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“Darbininko” Radio 
Žinios

So. Boston •— .Savaite 
nuo šio popiečio, parapijos 
salės išpuoštame kieme, Į- 
vyksta Vasarinės Mokyk
los užbaigimo vieša pra
moga.Vaikučiai ir jųprie- 
teliai ves bazarelį, bus dai- 

* nų programa ir laikys vie* 
šus kvotimus. Kaikurie 
gaus dovanų už pasižyme- 
jimusmoksle. Vakare su
augusiems bus * ,Beano” lo
šimas. Vaikučiai nuo an
tradienio, 2 valę.p«, pra
dės įrengti kiemą. Jie kvie
čia visus mažus ir didelius 
atsilankyti f jų metinį pa
sirodymą. Iš abiejų paren
gimų pelnas bus Seselėms 
Mokytojoms bei Lietuvių 
našlaitnamiui, Elmhurst, 
Pa.

Ji E. Vyskūpas Matulionis Pašven- 
tino Dariaus-Girėno Paminklą

dėjo i lankyti komunistų 
mitingus, kuriuose sovietų 
tvarka buvo aukštinama, 
apie didelius uždarbius 
Rusijoje buvo kalbama, 
Vienas komunistų agentas 
pakalbino jį važiuoti Rusi
jon. Pasirašyta sutartis. 
Jam už darbą Rusijoje Ža
dėta 300 iki 3$5 rublių per 
mėnesį, vadinasi, apie 150 
dolerių, žadėta grąžinti 
net kelionės lėšos. Viskas 
buvo vienas melas.

Nuvykus jam Rusijon, 
norėta jį pasiųsti į tolimą 
Sibirą. Nuo to jis išsisuko. 
Vis gi pasiųstas apie už 
600 mylių nuo Maskvos.

Malnar^ svarbiausias 
tikslas vykti Rusijon bu
vo ten užsidirbti pinigų ir 
duoti išlaikymą > paliktai 
Chięagoj žmonai su 7 me
tų anž. dukrele. Tas neat
siekta, kadangi Jam nelei
sta siųsti pinigų į užsienį.

Rusijoj •' per ketverius 
mėtus dirbo prie vagonų 
taisymo. Pasirašyta sutar
tis buvo paneigta ir jam 
buvo mokama apie 175 
rubliai per mėnesį.

Darbininkai sov. Rusijo
je, sako Malnar, yra ver
gai. Jie neturi jokių teisių, 
nė jokios vilties. Valdiniu- 

aF^^- prabilti apie tai, arba pro
testuoti, kadangi Čekos a- 
gentai visur lydi darbinin
kus.

Malnar pats nesupranta, 
kaip jią galėjo išgyventi 
ketverius metus tame so
vietų pragare, bet ne “ro
juje”, kur darbininkai gy
vena vergais, sunkiai dir
ba, neprivalgę, kur jų dau- 
gęų kankina ir guldo į ka
pus įvairios ligos.. Nieko 
gera nesitiki sulaukti Ru
sijos darbininkai. Jie nu
mato karą ir dar didesnį 
sau vargą.

’ Grįžo Amerikon* daug 
ką patyręs, bet sveikatą 
praradęs. Draugas.

Lavvrenee, Massž —- Mas- 
‘sachusėtts, Maine ir New

Laikrašty “Darbininke” 
jau tilpo keli straipsniai 
‘Prarastas Rojus’. Tai žy
maus komunisto Fred Beal 
įspūdžiai iš sovietų “Rusi
jos”, kuria komunistai va
dina “darbininkų tėvyne”, 
o Beal ir kiti vadina “pra
garu” ir “darbininkų ver
gija”. Patariame visiems 
lietuviams tuos komunisto 
Beal įspūdžius perskaityti 
ir apie juos kitiems papa- 
šakoti; Jeiga.'Jkijfcnorš; 
Jūs, Gerb. Klausytojai, 
gifdČjote sakant arba 
skaitėte komunistų spau
doje, kad prieš sovietų Ru
siją rašo tik papirkti ka
pitalistų agentai, krimina
listai, tai Fred Beal yra 
komunistas ir kaip tokio 
anot pačių komunistų \ ne
gali papirkti. Bet tokių 
Beal yra ir daugiau. Štai 
Chicago anglų spaudoje 
rašo savo įspūdžius tūlas 
Anton Malnar, kuris buvo 
nuvažiavęs į sovietų Rusi
ją. Ten jis gyveno ketve
rius metus. Grįžęs iš to 
“rojaus” jis rašo:

Chicago Herald and E- 
xaminer rašo, kad iš “dar
bininkų rojaus” — sovie
tų Rusijos, grįžo Anton 
Malnar, 58 m. amž., kurs 
gyvena sū žmona ir viena Hampshire’ Moterų Sąjun- 
maža dukterim namuose, gos apskričio išvažiavimas 
822 E. 45 gat. Ketverius buvo skelbtas,, kad įvyks 
metus jis ten gyveno. Jis —L ---- fto J *“x 4
pasakojai

“Mačiau komunizmą pa-
J čiam komunizmo krašte. ___ __ t
' Esu pasiryžęs pasakyti vi- Sekmadienį, rugpiūčio 11 

; sam pasauliui, kad tas Ru- dieną. Taįgi rugpiūčio 11 
sijoję komunizmas yrą dieną visi ruoškimės va- 
vien suktybė, apgavyste ir žinoti į Moterų Sąjungos 

į darbininkų reikalų išdavi* apskričio, vienintelės mo- 
1 kiškumas. Tas komuniz- terų organizacijos išvažia- 
; mas yra idealų griovėjas vimą — gegužinę, Ealan-
• ir gyvasčių pakirtėjas. Jei gos parke, Lawrencę, 
i norima pagydyti kurį nors Mass. Kas gi, kad ne mo- 
J ignorantą jaunuolį, kurs terys moka pagaminti ska- 
į tūpčioja paskui komunįz- nius valgius. Be to bus ir

mą, nerandu geresnės gėrimų. Moterys sąjungie* 
priemonės, kaip tik Jį pa- tęs visuomet pasižymi vai- 
siųsti į Rusiją, ne kaipd šhigumu, ir Palangos par- 
turistą, kad galėtų matyti ke, rugpiūčio 11 d, Važiuo
tai, ką jam rodys sovietų kime visi. \
vyriausybe, bet kaipo dar
bininką, kaip ir aš pats.

? Jie viską man melavo iš
* pat pradžių. Melavo prieš 
j man išvyksiąht į Rusiją,

šv. mus trokšta 
TAKOS

ABISUMČIU-HAiy | ANGUJA PASKYRĖ 
GINKLUOTAS RHffiMI- LAIVYNUI

Vatikanas Popiežius 
Rijus XI, kalbėdamas apie 
Justin de Jacobis, apašta
liškąjį vikarą, kuris mirė 
1860 m. Ethiopijoj, pareiš
kė, kad mes prisimindami 
Šįdidj jį italą ir ąbisinietj, 
sulig įsisūnijimo, visuometI Jos ir Abisinijos kariuo* 
trokštume/Kristaus taikos4 menės Įvyko ginkluotas 33 kruiserių. Be to statys 
Jojo karalystėje įr kad vi- h susikirtimas. Abistaiečiai nedidelius laivelius, 21 
są kas turi praeiti, turėki* supliekė italus. Kovos laū* nauia submarina ir tris 
me pasitikėjimą, kad pra- ke Žuvo 40 italų kareivių Apie šį
eis atsižiūrint Į teisybę, abisiniecių^ Dang au- pianą Anglijos vai- 
teisingumą ir geradarybę, ateistų. - Italijos ^kareivių džia pranešė Jung. Valsty- 

dalis skubia^ paėmė tro- ^ros, Prancūzijai, Vokie- 
kais ir nuveže į saugesnę tyai Italijai ir Japonijai, 
vietą. Taip ir pasibaigė Jime. Valstybių valdžia Iprašidėj^ kąrąs.>tp:Itšr

r oort £• -Ji ’ W0S ir Abisinijos karei- f kad
pos 28 EI Retiro susidau- viu apie laivyno, pareiškė, kad
iė tri-motorinis Jiinkers r Anglija naujų karinių
orlaivis ir užmušė juo va-L Tarp Italijos it Abisml- statybą pradės šiais 
davusius pulk. Olano, inž. totais, tai bus tiesioginis
Gonzalėz, vieną vokietį ir 
tris mechanikus. Washi?8tono “
i..... . ........  n* -i ■ ■ i i i >Je per Abisinijos žemę. A-.sutartis baigiasi tikgruo-
ir pradini^ mokslus bai-|b®iHlee‘ai. -“g*8 ita1“® džio 31,1S36 m.
gęs Providence. Kunigu į- Prie UP®S nakttes metu Taįgį ga]įma tikėtis, kad 
Švęstas Romoje. Kunigui ir kitos valstybės pęsėkš

> j 'Xopdona« —Didžioji Bri-

• mMkC kurių pastatymas kainuos 
-»fftiO,000,060. Naujtj laivų 

Adais AWb,. Ethiopiją atatyba tesis iki IMZme-
— Lfepos-28 dy tarp ItaĮi- tų planuojama pastatyti

ŠEŠI UŽMUŠTA ORLAI
VIŲ SUSIMUŠIME

Bogota, CoĮumbia —Lie

maS dėlto, kad Italijos ką- sutarties laužymas, nes 
» ir London o

Taigi galima tikėtis, kad
kuoti.Ręti»p«iša- 
linus kova balįesi abisi- - 6 -• »
niecių laimėjimu.

ryt, liepos 28d., bet dėl į- 
Vykstančių primicijų Šv. 
Pranciškaus parapijoje šis 
išvažiavimas nukeliamas į

dieną. Taigi rugpiūčio 11

Chicago UI. — Sekmadienį, liepos 28 dieną, įvyko j 
iškilmingas Dariaus - Girėno paminklo atidengima* J 
ir šventinimas, Marąuette parke. 1

“Iškilmės prasidėjo šv. mišiomis, Dievo Apvaizdos 1 
par. bažnyčioje 10 vai. ryte, kuriai pontifikavo J. Ė* - 
Vyskupas Teofilius Matulionis. # . j

Turiningą pamokslą pasakė kun. *P. V. Strakaus-r . 
kas, Lowell, Mass.lietuvių parapijos klebonas. >

Mišių išklausytų susirinko mūsų didvyrių Dą* ! 
riaus - Girėno giminės, paminklo fondo valdybos na* • 
riai ir kiti. ’

Po pietų apie 1 valandą į Marąuette parką susi* ; 
rinko draugijų nariai, legijonieriai ir minios žmonių. ' 
Pirmiausiai dvylikos'parapijų jungtinis choras, vado- J 
vaujant komp. Pociui sugiedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po to Dariaus - Girėno Paminklo Komiteto 
pirm. p. adv. Antanas Olis pasakė įžanginę kalbą

Pšnamklą nudengus, J. E, Vyskupas Matulioniu 
dalyvaujant dvdsiŠkijai paminklą pašventino ir po to 
prasidėjo programa, kuri buvo ilgą, įvairi ir turininga.

Kalbėjo miesto mayoras Kelly ir kiti miesto vir
šininkai.

Taigi liepos 28 dieną įvykdytas dar vienas aktas 
mūsų didvyrius pagerbti.

iti
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LIETUVA PASTATĖ VOKIETIJA REIKALAUJA 
RUSIJAI LAIVį JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ bj

PASITEISINIMO
Berlynas — Vokietijoj 

, spauda paleido Šukius
statytų laivų plaukioja vi- prįeš Jungtines Valstybes 
so pasaulio vandenimis, dėl kilusių riaušių ant lai* 
Liepos pradžioje Lindenay vo Bremen, New Yorke ir 
-dirbtuvės pastate ir į 
denį nuleido naują ledlau
žį, skirtą Sovietų Rusijai.

Kaunas — Klaipėdoje y* 
ra garsios laivų dirbtuvės 
— Lindenau. Jos daug pa-

Švedui teks darbųętis Tė
vų Marijonų vienudlyjoje.

New York penkta
dienio į šeštadienį,^ “vidu
naktį, prieš išplaukiant vo
kiečių kompanijos laivui 
Bremen į Vokietiją, priė- 
plaukon susirinko tūks
tantinė minia, pareikštą 
protestą Vokietijos ną^ 
ciams dėl kruvinų skerdy
nių ir persekiojimų Vokie
ti joje? Įsikarščiavę demon
strantai nuplėšė ant laivo 
iškeltą Vokietijos vėliavą. 
Policija puolę demonstran
tus. Riaušėse vienas žmo
gus nušautas, 25 sužeisti; 
10areštuota.

Chicago, HL — Garsusis

Charles B. Coughlin laimė
joteismo įsakymą duoti 
jam Soldier Eiėld stadiu- 
mą prakalboms. Parko ko- 
m^jontotas^ivo jamat- UaVoS laivo Een7.
sakęs, bet dabar teismas distrikte kandidatais į, vai- giama didele Lietuvos Me-
31 privertė duoti parką. stybės legislkttBSą yra iš- valstvbes- Bet Anglija ne- no paroda. Ji norima pa- 
pSŽtŠR^eJdt^ra- m^SilpffijųkSdt ■“!?kolbos Lietuvoje dar straipsny sako, kid poHd.
S taijuo^i.^^ku,^ * ^^ ■
pratęsti seną sutartį iki Padirbus išniktas vienas draudimas na- to jau būsima |e . j. Bremen ir„ vąamasi orauaimas pa- sės prie laivo uremen ir

•’ .žusidmnęjimas; Jojedaly- kĮ^au^ota lSvą7*W 
|vaųs beveik visi ^Lietuvos į F 5 ■ , * .
kSife“ SU .genaUSialS LIETUVOS UŽSIENIŲ 
Kuriniais. REIKALŲ MINISTERIS

| Atvvkusieii I nirmaii KELIAUJA PO VAKARŲ
’ ” ’ EUROPA

niavimas, o iš to naujos 
skerdynės.

ABISINIJA-ATMETĖ I M
MAN MOTINAITALUMtMlHlį

Geneva — Italijos.pasiū- .padienį, liepos 28 dieną 
lymą Tautų Sąjungai Vyskupo Francis J. 
svarstyti nesusipratimus Spellman motina, Eilėn M. 
tarp Italijos^ ir Abisinijos Spelman. Paliko dideliame 
tik dėl rubezių, Abisinija^ niiluidime savo vyrą Wil- 
grieztai atmetė ir reika- Rąm, tris* sūnus ir dvi dūk
iau ja, kad būtų svarstoma terįSi jį sirgo ilgoką laiką'; 
Ethiopijos neliečiamybę. |.
Vadinasi Abisinija laikosi 
j * ' ■“ ....
mo, kad Tautų Sąjungą

' Whitman, Mass. — Sek-

Guardia atsisakymu iŠ* 
duoti Vokietijos gyvento^ 
jui masažisto leidimą neva 
dėl įvykių prieš žydus Vo
kietijoje.

Vokietijos valdžia sako, 
kad tai yra aiškūs komer- 

d. Apėl. Rūmuose, Jau pa- cijinės ir konsuliarinessu* 
skirta byla pil. Laičio, ku- tarties, pasirašytos gruo- 
ris kaltinamas koliojęs džio 8 d., 1923 pa., laužy- 
lietuvius. Tą pačią dieną 'mas.

“Amerikos valdžiapri- Sif.’EZLL^tlval° Įsakyti savo viršinin- 
viles byla J mą kams kad gerbtų ir palai-
Iiathiziii ii» ■niAlrmimn valsu _ 7 . .. ..kytų sutartis”, sako Vo

kietijos spauda.

KAUNE RENGIAMA
įdžia priverstų Jungtines 
Į Valstybes pasiteisinti dėl 
nuplėšimo Vokietijos vė-

NAUJOS VOKIETININ
KŲ BYLOS LIETUVOJE

Kaunas - Rugpiūčio 23

, . . 1 ANGLAI DRAUDŽIA
savo pirmesnio pareiški- VEŽTI GINKLUS 
mo, kad Tautų Sąjungą " . _
svarstytų kilusį ginčą ir Londonas — Anglijos . .
kaip tarpininkas jį išsprę- valdžia uždraudė vežti gin- tybės autoriteto.

ra<Wo kalbėtojas, kunigas ®ta’ iPH? bei amuniciją j Itali-
”77—' ■ • " . ■ Ha ir i Ethiopiia. - - _ „ - . _

NAIKINAMOS VERGI- Anglijos užsienio reikalų DIDELE MENO PARODA ^a> *** 
ministens Hoare pareiškė, - ■ --^r-—

Kentu- kad v*W* J&da WI Pirmojo pasaulinio kon-

lietuvių ir niekinimą vals-
t

Louisville, Ky.

«fvhs« ™ V^stvbes. Bet Anglija ne- no paroda/j Ji norima pa- Deutsche Allegemeine
sryoes iegisiaxųrą yra js pervežti ginklus daryti didžiausia meno pa- Zeitung redakcijini ą m e

’ bei amuniciją iš kitų vals- rodą, kokios Lietuvoje dar straipsny sako, kad polici-

šaut, anguaaasiai suuko j « %mia. •- m a Pasiru°šimus sukelti nau-
- «= - ~ rn„; va.c/ vauiutiHi umutujuiaa pa,- j, ® &6S priO laiVO BremeH itHĮgsejo 16 dienos, šių me- juodukas atstovu. Tai bus Anglijos ėkspor- Par?/a J£® gaua didelis nep£darg i6 a^to .
tų pirmas įvykis šios valsty- «nsidnnift-HmAR. Jn-iAdalv-i “ . .77^ ’

I _ a. bes istorijoj.

jį pavertė duoti parką.
Washington, D. C. —

tų. 
Lawrence, Mass. — Sęk- ™ į _—. :■ > ■;« —

madienį, liepos 28 dieną, SOVOGISTAS — UŽGAU- 
Švento Pranciškaus Retu- * 
vių parapijos bažnyčioje, , . - . .
Bradford Street įvyko ku-| Klaipėda — Neseniaide! —šiomis dieno- konsrrėsavisukražtulietu-
higo Juozapo Pauliukonio kažin ko susipyko dū Klai- lnJ* Maskvos parke buvo viąi turės gražios progos 
primicijos. Primiėijantas pėdos gyventojai. Vienas suruošta madų paroda, ku- arčiau susipažinti raLfe- ; Lje(-UyO8 užsienių reika- 
atnažavo pirmąsias iškil- antrą pavadino sovogistu riojė įstatyti vėliau- tavos menu ir jo Jaimeji- lų g. LotoraitiS,
mingas šventas miSias 11 (sovogistais vadinami S^s mados brangūs.mote- mais.Parodai ir iaikaspa- naudodamasis savo atds- 
vatandą ryte. Jam asista- priešvalstybinės Neumano rų ruMi. , ~: . n..* . . ..... -
vo kun. P. Virmauskis, de- partijos nariai, kurių gar- Vadinasi ir bolševikai 
akonu ir kun. J. Švagždys. siąją bylą nagrinėjo Tiletn- susirūpino savo »- -w 
subdeakonu ir klierikai iš vos karhiomenėš teifimas). Papuošti^ mądniaus iąi s tęsis visą mėnesį. 
Marianapolio. Pamokslą Del šio pavadinimo vienas drabužiais. - 1 ** ****•—

i8^W5 PBWra iUVO AUTOMO- 
----- --------- i Juras, tos parapijos klebo- la atsidūrė teisme. Teis- ntr.iiT KATASTTinimjrF.

pos 28 dieną, Šv. Kazimie-nas. šeštą valandą vakare,'mas rado, kad sovogistas ... 4..
rd lietuvių parapijos baž-(bažnytinėje salėje įvyko yra užgauliojimo žodis. Pereitą sekmadienį auto- 

v v hyčioje įvyko kunigo An- vakarienė su programa Vadinasi, sovogistas Kląi-^ mobilių susimušimuose už-
mėlavo paskiau ir visą lai- tano švedo, MIC,, primici*Įprimicijatitą kun. Pauliu- pėdos krašte jau virtęs . mušta penki asmenys ir 

\ ką.” įjos. Kunigas Švedas gimęs‘konį, MIC. pagerbti. A 'keiksmo žodžiu. T»b|keturi kritiškai sužeisti.

LIOJIMO ŽODIS

tą.

RUSIJOJE

t

į

j

Providence, R. I. — Lie-

jojamai nes ji^busųųo rugpiučio 10.^^ Europos valstybių 
damas d. ligi rugsėjo 10 d., t. yų * sostines. Liepos mėn. pra- 

' džioje jis aplankė Paryšiu 
Po Šiosdidžiulės paro- ir Londoną, kur maišai su 

dos, Lietuvos dailininkai ‘‘ ‘ "
savo meno kūrinių paro
das, surengs Maskvoje, 
Estijoje ir Latvijoje. Tai 
bus irgi pirmosios didžiu
lės lietuvių meno parodos 
užsieniuose. Tsb.

džioje jis aplankė Paryšiu 

atsakomingaisto prancū
zų ir anglu politikais,1 Po 
to jis dar lankys Italiją ir 
Šveicariją ir kitus kraštus. . 
Ministerio LosoĮraiČlo kę- ;
lionė truks aple mtoąaj 
laiko. . " J

r*
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Besiartinant P. Blaivi* 
- įlinku Seimui, kyla mintis* 
> reiktųBlaivuūnkamB

ItrigifyM) kad jųvei- 
s duotų teigiamų, vai-

LgSfi,. kad nore ritedaš j^L* 
prisakytų esąs kibintojas

r’’šiama visiems kaip įšyle- 
!' .fiūto atoenims taif) it tų 
• / Išftiėmį dtgaiiižttoti ė m a 
^būriams:draugijoms, dr-

5

I

vietines žfeibi
Įj|llllll,l,W.,„ĮI"|r„te,..... ...............................     ? 1

SEIMO IšKIUfES |joms.: itikulsidenėi, Ža-

Kun. Dr. Juozapas Pan
iuktos MIG, Etvafavvs i 

18 Romos laikyti primtei-

South Bostoniečiai Blaivi- 
, x-_jtpgos ušsi*

Mi^nlėriua ti 
savo 2-ras iškilmingas šv. 
mišias, rugp. 11 d., 11 v. r., 
Šv- Petro bažnyčioje ir su*

i .

įvedė Stovi-

HitniibUmei, JSAkevičiSBei, 
Jociedii ft fitbUKieli 
gi visiems at* 

visiems 
stems, Drt 
nd.

ir tam panašiai/
Gkl nevienas nušfetėhčs, 

’ kodėl klausiama “kokiu 
' kbliu?,fį jeiįu blaivybė fek 
•MtfaftHttjd lOOf, užjyH- 
’mo. Reiškia žengkim bet 
\loklh keliu... J
* Kė. fr dai? kartį, ne.
* Gražiausios idėjos iietik,-
* ftfei mėginamos įgyVbh- 
' dfati šiyo tikšlo heatliė-

pritaikintą pasakys kilti J 
JUškritk

Ėlalvininkri ytį pdsiren- 
gę ūįti prie Sw komilnijoš

. Į . d 
Po tain jie turėH bendruš 

pusryčius. Seimo posėdžiai 
prasidės 1 val.p. p.

Vakare, 6 vai parapijos

U hm* pereidamas rubi MffljMIM 

' ATSAKYMAS, jfeiik ’ < -:'1'■ ’
žmogus ten ketina apafeto* v0*™ 8 ktmUhą nsmi* »u 
ti tik 6 mėnesiams, tarinė- Mto >Wą urti BoMdw*j. 
privalo užstaiyri būna. Tas I*stoote w»i pigiai, atritet- 
nesenai priimtį. Jis turi 
gauti leidimą apsistoti že-

UŽMtfdMtlBto

mĄUflUUS. Ar teiay-

fe ttllegaliSai 
atvyto prieš Ifepos 1 čL, 
1931 m., Ufefe^fisteudtl, 

■ tad jis galėtų .prašyti pi- 
liėtyitte?,

ATSAKYfcAs. Sulig j- 
statymo, tai tik tie, kurie 
. važiavo nelegaližkai prieš 
birželio 3 3., 1921 in., gali

Utena
dienų., tokį leidi’ 

IŽU įritinti, pri 
lt hpUlikciją ar-

leii

Mtllttt MtftU. 
r JL Tretovičiutė, moky
toji moko muriko* pianu.

Ji yra baigusi 
raiiTiMj^royoiTi 

KOLiauą

PARVAfflUdjA
• j r .■

< Kum F. W. Btrakauskab 
paatostogavęs Amerika# 
tkUtuoše vėl
ptie adatos. GtiMnini* 
namon, Lowėlly tikisi būti 
UŽ Savaitės laiko. x

mą | 
siun! . * ■•-
čiauftjam muito kolekto? 
riui.

Išklaufcinčjimai dėl

, KįAUmMAS. Nuo.nu.- 
po.M-vyWw i ifUnf. Vile- 
jįrtjeB ui. gyvtau _ ___
žabte miestelyje, kur W > So^ Boston 
jojrįų vakariau, mokyklų^ 
Xąrt$u iahglų,Wbą„ Wt 
ifeląįįąi gėtai. Mažai tega
liu, rašyti OMijU M 
gaiiu gduti “pihnfeš popie-

■ i • .&■ *
AtgAKYMAS, Ajįfe^ 

t& t>ir?nųporėtų 
ąinčjtųnaa> įoteikįjąują* 
ma, kad jife žinotų anglą 
kąlbą* Jeigu žinai; dieną 
atvažiavimo ir vardą jąiyo 
ant įųrio atvažiavai, f 
įaduoti “pirmų popierųh, 
aplįkąciją* iprin ą- 
2213/ntoralizaciji^ ofise, 
kuris arčiausias tavo gy^ 
venįmo {$0tpB>, ir prašyk 
mokytojos?;,£$pą kįtd. {tin-

s*

Lfepos tt d., 4:30 vai. po 
pietų žv. Petro bažnyčioje

+

Adretož

iiiimiiim

užsiregistto _ __
kaslink politiškų pabėgę-

Įdii. Bet
Liepoj Ž7 <1> fafat Vir- 

mauskis apkHęštino Wil> 
iam Gagnon (profesijona- 
o boksininko) ir jo Žmo

nos Marijonos (Pivariū- 
naitės) vardw Vili- 
nas. Kūmais buvo Bronis- 
pvks Apšega ir Klzbieta 
siiiponiutė.
Liejos 28 d., 'kUih JfchkUB 

aplrlkštino Alfonso Kašė
tos it jo Monoš julės 
(ŽltitaUžJkhitėš) kūd i k į 
vatdU Rikardu. Kuihaiš 
bilvo tėvo BtdiiAŽigto&s ir 
motinos sesuo Ižkbllė.

; .......................- ... * V

ribiith BoŠtoit, liass. — 
Seltadieiiįj S di^
ną, 3 valandą po ptetų 
Petro parapijos svetaiiiėS 
kleinh) 492 E., Sėventh St. 
įvyks tos parapijos berniuk 
kų ir jMėrįjaieiiį yasdrines 
Mokyklos užbaigimo pa- 
rengįm&s —^btorhs.JVai^ 
kahiš.bus išdalintos uŽ įd- 
sižymejimą moksle dova
nos. Apie ‘Š valandą -įvyks 
“bedno” iošinias; Pelnas 
Sešelėms. Mokytojoms, bei 
ElmhurstoLietuvių Naš-

CAMBRIDGfi, MASS.

L.. O
-Ji

itas
SiMNlMM

Skalbiame ir proslname visokius 
Me» pufamame lr »rl»*n- 

ttune 4tWMitu ybrKk'- Sie tini 
8o. kbittoh, Cambrldge, Brifehton 
Dorcheater .Ir kitur. Pamėginkite 
lte M fAtama-

sne

minėš it seimo dalyviui, 
Vakhrienėį tikiėtįi iš an

kšto pardavinėjami po 50c.

ŽINUTES r

rėngikma i rt 03‘ »
Bu progri

fcisid ^yalriidtpjo laivelis, 
ligi Jis fieįa sukultas į pa
kelyje jjižnrriąuolą. ,

• pavyzdžiui, prisiminkime 
teisų prieškarinę Ir Šių die
nų Lietuvos, kad irpradį- 
ites mokyklas, jose ir gi 
Šio «avo-tokte 

Bet pedagogai šiąn- 
rūbų tol -U inoky- 

Į; “ ano. metodiką nupeikia 
< ” (skaityk, ‘burkos Moky- 
1 ’ ’ mo Metodiką*) ir pastato 
| ‘-ftol skiriinga iūokyino 

gk ’ būdį Tas pats ir šū blari 
i \tytfe. Jeigu toš eisiinbį 
t SU Botagu, su draii- 
1^ 'dito įstatymais, kaip to 
fc Ūu kūnyčiu
Ir ' 'rf keiksmais prie mokinio s 

tri nies tiek laimėsime, 
Ir tok Junįjyaištybės įves- 
Er į datos ptoliibičiją ’ 
E :. Taikykimės prie Šių diė« 
B nu Mokslo Metodikos. Vi- 
įį ^u pirma likime pavyzdin- 
K. ir pavyzdinga
K M savo veikla ir kitų, . gerai 
f ‘ $npmų feląĮvininkųj idėjos 
E *‘vŠulų prityrimu statykime 
K M veikimui gaires. Bet visi

T' ' ’ - * 1 ' r ’ / » /• A 'J ® J® IĮ

būrys geraširdžių vaikynų 
pradėjo darbą parapijos! 
sales kieme: stato krautu
vėlės vdSdrihės inbkyklos 
užbaigimo pramogai, kuri 
įvyksta rugp. 3 d., 3 vai. 
pdtefeib. . ,

feū§įi. l;d., 12 vai! diedą I 
ifeį riigp. . 2 d., iŽ ykL hhk- 
tįęs sy% Pėiro . blžnyefejė 
-{it: priežūūtieš. fenbniško

i Rūgp. 1 d., 7:30 vaL ry
tą bus giedamos Šv. Mišios 
PtaūeiSkaus Brolijos iri- 
teticijdi; vdkdre 7:30 vdl., 
įvyks pamaldos.

Tą pačią dieną, 4 y aį< po 
pietųj bus klausoma ber
niukų -mergaičiųmėnesi- Į 
ne išpažintis/ suaugusių

&

; TJevonshire 7906 
f orfeo^iirimob:

l^įHHIIIKriHHuilHHHI

i Jt

I 625 E. Bhk®fržy, S. Boston j 
| Oįtidtalaititot Į

Į iMwj 9,lkl 12 r^e ir mre 130 lf i • 
lo Ir auą S iii 8, vaL v care,Oftd 

E Į te apdarytas i h i kifMa ir ] 
taipgi fęreipfris nuo] 

| : Izte ®W( iiMarytas. x, 1
[Į T&pfi fcuimū X-B*f

i nuo

-• .W<j.Aiiį -ji—■iA

1 ‘ ’lfeš kartais esame pahši- 
. ; Mūs į tą fariziejų minią, 
į kurį puolė KHštį, iiŽ fei,
• "kad Kristus apgynė mpte- 
‘ riŠkę, įtartą ištvirkime,

1 nuo žydų užpuoliiųo^ Kris- 
t tus paklausė:/‘Kas iŠ jusi, 
t be nuodėmės?”-—
i ŠtaįŠįo: momento svar-
* busįs blaivybės klausimas, 
j, *' <4KŽ8 JŠ jhitisų be htiŪdė- 
| mis t Ralį) itiės mėginame

skaitoma šv^ mfeipk Mal
dos •; Apaštalystes draugi
jos mteneyaį. V^carOf po 
Šv. Valandai, jo^šuSitih- l 
kimas. -

Rugp.ti.?d* .8rvaĮ../.rytą
vaikų - mergaicių .vąsari- 
iiėš rdokykios ūžfeaigimol 
pamaldos: §y. Mišios, pą- 
mbltelas, bėndid §v. Ko- Į 
niifiūja. ' ,.v , .

Į?»>

L ‘ Ėad “Jūs jĮįpdlSikotb bląi- 
į J vjHofe- pūlai-

hau. Bet tas “ąš”, tuomet 
s jo naudai_ nukreiptas biz- 
į ’ nis, tdomet ūžšiinėncęs 
j vhilSčibji barškindamas 
& Ibjotoiš įjo tuščius rfiibtiū- 
į“ / jų gėrimų bUieliūs ir, ro- 
į. doš, dangus ant žemės. Ir 
t k kaip liūdna, kad mūsų tar- 
[ pe toįrių4,Mš^ytU ištisa ei- 
į fe! Ir tai ‘bniždelninkų”.
| » Kdks pavyzdys! Kristus
į tą nuodėmingą
h .moteriške klausia faririe- 
| r Mt: kuris fe jūstį
p jaučiatės be nuodėmės, 
L meskite į ją akmenį”! Bet 
f teks neatsirado.,Jie prfei- 

pažino esą tokiais, savo
F - rankos nepakėlimū. Pas 
| - mus, deja, kitaip* Juk mos 

visi matome, kad. dėl blai- 
fc . vybčs nepalaikymo ne tik

ii

Liėįoš 21 &į Lietuvos] 
Dukterų draugijos p6 §10- 
ba Motinos Švč.piknikas 
puikini paVyko. Norš oras 
iš tyto biivb nęldbai nįdlp- 
nūs, ' b£į? vėliai^ ..pjfeirp* 
diiiis saulutei, publikos 
privažiavo,- automobilfeiš,

ir jMfca. ViSos nttSBš 
paBidarbiVpĮ 

pifcnike. Vadyba tiiHa. Ja, j 

dėkoti žįdį vittoins 4uidto-.į 
... liiiii>i[,iĮWl.i.iiii Htii.rfcn.ii11 f •miilr tu.i.i i> t j 

pavieniuose, Mjr. otg&al- 
tdo’Slausi* 

mu nęgdlihūti rami* Mu^- 
ktinęs į krūtinę... mea ęul- 

blHiviilinkų beW 
nustatykįmė gaires, ^ų-Į 
riud keliu” į pavyzdingą 
jjlkiVybo?! : ’ I

bu. s.». mVtai
(aiwiŪ8kAS)

■ ; -v_- -A?..,* »

T& Šb, jŠOatoū 2?W0
414’ Broadway, Sd^ Boston

OĄte ktdarae nuo 1< iki , kŠL 
ryto, hm liSO iki 5:30 i>o ©ietM.lr 
Bud 6 ffiJS L tteii* teuU dieni

!ra. &. Bb&onJŠ60 r 
a - tiėiutis

•« &• 4 - <■ *>• •

t. L UtOŽIUS
G&b. arikndfot Jititr f iH-bį tnij 
į*> ifcira fe ąO V. r. 
SttMteii Ūso 9 ‘iki ij^v. (lite. 
teBSeu te> a in « rii. v*Ure‘ 
NedėliomU nuo 9 lki !2 vai. dieni. 

(DUgal •atarti).
.jw iMwywii 
r,l'‘l|M JH

jfci tei iiūkit i

laM* ii■»>»*>TH4WM

■ (į®mW’ '

• «j .♦ 7* *.ų, w._ .-•-■* * »'

įifcp. inm&n deniai Si

MMI

Mąssi -r- Pirma
dienį, liepos 29 diėhsĮ išvy
ko į Lietuvių Katalikų Fė- 
doracripš Tąiyjįcįs posėdį 
ii ^pštbno apylinkes KųiL 
Jonas §v0dya kunigas 
Pranciškus JuškaitiSį Ku- 
ni£ak Prancišimš Jūras, 
Antanas Kneižyš - ir.^įti* 
Posėdis jvyks antradienį, 
liepos 30 dįenąj A :i- 
nįLp pąrąbijpš. svetainėje, 
Brookiyii, New York.

dieną, Šv. Petro parapijos 
įvyks Blaivininkų Seimas, 
Seimų pradėk iškijmnigp- 
miš; Šventinus inišipinis, 
kuriai atnašaus jūūnas 
taisijomerius, įšv^stūs.Ro-

lleptfe I JL 1624 ih. Kitas 
bilius hėšėnai įneštas it jį 
remia Darbo Dępartamen- 
tdš, .aprūpiną, kad ateitis, 
kuto tyveiik Jūhg. Vals- 
$$ėse\$uoW ger, Je-
šimts.metų,gali legalizuo
ti .jva^aymm, .p&Begis^ 
■ruodąmąš; Bet Kongresas 
tįį šiam laikui dar nesvar
stė šitų pasiūlijimų.

Federalfe Darbas — 
pašalpinfe <

, KLAŪŠlRtAs,. BtĮ jūr 
dvid jiife inetiis nėgklfa §ku- 
ti darbo ir visiiek ūš B- 
p] ' Uū dbjiios pdįeibo i. 
Bet ; dabar iš norėčiau

i#ŠrąB
ttaeJvairHi, vm£ij( projek- 
tiį. Kaip žmogus gali pra
šyti, tokio darbo? *.

aSSaKy^AŠ. Bjednį 
nedirbantieji darbinmkai^ 
gaų n a t p4 ą š a l p i n i u s 
darbus vieijtįk peę_yietį-J 
nes palaipinės organizaci
jas. Tie, kurie Šiandien 
gauna, pinij^šką. pašaipą 
bus pirmiausia pristatyti 
prie šitų darbų, juos atims 
nūp^taip vadinamų; “reliel 
rbiis5’, ir bus pristatyti 
prie darbų, kur jiems mo
kės nfedaugiaūs $50.0$ į 
mėhėŠį. jeigu Tarusia rbf- 
kįiaiiji greitos pašklgbš, 
ttį patūfrtiiįa ųžšifefis- 
triidii yiėtihėje f ašalpiiie- 
je bfįiliiižačijdjė.

ralfeation, WashiŪ£ton, 6< 
C.j tūri pcŲsiųstį su aplika
cija, jfurią tųįį pariesti 
registruotu. mfeku arčiau
siam nįtųraiizaęijoB 
suį; Adtęteš P&diįptĮį ant 
Š&m a-2213. Turi įmo
kėti dar kito 5?j5pi kada 
tavepašąuks toismdjraštfe 
niKkas-gsAiri  ̂Jpirmaapo- 

Bl r
, Po d.vįejų metų galėsi 
prašytį,antrų popierų — 
kitais Žodžiais, pilnos pi
liety stės.z Tik tąda 
parodyti^; kąd apsipažinęs 
su pradiniais faktais apie 
Amerikos valdžią ir istori- 
jį' J .

kad nedirbantieji gali ap
sigyventiKanūdofe ūkiuo
se. Ar galima gauti infor- 
maeijųapie tokias ūkės?

ATSAKYMAS. Per me
tus baigiant kdvo 31 d., 
1934 m Kanados valdžia 
išsiuntė net 5,415 šeimynų 
į ūkius, bet tik 2,954 šei
mynoms.. teikiama ilgodai- 
ko paskolos. Nedaugiąus 
$1,800 dėl kiekvienos šei
mynos. Pabaigoje 1934 m.j

. ■ 7 ■ > * 
Pidato ..kerlimuB ak ‘ mžUa-
sių« paveįkjliw. - ĮĮeimyn^ .ves-

;.5HL MW*

PIGIM1tM8OMĖ
k.

soprpra op.

tvay

Bbhfe _ . ^,^r~.
įtoįth kaitei OiM fekafeŪ. 
•jįiT.i.i ii iiįi jrjj"? ■ ainiiMiiim

MMNiNKAŠ
įvąjįfetyiio* rtMftes 

_ ____ JjMibrfadįii daik<
teŪ. liįpįi .ir feifeltau. ,
;Jb6
Sp.6OBTON,jMA3Š,

IMU

ląpasakyskunigasPrįn- 
cfekus . Juškiaife,. BUiyi-

bendri pusryčiai. Posėdžiai 
prasidėt 1 vžtląridą pO pie
tų, bažuytiūėju škfejė. ė 
valandą vakare, parapijos 
šaleje, 492 East Sevefith 
Stebėt įvyks vakarienė su 
turininga ’ inūrikąlė' prog
rama tikslu^ pagerbti nati- 
yą.jį misijonierių ir aeliuA 
dalyvius. SeiriiC rėn^ejai 
nuoširdžiai kriečia VJhun 
atvyktiį šiAs dideles iškį- 
mes Seindą ir jo prato’* 
gas. •* '4'* •. ' ' !

o n ’ . - *į 4, ‘

MfeathMŪSu&k -- 
Šioinfe diefiorfus inžinie- 
rhtt Jonas X Jąrožas pa
kviptas vadovauti Ma&fe- 
chdsėtts Tįchdblogijos Iff- 
rftttito Plaukiku nteUiii.

ūk- kilis. &partment oi Imfeį-
ūtP įrątickį and Colomsationį

Ottąwa miesto priiįūri |į-
*“* tą (iarbą- ! ’i'ik > Kapados 

nuolatiniai gyvintojai gali 
naudotis Šituo aprūpini* 

mu* ■'
Tinginystė jaūno feno 

kapai;, jh 1

EDWARD L. HOPKINS

t' ■ - ■. .' " ’t >. j
JonąšJarošas yra brigas 
Boston Latin ir Massachų- 
setts Technologijos Insti
tutą 1930 ihetaiš. Jis yfa

tetionj

iKAnraorpj^tfe

wM »r<feaw> - ??;: • so.

Telefonas Šo» Boštoh OūOL

4U Šou. Sdeton ^M

Sttllltt.
WlWCĮk 

a r.dBiaiB, Myttrnnuž
lidirbSį^įėtį' niiiikitą

lite

te
M!w

LituM*
" v

IMVvtę . . . -

fflliltete

TVMA



BĮAmtilNKV SUSIVIBNYMO CENTRO
mDEBA

*«*. t J. Jakritk MIC, -4mio« vadas; Kmo. F. Jusittla— 
putu, <9 Vlnador St, Mm; Ktm. 7. Vaftlau — I

Pr. Mantai — n vtapirta: V. J. Btavaetai raM,; 
T Mott IU Worcaat*rr Mana; O. Btabrtal — IM, 6 Oommon* 
Vtalth Ati. Wtaceat$rr Maaa; M. Umeatai k A. Zavvrita »— 
Hdo (locijai; A. Midfinu — ndaktarita Marianapolin CoRege, 
TtanMoti. Cotra. I"- ĮĘ 11 *. “t * R

metus pMdekS >444000,- 
000. — “BeotUguriai” ir 
toliau veikia, nežiūrint vy-

..........n....------------------------------- -
A

BUIMĮĮ SEIMAS
šiuomi visiems blaivininkams pranešame, kad Ši£ 

met A. L. R. K. BI, Seimas įvyks South Bostone. Pra
sidės Šv. Petro Lietuvių par. bažnyčioje iškilmingomis 
Šv. inišiomis rugpjūčio 11 dieną. r

Kuopos ir pavieniai blaivininkai širdingai prašo
mi skaitlingai šiame seime dalyvauti.

CENTRO VALDYBA,
Kun. X X Jakaitis, Dv. Vadas 
Kun. F. J. Juškaitis, Pirm.
V. Bląvackas, Rašt. -x

REIKŠMINGI VYSKUPO

J. E. Vyskupai B. Bū- 
čy« “T. K.” pašydamas a- 
pie blaivybę, tarp kitko 
aako, “Skaudu ir prisimin
ti tas sueigas, kurių pats 
tikslas nedoras ir visas tu
rinys nevertas padoraus 
Žmogaus, Kalbu apie tuos 
robaksus, karių tikslas 
svaigalus gerti, rėkti* vei
kiau staugti, negu dainuo
ti, labiau terliotis, negu 
padorų Šokį šokti, šitie su
sibėgimai . negarbę daro 
tautai, ir naikindami jo
sios dorinę sveikatą, naiki- 

—na ir drauge tautos stip

rybę. Nemanykime, kad 
kas nors iš šalies ateitų ir 
sutvarkytų mus. Tokių ge
radarių nėra pasaulyje. 
Mes patys turime susi
tvarkyti be prievartos, o 
tiktai savo proto aiškumu, 
kurs moka atskirti blogą 
nuo gero, savų Širdies pa
dorumu, kurs nemėgsta 
šlykštynių, savo sąžines 
sveikumų, kurs ^reiškiasi 
supratimu, kad esi Žmogus 
ir kad turi savo prigimty
je Dievo paveikslą ir pana
šumą”. ‘Draugas*

kart daugiau ir (Jaugiau 
susiturėti gėrime, arba 
sunkūs depresijos laikai 
blogai paveikė į visuome
nes troškulį. Milijonai ma
žiau galionų alkolinių gėri
mų buvo parduota per pe
reituosius metus (reiškia 
per dvyliką mėnesių bai
giantis Liepos 1 d.; šis 
:arpas vadinasi “fiskali
niai metai**), pirmieji pil
ni metais po prbhibicijos 
panaikinimo, negu" buvo 
parduota 1917 metais. gis 
alaus, vyno ir kitų svaigi
nančių gėrimų sumažėji
mas pasitaikė kaip tik tuo 
metu kai šalies gyventojų 
skaičius paaugo 26 milijo
nais žmonių. _ Statistikos, 
mums parodo, jog mokes
čiai už svaigalus per pas- 
kutiniuą “fisakalinius me
tus” (nuo 1934 m. liepos 1 
d. iki 1935 m. Liepos 1 d.) 
palyginus su 1917 metais, 
nukrito vieną trečdalį; už 
vyną nukrito trečdalis, už 
alų, vienas šeštadalis.

“Amerika Šiandie Gėri
me Daugiau Susituri Negu 
1917 m.” —- Gėrimų mo
kesčiai per paskutinius

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moką, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnąuja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matete “Dafbininke”. •*"

48 Creaoent Avenue, 
Teiephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenne, 
DORCHESTER, MASS.

45HampdenSt., 
. TeL HIGManda 4855 

R0XBURY. MASS.

GRABORI Al

Tel. South Borton 0815

D.A.ZALETSKAS
Grabelius - Balsamuotojaa

Patarnavimas dieną-ir naktį
1 ‘į

Fanerai Home ir ltes.
564 Ėast Broadvray, .

So. Boston, Man.

G RAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

South' Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

^.158 W?7thSt.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

airi

c m . m . BALTIJOS VALSTYBĖSbveikata^B Jangus Turtas steigia oro susisieki-
MUIUNIJ4? s

tį įkyrią Veda Amerika* Liatnvią Daktarų. DiMfija. vyje mažą gabalėlį svogū
no. Suprantamas dalykas,

BLOGI ĮPROČIAI lipdžius, bet nieko negelbs- Į ta plotkutė ištirpo bėgių 
Rašo Dr. G. L Bložis, 
dantistas, Chicago, UI.

Fovilas Baltrašitaas, Sav. 
490Broadway, Tel.S.BOstoiiSiSO

K.ŠIDLAUSKAS
918 E . Broadvay

Telephone South Boston 1392

JONAS GUNEOKAS
502 E. Eighth. St., -

Tel. So. Boston 9621

JOSEPH W. CASPER

draugijų valdybų
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL.PAŠALPINB 
DRAUGUOS VAIDYBA

Pirm. — T. Pętauskta
24 Thomu Parių So.^Boita*. Mmm. 

VTce- pirm. — V. Madonli*
21 Sanger St, So. Boston, Man. 

Prot Baitininkaa — J. Glmedda,
5 Thomas Park, So. Boatoa, Maaa. 

fin. Baltininkai — Nartas,
16 Wlnfield St, So. Boato^ Maa*. 

Ildinlnkai — A. Naudliūnaa,
885 E. Broadway, So. Boaton. Maaa 

Marlalka — J. Zalkb,
7 Winfleld St. 8o. Boaton, Maaa. 

Draugija laiko luririnkimua kaa tre
čia nedSldlenf kiekvieno mfinerio, 
2 vat po pietų. Parėpi jo* eaiSJ, 492 
E. 7th SU So. Boaton. Max.

7:80 vaL vakare, pobainytln«J (eve- 
talnU.

ViMia OratiUjoa reikalais kreipkite 
mtokply raitta|nk|, .

mmvos dukubu dejos 
PO dLOBA MOTINOS »VČ.

plrnilnlnM • Kva Mariutai
. E. 8th St, So. Boaton, Mate. 

Tel. So, Botan .1298
Yfče-plrmtninke — Ona SlaurtaK 

‘448 H 7$ SU So. Boaton, Mam.
Tel So. Eoaton 8422

. Prot Ralt. — Broni Citratai, 
20GouM 8t, Roibury, Maaa. 
Tel Pirkway 1864-W

Fln. Ralt. Marijona MarkonlutB, 
83 Kavarre SU Boilindale, Mus.

$«!. Partaly QM8-W < 
Ūkininką — Otia Stanluilute,

105 Weėt em Su 8o. Boaton, Mae* 
Tvarkdart — Ona MlatirdtaB,
, 1512 Oolumbla Rd., So« Boaton, Maae. 

Jtaar GJoMJa — K. Janulontai.
1426 Oolumbla Bd., Bo.Boaton, Mas*. 

DraatUa savo auririnkijnua laiko ku 
antri atarnjnk* kjikytau n|0Mto»

VEIKIA”
Bootlegeriai ir šiomis 

dienomis, neteisėti būdu, 
pristato daugybę svaigalų 
irivatiems kostumeriams 
ir kitoms įstaigoms, ku
rios tik tyko išsisukti iš 
tų mokesčių, kuriuos už
deda valstybė. Dar vis va
romas šmugėliavimas, ku
ris fėderaliniams agen
tams priduoda, nemaža 
vargo. Daugybė visokių vi* 
sokeriaūsių svaiginančių 
gėrimų, ypač brangesnės 
rūšies* slapta įvežama iš 
Kubos įebątt i&mąšeėnių 
Kanados pusės salų.

f Tenka neabejotinai pa
stebėti, jog sunkūs depre
sijos laikai daug kuomi at
siliepia į Amerikos gyven
tojų susilaikymą gėrime. 
Brangūs gėrimai šiais. Tai
kais jau mažiau perkami; 
žmonės ima jau daugiau 
pasitenkinti paprastaisiais 
gėrimais. Prie to, fr socia
liniai papročiai ir daug 
kuomi pasikeitė. Dabar 
jau ne taip kaip būdavo 
senaisiais laikais, kada 
prohibicija dar nebuvo į- 
vesta. Tada buvo laikoma 
už gerą jeiku kas norą ga
lėjo pasirodyti turįs dido
ką “stipresnės” butelį, 
kurs‘ savininkui1 garanta
vo, jog ir prieš baliaus ga- 

į lą atims visus jo “vąrgus 
ir rūpesčius”. Šiandie jei
gu kuris neįstengia “pa
nešti savo svaigalus”, į jį 

«paniekinančiai / žiūr i m a.
Vienur ąr kitur dar ųžsili- 

" kę “senų laikų** papročiai. 
Dabar yra paskirtos tam 
tikros “valandos**, kuomet 
žmones suseina, pasikalba 
ir tuo tarpų vieną kitą sti
klelį išgeria, vieton paūžti 
ar “pasilinksminti balsu**, 
liuosu laiku.

MOKESČIAI PASIEKIA 
$445,000,000. .

Dabar galime įsivaizduo
ti kiek Amerikos gyvento
jai prageria per metus. 
Statistikos pajrodo, jog per 
paskutinius “fiskalinius 
metus” (nuo 1934 m. lie
pos 1 iki š. m. liepos 1d.) 
Jungtinėse Valstybėse su
naudota 55,507,600 galio
nai degtines, kai 1917 m. 
sunaudota 85,248,000 ga
lionai. Jungtinėse Valsty
bėse pereitaisiais metais 
taipgi sunaudota 1,562,-

tt [j
— Klausyk,. kaiminkėle, ■ 

— tarė’Patauškienė,—ko
dėl nepadarai taip, kaip j 
Pavasariene padarė.
— p, ką ji padare?
Rodydama į vaikučio 

ranką sako:
—r Padaryk iš storo, ^po- 

pierio tokią triūbelę, kad 
vaikutis per alkūnę nega
lėtų rankos sulenkti. O 
kad toji triūbelė nėnus- 
muktų, prikabink su siūlu 
viršui ir apačioj prie dra
bužėlio ir palaikyk bent 
savaitę, kitą ir viskas bus 
gerai. . _ ____ _ J

Negalienė paačiavo už 
patarimą ir Žadėjo tai pa-

tauŠkienė dar pridūrė, 
kad, girdi/ aš tikra, jog 
tas pagelbės ’ blogą įprotį 
sulaikyti, nes, tai yra nuo 
dantų gydytojo patarimas,.

O ką gydytojas turi prie 
to?

•— Miela kūmutėle,— pa
sakė Patauškienė — gydy
tojas sako, kad piršto, ar
ba nykščio Čiulpimas dan
tis iškreiviną.
— Ačiū, ačiū, — dėkojo 

Negalienė. Labai rimtas ir 
laiku patarimas. < Pasirū
pinsiu tuo. * • '

BURNOJEŪKUSIO 
MAIŠTO KVAPAS

Rašo Dr. Bložis ........

Burnoje visuomet yrą 
daugiau maisto likučių, 
negu kituose viduriniuose

Negalienė ątkartotinai 
su savo sūneliu lankydvo 
parką. Laikas buvo nusta
tytas i vai. popiet. Parke 
Jonukas dažnai užmigda
vo, bent valandą, o kartais 
ir taip, parėpliodavo po 
pievą. Prie Negalienės daž
nai ir Patauškienė atsivež
davo savo mažą dukrelę. 
Ji nekartą ■ paklausdavo 
Negalienė, “kiip mano 
žentas? Ar didelis užaugo? 
Ir visuomet prieidavo pa
žiūrėti. Ji pastebėjo, kad- 
jos žentas nykštuką Čiul-

- d + x ‘daryti. Atsiskirdama Pažinai uošve, tarė Patauš- ~
kiCnė atsigrjžus į Negalie-

— Aš tavo sūnaus nepri
imsiu, į žentus... ” (

Na, kodėl? — paklau- ' 
sė Negalienė. ' . .

Mano vyras nerūko, 
tat, nenoriu, kad ir žentas 
rūkytų. '

Negalienė nusijuokė, bet 
tas jos juokas buvo šaltas 
nejaukus.

Gana, gana, miela kai
minkėle, ko aš nedariau, 
tavo tam žentui? ir pipirų 
pilu ant nįkštuko ir skur
liu vynioju; buvau svogū
nais, česnakais ištrynus, 
tai vaikui net ašaros iš a- 
kių ėjo, o vienok pirštelį 
čiuljpė. Vėliau buvau sku
duru storai apvyniojus ir 

rdar Itopanpia juostele už-

OQO,(XX> gaHobai alaus ir 
43,000,000 galionai vyno.

H. Morgenth.au Jr., iždo 
sekretorius ir J. H. Choa- 
te, federalinės alkolio 
kontrolės administracijos 
pirmininkas, imasi prie
monių svaigalų kontrolę 
įteikti tam tikrose komisi
jos rankosna. Juodų prie
šingi tam sunianymui* kū-f 
rį remia daugelis kongreso 
asmenų, kad būtų> leista 
svaiginančiu^ gėrimus dir 
dėlėmis porcijomis parda
vinėti. Tuodu jau yrą įtei
kę keletą sumanymų, ku
riais svaigalų pramonė 
bus gerokai suvaržyta ir 
sukontroliuota. . .

Tas faktas, jog pirmai
siais metais po prohibici- 
jos valdžiai suneša $445,- 
006,006 kaipo mokesčius 
už svaiginančius gėrimus, 
parodo, jog būtinai reika
linga stipresnė kontrolę 
ant svaigalų jr kitų netei
sėtu būdu skleidžiamų gė
rimų. _ A. Miciūnas.

“IŠMINTIS” ..

Sūnus girtam levui, ‘Tė
velių kodėl Tamstos nosis 
tokia raudona?’

‘Tylėk* parše, nieko ne
supranti. Kai tu būsi toks 
išmintingas, kaip aš tai ir 
tavo paraudonuos”. ' ‘

“PASISKUBINKITE”
Kas norite 10 dolerių? 

Kąs geriausiai aprašys 
Vyskupo Valančiaus gyve
nimą ir šį raštą prisius 
Blaivininkų Susivienymo 
Centrui, tas gaus $10 do
vaną. Pasiskubinkite. Raš
tai turi būti prisiųsti prieš 
seimą (rugpiūčio 11 d.) 
Straipsnius siųskite: Rev. 
F. Juškaitis, 423 Wiridsor 
St., Cambridge, Mase. * ..

ra kur maistui užsilaikyti: 
tarp dantų, už karūnų, už 
tiltelių ir už nešvarių dan
tų. Pasiremiant tuo, kad 
burna visuomet gauna sau 
šviežio maisto, kiekvienas 
mąsto, kad iš burnos nega* 
Įima būtų gauti blogo kva
po ir, paprastai, yra meta
ma bėdą tam nelaimingam 
pilvui, kad jis nedirba ge
rai, užtat ir dvokia.

Dažnai sutinki tokių 
žmonių, kurie daug mąsto 
apie save ir nenori pasiro
dyti, kad yra valgęs svo
gūnų arba kitokio blogai 
atsiduodančio maisto, tuo- 
piet ima vaistų, kad panai
kint tą blogą kvapą. - Bet 
tas bandymas yra veltui, 
nes tą blogą kvapą negali
ma panaikinti iš Vidurių;. 
jis yra įsisunkęs į burnos 
raumenis, liežuvį ir dantų 
anatomiškus rayukus.

* Tūli daktarai yra pada- 
rę tuo tikslu daug bandy
mų arba eksperimentų ir, 
štai, ką surado. Jie davė 
žmogui kramtyti svogūno 
ir liepė nenuryti. Nuo 
kramtymo kvapas' buvo 
užuodžiamas per šešioliką 
valandų. . "' " I

Vėliau vienam žmogui 
davė svogūną kramtyti 
dirbtiniais dantimis ir nu
ryti, o kitąm sakais danti
mis kramtyti ir nuryti. 
Vėliau buvo ištirta, kad 
pas bedantį žmogų buvo 
daug 'silpnesnis .kvapas ir 
greičiau pranyko, - negu 
pas tą, kuris turėjo gerus 
dantis. Pasirodo* kad dan
tys greitai prisigeria blo
go kvapo ir ilgai jį palai
ko.

Tolesnis bandymas buvo 
padarytas Šitaip: davė 
žmogui suvalgyti labai 
ploną plotkelę, turinčią sa-

Birželio pabaigoje Kau
ne buvo Lietuvos, Latvijos^ 
ir Estijos -pirmoji civilinis 
aviacijos konferencija. Jo
je Lietuvos aero klubo plr- : 
mininkas prof. Ž. Žemaitis 
padarė piktų pranešimą a*; 
pie būtinai reikalingą Bal
tijos civilinės aviacijos 
bendradarbiavimą. Taip 
pat konferencijoje buvo 
apsvarstytas Baltijos val
stybių oro susisiekimo su
tarties klausimas. Draugi 
su juo iškeltas ir Pabalti- 
jos valstybių tarpusaviam 
susisiekimui oro linijos 
steigimo reikalingumu.

Apsvarsčiusi šiuos klau
simus^ konferencija pada
rė kelis nutarimus. Pir
miausia buvo s pažymėta, 
kad tarp Baltijos valsty
bių civilines aviacijos yrą 
glaudūs nuoširdaus bert* 
dradarbiavimo santykiui., 
Jam toliau plėsti bei ug
dyti, konferencija siūlo 
tautiniams aero klubams 
organizuoti civilinių lėktų-: 
vų perskridimus vieną pas 
kitus, dalyvauti bendrose 
aviacijos šventėse, drau
giškose rungtynėse , ir ki
tuose viešuose civilinės a- 
viacijos pasirodymuose.

Be to, konferencija nu* 
tarė kreiptis į Lietuvos,; 
Latvijos ir Estijos vyriau
sybes, kad kuo greičiausia 
ir palankia dvasia tarp šių' 
kraštų būtų sudaryta oro 
susisiekimo sutartis. Taip' 
pat sutarta jau artimiau
sioje ateityje tarpusaviam 
susisiekimui įsteigti nuo** 
latinę civilinę oro susisįe- 
.kinio liniją: Kaupas - Ry?

* gą ^Talinas ir atgal, šiąpf 
susisiekimui organizuoti, 
pirmiausia manoma įsteig
ti tam tikrą oro bendrovę.

Pasibaigus konferenci
jai, jos dalyviai apsilankė 
prie Dariaus -ir Girėno 
karstų ir didvyriams ati
davė prideramą pagarbą. 
Vėliau, jįe pagerbė žuvu
sioms dėl Lietuvos laisvės, 
ant Nežinomojo Kareivio 
kapo padėjo vainiką. Grįž
dami namo, latviai ir estai 
apsilankė Lietuvos sklan
dymo mokykloje Nidoje^ 
visuose mūsų pajūrio ku* 
rortuose ir susipažino su 
Klaipėdos krašto gyveni
mu. TsK

NORĖJO NUŽUDYTI
- PROF. X ŽILINSKĄ

Birželio 13 d. Vytauto 
Didžiojo universiteto stu* 
dentas Dovydas Kasparas 
mėgino .peiliu nužudyti 
medicinos profesorių Jur
gį Žilinską. Tačiau profe
soriui greitai pagalbon 
skubėjo jo asistentai ir 
studentai, kurie Kasperį

kelių mihutų, bet svogūno 
tvapo neišdavė. Trečias 
jandymas buvo toks: svo
gūnų skysčiu ištrynė dan
tis ir kvapas buvo galima 
užuosti taip, kaip kad 
žmogus būtų jį valgęą. 
Ketvirtas bandymas svo
gūno skysčiu ištrynė visą 
bumą, išskyrus dantis. 
Kvapas buvo galima užuo
sti per 36 valandas. Penk
tas bandymas: sumaltą 
svogūną davė kvėpuoti ir 
kvapas buvo galimas už
uosti taip ilgai; kaip būtų 
svogūną valgęs. Taigi, šei
mininkės turį būt atsargio 
su svogūnais, gamindamos 
valgius. Jeigu norite iš
vengti jų nemalonaus kva
po, neuostykite.

Paskui buvo padarytas 
eksperimentas su česnaku 
ir surastą, kad Česnako 
kvapas pasilieka pas žmo
gų 72 valandas arba ii* 
giau. Per 24 valandas bū
na stiprus, bet vėliau eina 
silpnyn. Bet jeigu česna
kas būna tik sukramtytas 
burnoje, o nenurytas, tai 
jo ^kvapas tepasilieka per 
16 arba 20 valandų. Šaltu 
vandeniu lengviau yra nu
mazgoti nuo rankų česna
ko, negu svogūno aliejus. 
Česnakas taipgi buvo į- 
duotas su plotkele į vidu
rius, nepaliečiant burnos 
raumenų*- nei dantų, kaip 
ir svogūno, ir kvapas buvo 
užuodžiamas per 28 valan
das. Taipgi, tas eksperi
mentas, arba bandymas, 
parodo, kad kaip Česnaką 
paimsi į vidurius, visuo
met kvapas bus užuodžia
mas. * 

. Kuomet svogūnas, arba 
česnakas, būna išvirtas, 
jis praranda visą smarkų 
kvapą,-nes jų aliejus iš
tirpsta, arba pasinaikiną. 
Jis išnyksta išgaruodamas 
į orą. Kiti valgiai* paimki
me kopūstus,/ nežiūrint, 
kokius juos valgysite: vir
tus* žalius arba raugintus, 
visuomet turi savo kvapą, 
Bet tas jų kvapas visai ne
ilgai testovi. C *

Rūkytoją, kuris rūko ne
užtraukdamas, galima už
uosti per 10 arba 16 va
landų. Bet kuris užtraukia 
į save dūmus, pas tą gali
ma užuosti net per 20 va
landų ir ilgiau. Rūkytojo 
daugiausiai dvokia liežu
vis ir pirštai, ypatingai tų, 
kurie nevartoja cibuko.

Pas tą asmenį greičiau 
pranyksta blogas kvapas, 
kuris turi gerai dirbančius 
vidurius arba ima vaistus 
nuo vidurių užkietėjimo.

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio* tas iŠ* sulaikė nuo bjauraus dar* 
gelbės jo sielą nuo mirties Pasikėsintojas suimto 

I ir apdengs daugybę nuodč- ir perduotas teismo orga- 
mių. Sv» Jokabas. nams. /SKnams, TfcK
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Mano Keliones Įspūdžiai
čtnu ruoSitai į Uetatog KtagaiM« 
riofoe savo jftirį rųmntf
ivZĘAn ii teari nniari.dii-^tun^j

i jįfnetaaŽa ųįUnwjiMU. Jie tOdri^Kgngyeta 
AJią ta ptavesu tavo prbgratag- Jgį & W įrita 
3mauti ta pasitarei už savitų vridžią ItaU-

Pranciškonai turi aavb jo parvedimo; Kun. Dek, 
įlk išleidžia Kaįočiuą r; ‘ | *** '

į&. Cla jie praveda ąiri, išbtodyta taktiką: pti’ Emu?.ištartaJirinlM U' & P- (U*

nų si MuvcP primuštu mąu stpvejo rusų pątran* 
kuh. ftttfo Jtirb rfLaw- ka pastatysi, gafingą 
&tHsbt Mals. Jie yra kun. mukios Lietuvos šventovę. 
Jurui labai dčttagi už vi- Tąįi pirmą kopgi^o 
tari jo aūkAs. Jū vienuoly- 
W Iririi &&lfįturf daug

jai

gfc faū^mo:
B į tavo KotaitetuS ta jų tik klausykite^ Tasai “prikąz 
JK1” bu^o^flis P° JčąHtt rusų armija* Tt op^aciją 
ąe mano padaryti ta lietuvių kariuomenėj. Pavyks, nė* 
įSvVfcs, fet pabdndyti reikia. Lietuvių. Kongrese fioi- 
Bįnkdi, j^i tfk gautų įtoios, turėtų plačią dirvą to- 
oeW “bAndytai^iė**. . _ ? » r „; .„■

DuįiR Sumanė, gražų darbą —konsolidųoįi yišųs 
'SįvtasJ dOuH ittaį savi,.^-1’ f

Kįf ėu SusiįaŽlAti šū 
sUdr^aųĮriiota tiksliau

K šrbvių Ir ■]

S re) visoje Europoje, 
ji nėlįįb&i žfndina. Pui
kios maudynės. Daug Žmo

K) j tanfe,bet tiksliau planingame dtirĮbeLT>l^|r
įviėiūS' .rat sųmt ir pbfeūpių, <r * ftį

, , __ižinb ne kur jųpš šo<^tį nė ^bip šii jAis 
litniii.Šu k it kiš nė ąttšikalbef įgalės. Na, PieVė pžt-

Vilfiffiiiš ’KfaiŠte Lenkt} Rolė-

- Ii * & - -»j. S v**. »•' ’ *• * ‘ • t -»%t.
Okupuotame yWaųs

; s^yįi§si

Šų Jįgudų apgyventose 
yiptose . sudaromos : tam 
S-rmof sodybos įbei^ūkiįį 
ą^rmpse apgyvendinamijš 

k Lentos gihimps ątaabrii- 
ti lenkai -kolonistai arba 

riųomenėje ^atitataavį 
tarčiai kariai. Šie kplo- 

nfetai, vadinami osadny-

įik yra yaldiškosąrhalen- 
tų ^perįmtos nuosavybėn

tikėjimo reikšme, kurią

vąįkeųus 
tapadetų 

pat vietoje, k^ ne-

betik &

Jos niekam nejžūflk

Josiiiek&L i^ąskiąjri-
< jbkta dkiftdttilė-

.. (Iš aĮgftškb VėrtŪ 
itūn? Ant. H. KaružisKis.)

kertinio akęąėps + naujpf

vo ąjątovąa, Daių^ą 
kūpąs, 100 ar dauriAų ku
nigų, šeserįb taSsti^iąi 
žmonių iš vįsos Lietuvos, 
DAlyvavo 4 IJėtuvoa prėti- 
dentas, daugybe Va"

langą nenorėsiu uhniršti 
dėlto, kad toje vietoje pri
gėrė buvusia mano Šioux 
City, bĄfaįijcm klėbbbąs, 
kūii. Mikas Cybūlskis, ku
ris Sioux City pastatė gra
žią mūrinę bažnyčią. Pa
langos SiftėHs yra baltas, 

■iip cūkVuš- Patrivėžiau jo 
frupūtį. Išuvaų ąnt, biru
tes kalno. Mdčiaų koplytė- 
1& įtar kaip kada yra laį- 
koindSMfedŠ. čįohailabai 
gra^ vieta. Yra miškas, 
puiki pieva, aplinkūi gėri 
keliai..Man patiko tą vieta. 
Niisipmkąu Mė£ gintaro 
atminčiai. Pafafižojė yra 
aploštas didelis gražus 
dvaras.

dĄbda dar ■ nemokamai 
miško medžiagos ir sutei
kia kreditaz kad kud ge
riau jie tėn įsigyventų.
L Tenka pažymėti, kad tiė 
kolonistai VfS šųpf^tob 
žuoti i? ląmaš jnįib . Įūtab 
Si. lankoti jifcmš š^rtaš

TėnLjie tari išnįpk-,

jAiįįytiš ėlę5npiiiiŠkai_ ir 
dvasiniai patiemsstiprėti

yra daromaBtašlayčsaps-

n-

gt w- - ? ’ *<*■!.» -*^4 V < *

ke Jo E. Vyskupas MAta 
lionis. Pamokslą pasakė J.

Arkivyskupas Skvirec
kas. Prie tų apeigų pasakė 
prakalbą Lietuvos PrėM- 
dėhtas Antanas Smetona.

• a- * • - * J V.'*‘ vaikttčtef Wtf

tAs APLANKO^ Mot 
KtRlOMt^ rtsr NMA0M1- 
’ r - BŪNA . ■

bįm tikslui, kąd būdami, 
kitų tarpe; galėtųremti 
teSiŠfeimą ir stiprinti 
lenkų tautos dvasią. ?

>W^‘Vil
niuje buvo M terštų koio- 
pistų visuotinas suvažiavi-

taejuvą yra mąčiusi, nuo 
atgavimų Nepriklausomy
bės,tąi Tautinis Euchara- 
tinis Kon^eąąSi kuris iš
judino yisą Lietuvą. Lięr- 
tuvos Ganytojai -— Vys
kupai šaukte šaukė tikin
čiuosius į Eucharistinį 
Kongresą. Jie turėjo tain- 
tin pavesti visą Lietuvą 
Kriski JKBrąfiliUIr toĄėl į^iB; fffiįįBfė^as i 
ta jų zointis . sji^Aukė į, jį-ylės; tnės pas jį atėišHnė 

w. ^atftanį  ̂grnsimi,(joįf0 2^'.

'ė išlijo, fcėtbūaihe aW

iš bSAdnįkų. Jfe pfedįdūbda 
Višą tai Įą jiatys fAfatai- 
žd, b vėliau birKdAmi &
išosądn

‘-Vtft

* venojetik Vi|niaųsvaįva- 
dijoj0 yra 1134 kariškiai 
irl360,ciyiliai,kolpnistai}

r yisi ai hf iš Lenkijoj gi- 
*•’. toftęs^J VAdinasi, vienoje 
tik Viiįuausva^vadijoje y-

Mift 'Jrt
tna

rijosjunktų pareigas, nes 
i t&ką pranešdinėja apie 
J įįfątaučių kaimypų dūr-1 
bus ir kalbas.

k#W tK) keUbit- 
ka &r keliA dė iltis. Šėi\ 
mų. Tokių didesnių židmių 
yrą visoje vaivadijoje Wr 

, kurie yra atatinkamai 
(' toękyienkme VatačiU^

pripildyt^ dieviška daiįsa 
vadinama pamaldumas, 
kitas susidedaiš šdvęs išbf- 
ginimo, saldumo,. štipta
rno, uolume^ klusnumo, 
dievbtųmd ypatingai^ tučį 
mėf joje iš iįdldo Šie Jė
zau^ Žodžiai; “Jei kas mi
ne ihyli, tašjaįkyš įgano

f’irmoji dieną buvojyta-

mėnš dėt įri 
■Aš

Reikia pažymėti, kad 
lenkų vyriaušybė koloniza
vimo darbu JAU yra daug" 
Įaimėjuai, sustiprindajna 
tam tikruose pūnktaose 
lenkiškumą. Ifi kitoš pusės 
toks. priverstinas į Mia* 
taučiu t lenkų ^gy- 
yėntcčjų įterpimas sukelia 
ta. gyventojų didelį pasi
piktinimą ir prieš pačią* 
lenkų v*j^ūžįyb& net kai- 
mdose tokiu osadiiikai y-

Si įpltietinkmi. Lenkų'vy- 
faausybė tiems dsadm- 
kame be duotos žemės,

Ir palaiko vtoą litai jų Šir
dyje. Nuolatinių užsmau- 
gt&u Dievo balso jos suku
ri! sau nuduotą ramyta 
kuri suvedžioja jai i tikl- 

kai tas nefiUos nė- 
iiitėA M 

gyvena.Bnaudulio stovyje 
verčfld. uekaft> * rattump, 
visados bijooataoš išoudi-f

r*.

^tefj0^HbaW 
apįė gerėjo DieVo Valią, 
bet praktiko je jok begali 
jai pasiduoti.ė.., . , 

NUDAVINGOS SifiLbŠ

o ‘kad jos galt 
vadoVčš.

; žkkita a<< 

slStymtT3šta-

niinč.
t j ; VU. ' ■

; LAKIOJ SIELOS 
kieky ieną nau

ją knyga yri taji viena |š 
Visų kitų kuri atneš joms 
naudos; kiekvienas naujas 
dtevbtumAą jei Jis tift pa- 
akstintas yąidintuve, yra 
vęrčiaų prirenkamas; 
kiekvieną nauja mintis, y< 
ra toji kurios jos laukė.* 
Jos ėdamos troškimais; jų

kurs atsisek
t
nuo jo vis alkanas.

___.. ___ Jte.prie įsivaiz
dinamo valgio ir pakyla

JSps.įrtt r^sisjCnnfeiok 
sad tūlas pąžvalgas, tūlą 
gaftvcįjtano, tė ■ ’;ho, nieldi-
.. . as -t-A '

iškišų Sį Špygų; yiMt

čiojimuose, KMsoei daU-

trina ne šventųjų doktri
na? ’

taeti!WM,Skd tatasifėdftata 
as* p Hnlautį maŽiAŪsfotas 

m prl&tikomfis. Dėįi tįjąm

dSnio.. Gal joŠ nedrįsta 
Būti bet jvs ir to- 
fiaųs nebajūditia- 

idifcyšlš šdvoįačįų it 
saldždtmžus sAta, kad jos 
klaidingai

a ru.T**-U t*;0
Ne, Dievas negąli duotiS

5.8^ P0®IW0jAU .gyventiAbp 
Šitos meilės, jos sako tau, jota, bet kaip svetimas.

neįašitenkinšime,” kAiįh
^ossuet žiŠkįi(š^^pa®tiW-

mai šušivtanijė šū jūo ūž-
siliekančiu ap^ūviiBU

]ioM kitai Jf inyųl itlfe Jis
®tap . jį braplatind, Ea< Jis 8ž*M

latąi ieško. Jos špkipėja 
nubmaldos prie'maldos; 
nito diČVb-'
tūino, bfesiv^tijmdanids s^- 
ve; ifgyvėhddinos gyveni
mą Be ramybes, bė naudok; 
ifeįelno. '

“152iaSisJal™U0>tS7nl|butyl>ę) gyvendamas visŠ- 
f**8 Šė' jW; ^indafiSŠ
tas prakaitu ir krauju. Tas£& -ę-ag

yrk pėda ir pašė»re&ŠH 
ftiKėžio, tiękplo^oitilgią,lte ramygs į^Sia .au- 
irJfrera pikais tau

S buvo pasisakyta, kad

te-

takitokių driekų. Nuo Tš-

sttsavo vėliavėlėmis jį iš- 
Kitaningat lydėjo ta visą 
kelią giedojo šventas gies* 
mes. Akmuo buvo padėtas 
Prišiįaįųo bažnyčios ęs- 
taądšjįjdta jąu 
r^sifta d "

Mesi honimė bak&beti 
šiandien-ąpie 
rioms Dievąą, j.
maldų Ir pądąųgiųtų gerų 
darbų, neduoda pajųstį J0 
kaip tėvo, prietejio, brolio, 
meilėms vAišintajo akyvai-

____ , Tėvas
Paukštys, 8. J. pėrduoda- 
inaš ji kdn. Dek. Kapo-

T—-------- r^ Čįiuš dėkojo vi*|ž|nsita tavo tirps taksį*
šte yra labai blogas. TsbJriemš vaikeįianiM, kurie1

VTT »*■ *?* ’ r ***< r? j " »>.«<♦****•***«- 
krašte, vis dėlto osadnikų 
Vardas, bent Vilniaus kra-

stoti uoliai ^įSe dapbo. Jos

savevr

nie-

JVAtlBNYBES
Ocean J3rpv$it New Jer-| 

sey> -J Jtį A. Bįlinš — Iš 
priėžafcties aklumų, pasi
rodžiusių automobilių vai
ruotųjųskaičiuje J šviesas, 
rimtai pktdfid, kėlių de- 
partmėritams, kad įvestų 
‘WfW’ rėluliųo- 
jančias. skirtingas šviesas, 
Wt kad ir ta šviesiį išVai^ 
dos būtų skirtinguose re- tumbs 
muose. Būtent, raudona— 
apvalu; geltąną — žvaigž
dė; žaiiA — trikampe.

Berlin įleighte, Ohio, —• 
P-ma A. W. Ljppuš Pk- 
dąqda* yi^omėnėš Žliuai, 
kadjos vyras savo elek
tros ,dirbtuvėje padirbo 
paukščiams namą. Namas 
'turi 57 kambarius (kam- 
t vienas itadas).
Kiekvienas kambarys turi 
b ėtoiS uŽto; pločio ta aug- 
ščib(6»6x8). Visas’ narnąs 
sveria 175 svaruš. Paukš
čiai T * * įpk vasarą, A- 

faĮaindžia parle-

sitajsęs sau prie šokimo iš 
aeroplano ne vien parašiu
to skeęiuš, bet ir spanius 
prie pečių, patyrė, kad'lai
mė jo.savolStesniu skridi
muii sekundų laiko, pers- 
krišdAmas puse myWs. 
Būtent, iššokęs iš aeropla
no iš apie 5,000 pėdų aukš-

pra$g 
kren 
per i

TĮspers-

piėp

nAmas buvo

Špirnais 
_ ____J spar?

nūs;
iš 2000 pėdų aukštumos 
nusftŠiddk^ itpaprastai.

L * • ' • * * ♦ -. ■

fedf aprisaūgoti njo (- 

vairių kišeniniu “svečių’* 
rankų, dįržtį išdirbėjai su
galvoji tokius diržus, ku
riuose yta k&rta labai nė* 
Žymiai pabirbta ir pint-

PERUOLtOB SIELOS

Vienybės Seimas įvyks rugpiūčin 20 d.

Kunitu Vienytis Seimas
v

T.

nėt^kiėė, nėl 
šistebekitė diuįlau jbi

grisių apfe kttrita jriw

; jč« Btttt t 
daiktas 
ffAįjrial jd

L kuopto-



.u - „j į

Sštrtsoiiaė tiriširdia
Pirmą kartą man teko poną Samsoną Grišįrdj sutŪfi 

Stfh Diego mieste* ir kur ne kur bet Jungtinių Valstybių 
jurininkų ligoninėje. (Jo pfavaidė-Grišitdis reiškia Gerą 
šffdį).t> .4. . * Z •; . ; ■

. Ji? buvo aukštas—diktas, juodas kaip anglis, negras. 
Jei|u neklystu, ponas Griširdis galėjo turėti, o, maždaug 
4b metų ir gal tris mėnesius. Jis nebuvo tos šalies gyven
tojas —- bet ten atvyko laivu, Jungtinių Valstybių vals
tybiniulaivu kurs tuo metu ilsėjosi uoste; '

Negrai virėjai turi gerą vardą tame jų pamėgsiamė 
darbe. Ir |al tuojau kas manys kad ir ponas GriŠirdis bu-, 
vo Vičėjas. Ir neklysta. Samsonas buvo jojo laivo įgulos 
virėjas, ir tai ne be koks, bet pirmos rūšies. Jis buvo išma
nus,* ir draugas!—o! tokio niekad nebuvau turėjos. Jis 
dkujM Skvo gyvenimo metų praleido Dėdės Šamo tarny- 
stėje—ant’laivų, žinoma, jau buvo matęs beveik kiek- 
ieną uostą pasaulyje; kitaip sakant, jau buvo apvažiavęs 
beveik visą pasaulį. ... „

'f Mudu su Samsonų toje ligoninėje susipažinom—-ir 
nuo to laiko buvome draugai—ištikimi yiepas kitam. At- 
sinienu kuomet vieną gražią šeštadienio rytą—Š vyr^i 
nešą Štasonį aūt neštuvų—j| įnešė mano kamb&in, ir 
paguldė Wdn kimi stovėjo prieš mano. Sfah sidū^ buvo 
pranešusi, kad atneš negrą "mano” kambarin, hes jįofiiČ 
buvo tuščia lova—ir, būk, jeigu norėčiau įfąiėčiaU įaūti 
vietą didžiama kaiųbary kur daugelis jūreivių gulij'o-^ 
kentėjo. Pasisakiau kad aš •norėjau p^ilikti kur bebu
vęs. fi Ji buvo iš Jungtinių Valstybių bet pietinės dalies — 
ir, žipomaj tas mano atsakymas ją nustebino. . ' ;

Per keletą savaičių Samsonas jabai sirgo—turejo 
pneumoniją. Per ilgą laiką nežinojo kur esąs —ir galėda
vo miegoti vien nąrkotų dėka. Kuomet galėdavo šį—t? j 
burnon paimti^-jjųją padėdavau:^^iri^tu^adeiųdaiąu 
sriubą, pieną arba vaisių sunką ; kietas maištas jam buvo 
uždraustas-—ir jį neviliojo, (Galt) Jo akyse būdavo maty* 
< padėkos ženklas—nors žodžiais negalėdavo atsilyginti. 
Ir štai, kuoniet buvo jau kiek pasveikęs, ir Vienas kitu gąn 
gerbti susipažinom, vieną kartą kašgf Įvyko—^tšitiko. Vi-. 
šuomėt miegodavau sėdint, ir slogą žvengti lovoje bebū
damas, šiltai apsirengdavau. Ir naktinių marškinių (ku- ’ 
riuos per visą dieną nešiodavau) kišenėje visuomet tufė- 
davaii gražų, grąžų kryželį. Per’ 4 mętiis besirgdahias, 
tai juimvių tai kareivių li^onineše^priįė savęš’ vįūdmet 
laikydavau tą kryželį, kurį man prieš 20 mėtų buvo pado
vanojusi mano mylimoji* teta. Nieks jo nematydavo—ir * 
nežinodavo kad tokį brangų daiktą turėjau. ..Taigi, viėną 
kartą (kaip minėjau), buvo maždaug 5 P. M., ir/norėjau 
atsikelti ir kambary bislų pasivaBtščiotf. Kažin kaip ma
no kryželis išpuolė ant grindų. Ššiūsobas begulėdamas ant 
šohd-7-tąi pastebėjo. Jis matė kaippasilenkiau, jį paėmiau 
ir pabučiavęs, £rfebgiaū kišenėj viduj, “(jJAVė Cruį Spės

V^ūjąs Samsonas minutėlei rainiąi ųžsilaikėrr 
(jo akys taip spindėjo), paskui gi praklabėjo: “Kapitone, 
matau kad esi katalikas”. . ..

« Jis m£nė visuomet vadindavo kapitonu, gal tai buvo 
koks pagarbos ženklas—bet, toli gražu, kapitonu nebuvau 
ę turbūt nebūsiu. Pasižiurėjau t poną Grišir<ų—tttda* 
mas: “Neklysin—esu katalikas”.

Jis jau juokėsi—matėsi gražūs bžlti dantys: Ir ką pa-. 
sakysi! pasisakė: “Aš irgi ėsini sūnus" motinos Bažnyčios; 
—katalikas”. Žinoma, tai išgirdus mano Širdis jau rądoąi 
burnoj—ar tai iš džiaugsmo—ar iš nusistebimo. Bet, biakį 
pamąsčius apie Jėzaus Kristaus Bažnyčios—vieūintūloa 
risuotinimą-bendrumą — nebuvo ko stebėtis tuo Samso
no prisipažinimu. ' ' . <•

; 7 Bet atsiliepiau: “Nemanau!—manau kad esi baptistų 
sektos. nai7s”t Ir grįžau lovon—tęsėm tėmą toliau. "

“Kapitone, riejuokauju! Jau daugelį metukai esu tos 
pačios Šventos Bažnyčios narys kaip ir kapitonas”. Ir iŠ 
veidp išreiškos buvo matyti, kad tai įsitikinęs pasakė.

' ’ (Man visuomet buvo malonu pasiklausyti jo balso— 
o ypač dabar. Jo kalboje nebuvo galima pastebėti to munw 
žinomo ypatingutno negrų liežuvio. Tai pakakęs atsigrįš 
žo j staluką—paėmė butelį toniko (sodės —ar popso kai| 
kur sakoma), įsipylė stiklai ir — pasotinęs troškulį—to
liau draugiškai šnekučiavomies. , • ,
t Vžinaį kapitone, kartais būna tokių įvykių kurių nei 
nėžinUi kaip išaiškinti”. Rodės kadetai pasakė—kaip ir 
ką nors atsimindamas. Kalbėjo toliau: Jvįs klausiau ąu 
žingeidumu)! 4/firaugė, man buvai itiielasifdingas—o>dih 
bar sužinojau kad esi katalikas. Ir kitas jaunuolis man 
yra buvęs gerasirilis—kąip savas brolis—taiposgi katuli-

kas. Ir noriu ką pariklaurtL Ar žiųai jeigu kas pavyt- 
din daug mąstytų ajie ką nors ar jo Veidas išreikštų apie 
' cą mąstė! w •

Nežinojau ką sakyti—bet tuč atėjo mintis ir vienuolių 
pavyzdys: “Visuomet tai gal ne—bet ant kurių veidų tai 
taip! Paimkime tuos jaunuolius kurie pavyzdin gražiai, 
skaisčiai gyvena; kurte mintyje kaip geriau sekti pavyzdį 

Jėzų—jto tarnauti, aitt jų veidų pasiirtškia kis širdyj 
dsrvrt Paimkime, kitį pavytdin, vigį, nedorėlį—kaip jo 
vėlais attddo-ėvemjjį&

/•fiiji, taip! lt dabar papasakosiu kaip tapau—kata- 
Hjra. Ar ndri priklausyti?” r A

“Ktifjfti nitor^, tuojau aįsiklau;
//įsėb metaia> šūtpcku italą, Peįrą Bįondi, /jaunuoU 

kurs turėjo nedaugiau kai 25 metus. Mudu buvome rtrė- 
jaiį ant vieno laivo, y, pgmalytabicoks jis biivo darbinin- 
kaa—kbks virėjas!/ Negalėjau su juo lygintis—aš—e—e 
—tik gegužiniB vjr ė jas. Kapitone, kuomet esi akt laivo— 
jfirlnlnkšs,—su kitais jūrininkais gerai sūripažįsti. Visi, 
(sykta) geri Ir blogi;* sykiu važiuoja ant plačių, vandeny
nų — į* nfekas jgiš nesirūpina—išskyrus Visagalį Dievą”/, 
jį pnta prie^alvį—įasakojo toliau: “Mudu su Tiet- 
rt? (jį taiį vadindavom) susipažinom —ir buvome geri 
draugai. Vakarais, pp vakarienei, kuomeVtvirtuvėje? visą 
būdavo tv^feoje —al^ą^^vom^irprišnekučiuodavom. 
įėtrtte Žinodavo kaįp ątrjrtsais apsieiti. Visuomėt hūdąvę 
Šūksmas — rodės kad jis yisuopiet norėdavo visiems' pa
dėti Jeifu būdavau ps&kendęs darbuose (ne bulvėse) 
iki akių—štai, Petras ateidavo man talkon.. Aš bildavau 
Įiavargęš—jis manė skatindavo; palinksmindavo. Ar liga 
maūė šplšti^ydaio—jia^tnane prižiūrėdavo, manim fū- 
pindavosi. Kapitone,«sakau,-KM tokio žntogaūž nesi ma- 
tęs. Koksdraugas! Aš gi buvau toks—a—a”.

PamažKau. kad SiUhsonas buvo susijaudinęs. Bet at- 
rigavįs—<S|0dI kįpbėjo: “Į Petrą žiūrėdavau kaip už 
fnžhė virte^įp-bet ūė .dėlto ka* man būdaVo taip drau- 
gifkas—ir pripŽžjsiu Žd man daug; o daug, gero buvo 
padar^; fcęt dėltd kad įo ilgąft laikui, pamačiau ką jis 
Stengėsi attik# begyvendama^ žmoniįį tarpe. įį žinomi 
būdavau pasmųoŠęs jam.gąlvą todno prtenkįi” Sanišonaš 
rtS buYp susijaudinęs—biškį pdlaųki^iššigėtl‘gėrtnfo ir 
tęsė kalbą: “Petras;’Bu savim turėdavo švėnto Sašto kūy* 
gutę. Ir dažnai liuo’slaikyj, ją ^miyddvo. Pastebėjau kač 
jis Šventą Raštą if mylėjo! Bakaų kžid jį niekad .neteko 
^atyti įiktū, manatt kad jis keiksmų ąri)a |lykšeių, arba 
taip negražių žodžių^ nemokėdavo, nežinodavo, Kuomet 
kokiatf udrtdn įyažfūbdayom—išlipęs js lųįvo pihjiiausia
taip negražių žodžių nemokėdavo, nežinodavo. Kuoriiet

iėŠkbdayd bdŽuySoriTtkStoįiki^o^ Sekmadieniais kada

I..... .. ........." Iii....... III I....... .
Bato: J. Vaiva.

Vadhi, Kttf Jtis?.,
ra perankstyvas., Jie ne
darbo reikalingi, bet vadų. 
Ką tai reiškia, jefgit į Sei
mą atvyksta tiek kolęrtijų 
žymesnių vadų, f kuriuos 
ant pirštų galima suskąk 
tyti?, .Kiekviena kolčiiija 
privalo turėti ir duęti Jau- 
nimdf vadų išsiųsti juos J 

!L. Vyčių seliną, kuris jĮ*

dd., Hartford. Conn.
. • - \ 

Nesenai “Darbininke”
buvo balsas -r* “Dau- 
giąus Vadų”. Bet tai buvo 
tur m bafsas.girįoje. ,

Brangūs Veikėjai! Kreip
kime daugiau dėmesio į 
enįmą. IškeĮkithe;jų1 jkh 

riitioste ir sąžinin^- 
niuosius j .organizacijos 
viršūnes, 6 iš jų ir šust 
lauksime naujų vadų./Vą- 
do neišmoksima mokslas, 
bet jis genia” — pasakė 
vokiečių didŽidjo kafo VŪ-, 
daš generolas Lūdendoi- 
fūs. Reiškia,' jeigu meą 
lauksime, kad aiėitų mūins 
į vadus dąktdrai; advoktb, 
tai, ar kiti profėšionalaf, 
įaimėsųŽširtlsiraė., (Labai

Lietuvos Vyčių Seimas 
čia pat. Pervertęs jų lei* 
Ūžiamojo organo “Vyčio” 
apus, taip-gi kitų mūsų 
lendratninčių laikraščius, 
tartum jaunimo reikalais 
au visu 100% klesti. Visur 
yla. Vienog tylos apsireifc 
irimas jaunime. arba ’ jos 
organizacijoje, reiškia ne ____ ____
ką kitą kaip tik" apatiją. Į vyks rugpjūčio iŠ, 14 ir 15 
Tąi, yra įsibrukęs koks 
nors ^apsnūdimas, — nėra 
kūrybos. Jaupimas turi bu
dėti šąyp reikalų sargybo
je ir dirbti kaip * bitės avi- 
lyj^- •• Vienokia ar kitokia 
veikla atsispindi spaudoje.

BiŲninkai nusako, kad 
jeigu bitelįų motinėlė - bi
tinas-vadas suserga, r ar J 
miršta, taį jos. perstoją 
dirbusios ir nyksta. Atro
dytų, kad ir mūsų jaunime 
ko- tai trūksta. Per drąsų 
būtų jtarti, kad trūksta 
jiems vadų, bet, rodos, bus 
neapsirikta, tai patvirti- 
riuk '
.< juk tik pasižvalgius po 
kolonijas,, tai pilnai įsiti
kinsime, kad L. Vyčių rbi- 
kalaf yra apverktini. Jau, 
rodos, kuopa vajaiųt metu 
ir padidėja, tai ųž kelių 
mėnesių Žiūrėk bėliid trėČ* 
dalis. Kodėl taip yra ? ....

. Lietuvos pavasarininkai, 
atsidūrę panašioje bedar
bėje, atsiliepė pet savo sei
mų atstovus į savo vadus: 
“Vadai duokite darbo!” 
Belieka tas pats irti, V>; 
eiain.s atsišaūtti; “Vadai 
duokite darbo^” Bėt L. 
Vyčiams tas klaušimas y-

pr&Šom, jėifu atėl*)« 
mes jų 
turime, 
tai jie bertai mus supras^ 
ta; trečia, mes juos matąO 
me tik iškttmtngnpse pokjM 
finose, retkarčiais f 
ąe, o ne iąsdtenmi4t& - 
be... Todėl mes privalome 
jiliniai organizacijų darbiu 
ninkai įr žengti be ątodafc^ 
ros į darbą ir^ęmolMtftį. 
kai vadavaująntip jlirbti^ / 
Gi senų vadų patarimo ląiK 
kodami šaukim — “Vadai,, 
kur jūs ?”* _ ,

Jei atsiras mūsų vadai, 
šii džiaugsmų širdyj jį* 
mes kaip Payasąrjniųkaį 
klausim “duokite dįįbo”. j 
Todėl visi senieji ir jaunieį 
jį yadąi .tępeiįek^ namier* 
betk teatsilanko L. Vyčių* 
sėf&an,^,t x, . :

■ J,...
Vitkauskas.

oram mriNiN®
•■'"' ■"'n ......... , -‘ . 'M

1 - I* ’ .i.
o SęnaJ'burtinįnkė’į ,kųri’ 

jtžpiųĮgus rodėJhįonetof:■ 
įvairius “numerius”, ibUjl 

kuriamebteko.daugiau
f biivų, " kaip ^burtm}nM«,t•

>

Art jas VitkatųJofo

Trobelę du kiškučiai rado 
ir ten kažin k< pakabintą? 
lyg valgomą, ir jie iš bado 
sumanė sau tai nekabinti. *■ 
Drąsos įgavę priartėjo, 
fir vienas bando pakramtyti. 
ČTuo tarpu lape ir iš?,jo.., 
iTiek buvo kiškiu ir matyti! * 
Jie kūrė vėl* atgal jmiš^ą,. 
Kitaip — pagautu lapė kiškį.

JUBj J3UDU AJJAųJE5Xt/JĮAi; kjPlęVBK* 
Žmones mate,, kaip- “burti* 
riinkė” uždengdavo1 vįeiųf

vau katalikų, ė mghdu kad buvo keista matyti jį klūpan
tį — o manė. šabai jd sėdfptį., štai? kuomet jau buvome 
ftršidfaiigavę per du mėtų—beirti fem*tą toks įvykis! Bu
vome Marsafllę — ir tufėjome leidimą 4 valandoms—pai- 
siteiriaųri. (Gerai. atstmenu-r-pradejo temti). Einam— 

žinoma, .PĮętro ješkojo bažnyčios. ^ Greitai p^isęke! 
'Netoli nuo prieplaukos surado seną bažnytėlę, kuri buvo' 
tokioj, vietoj klir beeidamas galėdavai palįešti namus ant 
abiejų Šonų; Atsįdafėmė Htiriš — ir tykiai nuėjome ko 
arčfmisia prie altoriaus. Arti grotelių buvo. Panelės,Ma
rijos štoyyla—ir neužilgo Petras nuėjo it ten atsiklaupė. 

* Bažnytėlėjebuvo .tamsu—bet žvakes kurios degė prie 
rtoyyjoš, davė šįek-tiek kur-hę-kur šviėsJs. Bedėjau ui* 
įmkaly Petro, žiūrėjau kaip jis persižegnojo ir bujenkė 
grtvą. M^o alsavimas bųyo gdnr^|ųs, (man rodės), bet 
lašinau kbdelj btiVę gari .gerai g&dętil .Kišk^astebėjau 
bažnyčioje kito nebuvo išskyrus Jnus. dm Nežinau kaip 
pasitaikė bet požvelgiau į dešinę—pamačiau kokį piešinį 
-—vaizduojantį Kristų — erškėčių vainikų apvainikuotą. 
Bet žinąb kapitone, tai pėatrodė kaip pięšiųys— man ro-

kad gyvas. Kriftais ten nieko nebuvo mayt nes žvakių 
friėsž triri besiekdavo. Kdrtą taip jaučiausi, kad Kristus 
s'tbš and ifįbM ^n6Įria? į tą paveiksią, ppr kiek laiko 
akyliai žiūrėjau. Jo akys rintės itišn būk tai akys man 
^aŽįšfamo. Niistėbad! Beį Įtštį, Pfęi^biškį pasijudino 
išsiėmė nosinę, (įrtas atkreipė mano dtoėsį). Vėl pa- 
fvėigiau į payrtĘ^WŽimkas San įen pridarė! Mano 
keliai pridėjo nei^aųfi—drebėti-y-lūpps/išdžiuvo. Man 
į|Hų buvo ir šril(g ii karšta. Ir, kapitone,; žaibo greitu
mu, dfėjo fnab miųtin, kodėl taip jaučiaus. Per kelis mė- 
fiėšiūri ptięt trt kelelį Jdiųsimų inan hebiivo labai aiškūs. 
Ir dabar, pirmą kartą, pamačiau ką maldą reiškė Petrui, 
kajūį jį pavėikdąM ..šy. Mišiose dalgvartfias, ir ką jam 
reiškė visur ir rtiamėi skleisti Dievo bei artimo meilę. Pa- 
^^įu* kokiu kebu jiskvedė gyvenimą—ir—ė, nęstorma- 
Srių p^^krttkadbųm'no akyse paširddč sidąbrįiės —di-' 
(įdės ėsarbs ir ne Viena nuriedėjo pėr skruostus—ką pa
darysi! "Rėžin;icai| jaučiaus — mačiau kaip Pįetro su 
tbtiūB elgdavosi—au/manim — vargs... nebuvau tat, 
tyliai išėjau iš bažnyčios ir jo laūkįau prie durų, pama- 
tnąu kad nebuvau vertis būti arti Pietro, nei arti to ptf- 
rtįfolo, ri« toj tonoj* bažnytėlėje.” Tai ‘pasakęs porito 
ffiifedis kąri? fr įsuriąrtęš žiūrėjo per lririgą.fw Jojo juodas 
yerais atrodė rimtas, ir labai^jo žKys kaip įr ką tolų toli 

‘risiančios. Po
tarė t "jžąp^me» nuo to laiko pažįiojaiįPetras nebu
vo kaipJrmes kiti jūrininkai. Jis žėngė kitu kėliu — jo 
ąkys matė kitą tikslą. Laikui bėgant—tai dąr gėriau pa- 

I mačiau—ir neapsirikau, Ir jo gerąs pavyzdis į manė daug

paveikė. .Piotro—:mano draugas, jame buvo ko tokio ypą- 
tfnįp—Bet kas, nęgalęjįtų sau išaiškinti. Bet, štai, vieną 
kartą jam pėsisakimį kad noriu tapti kataliku, nes katą- 
įikybėje yra ko tokio. kas. mane diena iš dienos trauktė- 
traųkdavo. PĮėtro nustebo! žinoma, jau prašiau Dievd 
— duoti man šviesos. Tai išgirdęs, Petras man patarė kas 
tenka daryti. Kuomet grįžoįn Amerikon — ir turėjom 
dvieju sąvaičių atstogas, nuvažiavome į Baltimore, mano 
gimtinį miestą. — Nuėjome pas kuįiigį kuris muš malo
niai priėmė. Tėvelis Bonifacas Ric...— mane pradėjo 
mokinti —davė katekizmą—ir per tas dvi sąvaites pas 
jį ateidavau kas antį dieną. Dviejom savaitėm prabėgus

fiudu Aų Petru grįžom prie laivo—stojom darban. Iš- 
yykomėį Panamą. Mbkiridąvausi katekizmą su Petro pa- 
gsQba,.ir man, nelabai sekdavosi; nes kfėtori galvori nega
lėdavau įkalti kas buvo reikalinga. Trokšte troškau—lau
kiau, kada būsiu priimtas į vieną, tikrą, šventą'Kristaus 
įsteigtą Bažnyčią. Po trijų mėnesiu gi grįžau į mūsą ša
lįJau mudviejų tarnavimo kontraktas buvo baigęsis., 
^bioįia, atlikę visus formalumus nuvykome pas Tėvelį 
Bonifacą. Jis mane išklausinėjo katekizmą, kurį gan ge
rai žinojau—dar mane pamokino. Ir—vieną rytą—be.iš- 
kilmių, prieš šv. Mišias buvau pakrikštytas’— Petras bu
vo fctik|td tėvu. Q, koks buvo mano džiaugsmas -r- o juo 
daugiau, kuomet per Mišias pirmą kartą priėmiau Šv. Kb- 
fcuniją — tą Gyvąją Dubną—Jėzaus Kristaus kūną j irid
is Širdį Toji burti' mhno. gyvbnimo brangiausia dienk! 
$udų su Petru nelabai ilgai dar draugavome, neš jh už 
dviejų mėnesių įstojo vienuoiynan. Atsisveikinimo kalbo
je jb ašaras ma\au akyse' blizgančias — o mąiĮo Širdis 
verkė. Bet. žadėjo už mąne melstis — tas mane kiek pri- 
linksmino.Kurgi man dingtis — oi gi — vėl įstojau De- 
dės Šamo tarnystėje—bet jau kitas žmogus. Kada įik par
važiuoju—visuomet aplankau Brolį Petrą, kurs sakosi la
bai linksma j&n vienuolyne' gyventi—dėkoja. Dievui už 
^šlUkiiūą, ; Jis užimą virėjo pareigas. O kad ir a§ galė
čiau ten su jų«į b.ūji-^bet—Dlęvaą to nenorį; tat įegulįbū-

■ na Jo valia! Visuomet deįbjų Dievui Geriausiajam už 
mšriopašaukiiną f Jojo Bažnyčios sūrius, & Jo prašau man 
padėti ištesėti iki galui. Radau tą ką pirmiau neturėjau!” 

'• ’tuomi baigėsi mudviejų — gėriau sakantį-jo, poftb 
Samsono pasakojimas. Pabaigęs pasakoti, jis pradėjo juo- 
ktiB-ratmmindamas kad jam netikėjau, kuomet pasisakė 
katalikas esąs. Jo atsiprašiau -r- ir jani pasakiau, kad 
turėtum'melstis už paklydusius žmones, kurte dar nlrd 
Šventos Bažnyčios vaikais. Nuo to laiko jį vadindavau

jis nftgdavo skaityti iv. Baštą, apie Komuniją dažnai kai- 
bėdąvo mylėjo Bažnyčią. Jo tikėjimas ir mane paska
tino geriau atlikinėti mano pareigas ir priedermes.

kai greitį antros, ršnjfc 
judesiu ji nutraukdavo, 
skepetaitę, buvusioj§ 
Čiojė.rąnkojV sųžį 
skaisti elektriška 
“Burtiniųkeš” ■f’į.*™ 
gana aukštui buvo 
tai užrištos, iytamsa ke 
naryje-buvo /tękia;kajS 
do matyti vįsuą “b; * * 
kės”judesius, todėl; 
tVJ&4 ‘"biiytinink? ‘ 
tai įdėdą į ūždėigtgjįį ra 
ką lemputį,;, bebuvo gą 
iria., Prieš ūždehgim^ 
ka buvo visiems gerąi ap
rodyta — ji būdavo tik 
tuščia, todėl lemputės sti 
gus atsiradimas tanko 
buvo, žinoma ‘burtininkėj 
tokiu greitu veiksmu, ku
rio žmonės negalėdavo pa-* 
stebėti. Uždengiamoji skfc*; 
petaitė taip “pat bdvo nieį 
ku neįtartina. , / .

manys

■ v

Nukėlus plačią juodą U 
dangą — naktį — visi p 
mato kaip burtais atidi 
dusią šviesą — saulę, 
‘‘mųrnerį” didžiausia bip 
ninkę — gamta - 
kas rytą, ir jokio a 
*mo iŠ žmonių už tai neinH. 
Tegul tik visi, kas gyys»a 
tiih burtu gėrisi!...

Tpkia yra didžiau m* 
burtininkė. Niekotoje m' 
ra dirbtino, bet visiprfe 
įi> /‘numerio” taip pripr 
b, kad nė kiek nebesfete 

nofs dirbtinu būdu pi 
domąją šviesele jie steb® 
It džiauį^sL. ' 
Kaunas,1932, VIII. 1 <t'

GYVENIMO IŠMnmS
. . * -

klampynę; o UŽ 
ir( išeitį ii jos, keleivi, tW 
raai; -'•-, • ■'. • / >a?
jeigu valdysi save ir w

• i

j® vUL wUlKXt<iuSI
dinamas.. ‘Afc*Vit|



NATION-WIDE SERVICE GROCERS

Kurie atvyks pas mus su savo automobiliu
parsiveiti ledo, tas gaus DIDŽIAUSI LEDO ŠMO- 

\ . T4uM10c.irlfc. '

e

u

DĖMESIUI PmT . AnF.T . 
PHIEČIŲ IR APYLINKES

JUM 
•* j 
1’

Mokslas —c galybė.

E0W.V. WARAB0W
' (WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
1000 Washingbn Si, . 
NORWOOD, MASS. .

, TEL. Norwood 1503
MontelIoOffice:

10 Intervale St.
TEL. Broękton 2005

CHAS. B. MUSUS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Bahamndtojaa 
687 S. Raca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuy&e patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruoSiu,- 

Nuo 175-4100-4150 ir 
aukščiau

Tel, — South 0088

telefonas: Blaxa 1850. ‘

JONAS GREBL1AUCKAS
Graboriua ir Balsamuotojai 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

DUNDULIS LUNDU
Lietuviška Valgyklą
Gamina skanius ir Šviežius 

valgius
ATDARA:

Kuo 6:80 ryto iki 12:80 vakaro 
1118 Washingtoą Sfc,

Norwood, Mms,

Tel. 3868

ADAM WA!TEICUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virs 13 meta, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ames St. Brockton, Man.
Gyvenimo vieta: 

25 Enterprise St, Brocktan

• Tel. 332. 46 Clevėland Ave.,^

BROCKTON, MASS.

iįl •> ELEKTROS KONTKOKTORIUS

paskiausiu laiku drįso jau 
ir viešai parodyti ką ji faliTodėl visi mes, lietuviaiPENNSYLVANIJOS ŽINIOS

... . .......................... ... ..................... . ...................................... .................. ..................... .............. . ...... ..

---- - ----—-----
gi ir parėmimu jo kovoje kiai mokina dainuoti. O '

fflTTSBUIIGH, PA. VIENUOLYNO ffiMĖJįl SEIMAS
i Švento Praųciškaus Vienuolyno Rėmėjai .rengiasi 
Įprie sąyo metinio seimo, kuris įvyks rugpiūčio 18 die- 
Etą, Šv. Pranciškaus Vienuolyne.
S Šio Seimo tikslas yra visiems aiškus — paremti 

Seserų Pranciškiečių darbuotę. Visur, kur randasi Vie
nuolyno Rėmėjai ir visi lietuviai ir draugijų atstovai 
yra kviečiami dalyvauti Šiame iškilmingame suvažia
vime, kuriame norėsime pasitarti apie gerų darbų vyk
dymą visuomenės naudai religiniais ir tautiniais pa
grindais. * 5

Daugiau apie seimą bus pranešta vėliau,
1 Seimo Rengėjų Komitetas.

TUIR TAVO PARAPIJOS 
BAŽNYČIA

TAVO DVASIŠKAS 7 
' NAMAS

Parapija tai dvasiška 
šeimyria, Bažnyčia dvasiš- 

b namas. Kiekvienas ka- 
[tąlikas gyvenantis parapi- 

nustatytudse rubežiuo- 
se, kurio.vardas randasi
parapijos klebono rašty- 
nės knygose, yra tavo bro- 
is ir sesuo Kristuje, Tavo 

rapijos kunigas klebo
nas yra tavo dvasiškas te- 

£vąs ir gaiva tos'dvasiškos 
šeimynos. Per kunigą kle
boną kųrįtuvadinidvasiš- 
įku tėviį tu katalikę, vie
ni jiesi su vyskupu, O per 
vyskupą šū šventuoju Te- 
VU regimąja galva Bažny
čios, b per Šventąjį Tėvą 
su Kristum, Katalikų Baž- 
'nyčios Įsteigėjų. Būti Ka
talikų Bažnyčios nariu y- 
ra netik didelė garbe bet ir 
didelė laimė.
f DVASIŠKAS GYVENI- 

E MAS • ■ ■
Ey Visas tavo dvasinis gy ve-

nimas sukasi apie tavo pa
rapiją ir tavo parapijos 
bažnyčią. Kas švėntatlie- 
nis'dalyvauja Jėzaus Kris
taus Šventų Mišiųaukoje, 
kuri tai Auka <iž tave yra 
atnašaujama. Atsimink 
kad tik tavo parapijos 
bažnyčioje šventos Mišios 
šventadieniais už tave yra 
atnašaujamos. Čion prie 
Dievo stalo tu priimi Am
žino Gyvenimo Duoną; Jė
zaus Kristaus tikrąjį Kū
ną ir Kraują Švč. Komuni- 
joje. Čion taipgi gauni ir 
nuodėmių atleidimą per 
Atgailos sakramentą.: Čion 
gal tu ir tavo vaikai per 
Švento Krikšto sakramen
tą tapotę vaikais Dievo ir 
Dangaus Karalystės pavel
dėtojais. Čion ir kitus sa
kramentus aptarė j o te. 
Taip-gi tavo bažnyčios 
varpų gaudimas primena 
tau amžinastį, šaukia į 
Dievo x namus, į pamaldas 
ir jiems bęgaudžiant būsi 
išlydėtas iš bažnyčios į 
amžino poilsio vietą. Baž
nyčios vargonai ir giedoji- 
irias kėlia tavo širdį maldo
je prie Dievo. Šventųjų pa
veikslai ir stovylos tau

Taipgi užlaiko motorams įrengti dalis ir 
elektrai suvesti įrankius. '

CHARLES E.MacLAUGHLIN

L . ’. SVARBUS PRANEŠIMAS

Tėmykite langus kiekvieną savaitę dėl specia- 
' lių išpardavimų — bargenų. Skaitykite mūsų pla
katus, kurie yra dalinami kiekvieną savaitę. Pasi
naudokite mūsų sumaįintoniis kainomis. Mes su
mažiname kainas dėl to, kad mes perkame visas 
prekes dideliu urmu. Taigi, pirkdami NATION 
WIDE STORES sutaupysite daug pinigų.

į NATIONAL — WIDE KRAUTUVAS

34 Bellevue Avė., - 85 Intervale St,
Montello, Masė. Montello, Mass.
79 8awtell Avė., , Cor. Ames & Webster Avė., 
M<mtėflOy Mass, / ? , Montello, Mass.

primena, kad ir tu į Šven- < 
tųjų Bendravimą ir šventu 
tapti esi pašauktas.

Tavo parapijos kunigai 
tapo įšventinti dėlto, kad 
gyventi ir dirbti daugiau* 
šia dei tavęs. Jie yra Die
vo tarpininkais tavo sielos 
išganymo reikaluose. Jie 
dalina Dievo malones per 
malonių šaltinius —» Šv. 
Sakramentus. Juos tankiai 
matai besimeldžiančius — 
meldiesi kartu su jais it 
tu, bet jie meldžiasi prie 
Aukščiausio netik už m-ve 
bet ir už tave. Jie ligonius 
lanko, pavargėlius Šelpia, 
nubudusius ramina. Kuni
gas klebonas kas sekma
dienis specialiai Šventas 
Mišias laiko už tave ir už > 
visus savo parapijos na
rius; suprantąina tikuž 
tuos kurie yra parapijos 
nariais gerame stovyje. 
Labai daug dvasiniai nus
toja tie, kurie praranda: 
savo kaipo parapijiečio ge
rą parapijoje stovį per ne
atlikimą velykinės, pėr ne
davimą bažnyčią! dešimti-* 
nes, etc... .
BAŽNYČIAI IŠTĮKIMY- 
\ . BE :

Šventas Tėvas šaukią 
katalikus pasauliečius prie 
Katalikiško veikimo, bei 
akcijos. Katalikiška Akci
ja reiškia būti ištikimu sa-. 
vo parapijos bažnyčiai ir 
savo kunigams. Tą ištiki
mybė turi pasireikšti vie
šame katalikiškame gyve
nime. Katalikas privalo 
priklausyti .prie parapijoje 
esančių katalikiškų drau
gijų ir bendrai ir sutarti
nai su draugijos nariais įr 
su visos parapijos nariais 
bažnyčios naudai veikti. 
Apart Šventų Mišių klau
symo šventadieniais dari 
kaipo geras katalikas pri
valai visose kitose parapi
jos bažnyčiose laikomose 
pamaldose dalyvauti- Kai
po lietuvis ir katalikas pri
valai skaityti lietuviškus 
ir katalikiškus laikraščius. 
Privalai remti kiekvieną 
Lietuvybės ir Bažnyčios 
naudai sumanymą.

Katalikiška akcija taip, 
gi reiškia ir paramą. Kada 
parapijos kunigai reika
lauja ir prašo finansinės 
paramos, neatsisakyk ir 
parodyk, tavo ištikimybę 
savo bažnyčiai ją piniginei 
remdamas, nes tas reika- 
lavintas yra Kristaus Baž
nyčios reikalavimu. Kuni* 
gąi to reikalauja nę dėl 
shvęs asmeniai bet dėl 
bažnyčios palaikymo. Pini
gas panaudotas geram tik
slui yrą geru daiktu, 6 blo- 
gam yra blogu. Pinigas 
duotas bažnyčiai jos palai- 
kymui yra darbu geru, 
prakilniu ir Dievui malo
niu. Tad paklausk savęs ar 
šitąnjo reikale buvai savo 
bažnyčiai ištikimas, sąži
ningas teisingas.
KEMK SAVOPABAPl- *

Jėzus Kristus dvasiškai 
valdžiai valdyti pavedė, 
tad į jos valdymą nesikišk 
ir jai nekliudyk. Ištikimy
bė ir paklusnumas Bažny
čiai yra tikriausios žymės 
tikro kataliko. Būk kata
likas netik iŠ metrikų, bet 
ir iŠ gyvenimo. Visa Širdi
mi savo parapijos Bažny
čią mylėk taip kaip ji ta
ve myli; o ji tave myli 
tiek, kiek Kristus tave nu
mylėjo ir myli. Kristus iš 
meiles UŽ tave ir. Bažnyčią 
ant Kryžiaus mirė.

J Vertė “Pails”.

PADĖKA
PlTTSBlj»GH,PA<

Per kalnus kalnelius, 
miškus, ir vingiuotus ke
lius, laimingai grįžome at
gal vienuolynan su savo 
Akądemikėmis, kurios bai
gė dramatinį maršrutą ry
tuose.

Kiek gražių atsiminimų 
parsivežėm su savim, ku
riuos negreit galėsime už
mirštį; mūsų gerb.klfbo- 
nų tikras, draugiškumas, 
stt jų parapijiečiais malo
nūs susipažinimas, jų rū- 
pestingumas Akademikių 
naktiniu poilsiu, nepapras
tos vaišės, ir tt. UŽ tą vis
ką pirmiaimiąi. reiškiame 
giliausią padėką klebo
nams:

Kun. Paulioniui, šv. Jur
gio parap., Brooklyn, N. Y. 
Kum Zimbliui, šv. Jurgio 
parap., Philadelphia, Pa. 
Kun. Mikaičiui, Tamaųua, 
Pa. Kum Paiima,ntui, Gi* 
rardville, Pa. Kun*. Norbu- 
tui, Frackville, Pa. Kun. 
Matulaičiui,. Šv, Kazimiero 
parap., St. Clair, Pa. Kun. 
Karaliui, Šv. Jurgio parap. 
Shenandoah, Pa. Kun. Si
monaičiui ir Kun. Keme
šiui, Elizabeth, N. J.

Tąriąme ypatingą ačių 
rūpestingam Kum Pi. čes- 
nai, Mahaųoy, Pa., kuris 
pašventė tiek laiko.lanky
damasis kartu visose para
pijose ir už malonų vaiši
nimą ištisą savaitę. Jo tė
višką męilę ir užuojautą 
link mūsų vienuolyno labai 
įvertinamė. Ačių ir Kto. 
Laumakiui už duosnumą ir 
parodytą Akade m ik ė m 
draugiškumą.

. Gerb. klebonų nuoširdūs 
paraginimai, . pagarsini
mai, įr kvietimai, o gera
širdžių parapijiečių skait
lingas atsilankymas, už
jautimas ir parėmimas 
mūsų įstayros, padarė šį 
mūsų' m^riįūtą sėkmingu 
ir pelningų. . ", "

Negalimą kitokiu būdu 
Visiems , atidėkoti, todėl 
specialiai už tai jus mmė- 
sime savo maldose. ’

Dėkingos, 
t--’ Seserys Pranciškietes.

DĖMESIUI VBĮĮ
Savo parapijos bažnyčią 

visais būdais remk ir pa
laikyk. Remk ją materia
liai ir dvasiškai, ekonomių 
niai ir religiniai. Toks dar
bas yra geras, reįkalingas, 
tau.pačiam naudingas ir 
Dievui maitinus. Tavo pa* 
rapijos bažnyčia yra tai 
Dievo namaiir Dangaus 
Vartai, tavo išganymui 
būtinai reikalinga. Bažny
čia priklauso Dievui, kurią

tein” vyksta Amerikon lai
mes ieškoti. IŠ Lietuvos iš4 
vyksta šiandien vakarą. 
Amerikoj bus apie liepos 
24-tą dieną. Jei Tamsta 
kartais su juo susitiktu
mėte — prašyčiau būti jo 
tėvyšku patarėju,

Tiesa, jjs tai, aplinkybei 
atsiradus, kiek žinau, rašo 
vien tik vienam veikėjui. 
Bet kiekvienas gali gerai 
suprasti, kad jis, kaip bro* 
lis, labai trokšta, kad kiek
vienas- viengentis jo bro
liui—Jonui Uždąviniui, 
reikale patarnautų ne vien 
tik tėvišku patarimu, bet

nuolat atminkime tą, kad . “J*!“”10 
didelio kovotojo už atva
davimą Vilnijos, pono Vin
co Uždavinio brolį, Joną 
Uždavinį visuomet mes 
pageidautumėm turėti sa- 
vo tarpe ir jį, reikale pa- 
remtumėm. > K. V.

Philadelphia, Pa. — Prieš 
tują laiką garsibji mūsų 
dainininkę - artistė, Emilė 
MicRunaitė {kūrė dainos 
studiją, 3831 N. Mąrshal 
St,, Phila., Pa. Ir... kaip te* 
ko man daug kartų girdėti 

• žmonės kalbant, jinai pui-

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

(ir tai labai trumpame lai
ke) nuveikti josmokynė 
jaunutė vos 16 metų pane
lė Lueija - Lilija Biržytė 
dainavo per Radio iš sto
ties WHAT, Ir visi, kas tik’ 
tos jaunos dainininkės, 
BirŽytės dainavimą girdė
jo, tai labai gėrėjosi.

Tad, prisiminęs obalsį: 
Savas, pas savą... sakau:

mų dievų?..?’ Ęokiems ga- 
lams mums reikią leisti sa
vo vaikus mokytis dainuot 
arba giedot pas kitątau* 
čius, kartais net priešus 
mūsų tėvynės, jei mes turi
me savo tautos puikią mo
kytoją asmenyje artistes 
dainininkes Emilės Mic- 
kūnaitės? ' K. V.

Philadelphia, Pa. —Pas
kutiniu laiku vienas iš vie
tinių veikėjų, reikale Vil
niaus Vadavimo darbuo
tės, apturėjo laišką nuo 
naujienraščio: “Mūsų Vil
niaus” redaktoriaus, pono 
Vinco Uždavinio irtame 
laiške tarp kitko yra ve to
kieŽodžiai: ?

“Mano brolis Jonas Už* 
davinis laivu: “Koenigs-

NO. ABINGTON, MASS.
Šis miestelis žymiai ma- 

žinasi. štai šiomis dieno
mis išsikraustė siuvimo 
dirbtuvė į Bostoną. Kartu 
su dirbtuve išsikraustė įr 
kaikurie Siuvėjai. Audėny- 
čios taip pat dėl neturėji
mo užsakymų užsidarę. 
Daug žmonių be darbo. 
Nedarbo, yra paliesti nuo- 
latiniai “Darbininko“ skai
tytojai, Tai visi laukiame 
mūsų geriausio draugo ir 
vado laikraščio “Darbinin
ko” ir iš jo semiame ži
nias, jomis dalinamės ir 
taip beskaitydami ramiau 
praleidžiame dienas.

Taipgi kas šeštadienis 
laukiame ‘Darbininko’ Ra- 
dio programos ir klauso
mės gražių kalbų ir daine
lių. .

Porą savaičių atgal priė
mė moterystės Sakramen
tą p-lė Joana Peleckytė su 
p. A, Bribašausku, Šv. Ro
ko lietuvių parapijos baž
nyčioje, Brocktone. Sakra
mentą suteikė jaunosios; p- 
lės Peleckytės giminaitis 
kun. J. Petrauskas. Vestu
vių bankietas įvyko jauno
sios tėvelių namuose, Daly
vavo daug svečių, tarp ku
rių buvo kun, J. švagždyš, 
Šv: Roko parapijos klebo
nas, kun. J. Petrauskas, 
jklier. Ą. BaltrušiUnas ir jo 
tėveliai iš So. Bostono, p. 
Tolayeišis su šeima, lietu
vių Čeverykų dirbtuvės ve
dėjas iš Bridgewater ir ki
ti. ’ • • y / ■

Jaunavedžiai apsigyveno 
Brocktone.

Į k- Rugpiūčio 4 d. priims 
moterystės Sakramentą p, 
B. Grigaitis su p. S. Valei- 
kaite* Jungtuves įvyks ai
rių bažnyčių j. Jaunieji ap
sigyvens Brocktone .

Edmuntas ir Petras Sau- 
lonai apsivedė su svetim
tautėmis ir abu apsigyve* 
no savo žmonų gimtiniuose 
miesteliuose. Taipgi ište
kėjo. už svetimtaučių Šios 
lietuvaitės: S. Tribuliaus- 
kaitė, M. Čepaitė, P. Šid
lauskaitė.'

Visiems linkimęlaimin- 
gb gyvenimo, o ypač lietu- 
viikom porelėm linkime 
sukurti gražias lietuviškas 
šeimynėles., Onutė*

' Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguoĮių skun* 

r dų girdėti, tas irgi šauks, 
|bet nebus išklausytas.

l DETROIT, MICH.
LANKĖSI SVEČIAS

Muzikas Ė. Šlapelis iš 
Lowell, Mass. lankėsi Chi- 
cagoje, III. Gary, Ind. pas 
Kųn. Vinciu, Grand Ra- 
pids, Mich. pas kun. Lip- 
kų. Taip gi Detroit, Mich, 
pas savo senus draugus. 
Čionai jis buvo penkioliką 
metų" atgal vargoninku Šv, 
Jurgio parapijoje, kur dar 
nebuvo nei svetainės, turė
jo laikyti praktikus priva
čiuose namuose. Daug pa
sidarbavo surengdamas 
pirmą vaikų koncertą.

Taipo gi, kada prasidėjo 
organizuotis nauja Šv. An
tano parapija, tai buvo su- 
orgahizuota jaunimo drau
gija. Ponas šlapelis jauni
mą lavino mužkoj ir toji 
draugija daug prisidėjo 
šių parapijų suorganiząvi- 
mui. Pirmuoju vargonin
ku buvo Šv. .Petro parapi
joje. Detroite praleido ke
letą dienų pas savo senus 
gerus drąugus ponus Medi
nius, p. Bizauskus ir kitus. 
Aplankė Kun, J. B. Čižaus- 
ką, Kun. V. Masevičių- La
bai gėrėjosi pačių Detroitu 
ir lietuvių kolonijų gyvavi
mu, gražiomis bažnyčio
mis įr gerais savo drau
gais- ;
Iš Detroito išvyko į New- 

ark, N. ¥., o iŠ ten į Bos- 
toh, Mass. Aplankęs visus 
ir vėl grįš prie savo darbo.

Draugas

N. A. LIETUVOS VYČIŲ 
APSKRIČIO BASEBALL 

LYGOS RATELIŲ 
ŽAIDIMAI

Rugpiūčio 4 d. Lawren- 
ce su Providencė — Provi- 
dencė; Lowell su Worces- 
ter, — Worcester; So. Bos
ton su So. Worcester —So* 
Worėester. •

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas

Užlaiko Vėliausios Mados 
CEVERYkŲ • KALIOŠŲ - SLIPIŲ 

yyrama Lietuviu iždirbtai 
OVER GLOBĖ OIVIRYKUS

Darbiniu ir
/ 1152 WMhingtoa St 

Mbrvood,

Svarbus Pranešimas

BROTHERHOODICE & COAL CO„ 
Montello St priešais ugniagesiui 

Montello, Mas*. 1
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Pristatykite Kambati
Kada yra daugiau vietos, tl- 

siibiūOt svečiai yra daugiau pasi- 
tęnkinę. Naujam šeimynos na
riui taipgi reikalinga platesnes 

. vietos. v /
extra yanai kamba- 

iis. Vistas patogi! It

Apdlnkii Ndujai Stogus
• , ’ * v„ v

.fifeiis stejis sutfeiMa ptiim 
išvaizdą visam namui. Geras sto
gas duoda namams apsaugą il
giems metams. Naujas Birduž- 
dętas stogas vasarą pridengia

'■ Ptistdtykite
Vartokite Birds naatėrijolą 

ši&f&ihs, stfenoins apdeąftl, Ji- 
idkiklą ir sienoms lentos. Birds 
gri&tlnis iditos duoda piilfilą & 
vaisiu ir y to labai ekonomiškos.

pirkile viską iŠ Bifttši
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Rytinių Valstybių Žinios
STUDENTŲ SEIMO 

ĮSPflūžIAI
Kiek man teko pamatyti 

i patirti studentų ir prų- 
aijonalų susirinkimas iš- 
o kuopuikiausiai. Mano 
lomone, aplinkybės nie- 
idop nebuvo geresnės* 
rime dąlyvavo netik žy- 

ĮŪs dvasios vadai, k. a„ 
K Ekscelencija Vyskupas 
k Matulionis ir kiti, bet ir 
Kgšto rango profesijona- 
B, pav. adv. A. Mileris ir 
K Tik gaila buvo, kad as
meniškai. negalėjo daTy- 
Suti prof. Benderis iš 
Kinceton Universit e t o, 
Suris būtų skaitęs savo 
Sąskaitą, paliečiant hetu- 
jybes klausimą.
t; Be to ir gamta tartum 
prisidėjo prie gražaus sei
mo pasisekimo, ries per tie 
|vi dieni skaisčioji saulutė 

Išlaidžiai pabėrė ant žemes 
įįįkstančius aųksiųįų ■ sąvją. 
tandulių taip, kad žavėte 
Kvėjo visų . delegatų Sir-

Str., Labai iškilmingai pa- 
aidota liepos 16 d.,iš Sv, 

Jurgio par. bažnyčios. Lai
dotuvėse dalyvavo 5 kuni
gai. Buvo trejos šv. mišios,

vargoninkų choras.
Velionė paliko didžiam

^Velionė kilo iš Pikelių 
parapijos, Judeikėlių kai
mo, Mažeikių apskr. Atva
žiavo j šią šalį 1916 m. lai
ke karo, tad teko perva-

ną. Palydėjo apie 18 auto- 
mobilių, ui kuriuos patys

lietuvių iš Waterbury’o 
dalyvavo Pasaulin i a m e 
Kare., kaip tai, Jonai Ben
dleris, šerifas Jenušaitis, 
advokatas Bnonsky, Danį- 
savičiai ir visa eilė kitų. 
Toki organizacija atneštų 
lietuviams daug garbes ir 
naudos., Be to daug lietu*

U 
i! 
i!

H
Velionė paliko didžiam Velionė gražiar prisiren- ~ -

nuliūdime savo mylinį prie mirties, nes < tartų apytakių mie^ t;,
vyrą Ignacą, su kuriuo iš- ®bgo. Ją mirtis nebaų- W g etųnrisidei 
jyveno 47 metus, du sfi.- gmo>neg žinojo, kad Auta- ^^erbuiy^BC j**wyyz<ižiuiji į 
nu-Joną ir Antane- tris ž&ausias jai sutelks tą, kaip taiBrfiJol Terryvil-.i 
dukteris- LuriTaGlbaS^Yižsittaravo. — Ite, Oakville, Union City, ; s 
ui, Petronėlę’ Vorienę, Ji gak būt pavyzdžiu ki-Nat^feick, Watgtown, < ■ ’ 
Boston, Mass., Emiliją Se- tiems, kaipo pamaldi, įį*'^bu^r> 
menienęArgentinoj, *W*airtri ir tyki moteris. Tad. Mar^oMę^ĮijnfesteUų, 
ientus. vieną marčią ir 11 iat amžina rainy- i^^Pr^3^įLRe|"vĮ^a^^^'

vyrą Ignacą, su kuriuo iš-

nęt

KKaslink tvarkos susirim ■ 
|pme;tah viskas ėjo lyg ant 
įpiesto. Iš pradžių pasiro- 
», kad sesijos hieku bū- 
Ihi nesibaigs per dvi dieni, J 
Sjbet laikui bėgant, dalykai 
$Įjo smarkyn ir kaip bema- 
aįnt, trečiajai sesijai pasi- 
I ligi s, štai baigėsi ir sei
fas malda.
ag Kartais atrodė, kad sei* 
mbs pasibaigs karčiais 
Bdžiais, bet su laiku, grą- 
|j£ĮBti ginčai buvo pTAša- 
Kti, ir ramesnis kelias bu- 
K> surastas taip, kad vis* 
Kas išėjo taikos naudai.
B Vienu žodžiu, buvo tik* 
Sis, lietuviškas susiėji- 
%as ; gaivių bei pamoki- 
Siūčiu kalbų buvo pakan
kamai.
I^Delegatai buvo susido- 
Sfcję seimo reikalais ir 
Svarba, nes jeigu visi būtų 
Mitai bei formališkai pa
žemę ir priėmę kiekvieną 
laešimą, be jokių paaiški- 
^rimų, ir šiaip jau diskusi- 
Bjį, tai gai būtų atrodę, jog 
Kskas buvo nuspręsta ir 
Kiimtapirm negu seimas 
| asidėjo. žinoma, taip ne 
Kivo.
K Devynios galybės dele- 
Bktų atsilankė Seiman ir 
Sonri parodė, jog organį- 
fflįcijos dvasia yra labai 
Sfera. Reiškia, kad Sąjun- 
||įk dar veikliai dirba. 
llpNebus pro šalį pažymėti,’ 
Hjfed delegatų ūpas _ buvo 
Egmogeriausias. Visi kaip 
menas draugiškai pasiel- 
mĮ, lyg didelė šeima, ir tie- 
®į pasakius, Sąjunga kaip 
ĮĮlfr ir yra didžiulė šeimy-

^Seimas suteikė man 
&ag malonumo, ir grįžau 
®amon, kupinas ^didvyriš- 
Ką pasiryžimų ir plačių už- 
Hfaojimų. _

Juozas Neverauskas.

anūkų.
Priklausė prie įvairių ka

talikiškų d-jų tad ir ap
rengta buvo kaipo treti
ninke. Nors p. Vanagai ne- 
mrtingai gyvena, bet vi
suomet daug šelpia katali
kišką spaudą ir įvairias 
dr-jas aukodami gan dide
les sumas pinigų.

Gražiai katalikiškai 
auklėjo visą šeimą. Kaip 
velionės vyras, taip-pat ir 
vaikeliai, ypač sūnus Jo
nas, kuris prie mamos gy
veno, daug prisidėjo laido
tuvių pagražinimui.
' Kaip namiškiai, taip ir 
kiti geraširdžiai pažysta
mi vietoj gėlių užprašė šy, 
mišias. Gražus ir sektinas 
pavyzdys.

be!

waterbuby, m.

tų galėtų prisidėti prie j į 
VZaterbuiahS* Pavyzdžiui j ; į

. VEIKU v
Jąu šeriai pageidaujama" 

organizacija steig i a m a 
mūsų kolonijoje. Tai lietu* 
vių amerikiečių karininkų; 
kurie dalyvavo Didžiąjame 
Pasauliniame Kare. Orga
nizacijos steigimu rūpina
si mūšų geras lietuvis pa
triotas ir aldermonas Jo
nas Bendleris.' Jie Steigia 
lietuvišką postą, panašiai 
kaip turi New Britain’o 
lietuviai ir daugelis kitų 
miestų. Watėrburyje turė
tų susidaryti nemažas bu*

C. BROOKLYN, N. Y. A *
»» ŠV. JURGIO PAR. 
CpKUMNGOS LAIDO- 
ET TUVfiS

E£‘Po ilgos ir sunkios ligos, 
|ptoos 13 d., atsisveikino 
Kmlino pasauliu a. a. Mag- 
ISUena Vanagienė, 65 meti 
^amžiaus, gyveno 174 Gold

WATERBURY SAVINGS BANK
W ATERBUB Y, CONNECTICUT

. . Brooklyn Office

Waterbury,o {taringi Banko* Brooklyn’o Skyrių* gali aprtb 
pinti tavo viiu* banko* reikalui.

To* pačio* banko* knygute*, kuria* gavoto nuo Waterbury 
Baving* Bank galit* naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turimo;

CHRISTMAS IR VACATION CLUB8

FOREIGN DRAFTS » Į
Ateikite mei jum* patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. 

7G8-797^ank St ’ ’ -

NAŠLAIČIŲ PIKNIKAS
Užpereitą sekmadienį 

Krugelio Parmoję, High- 
land .Avenue, Wąterburyj 
Šv. Juozapo Parapijos Naš
laičių naudai įvyko meti
nis piknikas! Ponas Kru- 
gelis padovanojo vietą dy-

••
jį <
1E —

jimas ir visi lietuviai kari
ninkai turetųtuomi susi
domėti. Linkime naujai or
ganizacijai pasisekimo.

LIETUVIŠKA STUBELT
* Jau senai svajota lietu

viška stubelė statoma.'Į’ai^ 
dėka Joriui Bėndlerįui, ku* kai ir apie 20 geraširdžių 
ij miesto majoras ir leite- darbininkų gražiai darba- 
nantas gubernatorius * ’ ~ M ~
Frank Hayes delegavo. 
Jau matosi lietuviška stu- 
belė ant gražaus Chase 
Park Boulevard. Garbė lie
tuviams, kurie remia tą 
darbą. Višiems lietuviams 
yra tai malonus darbas.

Vėliaus bus Lietuvių die
na, gal kada nors rugsėjo 
mėnesyje. \ J .. >

vosi, kad tasai piknikas 
būtu pasekmingas. Ir buvo

i

Jei kas tariasi esąs mal« 
dingas ir nesuvaldo savo lie- 
žuvinį to maldingumas tuš
čias. Šv, Jokūbas,

IŠVAmrOJALIETUVON

Diamond Bottling Co., Co- 
lonial Bottling Co., Wor- 
den’s Ice Crėam, Whelan’s 
Ice Cream, Waterbųry Bre- 
wing Co., Armo u r sh 
Swifhs, Cudahys, Ęendler, 
Dan Stokes, John Stokes, 
Eidukynas, Besaspar i s, 
Parnarauskas, Strikulis, 
Albertas Furniture Co., 
Vyturis, Maršalka, Lithu- 
anian Męrchandise Corp., 
ir. kiti. Čia viešai per spau
dą norėtųs padėkoti vi
siems, kurie aukavo ir ku
rie taip gausiai atsilankė 
ir kurie taip sunkiai dirbo. 
Lai Dievas jiems atlygina 
šimteriopai! Lietuviai tu-

buvau ir mačiau kaip lie
tuviai myli savo našlaičius 
ir juos remia. Beveik visi 
valgiai ir gėrimai buvo pa
dovanoti garaširdžių biz
nierių. šie aukavo: Brašs- 
co Bottling Co., Crem Bre- retų neužmiršti tų bižnie- 
wing Co., Olde Maestre, rių, kurie aukavo.

•*:-    - .............. .......——-   -—, . ; 1 ■ ■— ——

R?

PASIIMKIT. MANE SU SAVIMI. Aš 

ESU JŪSŲ GERIAUSIAS DRAU
GAS, AŠ ESU JOSŲ LUCKY STRIKE.

v >, ; %% t? Ą

KAS PER PIKNIKAS 

. „BE LUCKIES?

KAS SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKAS
Niekur nėra puikesnio tabako kaiptas, kuris naudo jamas Luckies

Barbora Darlys, Chica- 
gos Operos dainininke ne* 
užilgo išplaukia į Lietuvą 
dainuoti pasauliniame Lie* 
tuvių Kongrese. Ji, vyks 
Cunard White Star linijos 
laivu Aąuitąnia. SkL • —_____—_____ —

LATIMER SKALBYKLA
Skalbgjąl Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimą - plovimo 
darbus .

ĮSTEIGTA 1908
,.kV.r a, T*l*fat*U -

W»1 n • - Enterprise 6600
• Few Britain 321

Tel. 755

. JOSEPHS.KANIA-
DANTISTAS

476MainSt.,

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARLONAS
Graborius irBalsamuotojas

Pilnai prisiruoŠęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Conrieotieut Valstybė 

Lietuviams.
716 Stanley. St. arba

■ 273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 676 R.

Tel. 6-1086

JONAS SKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVU — AGENTŪRA
Visokią rūbų vyram*, vaikam*. 
Laivakorčių Ir pinigą aiunUmo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raitai. Pardavinė
jami lietnvlMkl lalkražčlai Ir knygo* 

Užeikite ir būsite patenkinti
488 JP*rk St., Hartlord, dona.

NOTARY Telefonai:
PUBMO STagg2-&M3

H*TTHEW P.BALLAS
(BIELIAUSKAS)V . . - f >

T.ATCrTTTnTlJt

G*ABORXWI
660 Grand Btmt,
BROOKLYN, K Y, .

Puikiai iteugtoe' dvi koplyčk* 
damoe myltMhnuk s*dtarrotl *► 
vmmU. Nuiiodim taMp-
kiti* *•« Ptlarmtam m 
uMĮHiriiM** Ir vii yci*teei*| k*b**>
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