų
veikiiną. Skaito kun. A. 
Šmulkštys.

9. Peržiūrėjimas praeitų 
metų nutarimų.

10. Rezoliucijų ir įnešimų 
svarstymas.

11. Konstitucijos peržiūrė
jimas ir pataisymų įnešimai.

12. Skundų svarstymas.
13. Valdybos rinkimas.
14. Nominavimas ir rinki

mas Centro Valdybos.
15. Seimui vieta.
16. Linkėjimai, padėkos ir 

1.1.
17. Seimo uždarymas mal- 

da.

čių, lėkdami 200 k iometrų 
per valandą.

RYGA.

frakcija. Seimo

ja Suėmė eilę seimo aistoVų 
ir senatorių. Jų tarpe yra 3 
gudų frakcijos seimo atsto
vai ir vienas senatorius. At
stovai Gavriliukas ir Volin- 
cas suimti Vilniaus krašte. 
Kadangi kiti gudų frakcijos
seimo atstovai jau anksčiau fonu ir grasinta. E.

Afovis labai rimtas; Jį® 
dienį smarkiai sumti&P 
kariškai apsirengę-asme 
Militarinės įstaigos dėl Si 
vykio pradėjo tardymą. 1 
mo pirmininkui Dašvnsl 
kelis kartus skambintai

Seimo Vakarai

Rugsėjo 23 d., 7 vaL vaka
re, Municipal Svetainėje, į- 
vyks koncertas.

Rugsėjo 24 d., 7:30 vai. va
kare, parapijos svetainėje, 
ant 7-tos gatvės, vakarienė.

Seimo Rengimo Komisija

50,000 DARBININKŲ STREIKAS 
PASIBAIGĖ

BarceZuna, Ispanija.—Pen- 
kiosdešimts tūkstančių dar“ 
bininkų, kurie savaite atgal 
buvo išėję į streiką susitaikė 
ir pasirašė*sutartį. Darbinin
kai laimėjo. Sulig pasirašy
tos sutarties kompanija pri
pažįsta uhiją, kurią diktato
rius Primo de Rivero buvo 
panaikinęs ir grąžina į dar
bą prašalintus darbininkus.

Darbininkai dirba prie sta
tybos darbų. Sugrįžo į darbą 
pirmadieny. 1

Nuo ru’gpiūčio 22 ligi 24 d. 
Tilžėje buvo švenčiama 700 
metų sukaktuvės nuo kry
žiuočių įsiveržimo į Prūsų 
Lietuvą. Tą “heimatfestą” 
vokiečiai pasistengė suruošti 
su įvairia programa, bet lie
tuviai nedalyvavo. “ Nauja
sis Tilžės Keleivis” deltų 
sukaktuvių pabrėžia: “Mes 
Prūsų lietuviai, atmindami 
ką kryžiokų atėjimas reiškė 
mūsų giminei, turėtume prie
žasties smūtname atsiminime 
gedėti šias vokiečių švenčia- 
m.-jsias dienas. Visi Prus.} 
lietuviai širdyse turėtume at-

jausti tą skausmą, kurs 
syk, pirm 700 metų išt 
mūšų visą giminę ir, kada 
mes lietuviai tačiau dar

A 

išnvkome ir tebegyvuoja 
iš to suprasti, kad mums 
luviams yra priskirta nes 
ir garbingai toliau gyvj 
nežiūrint nužeminimų, išj 
kimo ir paniekinimą i 
vokiečių džiaugsmo dię 
mums turi būti paskatiniį 
ir toliau tvirtėti savo prig 
tame lietuviškume ir W 
miršti, kad mūsų pareiga 
Būti susipratusiais, doi 
lietuviais.”

NEW YORK, rūgs. 20.— 
Keturi iš septynių komunis
tų nuteistų nūo 5 iki 20 metų 
kalėjimu už policisto užmu
šimą laike North Caroline
tekBtftiečių streiką, kurie bu- stijose ir kalėjime 
vo pabėgę į Rusiją,

slapstėsi Čia nuo bari 
pasidavė policijai. ■ ;

Trys iš nuteistųjų pi 
dar Rusijoj. > |

Tas parodo, kad Juhg

gu Rusijos rojuj.

• •
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BĮĮSnr. ^ONAS VAITEKŪNAS 
j^bočius. Rugpiūčio 10 d. 

jono Vaitekūno primi- 
■KHs —

§ donas gimė ^ętoĮi 
^Kupiškio Kikonyse ir augo 
Subačiaus parapijoje, Papį- 
lįįgte- j<mą vi|įi>ją ląįsvįų 

Ameiika. Iv jis, net
O|įu 16-kos metų jaunikai- 

sulaužęs visas kliūtis įšr 
®ąaavo į Ameriką, tikėda- 
irųcs kada nors grįžti. Ten 
sŪiTbo jaunimo ir darbininkų -Y - • - . ‘ ' 7..•- ---
torpe.’
$ Įh»ųgų patariamas ir ma- 
‘heriališkai remiamas įstojo į 
^kolegiją. Čia baigė klasikų 

išstudijavo prancūzų kal- 
jbį-- Prabuvęs Amerikoje 
^Baugiau kaip 10 metų, paži- 

jos kultūrą, baigęs aųkš- 
SfĮdsnis‘ mokslus, susitaupęs 
pinigų, grįžo 1922 m. jau į 
laisvą Lietuva.
į 'Lietuvoje praleidęs vasa- 
l^iavazį^V0 i Ępmos miestą, 
^ą baįgė filosofiją garsįa- 
toiąMgregorijaniškame pni- 
b^Įtote ir išmoko italų kai- jSžr^-/- -.-w. -
■bąfįjV-z

FKai pažino Romą su viso- 
:to|s jos šventenybėmis, ap- 
jankė visus didesnius pietų 
^Europos miestus, išvažiavo 

provįncijon, Įnns- 
Čia studijavo teo- 

ią, kurią šiemet baigė, 
asarį važinėjo su eks- 

_„jįja į Europos Rytus, 
Mažąją Aziją, Afriką. Ąp- 
tefeė Balkanų valstybes, 
Turkiją, Graikiją, Palestį-

- to^wpyje. 

vo siūloma aukštų tarnybų, l 

be* jį viliojo kuklus kunigo 

gyvenimas. Dabar jįs gy-

Lp/fai subaiki- 

no pasėlius maždaug 300 ha. 

plote. Nuostolių padaryta 

apie 50,000 lit;. ? ‘

vens’ prie šv. ^ėtfo^ir Po^- 

io bažnyčios Panevėžy.

Kaip jau minėjau, jo pri- 
flricija Subačiaus bažnyčioje 
buvo labai įskilmipga. Su- 
batėnus nustebimi rinktinis 
Panevėžio choras p. Paų? 
lausko vedamas. Žmonių 
prisirinko labai daug. Iškil
mingi pietūs buvo pas kuni
go seserį Povilionienę.' Čia 
apylinkės jaunimas soleni- 
zantui pastatė kelis garbės 
vartus ir daugiau kaip kilo
metrą kelio gėlėmis ir berže
liais išpuošė. Pietuose daly 
vavo 11 kunigų, 8 studentai, 
daug moksleivių, mokytojų? 
apie 200 giminių, .daug pa
žįstamų ir kaimynų.

■ »
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11 VALSČIŲ
• Klaipėda.—šiomis dieno

mis įvykusiame Klaipėdos 

ąpskr. seįmęlio posėdy buvo 

nutarta Klaipėdos apskritį 

paskirstyti į 11 didesnių 

valsčių vietoj lig šiol buvu

sių 18.

fe'

> --r- '
fan.

t •.

Joiias karšto tempe- 
ąmento, smarkus, bet ir la- 
$įį nuoširdus, draugiškas, 
įsų mylimas. Jis turi drau- 
&yisose pasaulio valstybė 

Susirašinėja net su ki
ls, japonais, australiečiais 
visais kitais.

to* *5

|^is gerai moka devynias 
Bvetimąs kalbas ir yra ap- 
tankęs keturias pasaulio da- 
Ito Įvairiais laikais jam bu-

gffl DIDŽIULIŲ TOMŲ 
(turinčiu arti 5000 pusi.) 

jymHa kiekyieno lietuvio inteligen- 
įg biblioteką, kuris skaitė “Židi- 
fi?’ didžiausią mėnesinį literatū- 

mokslo, visuomenės ir akade- 
aukojo gyvenimo žurnalą, nuo 
g& jo leidimo pradžios. Bet “Ži- 
Įtet?? darosi-kaskart įdomesnis, 
g^peaiog būtų nedovanotina, jei- 
|aXkuris inteligentas, vistiek ku- 
B*profesijos jis bebūtų ir kur 
lįfrventų, jo neprenumeruotų ir 
Įkaitytų bent nuo 1930 metų

$Sdinio kaina Amerikoje: met. 
LSO, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
•e.^ 35 ltį pusm. — 20 lt.
įfthNM: KAUNAS, Laisvės A-

J......
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NAUJA KOPLYČIA 
PATAŠINĖJ

Marijampolės ap. Pereitą 
sekmadienį Patašinės kaime 
buvo pašventinta koplyčią, 
kurią pastatė Marijampolės 
Marijonų vienuolynas sąvp 
ūky. Šventinimo apeigas at
liko J. E. arkivyskupas Ka
revičius; pirmas šioj koply
čioj mišias laikė T. kun. V. 
Dvarąnauskąs; pamoksią 
pasakė Alarijonų vyresnysis 
kun. Andziulis. Pamoksli
ninkas pabrėžė, kad šioj a- 
pylinkėj ypatingai žmonės 
įvertina Marijonų vienuoly
no darbus ir aukoją vienuo
lynui žemių sklypus. Džiąu-

\z •
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galį ne tik šventomis dieno
mis, bet ir šiokiomis išklau
syti šv. Mišių.

Kaunas. Už šmeižimą kūn? 
Šalčiaus Kostas Liubinąs 
Naumiesčio (Š) taikos teisė
jo nubaustas 5 paromis areš
to. Kaltinamas prisipažino 
save kaltu, todėl gavo tik 
minimalinę bausmę.

»

VĖL SUNKI AUTOBUSO 
KATASTROFA

Rugpiūčio mėn. 25 d. ėju
sį iš Kauno į Marijampolę 
su 15 keleivių autobusą išti
ko didelė nelaimė. Apie 
Skriaudžius dėl slidaus ke- 
lio įr blogai veikiančių stab
džių autobusas apvirto. Visi 
keleiviai sužeisti; šeši 
žejstį sunkiai.

su-

ĄŲDRA ROKIŠKIO 
ĄPSĘBITY

Pąbaigpję rugp. per 
kiškio apskrįtį praūžė smar
ki audra 3U ledais, kuri iru

Ro-
? t • •

, .... ...MĮagwnąyw>ata 
VS omo it spatoob »wa ęrra*
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FarM? KUN. PROF. PR. BŪČI$ L G ' 
įįgpl 14opii špyga. Apraunąs žymiausių nąctikią gunigo 
Ifiol. P.'Bučio, M. T. C. keliones į Ąu’traliją. Kaiąa minki- 
tob viršeliais $lJiO. Kietais viršeliate $1.00 Užsakymus sžųAr 

sekančiu adresu:
: -DARBININKO” ADMINiaTRAOUA . 4
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SENEIJŲ ?ĮĮĮEGLATOA 
ĮįUBVOS DVABE

Kauno miesto savivąldybės 
socialės apsaugos komisija 
šiomis dienomis apžiūrėjo 
Mąi'vos dvarp trobesius, ku
riuose dabar yrą “Lopšelio” 
vąįku priegląuda. Vyriausy
bė šiuos trobesius įšnuorųo- 
jo sąyĮyaldytoi 36 metams, 
ir kai vaikų prięglaudą šį 
rudenį išsikels į nuąsąyus 
namus Viliampolėn, — čia 
bus įsteigta miesto senelių 
prieglauda.

Dabai* savivaldyhė išlaiko 
mieste vien< seneliams prie
glaudą, kuri yra labai per
pildyta (apie 200 senelių). 
Atremontavus Marvos. dva
ro trobesius čia bus iš mies
to prieglaudos, apgyvendinti 
tie seneliai, kuriems nerei
kalingas specialus gydymas.

Xz* —-- ----- į—__ -

Kėdainiuose suimtas bur
mistras Bagdonavičius ir 
kažkoks Gąsiūnas. Pas Bag
donavičių rasta pora šautu-

Ty*'- -
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pieninė. Iš pradas sunkiai

.. W Ųkinmtoi suvy

davo mažai pieno. Bet dabar 

pieninė savo veikimą žymiai Rer Dubysą statomas gra- 

išplėtė: turi įsteigusi keletą x ‘“ x**,x“~ 1—-- - J--1--

punktų ir kasdien perdirba 

po 8,000 litui pieno. Svįę^ą 
padaro geriausios rūšies Į? 
u? kiekvieną 1 pagamintą 
syiesto kilogrąmą teikia pie? 
nininkui po 10 centų premi
jos. Šių metų parodoj Lio
lių pięninė buvo apdovanotą 
aukso medaliu ir, be to, ga
vo piniginę premiją. Kad 
daugiau bįįŲ'tol4» ptoUniU 
Lietuvoje. • -f

X ' ' 
rAsmag^įįįį,^

RCiVM
Skapiškį^ Ęokiškto ąpsk- 

Rugpiūčigiupp. ąį į Stoto- 
nių kainų) gyventojas Fa
šizmą Petoa§; tomtoojant 
skirstomą į yįenkįąmte tok 
mo žemę, įųOgP §38 to&fc 
niu peiiių>įtoūitof ii toito 
negyvas, jjbį. 
piove todpį tod jam 
kęs paskiria tomto

• •

■*-<

kas. Parapijiečiai prie dar- 
bo prisidįa arkliais j sun

kiau .su lėšomis.

žus tiltas/'prie kurio dirba 
gana didelis darbininkų 

skaičiuj Įteikia pasyįžiaug- 
ti, kad ir bokštų pasta
tymai Seredžiaus miestelį 
žymįaį pagražips. »

/

KAUNO BURSfiSTRA
- TVIRTAS PĘ^ZIDENTAS
Kaunas. Praneša, kad nau

jas miestų savivaldybių įsta- 
Moma igy- 

¥^4w4 & Rdenį, pa-
Mą « rin-
feimiĮ Apribojamas

mįpsto skai-
tos ppmažesnis 

12 U ntoitems toip 30. Ta- 
tokius pri- 

kląwą PUP miesto dydžio. 
Kadangi Tfttojto užintere- 
spnto W3to pl&iptosi, nu- 
mątoųyt, to# topstp tarybos 
mtoių to? Ariama.
Sostinės m^sto to^tostoą 
rtoto ptosto tapyba, O tvir
tins &£§ptoUtos. preziden
te miestij
buFffltoRS MH&s vidaus 
mtolų Plįtostote Rinkikų 
ąipšįto nusta-
tyte—

»' ■F/ .

K% Kiekvienas

X X*
. «ų«

A.

H-i;

■ ■

ĮVAIRIOB J3
Ankrinia Obuolio 

(Graikųįfythdofij 
nelis) su . --
riij kalbon iiguldS Alyva—50c.

Trys KcleMai—Krikiėionis, * 
Žydas fe Turkas. Pamokinan- 
U apysaka. Parsis T. Vyi- 

b > .^r>-40g,

/ T* girai

Vklnui
Parašš J. Tarvydas _ 456.

Turto Noma—moksliški p*-

Didžtojo K*rą UžraŠąl—<u 
paveiksima išį9į4—J6 mgtą 
Paraše P. až^lfo-^.
paveiksiąs iš 
Parašė P. A"“ *. I ' - ■ -»-» , .....

ęterumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
Upiną. Vertė Kun. P. L. —15c.

Talkas—Nuodai — rūkyt 
mo kenksmas; pagal d-ra Jįi? 
kojs^į papęngS S. Kaimiėns-ĮSe- 

Ufttikta Mergeli ra Bara? 
da ir BwsdąąkuUs—apysaką 15c.

&tal|ką Mnyėia fe 
~ kw

Tarnas Zuiąskąs _________—Wę.
Middoe Statu- 

te — Veriė Kto P. Saw ' 
saitis —..... -- 25c.

XXIX Tarptautinis Eucha-

Bučys, M. Lp------

B&ttlje. Juokin
gas aprašymas keliones į Pa- 
?7Rą fe MikaĮ?J>¥« į 
GlapĮpos Įyanpv^ . ,. išgnĮdę 
Magnus Pąrvalkfetig _—i-—. .50 

o„5feS^ f*
80 dieną—Apie visas derybas

Pi__-_
X BaUito»io .

SENSAGINGGS BYLOS 
VILNIUJ

¥ri«ięitmsi 
PIRKLIAI

“Vilniaus:pytpjųs” pyąr 
to4 4jL 

stokurių BaHc 
žymus pirklys Šolcas. Tai 
jau nebe pirmas kartas, ka- 
<įa dėl tokių priežasčių Vil
niuje prekybininkai ąr pra
monininkai žudosi.

mafprialiniiiJ. r • “ r“??r

kimai prieš valdžią. Bagdo
navičius didelis Voldemaro 
šalininkas.

\ —---------—. j..-:1
UŽ ATSISAKYTA VALGYTI 

IŠRŪGAS NUKIRTO 
NOSĮ

Liepos 27 d. 8 vai. vak. 
Padubysio valsč., Paširyių 
viensėdžio gyventojas Vitol- 
das Papreckas, 49 m. amž., 
kuris gyveno pas savo šyo- 
gerį Mečislovą Grachauską, 
grįžo namo, iš Galavo ežero 
iš žūklės, sesuo, Grąphaus- 
ko žmona, padavė vakarie
nei jam pieno išrūgų. Pa
preckas atsisakė valgyti ir 
nuėjo į savo kambarį. Tuo 
laiku Qrachauskas, pamatęs, 
kad Papreckas nevalgė 
“pieno,” pradėjo jį kolioti, 
stovėdamas už durų. Pa- 
preckui atidarius duris Gra- 
chauckas kirviu smogė pas
tarajam kelius kartus gal
von.

Dirbęs pas Grachauską
pil. Kimantas, Papreeką kartu su kitais lietuviais kle- 
skubiai nuvežė į Bazilionus, 
pranešė policijai ir padaręs 
pas viet, daktarą Kvedarą 
žaizdų perrišimą, nugabeno į 
Šiaulių ligoninę. . K 
* Dapreckųi -nukirsta visai 
nosis ir padaryta 4 lengvos 
žaizdos galvoje.

siomis dienpnjįs Vi|piaus 

apygardos teisme buvo na-.

~ nusižųfįytį grinėjamri 2 sensacingos by-

PIHBSGRIAUNA GEDIMINO
; BOkSTA'1

Vilnius. Paaiškėjo galuti
nai, kad šiuo metu Gedimi
no stogo-dalis. Greičiąųsiąį, 
kad neužilgo bus nugriautas 
ir visas bokštas iri pilįs bus 
atnaujinta sulig lenkų pro
jekto.

MIRĖ KŪN. ABRAITIS

Laikraščiai praneša, kad 
Estijoje miręs kun. Leonas 
Abraitis, buvęs Vilniaus 
Dvasinės Seminarijos, auklė
tinis. ' . 

_ j >

Velionis Vilniau^ lietuviu 
jaunimui, O ypač pirmiems 
mūsų studentams, yra gerai 
atmenamas draugas, nes jis

los^ Viena—pagarsėjusi sa
vo metu Švenčionių apskri
ty bandito Ryšio sūnaus ir 
jo draugių kita—buv. aukš
tų policijos karininkų: ko
misaro Ivanovo ir aspiranto 
Rodztvičiaus.

Pirmoj byjoj banditas Ry
šis buvo nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos sunkiųjų dar
bų kalėjime- giti jo sėbrai 
— nuo 12 iki 6 metų sun
kiųjų darbų kalėjime. 7 toj 
pačioj byloj apkaltinti ištei
sinti.

Teismas nuteisė tąip pat 

buv. policijos karininkus: 

komisarą Įvanoyą 2 metus, 

o aspirantą Bodzevieių — 6 

mėn. kalėti- Be to, nuteistas 

ir pirklys — pristatytojas 

Buršteinas 2 metus kalėti. 

Nuteigtieji turės atlyginti 

valdžios; iždui 40,000 zlptų 

už padarytus nuostolius.

-- -------. . - - -

paleido
/ 

%. •

X V

• '• '■ ■ **1
/ v\vz

-' TA* ’

Lenkai buvo sulaikę He

mu Lietuvos garlaivį ^‘Klai

pėda,” kuris dėl seklumos 

priverstas buvo plaukti len

kų aaųgojaųia puse. Išlaikę 

8 valandas lenkai garlaivį

hįfes -
•■5?

J* 
■_•’ k .

A \

rikaįs 1926 metąri bUYQ pa
didinęs pįrpią. mūsų studen
to būri-

192b metais baigęs, kunigų 
seminariją Vilniuje, kaipo 
Estijos piietis, buv& pakvies
tas apaštalauti savo gimti
nėj, kur ypač trūko lietuvių 
kunigų.* Kurį laiką-darbavo
si vikaru Taline, vėliau bu- 
Įvo perkeltas klebonauti. 
Natvon, kur sale savo tiesio- 

uoliąi darba
vosi totuvių organizacijose, 
visaip jas remdamas ir pa- 
laikydamas.
ii

,
-j\ -:r-. ■

riąa. galvot skaudenmas. aitrumas, vė-

pagalba,
bota tik per kėd0 diėte 

ir įĖyvąpimšs I^ys napją ąr saldesnę

Nuga-Tpue yra sveikatos ir apSkes 
atb<dkrotojas. kuris pagamins uitektl- 
nai raudono, ava ' 
duoda sptai Ir' ___ ___________
ag®
Sustato • keUnįąal ąą^thnls sprogu- 
Kuoja vidurius ir nugali idbsttpacijiį. 
Nuga-Tone patalini
gusta, sunegaHjusfu, nusikamavusiu fr

J1« Rd- 
fyuftletns

v <*. 1 • **—• V * -♦ . I

7<T

viršeliais

: Malda iuadafe ; - z
viršeliais  ------------ —$175—į-25 .

Dr, Vinco Pietario Raito. 
ktprįjos jpysąką. Dą topai. |1.00 

f > i

Moteryštt fe teimyna. Ver- 
M Gerutis . ... .............. 40e.

Gamtos Pradžiamokslis —
prTZ

Limpamosios ligos Ir kaip
ParaSv 

žmš, van
duo, oras. Paraše J. Baronas__50u

i. — Išleido 
GOe.

Jte

75c

.1.50

JogJC L 75c
— Kun. P.

....
AriteęlikAt

, laiškai vienofįrtt Į5c

« j£ VykdyiBM
Rusijoj -- -- ---- - -------- - ------ 15c

Žaismą Vąląik|Sr-Sąvyb3s 
vakarjliains ir gagužiaSmii su 

Mate grįr.

Vaitkus^ .į.:—_——50e

Atsargią! ra Ugnimi. Vert£ 
iš lenkiško kun. K Š............. 10c

’'-V*J

iš lenkįSko kun.
. ' * ' ■

»v-
rą tikėjimo.mas pagrindų mūsų tikėjimo. 

Vertė ^oxuįi lt Sįnintaą——50e
Lietuvos tankiai — Išleido 

į. še^ariflus fe $-v£ Kau
nas ---------------------_____-------40e.

Parašė ino^M Y. Kovas —JBOs
GcasdKa Vttksmai. — Ver

tė Vysk. A SronflĮJįkas----- 10o.

iC Juškaitis_L15c.

_______ Hus: Stacijos. 
aDd&sVerks&^Mąidps&fr- 
žės, ifežeHo fe SĮgĮ^mA

" ^--85a

. Su- 
Gavafevičtai; 

centai, su 
-ji M 

Žmogus fe Gyvuofea. Para
šė kun. P. Btl&s —- --------- 30e.

Sodalfemas Ir Krikščionybė.
PFPf- ¥:

< —- • *

lietiirvino i
Kristaus

įeinama—

be 
darais

K Z . •-< j '

• 1

JMMiac Galybė. Istorišku

GAaririltiM KmuJUb. Airi- *

tol, it. A"..

Lietuvą AĮtoffM* Sų pu-
veikslais fe aprašymai.__—1.50

ano, oras. Parašė J..
Patrimpo Laiškai.

Kun. A. Miliukas __________ 
Meflė (Poema), paratt’žt

■ į :

Vienuoliai Lnęna. Verti
Ko* P:

Vaiką Knygefc - pg-
veikslais --------- ---- - ------------80c.
' Mara Pa^rimai Didžiojoj 
KaraL mS femą^ Pte 
šš Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ---------------------------25c

Grąndfie Perkąri- fe 
išleido Kun. J. Ęriąjjeyičius__ 10e.

Moterystei NeratofaaybA J- 
Gesanskis. Šv. Kw- D-jos lei- 
dinyę, Kaune - --------- L----- _J.Ce.

^todantois Laikais. FeraU
A Bucevičįni,

Tėvas Alfonsas Mana C. P__25e.
Religijos Mokjrao MetodL

ka. Sutaisė K. J. S|ęrapdys_^Qg.
Leiskite Mažumams Ateiti 

Prie Manęs. Sntafei KuPra- 
naa---------- ----- - ■ ... ... ,40e.
eiK.jKor ’jfet

«ys Puida _____ _________ BOe.
Anderseno Bąsakfle—su pa- 

e&sliliais '------ ■..... ____ 20o.
kndziujaitis ------ _ ;--------KM,
n Kritei pą V

TZATBAI

riksmo Suc
lietuvinp Vaįdevutis —- -------Rfe,

Nepaisytojo—kęturią veiks
mą drama. Paraši kuri Pr. M. 
Jnrw. Kaina—_________3fie

s?
Blgetą flndramas, 3-jq veiks? 

wj ko^dijf. Pąrašę Sririją 
uorakas J________ ___LL25a
Ubagą Akademija fe Ubagą 

Balins'— komedijos po lak 
tą. Paraše Seiriją Juozukas__35e.

Sniegas — Drama 4-rrtj ak
tą. Akfląftfe =4-į___ Į0e

Esamas—3-čia dalis daemoe 
‘Gims Teptos Genijus*” B*- 

pašs Kuą."!j, YąlcėtaĮuskag—lOe
Žydą Karalių — drama 4 

aktą, 5 pav. yįrtf J- M Šir
vintas -------------___________ 30e

Visi Geri—3-ją veiksmą vais- 
dsife; paraii F. ¥. .■■■.;-?Į0e

ąrbf ąežinflraji 
kankini ~ 4 aktu drama. 
Verti Jonas Tarvydas ____210e.

Išganymo Apsfeeifi±nai — 
ątijtaas fe įvėrimas ant že-

Kmtąąs. V»i4»b 
mas su gaidomis —__ - - r 75e,

Dramos;1) Germane; 2)
Fabioja—5 aktą; 3) Liurdo 
s^gkiM,-/# akto;
J. Tarvydas-------LL-—Ą5e,

Knarktą PaHepąs.—Komedi
ja 1-me drta. raraii Gineitis ĮSe.

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) -
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimi; 8) Pasakyk mano lak 
mę. Surinko S. K, D. fr N__15e.

hą fctfrttM,i>. IrN_15*

MA1BAKMTG18
Pantim ant Kelią—“D-ko” 

p>ądH. Q&capdarą|Mąfe|p.OQ

zys_____ ___

e&slėliais ’_
X

raš3
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pavydi vaikai!

(“Žiburėlis”)

jie apmirusią sielą.

Pasilikite sveiki.

Rimtai įsižiūri, ką daro motute, 
Ir daro tą patį noriai ir kantriai, 
Išmoko jau daug darbininkė jaunutė 
Uarbelių atlikti stropiai ir gražiai.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲYra spinduliai

Širdies mylinčios plakimu,
Aliejų šventu dvelkimu 
Gaivina, —- ir žmogui vėl miela... — "
Yra spinduliai... (“Žiburėlis”)

“DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

Amerikoje metams
Lietuvoje metams

z
Vajaus metu užsirašantiems duodamą brangių dovaną. 

Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” KAINA
Amerikoje metams ......................................

s Pusei meti}........ . ....................
Lietuvoje metams.........................,............

Pusei metų .........................

Leonas Vitkauskas 
SPINDULIAI

Yra spinduliai — jie, pamilę bakūžę. 
Paauksina skurdo lopus, — 
Ir viltis ten nauja vėl bus, 
Kur jųjų įspindo saulužė.—

ATSAKYMAI Į PEREITOS SAVAITĖS 
SPĖJIMUS

1 įvežimas, 2: kopūstas, 3: rogės, 4: smuikas, 5: gir
nos mala, 6: svogūnas, 7: kunigas sakykloje, 8: kamuolys.

“DARBININKAS”
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

MYLĖKIM
Broliai viens kitą mylėkim, - 
Vaidus šalin atidėkim;
Tegu garsas šitų žodžių 
Skamba tarp miestų ir sodžių.

Z ’

Nes kas gali mums kliudyti 
Broliui gerą padaryti, 
Su juo džiaugtis ir dejuoti, 
Jam varge ranką paduoti.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina':
/........... . .......... ..............

PIEMUO IR VAGIS .. 7
Neturtingas Jonukas ganė avytes. Atėjo pas jį vagis ir 

sako: “Ką tu čia, vaikeli, vargsti, beganydamas-avis, ba
sas ir apskurdęs. Eiva su manim drauge, ten geriau iš va
gystės gyvensi va.” Piemenėlis atsakė: “Kas iš vagiliavi
mo, kad ne šiandiena, tai ryt sugaus, o ten į belangę įmes. 
Čia geriau laisvam bėgioti ir rinkti gėles.” Vagis mato, 
kad bloga ir nuėjo it musę kandęs.

AR TURI GERĄ SPĖJIMO DOVANĄ?
1: Eina keliu baubdamas?
10:Po žemėmis raudonas gaidukas gieda?
11: Atlėkė paukštis be sparnų, įtūpė į medį be šakų, 

atėjo senė be dantų ir paukštį prarijo? /
12:. Ne tiek dvare dvarionių, kiek avino galvoj žaizdų ? 
13: Nevalgo, negeria, ir vis gyvas?

Leonas Vitkauskas
BIRUTĖ IR PIRŠTINAITĖS

Pažįstu mergaitę, jos vardas Birutė, 
Devintus tebeina tiktai metelius — , ,
Darbšti, sumani, apsukri ta mažutė ' !
Visokius jau dirba gražius darbelius, f - .

Pati nušihėrf ji sau jas pirštuotas, 
Spalvotais, gudriais ir margais apvadais 
Tuo tarpti kiti užsimovę lyg šluotas,^ 
Bė jokio gražumo — lyg ranki} maišais! 
’ ‘ '• z- ‘ x •' . ■■ i . 4
Mergaitės parodyti prašo Birutę, 
Kaip nerti, kad būtų patogu, gražu ri
jos pavyzdžiu seka bičiulės jauiųitės, 
Ir plinta tas mokslas platyn pamažu!..

Birutė — tikra sumani lietuvaitė; ' 
Jūs būkite visos kaip ji — aš prašau.

GREITAS UUVP ffllMMMS 
lEUMFį

Per Hamburgą Misų Moderniniais Laivais
HAMBURG DEUTSCHL AND
ALBERT BALLIN NEW YORK. i • . . . . •

latftfluoj* reguliariai kas savaite, prieinamos kaime. Tiesio
giniai gelikellala susisiekimai su Lietuva. Taipgi reguliariai 
^plaukimai mtjs populiariais kambariniais laivais:

®T. LOŪIB, KXLWAtnm nt CLBV2LAMD
Dfil infonnadjų krelpkiUe į lokalinius agentus muaj

Apsiūti kur reikia spalvotai kraštus^ 
SuaUgušiti&š yra jau ko pažiūrėti, fu 
Kai audekle išsiuva puošnius raštus F -

"8a»lttt6”, daili, turininga fr pfc- 
tinka' vaikant*. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mtteą rašytojai ir dailinin
kai. , ,

Mepagailfirite vaikam* dfiaug*. 
mo ir naudot!

"Saulute” eina du kartu* per 
metams 12 lit, putei metą 61 lt, 
spalvotu viršeliu. Raina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
mėnesį 16 ptial. didelio formato su 
ir kitur metams 15 lit, pusei me» 
kimu mėn. 8 lt 30 eent. Amerikoje 
U 8 lt

Adresas: tetartas, “Saulutlt 
Admintartetiai : . i

z NEKALTINKIME - - , ,
Tankiai mes esame įpratę kitus kaltinti už kokias tenai 

padarytas klaidas. Aiškiai žinome kad klaida pati iš sa- 
vęs negali atsirasti. Kas nors tą klaidą turėjo padaryti. 
Žmogus būdamas silpnas, nenorėdamas sau užsidėti tą at- 
sakomingąją vietą mėgsta nuversti visą sunkumą ant kito.

* Tankiausiai mes panašias klaidas dedame ypatoms kurių 
zmūsų tarpe nesiranda. Lengva yra sumesti visą bėdą žmo
gui kuris nedalyvauja mūši} tarpe ir kuris galėtų save iš- 
teisinti. ■ ' ‘ _ . •
• Nekaltinkime kitus. Kuomet mes ar kiti klaidų prie- *z - x

_ žastį prilygina kitiems, tai žinok kad klaidų darytojas yra

: J w ~ 'Juozas Saulis (Albanv, N. YY

.. ■ • . 
laiku įvykusių incidentų są
rašas. ............

* Dėl šios Lietuvos vyriau
sybės notos lenkų vyriausy
bė per savo delegatą £rie T.

y*.

Sąjungos atsiuntė Tautų Są- 
. - A

jungos gene raliam* sekreto
riui safo pastabi}. Jose len
kų vyriausybė, visų pirma, 
mėgina sumažinti Lietuvos 
vyriausybės privestų inci
dentų reikšmę ir teisinasi, 
kad jie, Karaliaučiaus susi- 
tarimo nuostatais, buvę pa
vesti vietos valdžiai jštirti. 
Lietuvos vyriausybės pasiū-. . • *• 
lymą įsteigti neutralią ko
misiją administracijos lini
jai prižiūrėti lenkų vyriau
sybė atmeta, nes, girdi, toks 
organas nesąs numatytas 
1927 m. gruodžio 10 d. Tau
tų Sąjungos tarybos rezoliu
cijoj. Tačiau iš savo pusės 
lenkų -Vyriausybė esanti pri
sirengusi praplėsti Kara
liaučiaus susitarimą kitu su
sitarimu, kuriuo būtų nusta
tyta procedūra palinijvje į- 
vykstantiems ' incidentams 
vietoj sureguliuoti. Tam rei
kalui lenkų vyriausybė su
tinkanti pradėti tiesiogines 
derybas su Lietuvos vyriau
sybe, taip kaip ir judėjimui 
patini j o upėmis sureguliuo
ti.

Šis klausimas Lietuvos vy
riausybės svarstomas.

BRANGIAUSIAS PASAULYJE ŽEMĖLAPIS
Brangiausias žemėlapis, kokis tiktai yra pasaulyje, ran

dasi Paryžiaus mieste, Luvro muziejuje. į
' . . . . . J"..-

~ Tai yra Prancūzijos žemėlapis. Svarbesnieji Prancū
zijos krašto miestai tame žemėlapyje yra pažymėti bran
giaisiais akmenimis, o tų miestų pavadinimai yra užrašyti 
auksu. Upių juostos padarytos iš platinos, o visų Prancū
zijos valstybės astuonių dešimčių ir septynių apskričių sie
nos yra apsodintos žvilgančiais brangiais akmenimis.

Tas žemėlapis yra išoriškas. Jis buvo padarytas Ru
sijoje, Ekaterinbūrgo mieste esančiuose Tašylho Rūmuo
se, ir Rusijos Caras yra jį savo laiku padovanojęs Prancū
zijai atžymėjimui artimos sąjungos tarp Rusų ir Prancū-

. ‘ J. . H-----------
j i * ' "£ \

KAUNAS.—Liepos 31 d. 
Lietuvos vyriausybė pasiun
tė Tautų Sąjungos generali-

* * ■ ■ • ••
niam sekretoriui notą dėl 
nuolat besikartojančių inci
dentų ties lietuvių lenkų ad
ministracijos linija. Joje 
buvo pareikšta, kad bežiū
rint lenkų delegato prie Tau-’ 
tų Sąjungos duotų aiškini
mų ir pažadėjimų, nuolat į- 
vyksta vis naujų ir naujų 
incidentų ir iš lenkų val
džios pusės nuolat laužomas 
provizorinis susitarimas, pa
tini jo judėjimui tvarkyti ku
ris buvo pasirašytas Kara
liaučiuj 1928 m’ lapkričio

*
mėn. ir kuris įsigaliojo 1929 
m. gegužės 4 d. Laikydamas 
tuos nuolat besikartojančius 
incidentus ir nuolatinius 
provizorinio susitarimo nuo
statų sulaužymus galinčius 
dar labiau įtempti padėjimą 
ties' administracijos linija, 
Lietuvos vyriausybė savo no
toj pasiūlė įsteigti iš neutra
lių valstybių piliečių suside
dančią komisiją, kuri, kol te
ritorijos ginčas tarp Lietu-, 
vos ir "Lenkijos nebūtų iš- 
spręstas, bendrai prižiūrinė- 
tų administracijos liniją, 
reikalui kilus, darytų tardy
mus vietoj ir tarpininkautų 
tarp Lietuvos įr Lenkijos 
naujiems incidentams iš
vengti' Prie notos buvo pri
dėtas smulkus paskutiniu

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE 
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
. , ' -A. - • ■ < • •:••• . t

Reikale Kreipkitės Pas

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

• * k Tel. So. Boston 0620 x

.į. k f
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- ■■■-■ ..... -'‘'-ffgž
■ ■ ■ • • 

t * • -■’flS

Skaistybė — tai dorybių žiedas. 
Ji sunkiausia ir vyriškiausia tarp 
visų. Joje reiškiasi nuostabi vii 
lios energija. Kai jos praktikaviį 
mas pasiekia tobulumo laipsnį 
kurs spindi šventųjų gyvenimuo
se, nesvyruokime jos pavadini 
heroizmu. Kaip ji nuostabi ir 
loni! Ji padaro jauno žmogau! 
žvilgsnį malonų ir gilų. Ji apšy& 
čia jo reikšmingų kaktą. Ji' 
juosia jo veidą jau nežinau kotat 
aureole. Ji išduoda save bą$$ 
gryname tembre ir manierų nugi 
širdume. Ji malone nudažo 
jo . asmenį. Ji skleidžia iš sav^į 
mistišką kvapą... Ji traukia ųri! 
savęs. Ji įkvepia pagarbos, soti^ 
žavėjimo ir meilSs.

Pemafid^H
---------į---—--- --- ----—

■ ' - —
Rugpiūčio mėn. 22 d. Ka 

ne, kino-teatre “Metropę 
tan,” kviestiems valdžią^

■ • visuomenės atstovams mi 
parodyta nauja, Lietuvojj 
gaminta filmą. Filmoj pai 
dyta žemės ūkio paroda, 
tauto Didžiojo iškilmės, I 
rutės šventė Palangoje. Oi 
nų šventė, dr. Basanavičįa 
paminklo atidengimas. Ni 
traukos filmai, išskyrus y 
ną kiįą menką trūkumą, j 
įdarytos gerai, ištaį paro< 
kad mes patys galime vis 
tinkamas kino filmas gantu 
tis. . ' -.

Rudenį šį nauja filmą b 
rodoma ir provincijos kir 
matografuose.

, y.jb
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‘ katalikai ir POLI- 
K . TIKA 
K . ~
^ Amerikos lietuvių ir net 

įdtų tautų katalikiškoji vi- 

■suomenė dar labai mažai į- 

įrertma katalikų dalyvavimą 

^politikoj. Paskutinieji pre- 

Ridento rinkimai parodė aiš- 

kų'•‘■suglaustą frontą prieš

- -

t' ■< ' 'i

- - i

^ud^steje baloje neesą. Ku 
rių čia pusėje yra teisybė o 

kurių klaida, ąunkų yra spėtH fe°je Pa

sakys bažnytinis teismas. O 

tuo tarpu: pralota? esąs lar 

bai suvargęs, išsivysčiusi šir

dies ir plaučių liga, bet savo 

užsispyrimo ir ' atkaklumo 

nemetąs, Tvirtinąs, kad e- &e metai buvo madinio Die- 

sąs nuteistas vien tik dėlto, 

kad teismuose teisėjų sąsta

tas buvęs tyčią parinktas iš 

tokių žmonių, kuriems dau

giau rūpėję W dalykai nė 

kaip grynas teismo teisingu

mas ir bešališkumas. Pralo

tas dar tikisi kad jo p. Pre

zidentas pąąigaile j ęs bausmę 

dovanosiąs o bažnytinis teis

mas jį išteisinsiąs. Bet ar jo 

yiltis išęipįljy^ dabar spėti 

sunku. Bendrai, Kaune ir 

didžiausių praloto priešų 

tarpe, vyraujate mintis, kad 

jam bausmę reiktą dovanot, 

arba bent žymiai sumažint, 

esą gana to ką jis jau pergy

veno. , v .. ' ...
* ' • X 4- - • ' . -

.
• '• •* • * < •:

nesugaudę.

K Voldemaras atoętogau- piuosuojama ir šiaip teisė- 

ja Fiatpliuose -fepaitjjo. jy.^emmkai tkftota vai- 

jei Jįą truputį benegergądi.- 

kvailumų- Areštuojant 

ppe išvežimo iš būta reifcp 

Uvp kad prp|okpĮe įrašytų 

Mp^terių Pir

mininku. •■ 
J "* •>* • ■ r . • ;

Jį iš Kauno į Platelius ve

žė dviejuose automobiliuose 

ąrbčs sargyba ginkluota 

revolveriais — kuriuos Į^elįą- 

nęje laike rankose. Plate

liuose apgyvendino kleboni

joje įr klebonas daug turėjo 

su įvairiai? ponais nemalo

numų kol nuo tokio “vika

ro” nusikratė, papai Volde

maras gyvena Plateliuose 

dyaro pilies rūmuose, pąs 

grafus* Jo žmona gi viena 

Kaupe M ketinama iš'Lio- 

tuyos išdeportųot, nes įštik- 

rųjų tai nėra tikra žmona ir 

ne Lietuvos pilietė. Jinai būk 

tai kortomis išbųrusi kad p. 

Voljemara? grįšiąs į valdžių 

per 12 lavonų. .Jų sūnus iš

gabenta? į aųkltaįčįus. Bal- 

Jaį i? Lietuvos Banko patal

pų sukrauti į sanJėlius.-Raš- 

taį peržiūrinėjami tam tikrų 

ponų ir Jš jų daromos tam 

tinkamos išvados. Būk tai 

rasta įvairių ministerijų by

lų. Voldemarininkai sekami, 

liuosuojami iš užimamų vie

tų o po pasikėsinimo prieš 

kriminalines p&licij<® lek

torių p. Rusteikų gaudomi ir 

kemšami į kalėjimus veikles
nieji “vilkai.” Jau susodyta 
už groti) virš 20 studentų, 
karininkų ir tiems panašių 
smarkuolių. Paliuosuota ap
skričių virsinikai, būk tai už 
tai kad nežinoję kas jų aps
krityse darosi. Sako kad įvy- 

*Jkę “vilkų” susivažiavimai o

W dvasiškiai#; 

agalin^ Fęligttjlj' 

praktikavimas nė cerkvėse, 

nė namuose. Bedievybė yra 
vieša# Sąyįe^ valstybės rei-';W 

kalas, tai yra aukščiausias 

jų idėjų mokslas. Dtofoįęyąų- į

■- w

save naikinant užsilikusius - 

dievnamius, Sovietai surado j-; 

būdą juos sunaikinti pama

žu. Būtent, visas užsiliku- 

siųs cerkves įsakė ap'draus- 

, tį? toliau draudimo premiją < 

, ųjistąto toW brangią, kad 

ptofeas j 0^ negali išmokėti. 

Pyąsiškiąi ^tąįpgi yra apdė- 

; ti pagalvių mokesčiais, kaip 

; sudarą - ^nedirbančiųjų” 

. klasę. Jie neturi teisės gau

ti maisto kortelių, taip pat 

neturi buto teisės. Jiems nu

bausti nereikia teismo nuta

rimo. Privačiai asmenys, ku

rie paremia bažnyčią ar dva

siškį, apkraunami didelėmis 

pabaudomis; giedantieji baž

nyčiose Išbraukiami įš dar- 

bipinkų. luomo, kas reišlda, 

ątšiąųria.už {statymų. Kiek 

dvariškių dabar yra kalėji

muose, nebegalima nuątatyfi 

— Jį1 W?Įėg. prieš gąt Vė- 
lyk^ ^Įąs^voj buvo ųž-^

z aV.R.,,

Jininkai įvairiais mptyvaią 

— bet visuomenėje ęiųa gaų.’ 

dai kad tai; vis esą daroma 

pž prijautimą Voldemarui 

Vienu žodžiu, tautininkų 

partija pergyvena skaudų 

krizį, o Voldemaras lengvai 
« , z’ * •

pegali būt ■ sųgrumųliuotas, 

peš gana kietas ir jam pri

jaučiančių yra nemažai. Da

bar eina ggpdąį kad Volde

marą tyčia norima įtraukt į 

Rusteikos atentato bylą, kad 

putų galimą, nuteisti ir su

šaudyti. Kiek tuoe ganduose 

yra teisybės—Dievas tęžiųo.

x -•
? r ' •_ ’

NAUJIENOS TUO ĘART 
/ ' TOKIOJ ; ‘
Pralotas Olšauskas prašė 

p. Prezidento pasigailėjimo, 

motyvuodamas savo prašy

mą tuo, kad yra praeityje, 

daug pąsidarbąvęs Lietuvos 

naudai ir iš to įgavęs nesvei

katą, kuri dabar po pergy- 

yentų tiek ^aųg nemalonu

mu ir kalėjimo režimo juo

ba pablogėjusi. Kol kas dar 

prašymas pasekmių jokių 

nėra davęs.

Bažnvtiniame teisme dar 

jo byla sprendžiama nebuvo. 

Dabar renkama papildomo

sios žinios ir? kuomet bus da- 

matoma. Teisininkų ir advo
katų tarpe^nuomOriės nevie

nodos. Vieni sako, kad Vy

riausias Tribunolas tą bylą 

teisingai išsprendęs ir gerai 
» " 

padaręs, kad-apygardos teis

mo' periengyą bausmę padi

dinęs, o kiti-, tvirtina, kgd ir 

apygardos teismas ir Vy- 

riausis Tribunolas bylą įš- 

r-.- .i 11 """‘1 —

Kun. Jonas Balkūnas

KATALIKy VEIKIMAS FEDERACIJOJE
(Paskaita Skaityta XX Federacijos Kongrese, Hngpinao

20 d. 1930 m. Newark, N. J.) >

rx tu

su

bažnyčios,' tik vien -sausio 

mėn. Ukrainoj uždaryta 22. 
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vo namų draskymo ųjetai. 

Sj?WtSR9ji 

vq pakartota 

peno, religijos ir istorijos 

brangenybėms sunaikinti. 

Prieš rę-ligiB?

nasusUMyts, bet viso- 

Še mokyklose padaryta pri

valoma. Yra įsteigta 13 auk

auju mokyklų, kuriose puo

lia prieštikybinėsprppągaų- 

jos pamokslininkus. Gį ygl? 

džios uždarytos viso? religi’ 

pių raštų leidyklos, drau

džiama spausdinti religinė 

|iteratūra, o atspausdįptojj- 

paikinama. EvąpgeUją Ir 

pialdaknygės degipąmosj

W» M- ^įją triumfuoja, tikintieji y- 

ra Sovietų tvarkos prie

šai.” Kad vėl nesukelti di

delio pasipriešinimo prieš 

Save naikinant užsilikusius - 

dievnamius, Sovietai surado <

būdą juos sunaikinti pama
gijos valdyme, įsikišo į tą 

ginčą popiežius Rįjų? X, Ji

sai per kardinolą Merry dė 

‘Vol net Jų laišku parašo ka

talikų vadui p. Ar. Veikai 

genui ir tuomi prašalina ne- 

susipratimus. Leoną? XIĮJ 

enciklikoj “Įmmortale Dei” 

ragina visus katalikus ak

tingai dalyvauti politikoj* 

kad apgynus ir Bažnyčią į? 

tikinčiuosius nuo nelaimių 

ir blogybių, kuria? galėtų 

pagaminti kitokių įsitikini

mų šalie? vadovai- . Tokioj 

laisvcjj šaly kaip Amerika 

katalikų visuomenė yra ga- 
ną skaudžiai skriaudžiama. 

Paimkime, pavyzdžiu, imi

gracijos klausimą. Ar ne są

moningai padarytą, kad pro

testantiškų kraštų pilie* 

čiains nustatyta daug didės- 

»«• RalyŠHHĮt JgSfeuĮĮggB 
katalikišk^Ėns š£I^s^*priė 

kurių ir Lietuva priskaityfa. 

Dabar jau kyla gana stipri 

šiuo klausimu opozicija, nes 

atsiranda drąsių katalikij. 

politikų, kurie šį klausimą 

kelia. Paimkime mokyklų 

klausimą. Ir čia katalikai 

yra stipriai skriaudžiami, 

nes jie yra priversti mokėti 

dvigubus mokyklų mokes

čius. Taip pat daugely Ame

rikos Jungtinių Valstybių 

neva tinkamai nustatyta baž

nytinio katalikų turto admi

nistravimas, kuris kelia daug 

nesusipratimų ir bergždžių 

kovij. Tiesa, dvidešimt su 

viršum milijonij katalikij 

šimto trisdešimt septynių 

milijonų Amerikos J. Vals

tybių gyventojų tarpe nega- 
s

lės turėti lemiamos rolės, Bet 

katalikai dar mažiau bus 

reikšmingi, jeigu jie nemo

kės politinių reikalavimų 

statyti ir juo? tinkamai gin

ti. Žinoma—keli šimtai tūks

tančių liętuyių katalikų dar 

mažiau reiškią visų Ameri

kos katalikų tarpe. Bet 

mums svarbu pūti sau žmo1 

nėmis, būti susipratusiais 

katalikais ir visomis galimo

mis priemonėmis kovoti už 

savo teises. Tegu mumyse 

būna politinio subrendimo 

dvasią* ir tą* ll'H didelis da

lykas. Dėlto, nevenkime po

litikos, beį.joje dalyvauki- 

įtayčia per savo vyriau- me.

ikųs, o katalikų visųo- 

t tuo pačiu laiku parodė 

i nuomonių skirtingu- 

ią ir mažą palyginti susiių- 
ŽFęsavimą politika. Bųtų 

linga statyti politikoj 

jkybė kaipo obalsis ar 

—as, nes tuo būdu būtų į- 
j*-* ■ '

kiama politikon religinė 

i, pavyzdžiui, su protes- 

izmu ar kitokiomis relį- 

Igpėmis vienetomis. Bolįti- 

|m?ir be tikybinių kovų turi- 
^kankamai ginčijamų da- 

^kų* kurie kasdieniniam gy- 
’y^ime tenka ri~

SSFj:
*'

UPF&- 
ĖBoj

yra arba nega- 

arba labai reti. Dėlto 

^iminavę, (prašalinę) išpo- 

tikos kovą dėl tikybinių į- 

itikinimų kaipo įsitikini- 

jnų, mes katalikai nepriva- 

lome nebranginti savo teisių 

^dalyvauti Šalies valdyme 

itąm tikrų įstatymų leidimo 

? ir jų vykinimo dėka. Tiesa, 

Ijpūsų priešininkai stengiasi 

S jĮnm įtikinti, kad katalikams 

sesą geriausia pasilikti savo 

paukštų idealų srity ir neleis- 

jų suteršti su šio gyveni- 

^ino politiniais purvais. Jie į- 

^pdinėja ir net praktikoj tą 

^odo, jog katalikų vadai ir 

|?įų dvasiški j a daugiausia tų- 

grinti pagarbos, kada užsi

ginanti grynai pastoracijos 

Reikalais, kuri neišeina iš 

bažnyčios sienų ribų. Bet, ar 

llpūsų7 priešininkai gali nub- 

lįirdžiai mums nurodyti, ką 

kaip mes katalikai priva- 

|^tne daryti. Juk migdymo 

pčova yra tam tikro? rūšies 

Stojos, kurios mūšių lauke 

Mgiginkluoja priešą ir daro 

||į nepavojingu. Dėlto, ne 

■taūsų pirešininkai, bet mes 

Batys katalikai turime sprę- 

kas mums reikalinga da- 

Mums autoritetas yra 

& socialistų ar liberalų ar 

' fetokių politinių grupių va- 

Ki bei jų mokytojai. Mums 

Piįjoritetingai kalba pati

» Atstovus. Kada Belgi- 

į|< demokratinės katalikų 

įpta tarpe kilo nesutikimų, 

įtfie <grese katalikų susi- 

i«»yipu ir pavojumi netek- 
njįtovauiamos rolės Bel-

i-- ■ /
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Malke
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Spauda yra viena rtlpriaurią vi- 
raomenie auklėjimo priemonių: ji 
barsto žmonią tarpe gyvybės ar 
«MAm 
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(Tęsinys)

> 1) L. R. K. S. A. gyvuojantis jau 44 metus,

daug nudirbęs katalikų veikimo dirvoje. Jis su

jungė katalikus į vieną didžiulę vienetą; praleido 

daug audrų—ginčų su laisyamaniais saugoda

mas katalikiškus principus. Savo “Tautos Cen

tų Fondu” žymiai prisidėjo prie “Saulės,” “Ži

burio” ir “Ryto” draugijų stiprėjimo Lietuvo

je, Šv. Kazimiero vienuolijos ir Emigrantų Glo

bos Dr. ir K. Amerikoje. Savo centais šelpė 

nuo karo nukentėjusius. “Našlaičių Fondą?” 

ypatingai pridavė susivienijimui krikščioniškos 

dvasios. Sakyčiau, savo dideliu narių skąipių- 

mį ir nuveiktais darbais kaipo atskira organi

zacija suvaidino svarbiausią katalikų veikimo 

rolę išeivijoje. Ateityje ji gal dar daugiau,kata

likų idėjai pasidarbuoti dirbdama harmoningai 

su Federacija. Susivienijimas nėra vien biz

nio draugija, ji idėjinė, pašalpine ir kultūrinė 

organizacija. 15,000 narių ir milijoninis kapi

talas tai didelė jėga, trys šimtai kuopų tai trys 

šimtai katalikiško veikimo vienetų, išsįąklą^žiu- 

sių po visas lietuviškas kolonijas. Kųopo? prį- 

klausydainos prie Federacijos yra kontakte su 

katalikiška visuomene. Kojėl dauguma dvasi; 

ninkai prisirašę? Kodėl pąrapijinės svetainės 

nemokamai naudojamos? Kodėl katalikai inte

resuojas . susivi *' - - - * - -
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Visi me? mindom žąmę
Ir hrąidom jos purvus kasdien; ' 

Gyvent dar niekam peųubodo -7 

Tat džiaugtis turime išvien |

Gamtoje laimūs, turtų yra, 
Liękį^ta? ir 

Laimingas tąg kam šįrjis

- ___ Ramioj sįęI..

. Geriems žmonėms sąulutė šviečia 

Ir vidury tamsios nįktiesj „

’ Nes viltis kilt augštybėn kviečia, 

prie grožėsfjaimės, ateities!..

Nedaug rįnktipių tarp daugybės... 

Bet jie ;ippms laimes skins takus!

'■ 1 Išves iš vargo prie šviesybės,

; Mumis ir mū^ų gal vaikus... 
t . ' ’ ' ’ " A.J.
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Žfljogtujs dvaaįps gyvenimas se

nimo. Kaip žmogaus ktaas, negan- 
damu m&to, menkėja, nyksta ir 
miršti, P** mepk6J|l> —■

W» M MR11 “^rto skaitymą
ply^inųk-ryeyenargas.

ro esmė nedslriria nao kfino gyte- 

danuu mateo, menkėja, nyksta ir 

nyksta ir miršta žmogus dvasia, 

t

pas, sodalicijas, skąutuą, mokyklas- Šie tik įran

kiai jaunuolius auklėti. Reikalinga >nereliginė 

organiząęiją skleidi krikščionišką sėklą. Reli

ginėje draugijėlėje, tįęąa, likimas

nai v^rpmas ręligijiniais praktikais. Bet vieša

me gyvenime kontakto įsu pasauliu turime Lię- . > 

tavos Vyčių organizaciją. Jungkimę visas reli

gines draugijas į Lietuvos Vyčius. Reikia raus- 

ti iš gėdos, kad vos keletas tūkstančių jaunuolių r 

iš šimto tūkstančio suorganizuoti Ko tai trūks- 

tą. mūsų jaunuomenei, ji nesilipdo, ji atšalus, 

atžągą^ęlyė. ,Rpt nėra tai ganėtinas išsiteisini- 

niąs raukas nuleisti ir ją apleisti." Tik to ir sie

kia katalikų akciją — kliudančias priežastis ša- *7^ 

lintį įr skięplnti veiklumą, susidomėjimą. Jei riį 

atsiranda Vyčųimg priešininkų, lai parodo savo 

geras intencijas kurdami naują organizaciją.

Vyčtai su 100 kuopų, 4J)00 purių, dvisavai 

tiniu iliustruotu “Vytimi” dirbdami Federaci

joje gali tikėtis koopęracijos iš katalikų inteli-. j 

gentų ir organizacijų pusės. -

. || L. D. Sąjunga kooperatyvė sąjunga tai-1* 
M tai en<4kW9»^«l»> 

lizmą ir bedievybę, platina kooperacijoi id<‘ 
Katalikai darbininkai priklauso prie į 

ftijų, šuiiivienjimų, sąjungų ir. bet pąiH 

Orinė įtaka j’ra didelė. SgripajinU ąu 

niška tociale pasauliąžUrą įr ją $ 
“ — - - — - “■ “ - - •

ą1 ■ ==========g====WWgga53KSSWgaWF=P8Sg^
nenorį jį valdyti ar kištis į vidujinius reikalus, j parapijose turime eborns, Šv. Vardo kuo-
r==

EĮį >

Federacija pageidauja, kad susi vieni j ipias ben

dradarbiautų su kitomis idėjinėmis—kultūrinė

mis organizacijomis stiprinant katalikybę bei 

skleidžiant pasaulionių apaštalystės idėjų,rr 
katalikų veikimų. .

2) Moterys visur ir yisuOmet yra gyvos ka

talikų akcijoje. A. L. R. K- Moterų Sąjunga 

turėdama apie 3,000 narių, $42,000 dol. kapitalo 

ir savąjį laikraštį “Moterų ZHnyą” yra stipri 

pajėga Federacijoje, ^iiairiųkixppįs, paskaito

mis, kuinais, (pašalpomis ir pomirtinėmis) jos 

aktualiai kovoja prieškrikščioniškas madas, iš

tvirkimą, divorsus ir k. Moterų Sąjungą kata

likai privalėtų daugiau branginti ir remti. Kiek

viena pavyzdinga katalikė nusidėtų savo pasau- 

liožiūrai pesirašydama į Sąjungą. Mųterys vi

suose amžiuose pasižymėjo veiklumu. Jos arty- 

miausia surištos su šeima, mokykla. Jps auklė

jimas daug reiškia tautai ir bažnyčiai Federa

cija ir Sąjunga begaliai prisideda prie katalikų 

veikimo artymai darbuodamiesi. Jos kuopos tai 

katalikų akcijos

3) Lietuvos Vyčiui — katalikų akcijos rū

pesnis. Koks jaunimas — tokią tauta- Ištvir

kęs jąųnimaątai visuomenės vėžys. Nėra prakil

nesnės misijos, kaip jaunuomenę auklėti Dievo 

baimėje ir artvmo meilėje. Bet ši mūsų akcijos 
dalis labiausiai apleisti "Neieškau priežasčių. 

tam laįkcį wUiriu. Bet kur ieškosima 

apaštalų, jei ne jaunuoliuose, čia lį R. K. S. 

lį W $ąj„ L/p.mpk^ėlrių, ppųfesijona-iktaiai 

lį, žpJŽHį visos visuomet darbas. Tik vieny- 

bėję dirbdami FedęraciinjA w dsjuiimųkijtyy

<

tam Uilcci neturiu. Bet kur ieškosima
■

• •

H

tį? skleisti įr įgyvendini 
iū šiais laikais ,tai si

L, D. 8. “Dalininke 
atlieka šį apaštalyatte

i*r L. D-S. nariu# Ji
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įvyks

RENGĖJAI

KAIP AT8IRAD0 EUROPOJ
RAUDONAS MEDIS

Taigi šis koncertas bus pirmas šiame sezone. Programas įyairųs 
ir turiningas, Verta pasiklausyti. '*

u ffl ASO NAUJAS SlfflTBffl I

MAŽAS ATKIRTO DIDELIAM
Teisme\ susiginčijo du advoka

tai, vienas didelis, o kitas mažas. 
Didysis supykęs ir sako mažąjam:

— Tu nusiramink, nes aš tave i 
kišenę įsikišiu.

— Tai kišenėje turėsi daugiau 
proto, kaip galvoje, — atkirto ma
ža®. “Ck.”

PRIETARINGŲ žMONlfc

Daug yra žmonių, kurie 13 
laiko nelaiminga skaitline— 
“velnio tuzinu.” paraus vo
kiečių. lakūnas Foefcr, pa
skirtas vądoyauti lėktuvui

Dainuos didžiulis Šy. Petro parėpi jos choras, p. M, Karbauskui 
vadovaujant. Duetai: A. Krušas ir M. Mazgaliene iš Montello, Mass. 
dainuos keletą dainelių. Jiedu dainuos ir solo. J. Antanėlis ir A. Bal- 
trušiūnas, vietiniai. P-lės M. Gribaitė, A. Stoškįutė iš Woreestęr, 
A. Kąspąyaitė iš Nopwood įr A. Meškauskaitė dainuos solo. P~£Ė Q. 
KATKAU SKAITĖ, Lietuvos Operos artistė, daug kartų dainavus 
ppr radio ir didesniuose mūsų parengimuose ir kitątaučįų_kpnęęi,tuo- 
se, dainuos keliolika mūąų liaudies dainelių ir operptįškų Veikalų. Ji 
gal būt vTa vienintėlė lietuvaitė kontralto dainininkė Amerikoje. Sek
madieniais ji gieda šv. Juozapo Katedroje, Hartford, Conn.

’• J^ilietu. kaiųos i50c., 75c. ir $l.pQ.. Jų galima gauti pas DDS. 1 kp. 
Uąriųs, p. K Šįdląusko aptiekoj ir f‘Pąrbipįpkp” administracijoj.

GAVO PAPEIKIMĄ
— Tėve, dėl tavęs mane šian

dien mokytojas išbarė.
— Na?
—-Ar pameni. kaip aš tavęs 

klausiau, kas tai yra milijonas?
— Pamenu.
— Žinai, tėve, pasirodo, kad 

netiesa, kaip tu sakei, kad milijo
nas, tai “didelis daiktas.”

Kauno “V-bė”

visuomenėj, o iš čia 
jo ir Europos žemynan. Rau
donojo medžio baldai yra |a 
bai brangūs. “Tr/

šiandien inteligentų tarpe 
viena nuomoj -

“ŽIDINYS"
Prof. Dr. V. Mykolaiao-Pūfl»Q?<aų 
jamas literattrroa, mokslo,
Ir akadėmlškojo gyveninio nHMtW 
mėnesinis žurnalas yfr* čMMM 
rimSansias, Įdomiausiai ir 
prasttavtnusfam žmogui' fjnįūgMįĮ 
lietuviu žurnalas. Todėl vW MMI 
t» užsisakyti “židinį."

“židinio" kaina Lietuvoj^ jįĮjįįjj 
pusm. 20 IL; Amerikoje 
pusmečio! $2.50. • — -fe- rrSį

Adr.: "židinys," Kmdm.

pėrė- vino žemes ir pavadino tų 
kraštą “Kanada,” mat jie 
maųe, kad tais šaukiančiais 
žodžiais vietiniai norėję 
jiems pasakyti to krašto var
dą.

Taip pasiliko tuo pačiu 
y ardu ^Kanada” iki šiai 
dienai.

Kauno “Darbininkas”

Vienas iš gražiausių bran- si į stalių Wallastoną,-pra  ̂
giųjų medžių yra raudonas šydamas padaryti jam-i§ tų 
medis, kuris yra įvairių rū
šių. Raudonas medis pasižy
mi savo kietumu ir stipru
mu, puikiai išlaiko oro at
mainas, karštį ir šaltį, duo
dasi gerai poliruojamas ir 
niekad nėra vabzdžių puola
mas. Jo tėvynė yra vakarų 
Indija, bet jis auga taip pat 
ir anglų rytų Indijoj ir Afri
koj. Europoj raudonas me
dis pirmą kartą pasirodė 
XVIII a. pradžioj. Jį atga-* 
beno Londoųtn laivo kapito
nas Gibbons, bet naudojo jį 
tik kaip balastą: Londope 
kapitonas medžius atidavė 
savo broliui gydytojui, Joirs 
norėjo juos sunaudoti staty
bai. Tačiau darbinikai rado

medžių dėžę. Bet įr fctdl 
pradžioj atsisakė dirbti 
medžio kietumo. Bet? gy 
tojas užsispyrė ir patarėm 
liui įsitaisyti stipresnius 
strumentus. Galų/galįc 
buvo padaryta irfclabftr 
siems patiko. Gydytojasd 
jau užsisakė sau rasoti 
stalą, kurį stalius irgi^te 
re. Stalas patiko gydjyi 
draugams, kurie stebėjos

• gražia spalva, politūra 
stiprumu. Stalį.jįĮ^ 

į Bukingamo hercogienė,' 
) taip pat užsimanėj&jn# 

lo. Gydytojas jid^M 

dalį raudonojo medžio, 
hercogienės baldai vii; rad* fYAtilpšądus, pasirodė 
donojo medžio papuro Migiu dingą, j

wtu>v Bfflumi#, tolute vh.ium, jVįį

■aido Bnrew»in>.>o4»te ~-l,Mitį .£
BJKnpUH. ląo&te virfellate_____ —k

wį»^»a«i»į. ■ J?

P-L£ MARGARETA GRIBAITĖ iš Cambridge, Mass,

KAIP KANAPĄ GĄyO SAVO
VARDĄ

Ispanų avantiūristas Caboi 
ieškodamas aukso priplaukė 
Kanados pakraštį, labai nir- 
stebo radęs su sayo draugais 
visiškai neapdirbtą ir nepel
ningą kraštą..

Vietiniai gyventojai girdė
jo juos dažnai kartpjąnt Žo
džius; ^Ąkapada’’ (-čia nie
ko nępelnysiių). Vietiniai 
}abai nudžiugo pąmątę ją^- 
niečius, grįžtamus į. sayo jai- [DOK jo kelionėj per Ątlan- 
vus ir išplaukiančius ątgąj. tą, atsilakė skristi, jei lek- 

1548 nų kai prąpęūzų ko- turo leidimų numeris 1930 
lobistai atvyko į Kanadą, nebūsiąs pakeistas. Mat, A 
Carterio vedami, vietiniai 9 ir 3 sudaro nelaimingą 

i sutiko
kąnają.” . Ęri viltį#, M reįkala&ihą * patenkinti įr 
šiais žodžiais jie nurysią skaidmą W Pakeis 1929.

' klai- Kalbama, kad “velnio tori- dingą, nes prancnaai pawa-]no” ypač yengiij lakūnai.
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kS GIRDĖTI . LIE*1 
KOLONIJOSE

RTFORD, CONN.
6-tos kuopos Įnešimai

t visų metų būtų apyskai- 
įtro prisiųsta kuopoms.
I būtų suorganizuotas be- 
ondas.
d Centro valdyba rašytų 
•ganė prieš seimą.
L būtų iš kiekvieno apskri- 
kta po vieną atstovą.
3. Vadas Kun. J. Ambotas 
n. Stasys L. Srupša 
tininkas Joe J. Bernotą.

EMHURST, PA.
lūžio 17-tą dieną, nuo pat 
•adėjo rinktis skaitlingos 
žmonių Į Seserų Apvilktu- 
^rofesijos Iškilmes.
trečią valandą po pietų iš- 
jrasdėjo ir žmonių didžiau- 
ritlius susirinko, kokio iki 
nebuvo, netik iš apylinkės, 
š,kana tolimų vietų daly
tose iškilmėse.
įdedant iškilmėms, gerb. 
i Miliauskas iš Wanamie, 
jai gražiais žodžiais išreiš- 
sr tai didelis turtas yra vie- 
as pašaukimas. Užsibaigus 
dui, priėjo prie altoriaus 
os jaunos mergaitės, baltais 
apvilktos ir atsiklaupda- 

•ie Viešpaties altoriaus, at- 
o §Į apgavmgą pasaulį pri- 
os šventąjį abitą Jėzaus 
žinoto Seserų. Po to dvyli- 
jukių su baltais velionais ir 
vainikais ant galvų prisiar- 
rie'Kryžiaus nusiėmė savo 
vainikus ir palikusios prie 
kojų, prisiartino prie alto- 

eur Didž. Gerb. Pralotas su- 
jrofesiją ir uždėjo erškėčių 

ant galvos ir kryžių ant 
Pažvelgus Į šitą reginį kiek- 

1 buvo .didis džiaugsmas tuo 
gilus gailestis, ypatingai 

.tėveliams, kurie matė savo

■Noriutė, nuo So-

Darbininkas,

—— PACIFIC HEALTH ORE
—_______ ~ Pradėjimas šio minernliško

■ šaltinio suteikė namuose stebė-
- ■ tinus rezultatus pagydyme Re-

■ matizmo, (laso, skausmų vidu-
■ riuose, Diabetes. Eczma, Neuri- 
| tis ir daug kitų ligų. Health 
I Ore nėra vaistai bet tyras gam-

77 W tiškas mineralas. Sutaisytas
* • savo namuose. Parduodama su 

'lu kad pinigai grąžinami jeigu nepatenkintas. 

I platesniu informacijų adresuokit PACIFIC 
*ALTH ORE CO., 4329 Broadioay, New York 
a vietiniai gali kreiptis pas M. Dusevičiutę, 366 
9ddway, South Boston, Ifass.

Vienuolio sodvbo-

' Kaip didesmose, taip ir inažes- 
niose kolionijose yra Įvairių įvy
kių. ^Rugsėjo 8 d. lėkdamas orlai
vis iš New Yorko užsidegė ir nu
krito ant vieno* ūkininko fanuos.

Lakūnai išsigelbėjo, bet nemažai 
nukentėjo — apdegė. Gyvybei pa
vojaus nėra.

v Automobilių nelaimė

Šio miestelio raštininkas važiuo
damas automobiliu susimušė su ki
tu. Abu karai ir žmonės gerokai 
nukentėjo. Kitas apie 20 pėdu 
nuriedėjo Į upę. Draiveris išliko 
sveikas, bet užsimokėjo bausmę, 
nes brekai buvo prastų

Apie rugsėjo 13 d. buvo taip 
karšta, kad nėt vaisiniai medžiai 
pradėjo žydėti. Alėto KriiščRln'o 
sode obelys žydi antrą kartą.- Per- 
tikrinimui prisiunčia redakcijai 
naujų žiedų. (Gavome. Red.).

Rugsėjo 16 d. praūžė didelė au
dra su lietumi ir ledais. Padarė 
daug nuostolių.

P F#. W
Anykščiuose neseniai pa

sitaikė dideli atlaidai. J juos 
suplaukė didelės minios žmo
nių, gausingas būrys kuni
gų, na, ir jaunųjų klierikų. 
Ypač šie pastarieji mėgsta 
viskuo interesuotis.

— Einam apžiūrėti Anyk- 
ščių, — pasiūlė jų vienas.

— Einam, einam, — pri
tarė kiti.

Susidarėm viso devyni ir 
sutarėm pirmiausia aplan
kyti vysk. Baranausko klė
telę, kuri yra anapus Šven- 
tosios upės, rašytojo A. Žu
kausko
je. Vienas vietinių imasi va
dovauti. . "

Susiradom p. Vienuolį ir 
jį apsupę nuėjom prie klėte
lės. ... -

Mes jam bėrėme klausi
mus :

— Kaip sena ši klėtelė?
— Štai, viršuj durų iš

pjaustyti paties vyskupo tė
velio 1826 metai, tat klėtelė- 
turi per: 100 metų. Ją pa
statė vyskupo tėvelis dar gy
vendamas ^Jurzdike, t. y. 
Anykščių prįemiesty. Pas
kui persikėlus. jiems gyven
ti čionai, klėtelė taip pat bu
vo pernešta. Joje pats vvs- 
kūpąs, dar eidamas mokslus, 

i praleisdavo atostogas, joje 
!■ skaitydavo^-rašydavo ir ilsė

davosi. Čia jis atostogų me
tu parašė ir. sąvo “ Anykščių

• Šilelį.”.

Lietuvą matysi skaitydamas KA- 
talikų Veikimo ftitro leidžiamą 
savaitraitĮ

- r - t < •

r-* Šio kryžiaus istorija 
labai įdomi. Jis priklausė 
mylimausiam vysk. Bara
nausko draugui kun. Kle
mensui Kairiui poetui, ku
ris buvo ištremtas Sibiran. 
Prie šio kryžiaus ištrėmime 
jis praleisdavo maldos ir 
skausmingų pergyvenimų 
valandas. Prieš mirdamas 
parašė testamentą, ir šį vie
nintelį ir brangiausią savo 
turtą užrašė vysk. Baranaus
kui, Kadangi testamentas 
atsakė visiems formalu
mams, tai rusų valdžia šį pa
likimą — kryžių ir pristatė 
iš Sibiro vysk. Baranauskui.

— O ši lazda, — kalbėjo 
toliau rašytojas, ištraukda
mas iš aruodo kertės dailiai 
išpiaustytą lazdą, ’— yra a- 
nykštiečio rašytojo J ono 
Biliūno, kurio giminės šiam 
muziejėliui ją padovanojo. 
Tai tą pati lazdą, kurią ra
šytojas aprašo savo raštuo
se;

?
— Šis eilinderis yra paties 

vyskupo. Jis juo dėvėjo stu
dijuodamas Munchene. »Ma ; 
tais laikais,buvusi mada jais 
dėvėti.

? Nu* 
stebom: pasirodo, kad čia e- 
sama ne tuščios klętelės, bet 
tikro muziejėlio. Čia įvairūs 
daiktai, ankštai susiję su 
tuo garbinguoju asmeniu, į- 
vairios iškasenos ir radiniai, 
rasti šioje apylinkėje ir d. k.

. p
Garbus rašytojas paeiliui 

aiškino, o mes statėme įvai
rius klausimus ir balsiai 
reiškėme savo nuostabą.

— Ką turi bendro šie raš
tai su vysk. Baranausku? — 
rodydamas užverstą staliu
ką paklausė vienas mūsų.

— Tai jo keletas laiškų, 
kuriuos užkritusius po grin
dimis aš radau, vienas kitas 
jo skaitytas veikalas su už
rašu “Ex libris A. Bara- 
nowski,” a. a. poeto M. Gus
taičio prisiųstas šapirogra
fuotas jo Šv. Rašto N. T. 
vertimas, kurį vyskupu bū
damas jis išsiuntinėjęs savo 
vyskupijos kunigams'ir k. 
Ar matote, kokia puiki jo 
rašysena!
laiškus kalbėjo rašytojas.

— Šios medines žvakydės, 
bene paties vyskupo dary
tos? — paklausė kitas.

— O, ne. Jos darytos jo
i

draugų, su kuriais jis ganė, 
ir padovanotos jam jo pri
micijos dieną. Žiūrėkite, ko
kios charakteringos!
2' — Šios sofos, ^paveikslas, 

laikrodžiai, — kalbėjo jis to

liau, -r yra iš jo vyskupavi-

sklaidydamas

į* < ■
NBW HAVJKN, CONN. •

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki, 
i^as Įvyks sekmadieny, rugsėjo 28, 
; ' vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St» Kviečiame na
rius (es) ateiti.'Gera proga užsimo- 
aėti duokles. Valdyba

WATENBUBY, CONN.
Rugsėjo 28, 1 vai. po pietų Į- 

vvks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

dayton, omo
LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadieny, rugsėjo 28 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai 

Kuopos rašt. Z. Gudelis

O. BBOOkLYN, N. Y.
* * ■ * z a

Rugsėjo 28 d., tuoj po sumos į- 
yyks LDS. 10 kuopos susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite Įr savo draugus(es) pri
rašyti. Valdyba

mlenu Lietuvoje.
“Mūsų laikraštis” metama kaš

tuoja keturi litai, pnsei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o viste kitur nžaio- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—triguba 
brangiau.
. Adresas: Lietuva, Kateie, Lais
vės Alėja 81 Nr. “ltfitų Uikrai-

— Iškasenos ir radiniai 
juk, tur būt, ne paties vys
kupo rasti ?—pajuokavo vie
nas' mūsų, rodydamas an 
senobinės skrynios viršaus 
sudėstytas iškasenas.

— Žinoma. Tai Anykščių 
vidurinė^mokykĮo^ mokinių 
ir‘ šiaip žmonių radiniais. 
Jais susidomėjo ir Kauno 
mineralogai. Vienas jų ke
lis gabalus buvo paėmęs ir 
išsiuntęs tirti į vieną Vokie
tijos labaratoriją. — Paste
bėtinos šios senos monetos ir 
ypač šis žmogaus kiaušas, 
kurio kaktos kaulas yra ne
paprastai siauras. Žalvari
niai dalykai taip pat rasti 
šioje apylinkėje.

Daug dar buvo rodyta ir 
pasakota, tačiau viską 
smulkmeniškai skaitytojams 
sunku patiekti.

Baigę apžiūrėti pasidali
nome dar keliomis mintimis 
apie brangųjį vysk. Bara
nausko asmenį. Garbus ra
šytojas pastebėjo, kad vysk. 
Baranausko autoritetas y- 
pač dabar kyląs vokiečių 
mokslininkų tarpe. Juo da
bar susidomėta ne kaip ma
tematikių bet kaip lietuviu 
kalbininku.

Padėję savo parašus į tam 

tyčia patiektą knygą ir nuo

širdžiai padėkoję rašytojui 

A. Vienuoliui, apleidome 

klėtelę. Eidami namo apgai

lestavome, kad visuomenė 

pėr mažai žino apie šią gar

bingojo vysk. Baranausko 

klėtelę-muziejėlį, kuris dar 

ryškiau nušviestų to didžio

jo mūsų tautos vyro asmenį. 

Kartu džiaugėmės rašytoju 

A. Vienuoliu, kuris, kaip ar

timas vyskupo giminaitis ir 

jo auklėtinis, kelia savo gar

bingojo senelio ir visos tau

tos didvyrio vardą.

St. Aidulis 
(“Rytas11*) -

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
- Tčnd, atistojai, šeimininkai l

Jūs trokštate savo yaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirinaš tam darbas — tai Įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kaitis šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nelę: užsakyk jiems “ Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos Į- 

: domių skaitymčlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

^fik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
-Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams. z

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

BROOKLYN, N. Y. ' ''' 'SLDS. 12 kp. mėnesinis susirinki-, 
mas Įvyksyugsėjo 26 d.,.6:30 va-, "V 
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. S 
4th gatvių. .

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie e&te < 
skolingi. ‘ Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų > J 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba; '
_ — _ ----------------------—------ --- ------------------- ---- - --

LDS. CENTRO VALDYBA
Kun. K Urbonavičius, Dv. Vadas, 

36 St. George Street, 
Norivood, Mass.

VI. Paulauskas, Pirmininkas, 
263;Fayette Street, ! 

Loveli, Mass.* *
Kazys Tamulevičius, Vice-PirmM 

21 Fairfox Rd., 
Worcester, Mass.

Ant. F. Kneižys, Sekretorius, 
366 W. Broadway,

South Boston, Mass.
Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas, 

371 Portland Street, 
. Cambridge, Mass. * 

Kontrolės Komisija 
Kun. E. Gradeckis, . .

396 Church St., 
New Britain, Conn. 

Simonas Cibulskis,
24 E. Liberty Street, ' 

Waterbury, Conn. 
Antanas’O. Avižinis,

132 Douglas Avė., 
Providence, R. L 

Literatinė Komisija 
Kun. K Urbonavičius,

36 St. George St.,

•: z
A d r e s a s : “žvaigždutės” 

Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai.

Prenumeratos kaina: metams $2.00, 
pusmečiui $1.00; moksleiviams me
tą žurnalą savo besimokantiems val
kams. Tuo suteiksite jiems džiaugs
imus $1.00, pusmečiui 50c.

“Ateitis” {domi ir nemoksleivtams. 
jeigu Tie nepasistengs lSauklttl juos 
Dievo.baimėje, išlavinti juos Ir įduoti 
jiems ginklą prieš {vairius gyvenimo 
teavojus. Pavojingiausi žmonių prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojlmaa. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besimokfnsnčfal jaunuome
nei. Geriaiuiaf betimoMnančio jauni- 
mo drauffat ir vadat mokylclot tuole y- 
ra jau dvideiimtt metų leidliamat "ka
talikų molctleivių iMnetinie žurnalas 
mo, o sau pele&gvinsite sunkią auklėji
mo naštą.

“Ateitis.” '
Tivai ir motiaoa. nepagailėkite 10 lt 

metams (5 lt pusmečiai ir išrašykite 
Adr. "AteitM,” Kaunas, Laisvės AL 8.

Montello, Mass.
Kun. F. A. Virmauskis,

50 West 6th Street,
South Boston, Mass

Kun. F. J. Juškaitis,
432 Windsor-St., 

Cambridge, Mass. 
Kun. F. W. Strakauskas,

151 Rogers Street,
Lowell, Mass.

Atstovas A. L. R. K. Federacijos
Tarybon

Antanas O. Avižinis,
132 Douglas Avė.,

Providence, B. L

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

nori Žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote

rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR

VAI’* o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

visą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri

kos'lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- 

iftaS Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 

tuaįi&is moterų klausimais, Sale žinių iš viso pa- 

šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky

riai : 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na

mų Ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky

rius ir kiti. r

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra, toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
it "MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotnvon.

Užsakymus siųskite Šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA 

93M W. 24 Širsti,
M

v .«



Proxy

čiuj 65 užsiregistravo. Pageidau-

>

Gird.
u

L
«. ■}

Putpelė

5

ir

Spėri.

4

t

Y

*

-f

-<

24'Thomas Pįrk^ So. Boston, Mass.

92 Savyer Ava, Dorchester; Mass.
— Kazys Rusteika,

SMULKIOS iW4S
Rugsėjo 20 d. mirė miešto ligo-

jts pafs? mano, kad’^Ž 
bus sveikas.

Taigi programas bus turinin
gas ir įvąipis.

Prašome (įrą^ęĮiH F ^uopų tą 
flieną nedaryti jqįįų parengimų.

/L Į,. R. į. Fedęrącijos Įt, A-

NAUDINGI PATARIMAI
■ ■ ' .. t

ĮW |#ų »*tų

Elghth SL, SO. Boston, Mana.
4 —taa StantaUutė,/

Joston, Maaa

Lietuvis Dantistai " :

DR. S, A, GALVARISKĮ
• (GalinauskaS) > ■

« Broadway, So. Boston 
80; Boston 2309

Oflras ųtdąras nuo 19 iki 13 y»L 
ryto, nuo 1^0 iki 5:80 po pteftt 
huo 6 i£l 9 vakare, šventą dfegf 

pagal susitarimą
•a.' . -■■■.-■=  —-n

SUSIRGO GRIGANAVIČIUS 
šeštadieny, rugsėjo 20 d. Stasiui 

priganavjeiui padaryta tonsilų o-
5in- 

ian ątrasti vn£

MOKSLO METAMS 
BRASIDEDANT

Mokslp metų pradžia jąu atėjo. 
Pąggglią jaunuoliu važiuoją į jąo- 
kyklas. Bet svarbu yra prisiminti

to kat
Jneslo, 
ij sve-

įkaisto

FTtoinune, tai y??* I ugnies ąpie 3 ar 4 valandas. x Ru- 
rogą 'yra mįįsų dgąįs: cųk rus tinkamesnis, negu

baltasis, kurį reikia įdėti kada

4

iVIETPOlSiŽINIOS
v ' / J

" •'c *• t , 'r ? < . • i ' r ■ * '5“ - - • >

VytaH10 «- 
ff fcyiMį <. B-- B»-

SR Šveųčįąushj- J- 
tuomet buvo lmĮcspiąus ūpo |r iųą- 
lpniąi priėmė lietuvius kunigus. 
Noriai riUąĮ4$ bekylu cel^rącijai 
katedrą spalių 12 d. 4 vai. po pie 
tų ir apsiėmė suteikti palaiminimą 
su Šyenčiąusįą.

Čia lietuviai daug gavo. Su karr 
dinolu prieky, jeigut tik sugebės? 
jie galės publikuotis gerai. ~ ’

Pamokslą, girdėtis sakys didelių 
pamokslininkas Tėvas Petraųskąs 
Marijonus.

Camhri^gps, ĮĮĮpptelįg, ifyrnoo- 
do ir Bostono parodninkai ruošia
si.

_ Kad giesmės katedroje ir dainos 
salėję kuogeriausiai pąvyktų gar
sus muzikas Žilęyieįus įš ĖUzabetb, 
N. J. padeda vargoninkams tvar
kyti chprus. Su tokiais pamatais 
iąrodo kad Bostono apylinkės ąp- 
vaikščiojimas lietuvių garbei bU8 
visai didelis.

/
. t ;

SilitrSfc.S9.W9fc
• -• •, 

fradšs stfe§pĮ0ti kpx|Wt

jąp ^ie ^rrą ^ęliohkog pėnesių, pet 
•ir metų.. Kunigai jfeiąs ąUkįną 
bažnyčios mokslą kr&štyti vaikus 
tuoj jieftš ažOžtetii V»»IP 
kriiątą virš 3 nųodž-
mįnga: Ret lietuviai tžvąi 
nepaklauso. Ąaajig^ yąir
kąį labai veripa per krikštą Įr dra
skosi. Tai girdau, kad streikui 
šią kūmai, nes tokių vaikų ųebenu-

' ' S«P-

ros. Grūšios tori būtužtektiaai 
pxteL<d«»^ RSMĮ ir

ta MM? i 
jus truputį vandepą, |f tpį 
kpr 
roilPA Wi fiėR
ką ąnt fctekvtaRM ta H*
rihti dkF iM 4W

valaųdų- Syįeątaą teda tep j>ĮHi 
jau užtektinai tirątas: ?ruj»^ 
jiitrinftš kky# 4M>» 
no, ta Įeitų 
boti gprri įmaišyta, fcol dar karš
tąs. Pąs^ųį sųpįitį į kąrate?
kas ir vėl vįriptj pąpašiąi k.4ip 
buvo daromo sų ritasta

Peirikų (peach) sriestas
Sudėti persikus į aktinį gur

bą ir ppprĮštį į verdantį vandenį 
kftl jų lupęBPS WĮsilW§- 
kųi įniršti į šaltą vandenį, ir Įų: 
penus lengvai nusilupa. Gerai pri
nokusieji ir petprintiejĮ priaugu
sių prie minkštintų kąųlųkų yrą 
gerįąųąi. Sugrūsti vąirius ir virti

"•'T- '' z? •

į * < SĄJM
?AĄAĮBpiBB DRAUGI 

VALDYBA
Pirmininkas i— V. T. Savickas,

451 E. Seventh St, So.

Pr<?t Raitininkas — V.
40 Marine Rd., So. Be 

F1q. Raštininkas — D. ,
62 Anąms St, Dorchėstor, Masą ■- 

Kasteri us P. KJfiponis,
266’Bolton St, So. Boston, MftiUk 

Tvarkdaris — J. L^člnskas, .
141 Boą’en St, So. Boston, Masą 

Draugija laiko susirinkimus kąs antri 
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7.-UI 
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainėj 
Fifth St, So. Boston, Masą

vartoti, sįigų &Blrt$ai MPfei- 
vartoti 4|ųgMta| WW-
indėti dangtšiuose vaškuotos po- 
pieroš T«š virinimą? yr$ 
kad ap^Hguti njm peiesių, ig gedi- 
md nbnrita rinMito, ii užima ^ieįą 
vaško, kuris dabar yrą brangus. 
Viri vairių sviestai luti būti pana
šiai sterilizuojami, bet jeigu te Jle- 
■galima daryti, tada reikia karštu 
vąškų Įr tųnmi
ji^'bųs ą^ųų^tį nug

Obuolių sviestas be giros.

Ateraą obųpfių svitas dažųai 
padaromas ir be giros. Ųžtektinąį 

“ Vandens reikia pridėti prie nulup^
^unĮgasVirmaųskis garsindamas įj. siaustytų obuolių, tuomet 

Lįs, sripą stato vįsĮen^ bgSfcSta- pądąryą skystą obuolių sriubą, 
^amą už priedermę remti šeinio (pasali įšlengyo viriųti, ant mažos 

FHŠtataė? l?ad tą| ypa: ~ - - •'* - -
teta? 
profesionąląms, bĮznieriąms £ą; 
remti darbininkų organizaciją Įr 
jų ląjkraštį. Ragino atsilankyti, 
net į sesijas ir pasveikinti seimą.

SekipadĮenio vakare, sękiąadie- 
ninės ĮnqkykĮųų mų^ytajai skai
čiuj 65 užsiregistravo. Pageidau- 

ninėje pp sunkiai operacijai Eva jama jų daugiau. Laukiam jų ko- 
Zavarskieni-AlĮseričiąnė. Jos lai? daugiausia kūą sekmadienį. 
Jojimas su mišiomis iš šv. Petro B?P-

JB9feW. ?’
ya'gan mažai, vaikvrarnu yja TA

^ngia jaunųą yąjĮŠKte i «¥¥ppi- 
W ¥«F^itėpą jp Šv. Kaąųnie- 
ro Akademiją Clucagn, IR. Ap- 
lįnk Bostoną ipes turime katalikiš
kų aukštųjų mokyklų. Mergaitėms 
Šo. Bogtppe yrą Nąąaretįj, St. 
Augustinas įr SL Petev s& Paul. 
Vaikinams yra Boąton College 
Ęigįi Scbopl kprią Veda TėyąĮ #6- 
zuitai ir taipgi Boston College. 
Jąd yisięms jąųnųoĮĮąmą pataria
me lankyti katalikiškas mokyklas, 

‘ nes patyrimas parędp, kad vįąi ku
rie yra baigę katalikiškas mokyk
las yrą nąudiųgi žmpųgs visuome
nei.

BHRft
Elena Lpyinaįt^ 41 Wo°^ Avė., 

Mattapan, Mass. kuri mokinosi ant 
vienuolių vos 21 metų būdama pa
simirė nigs. 15 d. Jos iškilmingas 
laidojimas buvo Saldžiausios Šir
dies bažnyčioje, Roslindale, Mass. 
Elena buvusi Įkaitusi kuomet val
gė vaisių žalių daug ir gėrė šalto 
vandens. Suskaudo pirma viduriai. 
Po'tam puolė uždegimas smegenų. 
Dešimts dienų sunkiai pakentėju- 
gi pasimirė prie geriausios daktarų 
storonės.

/• v

T
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VALDYBĄ ADĘE8ĄĮ
• t 1880 M. ,

Pirmininkas — Antanas Macejunaą 
450 E. Seventh SU 80. Boston, Maaa 

v«"*-plnn. — Povilas žirolis,
4 B. SL So. IfaM.

1. Mėsa

l ■ .

Nors dėjimaą į (Įėžęą (.capnįųg) 
ir džiovinimas vaisių yra geriau
siai visų žinomas, tačiau iš vairių 
galima padaryti ir kitų dalykų, 
kurie pravartu žiemos laike tune-
J

išmesti ant niekų bet tiek kiek tfc 
galima panaudoti darant vaisinį 
ąviestą. Jį dirbant, nors ir pagei- 
dąųjąmą turėti geriausių vaisių/ 
tačiau galima pasekmingai vartoti 
ir sveikąsias dalis sugedusiųjų.

sų jįę nėra pernešti per drątįą| 
sietelį. * Tokios rūšies pbųpliųs tek 
kįą ąuvąp tptj garyinųĮ obuoliu sriu7 
bps> ir perkošti prieš sugĮąišant ąg

.... . ... . .............
ti. Jokb, valgomtĮ vaisią obuoltas maiJo

su rSkšeiais, dedant trečdalį sal
džiųjų ir du trečdaliu rūkščiųjų. 
Perdaug prinokę obuoliai negiris-

3FENTO BBTRP IR POVILO 
• D^ VADYBĄ 

Pirmininkas — jonas L. Petrauskas.
24 "Thomas Perk So. Boston, Mass. 

Vlce-Plrmtoinkas—Juozas Jackevičius, 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika. 
*446 K 6th St, South Boston, Mass.

— - - Fin. m»S|ii)lnkay Jpnzas Guzevičlus,
be vandens. Ant kiekvienos vai-Į 27 Tampa St7 Mat tapant Mass. 
šių dalies dėti pusė tiek cukraus Iž^!rnlT — V^casy,K^'^U18’\r

Į 67 G Street Soutb Boston, Masą 
Tvarkdarį* — Petras Geležinis, 

14 Vinton St, South Boston, Mass. 
Draugijos susirlnkfaiai būna kas pirmą 

pe^diem kiekviena miesto 2 vai- 
po pistų, Parapijos salėj, 492 Eari 
Seventh SU ,8ų. Boston, Masą

U2TŲV. DUKTERĮ DWO> 
FO GLOBA MOTINOS BVA 

FĄLDiU
Pirmininke — Tekis AkmeMHeofi, 

63 G St, So. Bostop, Masą 
Vlito-Pitrilhlhkž — FfZalė&Ionė,

448 E. 74h ųu S9- Boąton, Mąsą 
Telepbone South Boston B422-R. '

,tinij ir jeigu juOs prisieitų vartoti,' 
reikia truputį uksuso indėti. Tiek 
uksuso dėti, kiek skonis reikalau
ja. Tiktai šviežia saldi gira ąrbą 

Suos pačius indus, kwie raudas 'sterilizuota turį Mt vartojama, 
beveik kfekuieueie uirtuvfje «H- i®01 Mik“ ,vlrinti> k»I I™8,5 brile' 

tą. Yra pageidaujatua, bet nėr bu- ®tP’iie j blękinps įą bpnaps 
tinai reikalinga, turėti paliyotą ar
ba ąlųmininį katilą, kuris būtų 
vien tik tam ir yąrtejamas. Kiti 
reikalingi ijųiąĮ XFa koštuvas, vie
linis sietas, grūstuvas, saikavimui 
puodeliai, peiliai ir skaurados.

Didelį geležiniai ar variniai ka
tilai, kurie būdavo seniau vartoja- 
mij dįrbapt obuolių sviestą lauke, 
daugely vietų Įr dabar tebęyąrį0' 
jąml

Obuolių sriegtas su pbuohae 
gira

Norą dabar obuolių sviestas ir nė
ra šioje šalyje taip plačiai varto
jamas, kaip seniau Į^ąd buvo, ta
čiau jis teĮjčrą gerui žįnpmąs. Nė
ra geręąpį0 bM# sųyartęti gerus 
obųpliųą ir sveikas dąlią sugedusių 
obuoliu, fcaįp padarytį Įš jų §yįeą- 
tą.

Nprs iš yįspkįų obuolių galima 
paįtaįytl gerą sviestą, bet geriau
siai pasiseka, jei geros rūšies o- 
buoliai yra vartojami ir jei jie ge
rai verda. Suv. Valstijų Agrikul
tūros Departamentas yra atradęs, 
kad vasariniai obuoliai tinki gerą 
sviesta daryti. ĘĮe|W pbųplių 

ir apie mokyklas, nes jų yra {vai- sviestas petaip gęęųi nusįseįa, jęįr
....

*♦ :' -■ ' - .  

k ____________ :________________

DĄB pfiL y¥m LAIMfiJIMO 
PRIEŠ LENKUS . . ~-a. _*» e e w ai : a>.5.- •

Kaip buvo rašyta, kad Vyčių 
baseball tymas sumušė miesto so
de Šv. Marijos Lenkų parapijos 
tymą iš West End rezultatu 7 to 
4 Vyčių naudai, tai teko sužinoti, 
kad šis lenkų tymas yra lenkų ty
mų lygos čampijopatą laimėjęs. 
Mat lenkai Bostone įr apylinkėje 
turi 8 baseball tymus, kurie per 
vasarą žaidė tarp savęs už čampi- 
įpnatą. Ir tą lenkų čampijonatą 
laimėjo Šv. Marįjps tymas kaipo 
tvirčiausis iš yisų. Na, P1 Lietuvos 
Yyčįąį pRĮ.ė ir be didelio vargo su
mušė tą lenkų pašlovintąjį, jų tvir- 
eiausį ir net čampijonatą laimėjusį 
tymą rezultatu 7 prieš lenkų 4. Tąį 
tuo -lietuviams didesnė garbė o 
lenkams nusiminimas.

Lietuviai:
'M Wf?»-

bus pas-

Kriečte, KOMITETASTRIJŲ DRAUGIJŲ

nes gal jau ils
__ W - » ■■■• _—

Įima ir yėiįąft sunaudoti darymui 
sviesto.

Nuluptus ir supiaustytus obuo
lius reikia išvirinti sykiu su gira, 
kad padarius obuolių sviestą vie
nų sykiu, arba pirmiau galima pa
daryti obuolių sriubą, kurią pas
kui išverdi sykiu su gira. Su kie
tais obuoliais pastarasis būdas pa
tartinas. Reikia tol virti kol gira 
ir obuoliai nebesiskiria, o tuomet 
atšalę sviestas bus tirštas, kaip ir 
gera obuolių sriuba. Tirštumą ga
lima nutaikinti po truputį jo atšal- 
dant.

Dažniausiai ima lygias dalis o- 
buolių ir giros kad padarius svies
tą kaip reikiant Kitu žodžiu, pen
kis. (5) galionus saldžios giroą rei
kią nuvirinti, kol lieka pustrečio 
(2|) galionų, o potem penkis ga- 
liouus suluptų ir sppįąustytų obup- 
lįų reikia pridėti prie giros ir yi-

Kad padarius gerą syįestą svąr- 
hų yrą i|gąĮ? ir pamąžų virinti 
(nnų 4 iki 6 valąflĄų) Įr dažnai 
maišytį.

^ęigų cukrus vartojaųlas, reikia 
l jį pridėti kada baigia virti. Koks 

syąrąs ant kiekvieną gąĮiofiP gerai 
y?a, bąt gaįĮmą dėtį daugio ar 

• mąžiąu, (arba yisai ųędėti) kaip 
kam tinką

Obuolių sviestas yrą paskąnin- 
' tąąįądedant pp gųsę įnkątuko 

mąĮtp einąmopo, gvazdikų (clovps) 
ir įygpĮanpiųį^ pipirų (aU spice8). 
^itpęs visus u^lkįą sudėtį Įr ąpmaĮ- 
syti kada ją# užbaigia'yįr|i

I Kol dąr karštas^ obuolių svies
tą reikia supilti į išvirint.as bon- 

» fritlF Baųąąįųs -fo- 
duą su gpyąis Į&tftalP* 
datfus, yęfcta dąr ąe&ųČiF YfflĄr 
ti: Pęrri. pAypžtas dąųgteltais su
dėtį piįnąs tata^aą ) Indą ĮptĮųt 

-apsemti, j- 
PUti Vandai ųždep^5 
ant Ugnies. pradĮtį fį 
nuo tada, Įę«dą 
pų 6 mfoutų ipt kiekvienos kvor
tos, 10 minutų ant kiekvieno pus- 
galiono, ir 15 minutų ant kiekvie-

JąigĮas virti. Cukrus kuris apsi
stoja ant dugno New Orleans siru
pą bačkos yrą labai geras. Svaro 
ąpt galiono užtenka, bet tas pri
guli nuo skonio, kaip ir cinamo
nas, kvepiantieji pipirai rr gvazdi
kai, kuriuos prideda sviestui išvi-

- v - " •

Obuoliu sviestas su ųo^ų 
. <grstimn 

į- u >

nio, gąlįffi# pridptį ją škystimo. 
Ant kiekvieno galiono nuluptų ir 
supjaustytų obuolių išvirtų ir'per- 
koŠtų, viena puėkvortė uogų skygr 
timo, vienas svaras rudojo cuk-;T1 , f . .. .-
raus, ir ketvįrta-dalis šaukštuko v^j* ?
druskos turi MU imrišylu. Viriu- Į*14*.Ę*’ j?W** 
ti^i»i«Wa,iFtera¥ivą|M. «TT-W*TI.^

7^--* J r f?- J* ••. tokio gilumo, kad žiemą šaltis bei

SSpa¥W ,r Uetąus 

teą snigti i I??Rkąs. 
tosfey? taip k#ip 4ąronią

Obuolių sviMtąs citišuMįtis

rinąs, apmprkti vandenyje įr Jąį- 
£>4#* JtaM A?1* ’vtaūuą 
ti
raįs nuluptų ir supiąųstytų obuo
lių. vienų valatidų, pridėti
tris svarus ęukraus, ’ir virinti dar 
pusantros valandos, kol nepasida
rys tirštas.' Supilti;,į bonkas kol 
karštąs įr virinti bonkas, panašiai 
kaip buvo daryta su obuolių svies
tu arba aplieti su karštu vašku.

Spalių 12 d. Naujos Anglijos 
lietuviai minės D. Vytauto 500 m. 
mirties sukaktuves. Paminėjimui 
šių syarbių mūsų tautai sukaktu
vių dalyvaus aštuoni parapijų cho
rai ir išpildys programą katedrcv 
je ir svetainėje. Programos turi
nys:

obuolių svies-

išlengvo virinti, ir dažnai maišyti, 
kol neąutirštėų. Qą|ijną kelis eie- 
lus persikus sykiu sų svįestu išvir
ti. Karštą sviestą sudėti į bonkas 
ir panašiai daryti, kaip sw obuoliu 
sviestu.

F.LĮ.S,

molinį puodą arba kokį nors kitą 
molini i»dą. Tąm Indui reikią tp- 
rėti sklandžiai uždenpąptį. dang
telį (taip pat Rpliųį). Į taip $&■ 
Tęngtą puodą pridėti šviežiai pri
skintų, švariai ir sausai nušluosty
tu agurkų, rąąkui sklandžiai puo
dą uždengti ir apipilti žemėmis. 
A»fc. ffriimą sudilti kąpeiu-
kąį kad b^tų^ęngvian ątrasti viir 
tą, kurioje padėti agurkai/ Agur
kus reikią parinkti syeikus ir pil
nai suaugusius. Į puodą reikia dė
ti tiek agurkų, kad būtų galima 
iš’karto sunaudoti. ■

Taip užkastus agurkus galima 
švįežiąįą išląįkyti metus.

IMtoiAė — ■rj-vi."-
106 West 6-tH 8t, So._____ _____

Trarkdarė — Ąu Mlzgirdlenė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Masa 

Kasos Globėja — E. JanpSoDteuč,
1428 Columbia Rd., So. Boston, Masa 

Draugiją safį)

7 vaL’ vakare, pobainytini 
tainėi.

VI»£1» draugijos reikalais
pas protokolą »»Otą

AV. K1KMW K K. BĘ-JGS 
VALBYBOS ADRESAI 

sdrminlnkas — j. Grubinakas,
W Pregcptt SL ^Įrtlte-; Mąąs.

Vicė^irmlplnkas'— ęM^dionls 
:n»Bow^£rsp. B<«oh; hh:

ptot Ra|tią|n^8—yinws Paplausta^, 
11B Bosren St, Sp. Boston, Mažą.

Fin. Ražtinlhkaš —• M. šėlklsi
256 & Niath St; So. Bąstop, Masą. 

Kasler’ius — F. Orendells,
Z&TW'. Fifth St, So. Boston, Masą 

Maršalka — 3. Zaikis,
'7 U'frifleld St?' So. Boston, Mass. 

Draugija'lalko susirinldinus kas antrą 
p^Iėįdienl Mekvlęno mėnesio Parapi
joj salėj. 492 'Ė. Seventh St, South 
Boston,* Mass.

- . . V' ■

|F. JONO RV. BĮ.- 
DR-JOS VALDYBĄ

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
36 Mt. Ida RA. Dorčhestžr, Masą.

Telėphone Cplum^ia 5431 
Vice-Pirmrninkas — J. L. ^?etr:^tti^dcaji, 

24 Thomąs Pk., So. Boafou, Mass. J 
Prot. BąStininkas — Jonas Glinėckls, ,;c, 

5 Tlioma8 Park, So. Boston, Masą. r' 
Fin. Rajfinlnkas — Mataš šeikia.

256 E. Niąth St, So. Boston, Masą 
Iždininkas — Andriejus Naudžiunasi *

885 E. Boad<fray, Sft. Boston, hįąąą 
Maršalka — Jonis Zalkts,

7 IrVInfigJd St, So. Boston, Masą. 
Drąugija laiko susirinkimus kas trėė 

nėdSldienj kiekvieno njėneįfo, 2 
po pietų, Parapijos salėj, 492 E. 7th. 
St, Sq. Boston, Mass. ’ ■

f . —r-

..'.kProf. Ą. tįganąfigiHM

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
prosramo Muzikos Konservatorijų, 

pajpofcps W
' kalboje.

759 Columbia Rd-, Dorcty 
Tel. Columbia 0176

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

OR.M.V.CASPES
(KASPARAVIČIUS

511 E. Broadwąy, So. Boston
Ofiso Valandos: J

liup 9 1^1 12 tylą Ir Mo 1:80 flef 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakarė. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldleniaia, tai .77'7^^-

.Taipffi nuimtu ii

latedrRj
Bendrų chorų1 programas: Mari

ja, Marija, skaisčiausia Leliją, 
Skubėk prie Kryžiaus — Sasnaus
ko, Sveika Mariją — iĮąųjąlįp.

Selėj
Lietuvos ir Amerikos himnai, 

Ęarvąlėli — 3ąsnaą§ko, Vilnius, 
Kur bėga Šešupe—Sasnaiisko, Vą- 
žįąvąų dieną, Tas ną brolis, Vytau
to maršas.

Dvi d&ini kiekvienas choras: 
Nashua: ? Ginkime šalį Lietuvos, 
BostonasBernužėli nesvoliok, U- 
lonai, Nonvoodasj Užgeso ąūšra, 
Leiskit į tėvypę, Cambridge: Solo 
ir duetas, Montello: Dzimdzi 
DrimdĄ ?, Lowellis: Duetai ir ete-

Tįkuųėe,. apylinkės
4rąų^o8,Įr frpppifc P*’
ipįpėjiĮpe ąu dfąąfįjų yčlįąvomis 
ir žąpkląią. Kyįęč|ąmi ir pavieniai 
a s m ę n ys. -

’ Bendriems chorams,' ksįp jąų 
buvo praę&iar vidAvaps konąpftnl 
torius J. Žilevičius M BUz«hąt|ų

Be chorų, bus įžymių svečių kal
bėtojų ir svečias pamokslininkas.

‘f..4fc)dg tage bailiu jūĮ, žj^pųes 
U>mko HlgžHma! * T>o itfflfflCT 
jis davė paUgfĮm» Yėj W 
įr pasidarė dideli tyla, žmonės 
gi stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai y- 
ra, kaį jąi jr ją ldąpso?” 
tMat. 8, 26-27).

PARBIOUMA
So. Bostone, 292 ir 294 W. 4th 

St., arti D SL, 2 atskiri B^ai. Vie
nas 7 kambarių SU maudynėj šil
tų vandeniu, gąząs ir yardas. Ant
ras su 6 kambarįąįs. Yra gasas, di
dėlis skiepas. Vjąkąs geram stpyy. 
Ęaina už riską -2,100, išlygom.' 
MR. KEENAN, 896 W- Proadiyay.

. r 
WuHW 

$ai g«4Hri| 
ii aariii ka'knda buvo 

ant žemės 
Bgai Aegą o mrim 
patikrina jo vertę. Duok ųš 
talanna štemdten. Tiktai po 
tetefitaiok '
BATCfiMa

COAL CORPAJY 
463 Broadway, 8outh

T
' ►

IgRENOAVQJIMUI 
KAMBARIAI 

“Parbininko” name 5 arba 

7 gražūs dideli ir šviestu 

ką^tjąriąį. Yja plektrą, gą- 

sa8, maudynės, skaĮbynės, 

duodama šiluma h janito- 

T1U8 pątarnąuja. Į)ėl plates

nį infounąciju kreipėtės j 

“Darbininko” Ądnnnįtrar 

eiją.

TeL So. Boston 2660

LIETUVIS DANTISTAS ’-'

1. L. KAPOČIUS
251 Broadway, Sonth Boston

(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, upp 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vaL dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 valu Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pėiril ąą 
tart| J.”

r
mMiwmi»mweimmm»wwH>wii

Tel. Porter 8789

PER 00 METU 
IŠMOKĖTI 

RLUMW0teHEATlNG
POW3RS MEHEGAN 0O„ 

M0 Broądvay
TeĮ Sk B. 4599 r- Mflton 6211

įĮFIIH "M VIHFF W
(REPŠYS) \ -.J

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7t-0 

881 Mass. Avė., arti Centrai 8ų« 
Cambridge, Mass.J, X

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR MAKS| '

D,», ZHEW
'flfMPB®? ta PM44gpopjĄ»

SW te U8 Oambridgt Street 
Cambridge, Mtts.'- 

Tatepton. Unlreraitr 83B1-W.
I

VIZITĄ J N
Ant Vietos ir ApyBnHj -

Atsilankyk, paraiyk arte 

sass 
val.ryta TėL Oapltot M* 
Apyllhrtj reikia susitartu 
atoa 5 dienom ltkalM.

aaiatuaM.

W4*»: AMraril 
dieniais ir MtaHe 
to, 2—O-Sva) 
nlala 10-11 Ūktai.
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D. L. K. Vytauto Didžio
jo New Yorko Apylinkių 
Komitetas pradėjęs Vytauto 
paminėjimą Carnegie Hali 
“Dainos Švente,” organiza- 
vęs oficialę ekskursiją Lie
tuvon, vykdydamas savo su
manymus,’ tęsia darbą to- 
Eau, būtent : rugsėjo m. 28 
d. Dexter Parke (Jamaica 
Avė ir 75th Str., Woodha- 
ven, L. I.) ruošia Vilniui 
Vaduoti Šventę. Vytautas 
savo laiku yra iš priešų Vil
nių pats, atvadavęs, tat jo 
metais pradedant, iki Vil
nius nebus atvaduotas, kas 
met apie tą laiką bus reiš
kiamas protestas prieš len
kus grobonius.
* Amerikos lietuviai savo 
tautos budriai seka ir vi
same kame širdingai remia, 
o ypač šiais metais, bet ypa
tingai kuomet lenkas kardą
ĘS 

8

uolat galando net visą Lie- 
iųvą pavergti net Vilnium 
benorėdamas pasitenkinti,

'.j*,'"; • •
šiandien siaučia ten suiru- 
tė. Šiandien Lenkija stovi 
ant kranto pražūties, nes jie 
patįs pradėjo savo kraują 

prasideda revoliuci
ja. Tat galimas daiktas, kad 

momente, kuomet mes 
sim Įrengiamą šven- 

į mūsų broliai jau Vilniun

■ ne tušti

as faktas! Kuomet Ten
iršta, tat mūsų pareiga 

v. išmuša dvyliką, vaduo-

Kad kuoaiškiausiai mo
mento svarbumą nupiešus, 
Komitetas yra pakvietęs sa
vo narius'kuo geriausiai tą 
reikalą žinančius — kleboną 
Pakalnį ir daktarą B< Veo*. 
čių, kad jie kuo aiškiausiai 
visa tai susirinkusiems ga
lėtų petstatyti. Apylinkių 
visi chorai suprasdami svar- 
bumą momento visi iki vie
nam k dalyvauja, o tai retas 
atsitikimas kad jų 500 susi
rinktų. Tikrai retas, nes iki 
šiol tokių chorų susispieti- 
mų dar mūsų apylinkė nėra 
mačiusi.

Tat pirmutinis tos rūšies 
paruošimas. Visi: seni, jau
ni, maži, moteryss, mergai
tės, vyrai, visi Vilniaus va
duoti. Pareiškime pasauliui 
glaudžiai susispietę vienon 
krūvon, kad “Mes be Vil
niaus nenurimsim! ’ ’ Kovosi
me visokiomis priemonėmis 
ir galimybėmis iki tol kol 
nebus Vilnius mūsų! ,

D. L. K. Vytauto New 
Yorko [Apylinkių

Sekretoriatas
———- 

BROOKLYN, N. Y.
IŠ PAN. ŠV. APREIŠKIMO 

PARAPIJOS
Mokyklos Eiga. Atsidarius mo 

kyklai ir prasidėjus reguliariai pa
mokoms, šiemet įvesta ir'lietuvių

barius, kuriuos žada išpuošti beį 
įrengti visu kuo jaunimo mėgiama 
bei patraukiama.

Apie kitas draugijas gal teks ki-» 
tą kartą paminėti, ypač* kai jos 
pasižymės kokiu nors veikimu.

Prie šios progos, dar norisi pri
minti apie Apreiškimo Mokyklos 
Alumniečius. Jų yra nutarta sek
madienyje, spalių 12 d^ prieš Co-S
lumbo Šventą, surengti nepapras
tą balių, su dovanomis už kostiu
mus, tai yra, už dailiausi, juokin
giausi ir ypatingiausį. Remtinas 
yra jų darbas, dėlto, kad toji drau
gijėlė dar nauja, susideda iš jaunų 
spėkų, mokinių užbaigusių mo
kyklą, keli metai atgal, ir, labiau
sia, kad jų tikslas yra pelną paau
koti Bažnyčios Vargonų Fondui 
Todėl, kas tik gyvas, teįsitėmija,. 
kad spalių 12 d. niekur kitur kaip 
į Apreiškimo Alumniečių balių, 
dar-gi, tegul visi jau ruošiasi sau 
kostiumus, kad laimėjus dovanas.

P^beitis

■ -----— i '
BROOKLYN, N. Y.

Kas žingeidauja vyskupijos se
minarijos statyba, istorija ir jos 
dabrtiniu stoviu, galės ateinantį 
nedėldienį susipažindinti nusipir
kę prie bažnyčios laikraštį (anglų 
kalbos) The Tablet. Tame leidi
nyje bus visas aprašymas su įvai
riais paveikslais. Šiai seminarijai 
lietuvių parapijos Brooklyne iš
mokėjo uždėtą ašesmentą viso 
6500 doL Seminarija berods kai
nuos į du milijonu dolerių. Joje 
šįmet mokinasi 3 mūsų jaunikai- 
ciai. :

Kun. P. Lekešis vyks seiman?

Girdėti, kad kun. Pins Lekešis, 
Apreįškimo par. vikaras, važiuos 
taipgi į L. D. S. seimą. Gerb. dva
siškis akyvai seka lietuvių socialį 
veikimą.„ •

Spaudos komisijos žiniai

J.
i rugsėjo mėn: 11 d;, 7 vaL 
•vakarį Šy. Jurgio lietuvių parapi
joje'įvyko didelės iškilmės lietuvių 
Pranciškiečių seserų vienuolyno 
pašventiiams ir šv. Jurgio para
pijos mokyklos oficialus atidary
mas. -

. Iškilmėsę'd&lyvavo Jo Ękseelęn- 
cija diocerijos vyskupas F. J. 
O’Hem ir daugelis svečių kunigų.

Jau anksti*vakarą* daugelis žmo
nių, pavieniais ir būriais vaikščio
jo aplinkui, visi laukdami didelių 
iškilmių. \

Šv. Jurgo parapijos mokyklos 
mokiniai ir. mokinės, Šv. Petro ir 
Povilo ir Šv, Jurgio draugijos na
riai, pasipuošę savo draugijos em- 
blemais, išsirikiavo į ilgas eiles 
nuo klebonijos ligi vienuolyno. 
Visa procesija: vyskupas, klebo
nas Jonas Bakšys, svečiai kunigai 
ir mažos mergaitės ir berniukai, 
gražiai ir baltai apsirėdę ir su gė
lėmis, ėjo pamažu tarpe išsirikia
vusių žmonių link vicnnolvno, kur 
įvyko, ..pašvęntinimas. Mylimas 
vyskupas, eidamas tarpe išsirikia
vusių mokyklos vaikų, laimino, 
dažnai sustodavo ir pakalbėdavo 
su visais... Jo veide matėsi didis 
džiaugsmas..: Vyskupas yra karš
tas katalikų, mokyklų rėmėjas.

Po vienuolyno pašventinimo, vi
sa procesija grįžo pro tas pačias 
eiles į šv. Jurgio bažnyčią, kur į- 
vykd pamaldos. Bažnyčia buvo pil- 
?ia žmonių, t

G«rb. klebonas Jonas Bakšys pa
sakė pamoksi^  "apibudindamas šio 
vakaro tikslą'ir svarbą. Savo pa
moksle reiškė’ džiaugsmą matyda- 
mas visus saVo atsilankiusius para
pijomis ir dėkojo Aukščiausiajam 
už širdingą parėmimą jo darbuose 
įsteigant vienuolyną ir mokyklą. 
Meldėsi prie' Aukščiausiojo, kad 
visi gyventmneme gražioje vieny
bėje ir brolybėje ir, kaS mūsų pa- 

v 1*' .> ■ • i___

ra stovėtų ir gy-

Po gerb. klebono Jono Bakšio 
pamokslo, vyskupas F. J. O’Hern 
pasakė gražų ir neužmirštamą pa
mokslą. Džiaugėsi jnatydamas 
tiek daug susirinkusių parapijonų, 
to gražaus vienuolyno ir Pranciš- 
kiečių seserų ir svarbiausiai 
kyklos_ mokinių. Mylimas vysku
pas savo ilgame pamoksle gražio
mis mintimis ir pagyrimais apibu
dino visą pai^ipijos istoriją, a. a. 
kleb. Juozo Kasakaicio nuopelnus 
ir dabartinio kleb. Jono Bakšio e- 
nergingą darbuotę per tokį trum
pą laikotarpį. Kelis kartus vysku
pas savo pamoksle asmeniškai 
kreipėsi į mūsų mylimą kleb. Joną 
Bakšį, sveikino ir laimino jį už jo 
tikrą širdingą ir energingą dar- 
truotę šioje ^parapijoje, kuri yra 
dabar viena iš gražiausių ir pavyz
dingiausių parapijų apylinkėje. 
Džiaugėsi ir stebėjosi matydamas 
visus susirinkusius mokyklos vai
kus, laimino juos ir ragino klausy
ti seserų ir tėvelių.

Vyskupas sveikino mažųjų vai
kų chorą, kuris gražiai giedojo, lai
ke pamaldų, vadovaujant šv. Jur
gio parapijos vargoninkui Kaz. 
Bariui. ’

Išvažiuodamas, pranešė visiems, 
kad neužilgo vėl atvažiuosiąs su
teikti dirmavonę ir šį kartą būsiąs 
išmokęs truputį lietuvių kalbos, 
kuri jam labai patinkanti..

Netoli bažnyčios ir mokyklos 
stovi gražus Rranciškiečių seserų 
vienuolynas, kuris yra visai, para
pijai ir kiekvienam tikinčiam, ka
talikui didelė garbė. Didi garbė 
priklauso visiems vyrams ir mote
rims, kurie širdingai darbavosi į- 
steigdami vienuolyną ir parėmė 
aukomis ir daiktais. -Mes privalo
me ir toliau paremti mūsų Pran- 
ciškietes seserys ir mokyklą, kad 
jos galėtų laimingai ir ištvermin
gai varyti tą kilnų ir pasišventusį 
darbą Dievui ir Tėvynei
. Mokykla yra mūsų parapijos pa
matas, T&aLatlikote didelę

ir svarbią pareigą leisdami Bavo 
vaikuą į sava Betarišką katafflriš- : 
ką mokjddą! Jūsų širdyse dar de- j 
ga ta šventarDievo ir Tėvynės mei
lės liepsna. Mūsų vaikai yra mū
sų tautos ir parapijos ateitis...

Su Rochesterio šv: Jurgio lietu
vių parapijos įsteigtąja mokykla 
prasideda mūsų nauja gyvenimo e- 
pocha. Šis įvykis bus amžinai Įra
šytas auksinėmis raidėmis į mūsų 
Rochesterio lietuvių kolonijos is
torijos lapelius. - ■«

Didžiausia garbė priklauso mū
sų mylimam Dvasios Vadui klebo
nui Jonui Bakšiui, kuris savo tėvy
nės meile, pasiryžimu, energija ir. 
darbštumu tikrai užsitarnavo visų 
ištikimybę ir meilę. Te Aukščiau-, 
sias palaimina ir padeda Jam kuo; 
ilgiausiai ir sveikausiai gyventi ir. 
dirbti mūsų tarpe Dievui ir Tėvy
nės labui!..
r J. C. M.

EUZABETH, N. J. 
šv. Petro ir Povilo parapijos 

mokykloje—

*

Telefonas: Stagg 9105

DR, A. PETRIKĄ
\ (maicx)' 
LIETUVIS DENTISTAS

221 & 4thSL, Brooklyn, K. T.
ZSpindulių Diagnoza 

Gazo Anettetika 
VALANDOS: 

Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

, tik susitarus.

AMSTERDAM, N. Y.
Did. Vytauto Komiteto 

Darbuotė

Rugsėjo 14 d. b. m. Didžiojo Vy
tauto Komitetas laikė susirinkimą 
į kurį atsilankė risi atstovai. Pir
miausia išduota pikniko raportai, 
kuris įvyko 7 d. rusėjo. Pasirodo,

TęL Greeupolnt 4428

DR. JOHN WALUK
“valandos:

8—10 a. M. 1—2 8 P. M. "Ig

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 N0BTH SIZTB STBBBT W 
BROOKLYN, H. Y.

Į]..... . ...................... i................ i.......

NEW YORK CITY
Sugrįžo ■ ■

Kun. J. šeštokas vietinės para4;^ 
pi jos klebonas sugrįžo iš Lietuvos? 
Leviąthan laivu rūgs. 20 d. Jamt ^ 
ruošiam ’sutiktuvi ų vakarienėj^ 
Gerb. kun. kleb. gerai Liėtuvo^.^ 
pasilsėjo ir gražiai atrodo.

Jaunimu Stato Gyvą PaminUą 
Vytautui Didžiajam užsipra- 

numaruodamu

NEW YORK Cin .

kad labai geros pasekmės buvo. 
Mokslas prasidėjo užpraeitą sa- ^elno liko- daug.

Nutarta apvaikšeiojimą rengi 
lapkričio 9 d. š. m. į kurį atva- 
žiuoSi Lietuvos Ministeris Balutis 
iš Washington, D., C. Rengiasi jį 
priimti kogražiausia. Raginama 

, lietuviai biznieriai -papuošti savo 
' Įstaigas kogražiausia.

Apvaikščiojimui vieta bus Liet. 
Federacijos svetainėj, kuri yra be
veik) gražiausia Amsterdame. Taip
gi po prakalbų ir koncerto bus 
vaakrienė, kuri; įvyks Amerikos 
Liet. Kliube. Patartina, kad bilie
tus visi pasirūpintų iš anksto, ku
riuos pardavinėja komiteto nariai 
ir galima jų gauti p. Kerbelio į- 
staigoje. Tikimasi kad Didžiojo 
Vytauto laikinis choras, vedamas 
muz. B. Veličko, irgi dalyvaus va
karienėje, kuris visus linksmįs. Di
džiojo Vytauto; Choras jau daro 

tvotas auga^ ^nMfe- 
kia apie šimtą giedorių.

Birutės draugija rengia teatrą 
“RSytų Pilis,” drama penkiuose 
aktuose, 26 d. spalių.

Spaudos Komisija

vaitę drauge su kitomis Elizabeth 
mokyklomis. Vaikučių suėjo ne
maža, bet... galėjo būti ir dar dau
giau. Mat, daugelis lietuvių, tur 
būt nepatenkinti sava mokykla a- 
tidavė vaikučius į viešąsias mo
kyklas. Kad taip daro laisvama
niai — nenuostabu: jiems tikėji
mas baisus, savųjų, vadinas, lietu
vių, palaikymas irgi nerūpi, tik 
nuostabu, kad katalikai randa rei
kalo atiduoti savo vaikelius į ki
tą kokią nors mokyklą. Priežas
čių jie randa, bet, giliau pažiūrė
jus, jos "Visos plaukia is tos di
džiausios mūsų lietuvių ydos, bū
tent, kad lietuviams atrodo geriau 
pas svetimtaučius. Sakoma, blo
gas paukštis, kuns savo lizdą ter
šia; ir juo blogesnis tas žmogus, 
kuris savųjų nepalaiko. Gėda, liė-

.■

Vieni sako, girdi, iš tokių mo
kyklų nepriimu į aukštesnes be an
glų k. pataisos, kai tuo tarpu ži
nau vaikinų, kurie net pirmaisiais 
.mūsų mokyklos metais ją baigė ir 
neturėjo jokių kliūčių stot į High 
Sįehool. Juk tada ir galėjo būti 
mokykloje trūkumų ir buvo. Tik 
nuolatos tobulindamas! ji atsistojo 
dabar tinkamoje aukštumoje, bet 
ir dabar gerb. klebonas kun. J. Si
monaitis ,drauge su mokyklos ve
dėjom sesutėm. Pranciškietėm nuo
latos stengiasi ją pagerinti, pritai
kyti vietos lietuvių ir mokslo rei
kalavimams. Tik reikalinga jiems 
pagalba.

Aukštesnį mokslą einantys 
studentai

jau išvažiavo ar dar išvažiuoja šią 
savaitę. Tarp jų 'yra George 
Pranckietis buvęs mūsų choro pir
mininku ir daug jam pasidarba
vęs. Praeitą savaitę išvažiavo 
Washįngton’a kolegijon. Linkime 
kuogeriausios kloties.

Louis Beržanskis vietinės Vyčių 
kuopos pirmininkas tęsia mokslą 
Jersey Law School. Studijos, ro
dos, neatitrauks jo nuo pirm, vie
tos. *

Kostas Jurgėla paskutinį metą 
studijuoja tarptautines teises Co- 
lumbijos universitete ir jo brolis 
Julius — mediciną ten pat. ,

IgnasDudreckis iš Linden, N. J. 
studijuoja Politechnikos kolegijo
je, Troy, N. Y. O p. A. Kralikaus- 
kas ir J. Sehillirig’as pabaigę 
praktikas dėl gydytoji atidarė sa
vo ofisus tarpe lietuvių.

Ponai prof. J. tilevičfu
turi daug darbo su chorais. Visu 
emarkumu rengiamasi Vytauto Di
džiojo Jubiliejinei šventei New 
York’e, spalių 5 d. Lavina mūsų 
parapijos chorą, važiuoja į aplin
kinių chorų repeticijas juos patik, 
rink Be to yra mūsų pradžios mo
kyklos mokytojom. Garbė mokyk
lai turėt tokį mokytoją!

» K, BeržaMkii

numeruodama*

“PAVASARĮ"
“Pavasaris” jaunnolį-lietuvį 

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

Vytautai Didysai pats tokfa 
vo ir tokiais nori matyti visus bį 
teities lietuvius,

“Pavasaris” tekainuoja S lit 
Kaunas, p. d. 88

mo-

<•

prie

Dex-

NEW YORK CITY

VngMt*

Rep.

z

'Vytauto kraujas, susirinkti 
| minėtą vietą ir valandėlei 
susikaupti ir pamąstyti apie 
mūsų sostinę Vilnių, apie 
mūsų ten kalinamus ir kan- 

v ■

Įtinamus brolius už lietuvvs- 
i z Pamirškime tą valandą 

as neapvkantas, juk Vil- 
s visti lietuvių o ne ku

rios nors partijos ar srovės, 
isų ten praeitis ir siela, su

koncentruota. Visi lietuviai 
mąsto kaip atva- 

ių. To negana, rei- 
bet darbas be vi- 

lomenės paramos nėra į- V" o kad tą paramą 
matytų ir jaustų, reika- 

ga spiestis į būrius kelti 
są, o tas suteiks mil- 
moralę paramą ak

liems kovotojams už jo 
l Amerikečių žo- 

visuomet buvo reikšmių- 
ir svarbus, tat ir šiame 
tikime turi būti nule-

7 9

k' ir Bttta kn.

pamokos yra dėstomos pačioje mo
kykloje. mokslo dienos metu, taip, 
kad mokiniams nėra joks apsunki
nimas kaip yra jeigu jiems reikėtų 
kitur eiti ar vakarop mokintis. Ti
kimasi, kad šis įvedimas ras visų 
pritarimą ir, kad pasekmingai bus 
atsiektas tikslas, t. y. supažindinti 
vaikeliai su tėvų prigimtąja kalba. 

Pereitos savaitės “Darbininke” 
praleista, kad šios mokyklos mo
kytojų tarpe yra dar. Sesuo Pau- 
lette, kuri taip pat yra alumnietė, 
užbaigus tą pačią mokyklą, kurio
je dabar mokytojauja. .Pilnas są
statas mokytojų seka:

1- ame skyriuje: Sesuo Antonella
2- ame skyriuje: Sesuo Nona
3- me skyriuje Sesuo Philippma
4- tame-sk.: Sesuo Nikodemą
5- tame skyr.: Sesuo Paulette
6- tame skyriuje: Sesuo Bibiana 
7 sk.; Sesuo Pranciška Gabrielė 
8-tame skyr.: Sesuo Georgette.
Šv. Kryžiaus Šventės. Sekma

dieny, Rugsėjo 14 d., iškilmingai 
paminėta Šv. Kryžiaus Eaugštini- 
mo Šventė. Vakare buvo iškilmin
gi Mišparai ir pamokslas, kurį pa
sakė gerb. kun. Dr. Prof. A. Bru
žas, M. S. (La Sallette’s Kongre
gacijos). Po pamaldų pirmą kartą 
buvo įstatyta žmonių veneracijai 
naujai įgytos relikvijos Tikrojo 
Kryžiaus. Malonu buvo matyti pil
nutėlė bažnyčia tosri pamaldose, 
parodant savo gyvą tikėjimą, pri
pažįstant savo atpirkimo ženklą.

švento Vardo Draugija. Šioje 
parapijoje gyvuoja jau nuo seniai 
Švento Vardo Draugija, vyrų dva
sinė draugija, bet deja, mažas 
skaitlius jos narių, todėl ir mažas 
nors uolus, ir jos veikimas. Vyrai, 
ypač jaunuoliai, spieskitės prie Šv. 
Vardo Draugijos.

Vyčių kuopa, čia taip pat gy
vuoja ir vyčiai. Nors apie juos ne
girdėti, bet jie parinktinieji jau
nuoliai, mąsto, svajoja, svarsto, 
šiomis dienomis jie susirūpino a- 
pie įrengiihą tau tinkamos sueigos 
vietos, todėl, mokyklos rūsyje, jie 
t>r»d»jo ™fll Mn tfnkMoM kam.i

komisijos posėdis įvyksta rugsėjo 
1 9d., turi būti rūgs. 26 d., 8 vai. 
vak., pas kun. N. Pakalnį.' Spau
dos komisijos nariai privalo būti
nai atsilankyti.

Mokinių žiniai

Karalienės Ąngelų par. mokyk
los pamokos. prisiruošti Dirmavo- 
nei bus kętvergais 5-Tval. vak. ir 
subatomis 2-5 vai. p. p. Tuo pat 
laiku bus regulerės pamokos lietu
vių kalbos ir prisiruošimas 
pirmos komunijos.

x Įsigykite tikietų.

Bažnytinei šventei tikietų gali
ma gauti pas choro narius, klebo: 
nijose ir “Vienybės” raštinėje. Į- 
sigykite anksčiau, nes gali jų ne
tekti. Šventė bus Šv. Petriko ka
tedroje spalių 5 d. 5 vai. po pietų.

Beje, tikietų bus galima gauti 
per Vilniaus Vaduoti Šventę 
ter Parke, rugsėjo 28 d.

Rugsėjo 7 d. iš Klaipėdos laivu 
“KUNGSHOLM” Svedish Amer- 
ican Line praleidę atostogas Lietu- 
voje sugrįžo šie lietuviai Ališaus
kienė Emilija į New York, Atko
čiūnas Jurgis į Arlington, N. J., 
Abakanavičius Mikas į University 
of Detroit, Mich., Matulevičienė 
Rožė į Ansonia, Conn., Simanari- 
čienė Emilija į Brooklyn-, N. Y., 
Valančius Jonas ir Valantienė 0- 
ria į Detroit, Mich.

Šie lietuviti atvyko rugsėjo 15 
d. S. S. DROTTNINGHOLM, Swe- 
dhh AmerifiMi Line: Teklė šalke- 
vičienė į Chicago, HL, Robertas 
Smukas į Philadelphia, Pa^ Anto- 
nette Dukauskaitė į Cleveland, O., 
Jonas Janusevičia į Worcester, 
Mass.

Į Halifaz, Canadą: Samuelis 
Marksonas į Winnipeg, Mon., Mei- 
aha Balkosackis į Amprior, Ont, 
Chaja Maler į Montreal >

Tet Stagg 5043 Notary Public

NEWARK, N. J.
Praėjųs'vasąros sezonui, tai vi

si pradėjo sTengtis prie vaidinimo 
ir šokių. Teko nugirsti, kad mū
sų kolonijoj įvyksta kas nepapras
ta tai Vytauto paminėjimo šven
tė, lapkričio 9 d., 4 vai. po pietų, 
kur dalyvaus iš 500 daininkų cho
ras, sudarytas iš New Yorko ir 
New .Jer8ey chorų, kuriems vado
vauja muzikai p. ŽHevičius, Vismi
nas, Bružą, Dulkė ir vietinis p. 
Stanšauskas. Po koncerto bus pa- 
silinkscminimo ir susipažinimo va
karas. Būtų gerai, kad tą dieną 
niekas nerengtų kitokių pramogų, 
bet dalyvautų Vytauto šventėje.

Antras įvykis, tai p. P. Petraičio 
koncertas, kuris bus apie pabaigą 
lapkričio. Mūsų choras žada jam 
pagelbėti.

Dabar choras žada važiuoti į 
Brooklyną Vilniaus vadavimo 
šventėj dalyvauti, 28 rūgs, o spa
lių 5 d. važiuos dalyvauti Vytau
to šventėj, kuri įvyks New Yorko 
katedroj.

Špalių 19 d. pas mus bus J. M. 
vietinis vyskupas ir suteiks Sutvir-. 
tinimo Sakramentą.

Spalių 18 d. prasideda parapijos 
metinis kermošius (bataras).

Tai mat kiek yra judėjimo, tik 
reikia dirbti .

M. P. BAI1AS1NG.
. BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotojas 

734 Grand St., Brooklyn, N. Y

TeL Stagg 0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
" (Levaadauskas)

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

I
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