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j SĄJUNGOS ORGANAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R- K. ŠV.
»i

EINA NUO 1915 METŲ

■/

LIETUVOS STUDENTAI
z

Rugpiūčio 19 d. 10 vaL ry
to Federacijos Kongresas iš
kilmingai atidarytas pamal
domis Šv. Trejybės bažnyčio
je, Newark, N. J. Mišias lai
kė Federacijos pirm. kun.
kun. Albavičius, diakonu bu
vo kun. P. Karalius, subd.
kun. P. Lekešis, ceremonijoriuin kun. H. Vaičiūnas. Pa
mokslą sakė kun. N. Pakal
nis (apie katalikų akciją).
Žmonių buvo pilna erdvi
bažnyčia. Pirmose sėdynėse
matėsi kunigai: Šmulkštys,
Simonaitis, Stonis, Švagždvs, Pankus, Ambotas, Paulonis, Dr. Navickas, Balkūnas, Dr. Mendelis ir kleb.
Kelmelis. Be šių vėliau atsi
lankė kongresan Tėvas Brig
manas, C. C. J., kun. Strue■ kus, kun. Mikąitis, kun. Aleksiūnas, kun. S. Draugelis
ir diak. Lemeikis.
Per mišias susidarė choras
iš apylinkės dainininkų ir
parapijų vargoninkai. f^rie
vargonų akompanavo p. Ži
levičius.
. / . .

Padarė keturias žaizdas. Esąs politinis kerštas. Piktadariai su-

burną ir did

nis, Krušinskas, Mendeikis
das: dvi sunrė keturia#;
NUŠOVĖ DARBININKŲ
imti.
Užsienių
spauda
rašo,
kad
irk. Tarpe svečių buvo stud. • kesnes krūt
...
•
*
tai padarę Voldemarininkat
VADA CHIGAGOJ
Jonas Baltusevičius ir K.
vesnes
ir peciuosMasaitis. Delegatų viso buvo
WASIIINGTON, D. C. ną. Piktad
ituojaus buvo
Chtcago, UI., rugp. 20. —
į 115 atstovaudami 43 drau Waskington, D. C. (Lietu suimti ir.
ė esą: stuPraneša, kad Charles H.
gijas.
/
vos Pasiuntinybės Amerikai dentas Jųl
Vaitkevičius Mulcahy, 38 m. amžiaus, įžyikis. Šio
Priešpietiniame posėdyje Pranešimas “Darbininkui”) ir Antanas
unam darbininkų vadui ir jo
Rugp.
20
d.
—
Lietuvos
Te

užpuolimo
pj
išrinktas prezidijumas iš
draugui Rubberv išlipus iš
■Sužeistoj b
pirm. kun. Švagždžio, vice- legrafinė Agentūra ELTA politinis keri
gafvekario prie statomos
paduoda
sekančią
žinią
iš
gyvybei
pavi
pirm. p. Subatienės ir p. Ma
naujos mokyklos pasislėpęs
Kauno
:
Karalidu
(A. P.)
čiulio ; sekretoriatas kun. P.
piktadaris ant vietos nušovė
, kad vieš Mulcahy, o jo draugą pavo
Karalius ir p. Visminas. Rugpiūčio 19 d. apie 5 vai. Iš Kauno pi
ėt, šautas į jingai sužeidė.
Mandatų komisija susidarė po piet Kriminalinės Polici buty, ber
u ■ perdurtas
iš kun. P. Lekešiaus, Tuma- jos Direktorius pulkininkas galvą ir
Policija spėja, kad daibi|a, Lietuvos mnkų vadas buvo atvykęs
sonio ir stud. Mažeikio; kny Rusteika užėjo Continental pulk. R
Di- sustabdyti unijistų pluinbegų peržiūrėjimo: kun. Pau Viešbutin (Kaune) pasima Kriminalia
ujio pojicija rių darbių nes projektas ne
linis, kun. Simonaitis ir p. tymui su vienu asmeniu. rektorius,
Mandeika; rezoliucijų ir įne Jiems besikalbant, kambarin smulkesnių
buvo unijos patvirtintas.
dentams
a
įduoti. Ta Policija ieško dviejų kompa
šimų: kun. dr. Navickas, įsibriovė kitas asmuo. Abu
kun. Mendelis ir p. L. Šimu puolė pulkininką . Rusteikį, čiau spėlioj
nijos darbininkų, kurie būk
tis; maršalkos p. Kazlas ir surišo jam rankas, užkimšo darę Voldem
įtariami šovime.
Žemaitis.
•
Tas pakodo, kad kokie paršidavėhai atėmė gyvybę darPopietiniame posėdyje pri
VYTAUTO
bimutoj ’ vadui, atvykusiam
imti sveikinimai: kun. Dr.
gintr darbininkų reikalus.
Navieko, L. Šimučio, Ateit,
atst. kun. P. Karaliaus, Šv.
L?LENKAI PALEIDO ŽIŽMARĄ
fe. ■
Kaz. Dr. atst. kun. Stonio ir
Knaisiosią Vilniaus bazilikos
rūsius,
H KALĖJIMO UŽ
daug kitų, buvo telegramais.
rūsiuose
niaus'
ir laiškais sveikinimų. Po
“
V
ilnia
us
VILNIUS

BAISŪS POTVYNIAI
menė puolė barbarus .ka

Maskva. Turkestane nepa
prastai dideli potvyniai. Su
sisiekimas visiškai paraližuotas.. Tūkstančiai žmonių
palikti be. pastogės. Medžia
giniai nuostoliai nepapras
tai dideli. Nuo potvynių nu
kentėjo ir neseniai atidary
tas Turkestano ir Sibiro ge
ležinkelis “Turksib.”
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LIETUVIŲ DARBININKŲ
SĄJUNGOS

Chicago, III., rugp. 21. — ; pirkimams užsienių diploAmerican Bar organizacijos matų ir valdininkų. -Be to;
53 seime .generalėje sesijoje palaikymui savo šnipų.
jųistai didžiuma balsų atsi-Į Tad komunistams nevertė
sakė išbraukti referendumą tų džiaugtis ir rodytis su tais
18-to amendmento atšauki profesoriais, diplomatais ar
ba ir valdininkais, kurie už
mui.
Šiame seime dalyvauja a- [Maskvos pinigus užgiria Ru
pie 2000 juristų (advokatų) sijos komunistu pragarą.
iš visli šalies kraštų.
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upės,

RUGSĖJO 23 IR 24 d.d.,1930
SV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOJ
<

I
Rng*jo praboj
Beigi1 joj Briusely įvyks tarptau

katalikų

tinis

žurnalistų—
Į

21 d. — Komunistai užpuolę vo atstovą Lietuvos katalikų

nuo Yongtse

ANTRADIENY IR TREČIADIENY

SO.-BOSTON, MASS.

HANKOW, Kinija, rugp. I jį K. V. C. mano siųsti sa-

27

įvyks

SPAUDOS KONGRESAS

laikraštininkų kongresas.

miestelį Wusueh,

XV-tas SEIMAS

7

TARPTAUTINIS KATALIKŲ

KOMUNISTAI TĘSIA SAVO
BARBARIŠKA DARBA
KINIJOJ

/

fnylios Į žurnalistams

atstovauti.Tuo

Šis Seimas bus jubi^ejinis ir tuomi svarbus.
Tad kviečiame L. D. S. apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus kaip konstitucijoj yra nurodyta
ir pagaminti naudingų įnešimų.
•Pasiremiant Seimų nutarimais nauji suma
nymai ir skundos turi būti prisiųsti dar prieš
Seimą Centro Valdybai.

padegė I pačiu metu įvyks ir tarptau-

miestelį ir barbariškai išžu-Įtinė katalikų spaudos paro

dė tūkstančius gyventojų. f

,

Ida.

Ji tęsis nito rugsėjo 1

Komunistų ginkluotos pa-Į d. iki 8, d.

jėgos pasiskirstė

po

mažuslpiežius paskyrė

miestėlius ir juose.lieja ne-Įkivyskupą
kaltą žmonių kraują.

Jos globėju PoMalino

kardinolą

ar-

Van

-

LDS. CENTRO VALDYBA
Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vad.
VI. Paulauskas, Pirmininkas
A. F. Kneičys, Sekretorius •
A. Vaisiauskas, Odininkas

|Rocy.

TVF.

KANADOS KARD

ŽEISTAS AUTOMO
NELAIMĖJE

Quebec., Kanada
modulio nelaimėje si
J. E. Kardinolas Roul
’•

L

TAUTŲ SĄJUNGOJE
PARYŽIUS, rugp. 21. — padalyti Europos valsty
Tautų Sąjungos mmisteriū

darbų programą.
Taryba savo posėdy nutarė įBrianaWprojektą
traukti Briand’o projektą! ^'Europos.,valstybės."®

*

/jlenskas ir Maskva. Sfci
padarysi ą nenusil
LENKIJOJ VISUOTINAS SURA
nebent, reikalui ištikus,
ŠINĖJIMAS KITAIS
lenske.^ Revizitas t
;
METAIS .
dienas.
,
.
Vilnius. “Vilniaus Rvtojus” praneša, kad ateinan VOLDEMARAS
VILNIUN
čiais metais bus surašinėja
mi visi Lenkijos g}’ventojai
Praneša iš Varšuvos,
ir kad statistikos biuras jau prof. Aug. Voldemaras
imasi prirengiamojo darbo. ris dabar ištremtas į
kT
Laikraštis pastebi, kad Rytų liūs, rengiasi važiuoti -V
Lietuvoj šis surašinėjimas niun ir iš ten savo
ras kaip kokie rinkimai į sei pas brolį, kuris gyv
mą ir kad be agitacijos ir de rėčiaus valsčiuje.
magogijos nebus žengta nė . Šios žinios greičiausiaC
jus” praneša, kad šiomis die
vieno žingsnio.
lenkų prasimanymas. 'V.J
nomis lietuvių labdarybės
draugijos prieglauda bus ga
lutinai priversta išsikrausty
ti iš pranciškonų rūmų ku
rie į lietuvių rankas buvo ati
KLAIPĖDOSKRAŠTE
duoti dar rusų laikais. Ta
pi^oga laikraštis prisimena,
kad mūrai pradžioj buvo la Nuo rugpiūčio 6 d. iki 7 d. aikštės virio upėmis ir.
bai apleisti ir lietuvių drau visame Klaipėdos krašte rais, kurių gilumas viet
gijoms juos reikėjo daug siautė smarkus šiaurės vie siekė iy2 me’tro.
kartų taisyti ir remontuoti. sulas ir smarkiai lijo. Tre .labai dideliais lašais,
Pradžioj čia buvo priglausta čiadienį prasidėjęs lietus tę žemesnieji butai ir.*:
lietuvių mokslo draugija ir sėsi be pertraukos 25 valan vandens apsemti
pirma Vilniaus lietuvių mo das. Apie 6 vai. vakaro nepa išrovė dai
kykla. Bet endekų viešpata prastai smarkiai lijo. Apie 8 kė stogų
vimo laikais magistrate mo Vai. vakare kilo vėjas, kurio no ir telegrafo si
kykla buvo prievartos keliu smarkumas greitu laiku pa su Klaipėda. Dėl to ir
iškelta.' Buvo paliktas tik siekė 9—10 balų. Viesulas ir žinios iš Klaipėdos
vienas kampelis lietuvių lietus padarė labai daug nuo tos. NŽmonių aukų ni
prieglaudai, bet dabar ir šį stolių laukams, daržams. Nu roję ties Nida iš
kanųielį reikia apleisti. Lai- plautieji ir pėdais sustaty krąnto motorinis
jkraštis baigdamas “pasi- tieji javai vėjo išnešioti po pavojingą padėti
[džiaugia,” kad reikės kraus- visas vietas ir lietaus su kliuvęs kursuojąs
, Lytis vasarą, nes žiemą toks merkti. Klaipėdos mieste pėdos ir lietuviškų bei
i&ikėlimas būtų tikra nelai per didįjį lietų iškrito 100 kų kurortų garlaivis,
milim. vandens, latvės ir stoliai padaryti
mė.
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nistus ir kovoje jų ‘
muse ir 2000 paėmė į
vę.

-r

jė svetainėje susėdo apie
už didžiojo altoriaus. Tą vie tis,” baigia laikraštis.
tuviųskautų vadas Pranas
pusantro šimto asmenų. Be Paskaita įdomi ir pritaikin
tą
netrukus
imsianti
tyrinė

Žižmaras šiomis dienomis už
dvasiškių dalyvauja ponai ta prie kat. veikimo. Posėti tam tikra komisija. Ši ko
Šimutis, Mačiulis, Tumaso- dis baigtas 6 v. v. su malda.
TEKSTILES DARBININKAI piniginį, užstatų buvo iš ka
misija jau yra parengusi ir
PROTESTEUOJA PRIEŠ y lėjimo išleistas.
viso darbo programą, į kurią
ALGŲ NUKAPOSOVIETŲ VALDŽIA KASMET IŠLEIDŽIA $30,000,000 įeinąs dar ir bazilikos pama
?
;
į Lietuvos kariuomenės la
tų ir imsiu tyrinėjimas. Ar
įkūnu dalis nuolatos
•
• liks
PROFOGANDAI UŽSIENIUOSE
kivyskupas
jau
esąs
davęs
\BessemerUity, N. C. — A-*» Klaipėdoje. Ten bus pasta
»
savo leidimą. Vyriausiu dar merican Mills No. 1 ir 2 au- tytas oi'laivams angaras ir
bų vedėju esąs paskirtas denyčių darhininkai, skai-. lakiojimo aikštė. Su Klaipė
Komunis- nių apie GPU veikimą.užsie
PARYŽIUS.
prof. Klos, kuris žadąs, tyri čiuj 1500, paskelbė streiką, dos magistratu tuo reikalu
tų diplomatas Besiedovskis niuose.
mo darbams pasibaigus, pa- protestuodami prieš algų nu- jau susitaria.
atsišaukime į Rusijos darbi
Pažymėtina, kad Maskva Į rašyti knygą apie bazilikos kapojimą,
ninkus paduoda įdomių ži- propogandai užsieniuose iš
BAIGIA ATIMINĖTI LIETU
leidžia
30
milijonų
per
me
VIAMS PATALPAS
JURISTAI UŽ REFERENDUMĄ
tus. Daugiausia išleidžia paPROHIBICIJOS KLAUSIME
ViZn/as. “Vilniaus Ryto*

Kiangsi provincįjinėka

TURKESTANE

7p

’

Z“

v. -■

*
M

keltuvą į Žaliąjį kalną.
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Šituos kursuos bebūvant gal
*

’

vojančiam

Juozui

atsivėrė

bus

didelis

Tai

Drezdeno higienos parodoje

palengvinimas

buvo išstačius! truputį Lie

Žaliakalnio gyventojams su

tuvos vaistinių

augalų,

«>*•

fJ,

1 nMfj-.-pi. f; TJ!

Vidaus reikalų ministerija
IDNNGTA DVEJUS METUS
SLĖPTA ĖMOGŽUDYSTĖ

Vi'

r
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MmdoNė, Raseinių apskr.' akys ir jis išvydo visą bolše- Kaunu susisiekti. Statyba
riais susidomėjo tūlas kelių
tainos kaime 1928 m. rug- viki} veidmaįnybę ir visą bol atsieis 190,OOūit. Darbas bus
specialių laikraščių kores
viršeliais.
čio 24 d. nežinia kur Jin- ševizmo kraugeringumą ir dar šiemet baigtas.
- Maldą BititinNiA juodais s
pondentas, p. Ermin AmZuzana Legerpušytė. Jos niekšybe. Patyręs tai, jis
Vjršebais
L25
heiin iš Berlyno. Jis ątsiuntė
pradėjo
galvoti
apie
grįžimą.
Igimas pradėjo aiškėti tik
mūsų sveikatos departamen
ds metais. Pasirodo, kad Su dideliu vargu su pavojum
Istorijos apysaka. DtTtomai $1.00
tui laišką, kuriame prašo
nėtą dieną Legėrpušyte gyvybei vargais negalais pąnmda. Parašė J.
duoti jam žinių apie Lietu
gal
,.
6e.
P.
VMiUauakM
Ljį.'
--------siįįmgė eiti į bažnyčią; jai yyko jam, pasprukti iš bolševos vaistinius augalus,
pair Štimyna. VerMoterystė f
ūnejit pro savo tėviškės vikų žabangų ir pabėgti af- j
tfi J. Gerutis —2____
.408.
brėždamas, kad jis apie tai
STATO PRIEGLAUDĄ
Gamtos
Pradžiamokslis
ržinę, tikras jos brolis Jot gal į Lietuvą. Tokiems atsi
parašytų keliuose specialiuo
Truskava (Panevėžio ap.)/
Dy. A VilMiU
;
50e.
is ^Degerpušas, būdamas vertėliams bolševikai neturi
se vaistininkų laikraščiuose
Šiemet pradėta statyti di
sislepęs daržinėje, paleido pasigailėjimo ir pirma pro
nuo ių
tugoi et y®
ir sukeltų susidomėjimą Lie
džiuliai prieglaudos rūmai,
negyvoji gamta: žemė, vau- -ą tris revolverio šūvius ir ga juos taikosi nužudyti.
tuvos
vaistiniais
augalais,
kuriuose dar manoma įreng
duo, oras. ParaH J. Baronas—50a.
irtinai sužeidė seserį. Pas- Taip jie nužudė Aleksą, Sukurių paskiau gal nemaža
Patrimpo Laiškai. — Išleido
ti mergaičių amatų ir ruo
Kun.
A Miliukas---------------60a
d jis dar sudavė jai keletą rhotskį ir kitus, metusius
būtų galima pristatyti pa
šos mokyklų, pieninę, javų
Meilė
(Poema). Parašė M.
■
aūgiū į galvą ir tuo būdu bolševizmą.
Suprantama,!
saulinei ripkai.
Gustaitis
_.Į5
ą
susirinki
*
»
I valymo punktą,
ibaigė jos gyvybę.
kad ir Smulkevičiaus nega mams salę su scena. Darbas
Nauja ffloitfmriKnyga—
(Daba H). Su paveikslais——75e.
Sulaukęs nakties, galvažu- lėjo pamiršti Buvo pasikė
eina greitai. Pirmasis šio sue|jb.
'
Vienuolini Luomą. Verti
rs pakasė lavoną baloje ne- sinimų, bet vis laimingai jie
Kun.
B. Saurusaitis —. ,.,25a>
inanymo iškėlėjas ir nuolatiNUSKENDO
1Į savo gyvenamojo namo a. a. Juozą aplenkdavo. Bet
Vaiky Knygelė — su
.
Nuo rugpiūčio mėn. 5 d.
nis vykdytojas yra kleb. ku
veikalais —----------------- —90e.
Mažeikiai.
Liepos
mėn.
27
štai liepos 15 d. plėšiko Ven nigas A. Kungys.
Mariampolėje pradėjo veikti
Mano Patyrimai Didžiojoj
Kai šiais metais žmonės grio kulka jį mirtinai sužei
d. ties Mažeikais besimaudy naujas kino teatras,, kuris
Karėj,
1918 ir 1919 m. Prn
tas. —- Verte
ši
Kun.
J. F. Jonaitis (Ka
radėjo spėlioti, kad Leger- dė. Žinant, kaip stengiasi
damas
Ventoje
nuskendo:
pik
TROBELKOS NUO PILIES
bus atidarytas Bažnyčios ir saitis ______ pelionas) —------- —-------------25c
ošytębus nužudęs jos brolis bolševikai kalėjime bolševiz
Šulcas Vladas 28 metų am Vytauto g-vių kampe.
GRIUVĖSIŲ JAU ŠA
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
pnas, galvažudys iškasė la- mo maru kalinius apkrėsti ir
žiaus.
Toje
x
vietoje
per
šį
Grandės Verksmai. Sudarė ir
LINAMOS
išleido Kun. j. Koncevičius.—lOe,
Jną ir pakasė savo brolio juos savo juodžiausiems dar
maudymosi
sezoną
Venta
pa

Kaunas. Miesto valdyba
NUBAUDĖ
AGITATORIUS
Moterystės Nesuardomybė. J.
Vaitiekaus darže ir užsodino bams išnaudot, savaime atei
jau yra gavusi reikalingas griebė jau dvi aukas. Šiam
Gėsauslris. Sv. Kas. D-jos lei
na mintis, kad ir ši žmogžu lėšas esantiems pilies terito-j [reikalui sutvarkyti reikėtų,
Kaunas. Už kurstymą vi
dinys, Kaune
—4Qa,
j jeigu negalima įtaisyti gelbė suomenės ruošti demonstra
jyės pradėjo džiūti. Tą ma- dystė turi bolševizmo ant
Sunkiausiais La&aia. Parašė
rijoj trobesiams išpirkti. Su
A RuceviČius
__ —40e.
jimo priemonių, iškabinti cijas mitingus rugpiūčio 1 d.
jtdainas galvažudys nakties spaudą.
visais gyventojais jau susi
šventas Gabrielius. Išleido
hnaudyklose iiors tinkamus į- Kaimo karo komendantas po
lėtu vėl ątkasė lavoną ir pa
Tėvas
Alfonsas Maria 0. P—-25c.
tarta ir už trobesių nukėlimą
Religij
oš Mokymo Metodi
spėjimus,
kad
kiekvienam
2000 litų arba 2 mėnesius ka
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50a.
ŽMOGUS 21 METŲ PASIUTO teks sumokėti apie 315 tūks primintų vandens pavojin
padaręs ' galvažudys
lėjimo nubaudė šiuos: A. ŠuLeiskite Mažučiams Ateiti
tančių litų, kurie paskolinti
IR MIRĖ
gumą.
’
'
Prie
Manęs. Sutaisė KuPratasiką, M. Cenaitę, K. Storoiš vyriausybės. Kai kurie nanas_____;----- 1------L—___ —.40el
tęs siavo brolį Vaitiekų ką Eržvilkas. Liepos mėn. 15 mukai-jau griaunami ir nuo
binaitę, M> Berolovičaitę, Š.
> Mfisų Dafiiia! Parašė Ka
įtartino kasant nakties d. Bulaičių k. pil. Malakaus- ] •rugpiūčio 15 d. prasidės pla
zys
Puida
a..
'—50c;
Salpėterį, S. Sakretisaitę ir
Anderseno Pasakos—su pakienės pasiuto bernas. ’
E. Vinikaitę.
tesni darbai Senapilio aikš
eikslSliais
____20e.
Žadeikia. Kaina —-—50c
; 22 d. atvykusi politei
tvarkyti.
Muravjovo
lai

kndziulaitis
.......
......
50a.
Prieš tris mėnesius ji pa
Aritmetikoc Ųždavfnynai—25c
[o arimuose pakastą
gavo šuniuką, kuris jam į- škais šią pilį norėta visdi suVaiko Darbymečiai — RinLIETUVOS LENKAI NORĖJO
šytės lavoną. Darant
Įdnėlis
kalbai mokslu!—.—50e
dre^cė. Bernas pranešė apie I naikinti, kad ir ^edsakų.neI
beliktų,
todėl
buvo
leista
ten
įstatyta, kad ją nu- atsitikimą šeimininkams, bet (
I —__

4

'

I

į tai mažai buvo kreipiama

, su kuriuo nužudytoji nedėmesio, o buvo patepta juo-,
įjo susitarti dėl dalies. Adu ir žaizda užgijo.
'nužudyrną žinojo ir jo
Nuo įkandimo dienos žmo
Kna. Abudu suimti ir pagelis pradėjo atsikalbinėti,
įlalėjiman.
nerimauti, ir štai suėjus
trims mėnesiams pradėjo
[ŪŽTAS J. SMULKEVIČIUS
blūdyti, daužytis ir rėkauti:
epos 15 d. Šiauliuose ūž ‘ ‘ šuo, šuo! ”' Pakviestas gy
tas krimiiL policijos val dytoj as pripažino pasiutimą
akas Juozas Smuikevi- ir pasakė, kad nėra vilties
. Įstojęs į kariuomenę pagyti.
davė bolševikų pagunGydytojui išvažiavus, jis
s ir pasidarė bolševikas, pradėjo putoti ir po kelių
ad buvo sumanus ir ga valandų mirė.
lai bolševikai jį paskyrė
4 tikrus kursus Maskvoj.
■■

SUDEGS MALŪNAS

Liepos 14 d. Višakio-Rūdos bažnytk. (Marijampolės
apskr.) sudegė malūnas ir
lentpiūvė. Nuostolių padary
ta 50.000 litų. Trobesiai ap
drausti tik 15,000 lt. •

Liepos 7 d. Juostininkų
km., Raguvos v., Panevėžio
ap. dėl neatsargumo su ug
nimi sudegė pil. Šliomo Kutniko gyv. namas ir klojimas.
Nuostolių padaryta 1900 lt.

lies sienas. Tų namelių pa
matai ir krosnys daugiausiai
pastatyti iš pilies akmenų ir
plytų. Netrukus manoma
pradėti pilies pamatų ir bok
što kasinėjimus. Tą darbą
turi atlikti archeologų žino
vų ko,misija.
Kaip žinoma, Senapiliš tu
ri būti parengtas sutikti Vy
tauto Didžiojo atvaizdą rug
sėjo 2 dieną, kuomet atvaiz
das sugrįš Kaunan.

Kaunas.

— Kaip jų pačių

spauda praneša, būdami ne
pakviesti į Vytauto Didžiojo
Komitetą Lietuvos lenkai
norėjo sukurti tam tikslui
savo komitetą, kurio statutą
pateikė Apskr. V-kui patvir
tinti. Arpskr. V-kas statuto
nepatvirtino.

NUSKENDO

Liepos 23 d. vietos ūkinin
kas beplųkdydamas savo žir
gus (iermonto ežere pasken
do. Nors pasitaikiusių as
menų buvo po pusvalandžio
ištrauktas, bet atgaivinti ne
pasisekė. Minėtam ežere yra
staigių ir gilių vietų.
Kitą dieną Telšių ežere
Mastyje nuskendo 5 metų
vaikas. Jis bežaisdamas bė
ginėjo paliai ežerą ir pateko
į jį. Tuo laiku ežere buvo di
delės bangos.

gūžės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kon. K. A V*«y»
___ _ _25c

Daagani Karall*nA —. Su
rinko Kon. M. GavaleviČius;

KADA JŪS PRARANDATE
SPĖKAS AB SVARUMĄ
vardu

Vyrai ir. moterys, kurte yra silpni ir Į
liguisti ir turi prastą apetite, nėviriki- I
nimą, kenčia nuo gastj ar ifiputimo pil-1
I ve ar viduriuose, Inkstu ar pualte jde-1
gimo, ar chronines konstjpadjos; turi Į
imti Nuga-Tooe ir pastebėti pastebėti-1
ną pagerėjimą, kuris seks jau tik ui Į
keliu dienq.
i
Nugd-Tohe ISvalo kūną tfuo ligas gim-Į
dnnflų negvarutnų, kurie padaro gyrė-1
filmą skuraą. Jie sutelkia jums gėrės-1
nį apetitą, pagelbsti ylrškinlmut ir bu- Į
gali gasus ar išpūtimą pilve ar vftfu-Į
riuose. Nuga-Tone taipgi nuramina pa-į
kriknslus nervus, - pagalina'takstę ari
pūsles {degimą, stimuliuoja ir sustipti-1
na silpnus, neveiklius organus, paga-1
mina užtektinai raudono, sveiko krau- Į
jo, nugali konatlpadją, suteikia pollslngą, atgairtnanU miegą ir prideda
sveikti raumeflą liesiems kūnams.
Nuga-Tone yra pardavinėjamas ytaą
> aisty pardavėjų. Jeigu,jusą pardavė
jas neturi Ją stake, paprnSyklt JI
sakyti JU dM jus W savo dliaberto.
|

i-

•

“DARBININKAS"

, 366 Ęroadway,

Sa Boston,5

t

ų Su apkalboms tai kaip su
vagyste: blogiausia tas, kad
tikrą, ar tariamąją savo
reikia atsilyginti, vadinasi,
*
4
skriaudą, nors liežuviu sten nuplėštąją artimo šlovę pa
giasi atkeršyti. Yra tokią,
kurie apkalba iš -puikybės, taisyti, nes kitaip nuodėmė
klaidingai manydami, kad bus neatleistina. Ir atšauk,
liežiuviu pažeminę artimą, žmogus, visas tuščias kalbas,
patys ajigseiau pakils klau- kurios artimo šlovę įžeidė
svtojų akyse. Kiti daug kal arba iškaltuosius papikti
ba vien dėlto, kad neturi ką no ! Kitanuįr viso likusiojo
veikti, o daug kalbėdami no- gyvenimo’ neužtekti! tai pa
roms-nenoroms kliudą arti- daryti- Taigi matydami to
raus. Taigi dvasinio gyveni kius pragaištingus liežiuvio
mo mokytojai pataria kalbė darbus, valdykime jį ir savo
ti kuomažiausia, remdamie kalbą vien tik geriems, pa
si ta Kristaus ištarme, kad
mokinantiems dalykams var
t
iš kiekvieno bereikalingo žo- tokime.
•
'
•

NUOSTABŪS ATSITIKIMAI

1792 m., prancūzu vokie
čių. kovu metu, vienam vo
kiečių kareiviii būrys po
kautynių buvo pastebėtas su
žeistas kareivis, kuriam kul
ka pataikė į krutinę ir išėjo
propečius. Nežiūrint savo
viršininkų įsakymo, karei'
vis nenorėjo palikti rikiuo
tės, teisindamasis, 'kad jam
neskauda. Kai galų gale gy
dytojas jį apžiūrėjo, tai pa
sirodė, kad kulka pataikė
tiesiog krūtinėn, bet, nete
kusi greitumo, neturėjo jė
gos pramušti kaulo, atsimu
šė į šonkaulį, nuslydo juo
aplink krūtinę, atsimušė į
šonkaulį ir išlindo, pądary-

'
keisto. Nepajėgdami ar bi
lo guldyti ligoninėn ir po
jodami atsilyginti darbu už
kelių dienų jis visai pagijo.
Antrą, jau visiškai neįtiki
mą, nuotykį mini, vokiečių
poetas Šileris savo olandų
atsiskyrimo istorijoj kaipo
tikrą teisybę. Pazmos herco
gas apsiautė Antverpeno
miestą ir uždarė Šeldos upę
tiltu iš laivų. Antverpeniečiai mėgino tą laivų tiltą su
sprogdinti įr paleido Šelda
kelias valtis su paraku. Tą
akimirksnį kai valtys susi-

'

-Y -r

dūrė su tiltu ir įvyko sprogi
mas, greta su hercogu stovė
jo kairiajam upės krante
jaunas vėliavininkas. Po
sprogimo, jis tą pat momen
tą jau buvo dešiniajam upės
krante, sveikas ir gyvas, su
vėliava rankose. Kaip tai
galėjo atsitikti, negalime pa
aiškinti, nes Šelda toj vietoj
yra labai plati.
•

z

Tulono arsenalo muziejuj
galima matyti Napoleono už
rašų sąsiuvinį, kai jis dar
tik besimokė mokykloj. Są
siuvinis baigasi geografijos
oamokos irašu: “Šv. Elena
yra sala Atlanto ‘ vandeny
se.” Ar nenuostabu, kad
jaunam Napoleonui, būsimaA

rus termometras. .Tas tikras
mokslo stebuklas yra labai
mažo dydžio: jis lengvai ga
li tilpti degtukų dėžutėj, bet
už tat jo Jautrumas šilumai
yra neapsakomai Jis yra
sudarytas iš dviejų mažų ir
plonų vismuto ir platinos
viehi gabalėlių, tarp savęs
sulydintų ir sujungtų su e-,
lektros šaltiniu. Jei į vietą,
kur yra abu metalai sulydin
ti, krinta bet kurio šilumos
šaltinio šviesos spinduliai,
tai toj vietoj kylą silpnutė
elektros srovė, kun pereida
ma per sustipriniojus, ima
judinti atatinkamas rodyk
les. . Šio termometro jautru
mas yra tiesiog pasakingas:
jisJaučią dar vieną milijoni
nę Celsijaus laipsnio dalį.
Juo galima patirti karštį
papiroso, rūkomo.už pusan
tro kilometro tolumo. Šiau
rės žvaigždė siunčia žemėn
tik tiek šilumos, kad reikėtii
milijono metų vieno vandens
lašo vienu laipsnių tempera
tūrai pakelti, tačiau tas nuo
stabus termometras jaučia ir
šiaurės žvaigždės spindulių
šilumą...
•
&
.

•>

Tiui, vaidinosi mažutė sala lietuviskų arklhi ii* išjojimą
tolimam vandenyne*? Vokie jų į Prūsus—bindz į pažiau
čių rašytojas Gėtė kartą nu nę; už neapgalvotą trempi
pirko Šveicarijoj dramblio mą Lietuvos žemės—bindz į
kaulo senoviško darbo “mū kaktą; už piovimą žąsų, an
kėlę,” bet niekaip negalėjo čių ir viščiukų, avių, kiaulių
rasti tinkamo tai statulėlei ir veršiukų — bindz į žandą;
kry želio. Po 40 metų, kai jis už lietuvišką špek ir kiauši
“mūkelę” nupirko, jam ne nius — bindz, į papilvę — ir
tikėtai teko būti vienam Vo- guli... Pasilsėk ir pamislyk,
kietijos užkampy ir ten pa o gal jie padarys tave čemprastoj ūkininko troboj pa pijonu...
c
matyti dramblio kaulo kry
z
Po kumštynių..
želį, bet be Nukryžiavotojo, Oi, Šarki, Šarki, ką sudūmojai,
lis tą kryželį nupirko. Ta Kad žemai kumštį tu panaudojai ?
čiau koks buvo jo nustebėji- Ar Schmelingutis tau taip patiko,
Kad tu užkrovei ant jo vainiką,
įnas, kai grįžęs namo jis pa Lietuviai laukė, pasitikėjo —
matė, kad kryželis visiškai Geriausios laimės Šarkiui linkėjo...
tinka seniai pirktai statulė-- Dabar pamatė, kad apsiriko,
lei.z Nebuvo jokio abejojimo, Kad mūši]. Šarkis dar be vainiko.
Už metų laiko gal ir sulauksim,
kad “mūkelė” ir kryželis Šarkiui karūną gal ir užktausim.
kadaise buvo išvien. Taip Tik reik ožiuką jam išvaryti,
\
tad, tik po 40 metų pavyko J; eempijonu-deks pamatyti.
surasti abi dalis ir jas vėl su
jungti krūvon.
/

KITOS NAUJO HUDSON KAINOS

Two-passenger Coupe...........
Coach .......................................
Rumble Seat Coupe .......... ...
Standard Sedan.....................
Touring 'Sedan .......................
Erougham ...............................
SunSedan.................................
Roadster...................................
Seven-passenger Sedan ....

............... $885
............... $895
...........•. .$ 925
..............$1025 ...............$1145
............... $1195
............... $1045
............. $995
............... $1295 ,

Dabar pasauly didžiausias pardavimas yra astuonių, Amerikoj, Francijoj, Lenkijoj ir
Australijoj, Hudson didelis astuonių apgali
visas dirvas plačiai, ir kas kada buvo reprezentuota. Šios naujos žemos kainos sudaro
pasauliui didžiausią vertę tarpe astuonių.

Ali prices f

KITOS NAUJO ESSEX KAINOS

Coach ......................................
...$65G <
Two-passenger Coupe.......................... ....$660 I
Rumble-Seat Coupe
>........................... .$685'"r!
Standard Sėdau ........................................... $715 I
Touring Sedan ............................................. $775 1.
Bnougham....................................................... $795 I
SunSedan ........................
$695 j
Roadster............... ’................
$695 I

Vertė viršija visoj Essex istorijoj. Dide
lis, galingas, suaugusio didumo šešių—kuris > ■
išrodo ir dirba kaip tik gražus ir brangus
'
karus. Wheelba.se 113 colių. Greitumas iki 70 ■ mailių į valandą. Kalnan lipant viršija visus
karus. Naujos kainos priduoda įspūdingą po
ziciją kaipo didžiausia doleris-už dolerį bar1
genas kokis kada buvo siūlytas.
• t..

b. factory Detroit

MOTŲ KRAUTUVĖS ATDAROS VAKARAIS

THE HENLEY-KIMBALL CO
g Dienos Ant Vandenyne
PER CHERBOURG —
6 PER BREMEN

keliaujant 13 Lietuvos ir j *

LI ETUVĄ
greičausiats garlaiviais

1—A \ ĮVAŽIUOKIME I LIETUVĄ'^
I Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu

Per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikūs Laivai
—
Švarumas ir Patogumas

—
—

Ganėtinai Gero Maisto
Malonus Patarnavimas

Loitij Kptoukimoi O New York:

8. S. “HELLIG OLAV”.......................... ..

Rugpiūčio-60

8. 8. “080AR H”.............................................. Rugsėjo 6
8. “FREDERIK VHI”............................... Rugsėjo 13

S.

Informaciją Ir latvokorčlą reikalais kreipkitės
pas savo agentą arba:

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

BREMEN

EUROPA
arba populiariu ekspresiniu garlaiviu

'

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas
; . vietini agentą arba-

NORTH G2RMAN

LLOYBĮ
65 STATĖ STREET
BOSTON, MASS.

“SAULUTĘ!”

J

Z

Nepagailėkite vaikams džiaugs
mo ir naudosi
1

“Saulutė” eina du kartus per
metams 12 lit, pusei metų 61 lt,
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
Latvijoje. Estijoje, Vokietijoje
mėnesį 16 pusi, didelio formato su
ir kitur metams 15 lit, pusei me
trinis mėn. 3 lt 30 eent Amerikoje
tų 8 it
Adresas: Jurbarkas, “Saulutės
Administracijai.
■ X ji * ‘

I

HINGHAM: Sonth Sbore HudsonEssex Co.
•
HYDR PARK: Thomas J. Halpin, 1217
Hyde Park Avenue
,
JAMAIGA PLAIN: Harold O’Nell, 579
Centre St
MALDEN: Wrtght Hudaon-Essei Co,
284 Pleasant St
MATTAPAN: Hndsoo-Eener Oo, 1300
Blnė H1R Ava
MEDFORD: Hudson-Esrer Oo,
4 Myrtlc Ava
MELUOSE: K. W. Failo** & Co.,
Sullivan Square
29 Ūpbam St
MILFORD: Mltford Auto Statlon,
lain St
ay Garage, Ine.,
271 Maln St
NEWTON: Frank W. Lane,
899 WaahinRton St
NORWOOD: Robert W. Baker,
108 Centrai St
QUDJOT: Syhreater & Careon,
84WMhinšton St
QUINCT: Sonth Sbore RMko-Emke
Oompany
RRADING; Reading Motor Kart, Tnc_
Mala St; •
RF.VRRE: The Lona Park Garage,
808 Ocean At*
'
ROXBŪRY: Hodaon-BpMk Ooų 4M
Blue Hlll AVU.
/•Vįl

J

ąš tavo obuolį suvalgiau,? keliama

i|gilaiįit

šia butų ne tik nieko nesakęs, nenusidėjus.

viaškai

.

(Huo krikščionybės įvedimo Skandinavijoj)

nepykęs, bet širdies gelmėse

Išpažinties pamatu yra sąiŽinės sąskaita*?-’ perkraty-

būtų džiaugęsis gražiu sugy-

KOTLABOl

iv te Stttte y***

venimu.

Ir kaip malonu tai

*girdėt!

Tamd glūdi begali

nis

švelnumas,

Lietuvoje, bet ir visoje Eu

apkaltinimas. Daugelio žmo
-Šių metų birželio mėnesio
gių vedami dienoraščiai pa

“Vienas

našūs sąžinės? sąskaitai, i nes
paklydusių ir sugrįžusių pa-

AOSKADUz

nejučiom

visa kas

praeina

Bovth B<Nta, Mm

;/r

kadangi

bu

mūsų XX amžiaus kultūrin

lyg parodėlė, kurioje turime

minas pakankamai giliai pa-

K

si slėpęs,

uVASARINIAI
.

STUDENŽYGIAI

kerštingo kraujo.

plaka

malo- augštesnio mokslo. Šiaip jau sivalymas ir
vyksta.

Bet kietos gy- agentai

žmonėms

taip

■

jis prasidė

su

mokslu.

Kristaus

lakiam darbui, kad užsidirbus jaunas simpatingas studen- Kristus savo žodžiais: “My

pakankamai lėšų tęsti seka-.tas kalbėte kalba į kiekvie- lėk savo

ir

^užsiėmimų,

Siela tapo iškelta

visokių kės parsiduoda ir studentai pratimą.

ieško

/ lu studentai

paša- susišelpia,

reikia

kiekvienas

nes

tam

tikroje

bažnytkaimio

statyto Vytautui Didžiajam

ir

iškil

atidengimo

paminklo

minia

TaSau

|Šiabai^ioriai panaudoja mokgaivus savo prekių Pardavį-

pasitaiko lis paniekintų

rūpinamės.

žinė tapo pašaukta saugot jo

studento

kištuoju

rašteliu

keliai

arba

A

.A J •«’.

TA.

studentai

vertai

Tokiems kitą

prekes.

savo

išgiria

pasiro

metą

padarais.

pardavinėja

šilki-

<7;
■ ?’ '

* '

"

. *

- -

'

'

"r-

' po

jau uždaroma
Yra

nosia.

ir

pa-

(žodžiu,

žurnalų,

ti būti kompanijai iš tokių vra studentu teisingų, nevi-

visų

kai eina blogyn. Darosi maž
daug tokia būklė,

7do, kad naudos tur būt ne- mant.
Įį maža, jei tam darbui studen-

I; tos taip gaudo.

užjaučia

visuomenė

moksleiviams,

i-

bendrai

tuose maisto ir kitų reikalin

gi} prekių gauti labai sunku
brangiai

Pavyzdžiui,

mokėti.

cukraus svaras

kartais

nors

Mat, kiek- ir atsargumas su jais nepro-

žF vienas jaučia simpatiją prie

šali.

apie 10 rublių (vadinasi, ki

logramas

125

apie

litai).

3 irubliai.

gabalėlis

Muilo

Popieriniai pinigai turi pri

verstiną nominalį kursą, bet

t jaunų studentų, kurie tokiu'

K.

niekas jais netiki

ir dėl

to

smulkūs sidabriniai ir vari

£

Atvežą produk

apyvartos.

tus valstiečiai reikalauja si

DOVANOJIMAS

t

mes

dažnai

bejuo-

gausi.”

tafnsius

prisipažini

Mes nejuntame, ko- mas, jeigu jis kyla laisva va

g kė keliuose
jįjBę ąbejo,

vien, dėltor draugu,

prisipažinimas ir dova-

norėtų gauti

s

taip

r plačiai

paprastai

kaip

spekuliantus.

Javų ir maisto produktų su

pirkimas

:

.

ir

du sunku ir. už

sau,

geruoju krūvoj gy

ri obuolių, kitas paėmęs su

visų

viėną

nieko

pristatymas

pinigus

slapčių

pripasakojo

aukštoj

vietoj

buvęs

BesedovSkis.

Dabar daug jų pasakoja tu

Agabekovas.

čekisto

vietą

Gal jų pasako

jimai įr nėra teisingi, bet vis

auklėtoju žiau obuolių, pradeda drau

k augusius sakoma, kad tas

aįški — paslėgtas nusikalti

Pradėjus

bolševikai

žinti

nei

fįiasi ją atitaisyti,.

bes.

tvirtinti

(

nenori

nių Rusijos skolų.

Tų skolų

.

< •<. _ •
l/irn

Bjorepo.

r

vie>-

Vieno

į mažą Bjoerkos salą, kurio■

-

.

-

.

t

je ir pradėjo savo veikimą.

Katalikiškiausia
Respublika

Po

jos

respublika

pasirodo

e-

buvo

dviejų zmetų

įpaį<

>•

steigtos Hamburgo arkivys-

7

naujai

pirmuoju

skirtas

kūpijos arkivyskupu. 833 m.
popiežius jį paskyrė apašta
lišku legatu Danijos, Švedi

sant

katalikiškiausių

viena

jos ir slavų.
Ji

turi

837

kada

m.

1,148,550

Hąm-

sud^įųo

normanai

kurui

beveik visi katalikai. |aįg,

prijungus

tapo neprikišu- vyskupiją

ji

soma valstybe.

Ir jos 1886

Bremeno

konstitucijoj

įrašyta:

Dabar

bolševikai

pasisakė

pripažinsią bent dalį tų sko
jei

tymas prieš bolševikus auga.

jiems bus duota kreditų.

Su

bolševikams

įvairios

rios piniginės aferos.

nešva

religija yra tau

religija.”

Ir'vyriausy

c

Hamburgo * *<;■■

prie

c*

r

arkivyskupijos,

uoliai-

Ansgaras

darbavosi

Kristaus

• '

<

Ar4*-

mokslui praplatinti stabmel
džių tarpe.

-*

bė turi ją ginti ir remti.

paskirta Jiją.

Visa respublika

Kasmet

garbei.

Širdies

respublikos,

prezi

dentas katedroj iškilmingai

atnaujina savo šalies konse

bet

tik

ta

Anglija jau prasidėjo dery

danų

II-ji./.

Eriką

Mirė 865 m. savo sostinėje,

1929 m. respublikos parla

mentas Kristaus

'

krikščionybė,

pamažu nustelbė stabmeldy-

Karaliaus hę ir visi Skandinavijos gy- <%‘-

šventę- paskelbė tautine šven
te.

mirus

<

ventoj ai

iki

amžiaus

XVI

buvo ištikimi katalikai. Bet'

Kolumbiečiai pasižymi di

t m .

t

— ■> - -

reformacijai plintant jie sa-

vo karalių buvo priversti iš--7
sižadėti

katalikybės

ir

imti Liuterio mokslą.
brolis

pri-.

Šian- /

A. Žukauskas

no vas buvo paleidęs apyvar

mUTIi

jos

tik 3,000 katalikų.

Ši Gedimino Didžio drūtvietė

-

joj

Buvo garbinga visame sviete,

da bėgliai iš sovietų diploma

merika, kaip žinia, iki išolei

Tokių bėglių,atrnavupių įvauąoseat- džioe ir*

-. i,.

* V _ K į '
f v

/

* *- z

<

. •

.

—

7

f*

loję buto iškilmingai atida-*'

Tada laiminga buvo tėvynė,

>•
rytą koplytėlė pastatyta sv«

Laiminga buvo iš seno.

Buvo> laiminga šalis prabočių...
Per ilgus amžius skriausta besočių '
, Amžiais vergijoj nuvargo,.
Platūs rubežiai nūn susiaurėjo
Įr mes jau vilties nustot pradėjom.

Ansgarui pagerbti.

se

liūs su šeima.
holmo

•

•

• •» • •

i

« * » * * » i • i

• e

f

Kur tavo vyrąi.inilžinai narsūs ?
Kur tava vyrai, ką kovon kvietė!

ą
kara*7j

Visose Stock-ų,

bažnyčiose

iškilnrių-Jg

metu buvo skambinama var* |||
£

t

Och tų, garbinga Vilniauą tvirtove!
‘ Ėųt dingo tavo graži senovė !

'į

Iškilmė- ,

dalyvavo Švedijos

pais. 7

X

•y.

-

gyventojų-

Birželio 24 d. B joerkos sa-« -jį

Lietuvos kraštus visi jie gynė,

ševiku^, vis tiek kokią jie už-

ryti ir daugiau neįsileisti.5 A-

2,500,000

Kada didvyriai gyveno,

bol

Prie to daug priside

iš

Norvegi-

tik apie 2000 katalikių.

✓'

iy

vikams užsieiųįjb dar padi ima vipt^Į, iš Ajnerikos įda

Iš 6 miL

žmonių katalikai.

X

visus

24,000 į?&

Švedijos gyventojų šiandien

sas paskyrė komisiją ištirti

Maskvon, kur sudegino, ne siūlo vyriausybei

tik

X

sovietų val

propaganda^

gyventojų

i

Suomijoj, Helsinky, sovietų

o dabar

kų tikybos. ' Iš 4 mil. Dairi-

VILNIUS

Dabar vėl

nekalti žmonės.

/7

Litvi

kahkino ir jo lavoną nuvežė komisija, pravedus tardymą,

.......r„-

,

žiuje dabartinio užsienių rei

žino Amerikoj, su kuria sovietai

Ku-

?

Bremene.

Jam

ku susipratimu.

Pary

karalių

kraciją Šventajai Širdžiai.

deliu dievotumu ir katalikiš

bos dėl skolų pripažinimo.

Kitais metais nuvyko

į Daniją ir ten pakrikštijo

cūzijai, Anglijai, Amerikai.

sąlyga,

Bet jeigu anas .draugas tinių atstovybių.
.

grą

yya. labai daug, ypač Pran

atidengėjui veda plačią prekybą, kongre

generolą

.

•_

no vienuolio lydimas atvyko ‘

valstybės

pripažinti senobi

džia atsisako vekselį išpirkti

mam paslapčių

mas, kad if mįpžiausis, žudo dėjo.

OjįHvyris, kuris supratęs savo pąčiaą gerąsias sielos ypaty

gldai^ą neišsigina jos ir steri-

užsie

lų,

Daug gadina

Vq-

ir

buvo pa- j

vo tautos didvyrius.

m.

tiek jiems tikima ir nusista

Tėvai y- nesakęs; zPirinąs, radęs ma tiepovą pagrobė čekistai, už- bolševikų

Gi apie/Hj-

829 m.

kietijos).

liaus

kol

gauti nigus,

kad iš mažens neužmuši kumai ima nykti. Priežastis palankus nusistatymas bolše

^Ūne to jajtemo.

Danijos

/šalis tarp

/

liai, bet vis tik pagerbia sa

bo paslaptis. Daug tokių pa

aukštą

Šlezvige

mokslą

kviestas į Švediją jos kara-

nenori kalbėti apie paskolą, Šventosios

į prekybos įstaigos vedėjas iš

’

maisto.

draugui BUrcevui esą

mnrikui prisipažinus nebaust gu nebeposiŪkėt ir draugiš

£jo,

skaisčiai

>

861 m. jis nukeliavo į Šve-

Maskva, Leningradas, labai tą vekselį jis gavo grynus pi

venančiu. Vienas spintoj tu

yra išskleidęs valgo

mūsų tarpe.
raginami

ir

paskolą

didelės

Bet

V

•X

826—29 metų tarpe skelbė

ieškosi praeityje ir nors kuk

labai biaunas bolševikų dar

koks

žodžiuose glūdi. nusikaltimą.
mes to svarbumo
Įsivaizduokime

gįr nesuprantame

tarpe

kad jie stiprybes

ny.

rėjęs

Korbėjos

Naujosios

nežiūrint Kristaus

sąmonė,

darbus ir atidengia įvairias,

svar- lia iš atviros širdies, užmuša miestus eina vis
sunkiau. davė vekselių pusantro be
įpbus gyvenimo faktorius tuotą žaltį, kuria gundė padaryt Dideliuose miestuose,
kaip veik milijono litų sumai. Už
Sįjkia svarbi tiesa^

jų

represijų,

jokių

ūkio būklės, bolševikai labai tos

rinkėjus gaudyti ir kišti ka- lių, dėl ko nukentėjo įvairūs

jo klausinėdami primename: teisėtai pasisavintas daiktas lėjiman

bet

7'*''^ ,

Yra tik į-

Tiesa, nusikaltimas, rodos, tai)'pradėjo tokius sidabro ton daug falsifikuotų vekse

^‘Prisipažink — mažiau te- grąžinimo,

vo vienuoliu, o vėliau virši-

dien tik menka dalis katuli-

^Tkaudami su draugu, ko nors reikalauja bausmes, kaip ne
|

bolševikų

apie

dabrinių pinigų, popierinių kalų komisaro

nenori imti. G. P. U. (čekis
Labai

ja

niai pinigai pradėjo žūti iš užsieniuose

PRISIPAŽINIMAS IR

ir. »'

tautiška

Tuo tarpu dėl blogėjančios ‘‘katalikų

250 žmonių. Visi jie pasako

liai (15 liti}), sviesto svaras

Bet

"7

vairūs prekybos agentai.

Mies

- agentų-moksagentu-moks- . sai teisingi},
teisins™, o kartais visai
neteisingu.

kad

Čia jis bu-

Amiemo miesto.

tik vienuolyno mokyklos.

čia

tų tarnybos dabar yra apie

kokia bu

baigiantis.

Mo

netoli

abatijoje,

Korbėjos

Svarbu

1810 m.

vo ten visai nėra.

(400 gramų) kaštuoja 3 rub

Bet praktika paro-

(Prancūzijos pietuose.

• J--'/’ rz

Rusijon ir Išėjusių iš sovie

reikia

okupantų pri

*

riaus Stalino gyrimusi, daly

ir

ati

apaštalu.

• toliam Vak^ ginimas su

*' 7

neprišiimčia

pinigus,

^liausimas: kokia nauda ga- užsakytų

kad

Paskui visi grįžo atgal į

Šiaurės

Jis gimė 801 m. Pikardijoj.

persunku.

darymo šventė buvo tęsiama kraštų.

stovybėse, atsisakiusių grįžti

karui

krikščionybės

"V

-

■*

Paminklas gana aukš kėsi benediktinų mokykloje,

Pietų Amerikos Kolumbi

d

durys

tokių,

grynai apgaudinėja

«a, , rodos,
turėtų----------------kilti ėmę
--------- -------------------

eivių?

Beržanskis
.

diktato

vo

Oies kojines, marškinius ir tt.

eprityrusių
F neprityrusiu

■■

’ .f?
-

Didžiausias

mūsų ‘broliams ninku

.

\

perdaug jad,iškalbus ir ne

džius,

k

K.

.

|

į-

,
.

šį vadinams

skiria

linga ir vieninga, liktųsi am
žiams.

RUSIJOS VIDAUS
rfsjter

Nepaisant

Šokiais virtuvės indais,, puo-

. I

Kiti

nukentėti.

tokių, kurie prekiauja vi-

vėl

■ i '
* ’-J

miestelį, kur paminklo

teismus, tai ir čia tenka jam

gflar neištirtos anglių gyslos.

g>5Kįti

at

.

-

- -

Kits ųžsimo-

W8 PO
7
kūnuose pazymeeu geM-

kitokiais

tvirtinti lietuvių valstybę ir

laikra-

imasi

ĮĮ^eiųs bei žurnalus užsakinė- •

ir

slegia vers!

■ i

medaus.

lius pridengti.

fcdais

katras katrų

Krikščionvbės

vedimo.

Kuni

spaustiems

tė. Vytauto Didžiojo darbus

Pa

x h

tai kartais rei

skola,

kia ir savo lėšomis miosto-

s/jriausi valstijos

ir gerų darbų balanso.

nušvie

kurioje

ir idealus, jo pastangas su

suvedimu savo blogų

sielą, nes žmogus lieka žmo-

tuoti

Išrankiausiai

darbų,

savo

nagrinėjimu

sunku iškolek-

to

•A

ant

užsiimt

vietos kunigas pa

sakė kalbą,

turi

katalikas

*

kurios

jaunimas

liepsnoja,

norą, kad lietuvių tauta, ga

sunkenybių,

į Nuošimti duoda gerą, taigi

į ’į«dp ■. muses

Kiekvienas

žintis padėta nusivalymui tų žiūrėkime

studentui

sibaigus,

Taigi pasirūpinkime!

nenori mokėti

apsisvarstęs,

ir

laikotar-

atgailos

Danijoj)’

švenčiama 1100 metų sukak-

500 metų

Vytauto

kuri pats faktas,

Bažnyčia mesti, pagalios, grobikų už

■'*

Išpa

Lietuvos

klaupė, maldoje paskendusi, lą pastatyti,

tauto Didžiojo dvasią,

vėliau kiek

pavardę,

savo

pardavinėjimui,

ant

r

sielą, teist patį save.

į7krutuoja studentus įvairiau-

puolasi

tapo pius.

dalyki}

Taip žmogaus są

j minimas.

iktai eina per kolegijas ir re-

7^ studentai

dauge- patingus

dorybėmis, kaip pav. nusiže

keWumi}.,

&. nSjimui. Tuo tikslu jų agen-

į'aių prekių

Dėlto

negu kūno.

įrašas:

šitoks

su ne brangus. Puikų pamink

labai mažai kartais įkvėptų jiems tvirtybės nusi

talikai,

tuo

apeigas ir

Pašventinimo apeigoms pa

ni

įmilrtyas

N. Vaišųtis pradėjo šventi tas ir dailus, nors prastutis,

jo, kad prikeltų iš kapų Vy

reikšmę kultūriniam ir dori

Norvegijoj,

tuves nuo
je

Kunigas kos.

/ kyti, kad lengvai jų gauna, ką-nors nuo jų nusiperka, ar Sielos reikalai tapo svarbes- mums padėt net skirdama y-

^įrisokios biznio kompanijos reik, ar nereik.

pastangomis.

ir,

minimasis paminklą. 1430—1930.” Apa

upeliuko

didelę lyg prašydama Aukščiausio

sąžinės sąskaitos

(Švedi- J

Pryšakinėje paminklo pusė

kur stūksojo prie kutėnų

mens ir cemento.

Daugelis garsių vyrų neka- nimo

ir

parlamento įsteigimo, o da

joj,

rūpesčiu

paminklas, pastatytas iš ak čioje įrašo — dvi ąžuolo ša

talikų pripažįsta išpažinties

savo 7'^

nuo

bar Skandinavijoj

per dieną padaręs.

suprato

1000

švenčia

sukaktuves

giausia jaunimas vienų savų

paties

būdamas

dieno-

vietos Žmonės, sodiečiai, dau

vakarą ką gero ar blogo yra
Jisirne-

šiomis

Štai

šilta. Netrukus minia užplū sukaktuvėms, paminėti Raš- skelbėjas yra šv. Ansgaras,

aukščiau kūno, stengiasi įvairausiais būdais dėtą jungą.

pastatyta

metų

Minimą paminklą pastatė

ir gaikščio

graži

ropoje..

mis'Islandas

tos himfcą'ir išsiskirstė.

“Didžiojo

pasitaikė

Diena

kas do .vietą,

visiškai niam auklėjimui. Gi mes, ka

priešus!”

Tuo būdu ir pre- pakeitė kultūros ratą, jos su

majį mokslo metą. Tuo tiks-'no širdį.

Lincoln ’as net

sąžinės sąskaitos svąrbumą.
i

Neginčijamai

ko- monijų varo juos laukan. O jęs

sunaudoti

Prezidentas

katalikas

tebe

šiandie

įsi-

p senimo sąlygos priverčia ir pykę, kad kiekvienas becerepoilsio laiką

kyt nuo blogo.

lentelėje pasižymėdavo

pasiekti nusikratyt. Tas procesas, ap

nori

už

Žmonių kartos per 2000 me
tų neįstengė nuo jo visiškai

liBį- Atostogų metu kiekvienam pasišventimu

didžiule ! minia

nepasirodyt

kad

aikštėn, dar šių dienų karto

se

į

rėš sūnus/’ padainavo lietu
viškų dainų, sugiedojo tau

bažnyčioje

mėse dalyvauti.

pasirinkt kas gera ir atsisa

pasilsėti.

nės,’pamaldoms

žmo

ap.)

stūksantį kalniuką tik ką pa

aiškus darbi} vaiz

gaut

das, nęs sąžinės sąskaita tai

gų žmonių nusikaltimo kir

TatepboM Sovth Boston 0MB

|7moksleiviui-studentui

(Švenčionių

kės

pasibaigus,

lonumo nejaučiame,

•^>4 , B I F I B K A •**

f.

£2 dieną Raškūtėnų apylin

devyniasdešimt bloga ar gera dienos laike
devyni teisiųjų.” Mes to ma
traukė
padaryta. O čia tik ir svar

Broadvay
Sufe-S

nuotykius

dienos

negu

guje

per-teMi
par tteri mrty...^too

■'v

berašant

darodįdesnį džiaugsmą Dan

KM

kaktuvių metai ne vien tik *

jnaasava darbų, patssavęs

malonumas

žodžių:

Kristaus

Šie metai yra daugelio su

(“Ok?’)

- . "V

R5-' - •

LĮil^ilįHii'IHĮjįįįjįŲ- .1.rn"—I

patilti prie vyno, jau fe'Mfry
lašo: “Neapeigeririte vynu, kuria darbingumo beidarbopsoduktin.
gurno sumažėjimą dėl alkoholiąmo
me yra ištvirkimas” (5,15).
1 . ’V
. .
* * •’ • v'
- ■
*
1
t Su svaigalų įvertinimu, kokį ir 1.1. Juk alkoholizmas dėl savo
baisių padarinių ne tik pačiam
mes skaitome ' šventose knygose,
’ vartotojui, bet, kaip minėjome, jo
nutinka ir mokslinė medicina. Ba
. vaikams ir visuomenei laikomas
ltą čia gal nuobodu kartoti tiek
jau kartų gydytojų skelbiamas
nuomones apie alkoholio kenks
mingumą sveikatai, — trumpai tik
pažymėsiu, kad alkoholis priski
riamas yra prie nuodų. Aprigėrimas yra ne kas kita, kaip tik pa
prastas, didesnis ar mažesnis užrinuodijimas, lydimas svaiguliu, no
ru vemti, kad išsivadavus nuo
kenksmingų organizmui nuodų,
nervų sistemos paraližavimo etc.
Kaip ir. kitus tos rūšies nuodus
vartojant, iš pradžios yra tam tik
ras malonumo jausmas, tartum ko
kia šiluma įeitų į kūną. < Bet yra
tai dalykas apgaulingas: kūnas
visai neįgyja naujos šilimos, bet ji
yra išvaroma iš vidaus į kūno pe
riferiją, t. y. jo paviršių, galūnes.
Dėl to žiemą kiek išgėrę žmonės
visados greičiau sušąla, nes kūno
viduje* maža teliko šilimos, o išva
rytąją į kūno paviršių kilimą leng
viau veikia speigas. Dažnai tad
girdime ir skaitome laikraščiuose
apie neblaivių žmonių sušalimus
žiemos metu. Ypačiai kenksmin
gas alkoholis nesubrendusiems kū
ną, vaikams. Taip pat alkoholis y-<
ra savo padariniais kenksminges
nis moteriai, negu vyrui, nes mo
teries organizmas yra švelnesnis,
jautresnis. Be to, girtuokliai tėvai
tiesiog yra savo jaunos kartos žu
dytojai ir skriaudėjai: Didžiausis
procentas kandidatų į psichiatri
nes ligonines — tai girtuoklių vai
kai.

Jau, žiloje senovėje buvo žino
ma, kad alkoholis vyno, alaus ar
midaus pavydalu, ypačiai jei jis
dažnai .vartojamas, kenkia paties
geriančio organizmui ir tautos ge

rovei. Jei tai pastebėta vartojant
tos rūšies svaigalus, iš kurių fer
mentuojant savaime pasidaro al
koholis, Aad ką sakyti apie dirbti
nį, chemiškai pagamintą alkoholį,
spirito pavidale. (Spiritą pirmieji
išmoko varyti arabai, septintame
ar aštuntame šimtmety).
Palinkimas dažniau vartoti gėri
mui alkoholį, kokioj jis būtų for
moj, ir vadinasi alkocholizmu.
Alkoholizmas virto šiais laikais
labai aktualiu klausimu. Jau daug
valstybių, kaip*, Amerika, Suomi
ja, Kandija ir kt., paskelbė kovą,
girtavimui. Ir Lietuvoje svaiga
lų vartojimas yra ne mažiau opus,
tiesiog skaudus klausimas.
-

“

.

•

Jeigu dar 1808 m. Amerikoje su
sikūrė blaivybės draugija, o kiek
vėliau ir Anglijoje, kur 1838 m.
blaivybės apaštalui Matthew pa
vyko įtikinti ištisą milijoną žmo
nių visai atsisakyti nuo svaigalų,
iad ir Lietuvos inteligentijai ne
galėjo nerūpėt šis 'tautos gyvavi
mo dalykas... Ir štai genialus vys
kupas Valančius šešiasdešimtaisseptyniasdešimtais praėjusio xšimtmečio metais taip sėkmingai pra
dėjo skiepyti tarp lietuvių susilai
kymą nuo svaigalų, kad carų’ val
džia, matydama, kad neturės jokio

Dėl ko gi žmonės taip yra linkę
vartoti svaigalus, nors jie taip
kenksmingi? Štai Lietuvoje, tik
valdžios paduotais skaitmenimis
skaitant, pernai pagaminta bravo
ruose alaus 10,116,700 litrų, vyno
— '64,0000 lt., degtinės — 5,070,582 lt., spiritą 97 laip. stip: — 255,061 lt Tokiai svaigalų daugybei

pagaminti sudeginta tuose bravo.■C 4. '

buvo uždraudusi platinti blaivybę.

.

O šiandien... Mūsų mažame kraš
te valdžia paėmė 1929 m. vien tik
iš degtinės monopolio,, neskaitant
akcyzo iš spirito varymo, vyno,
midaus ir kitų svaigalų, — 41,583,200 litų. ‘O kur visokios “namines, kur kontrabanda ir kt., iš
ko nieko neįplaukia į valstybės iž
dą.
Apytikriai imant, neokupuota
Lietuva prageria kasmet apie nuo
300 iki 120 milijonų litų —• ne ma
žiau. Du milijonai ir 200,000 žmo
nių praleidžia pro gerklę per 100
milijonų litų... Baisu!... Kiekvienai
Lietuvos piliečio galvai tenka 50
litų, kuriuos jis įmoka, kad save
svaigintų, nuodytų.. Ir tai lais
vai, su pasigerėjimu... Tikrai tra
gizmas... Kaip gražiai už tuos pini
gus Lietuva galėtų sutvarkyti ir
apginkluoti antrą tautos kariuo
menę; o kiek galėtų įkurti įvairių
specialybių, laipsnių naujų mokyk
lų...
Alkocholizmas, ypačiai mažoms
valstybėms, -yra tikrai pražūtin
gas. Jei milžiniška Rusija su savo
150 milijonų gyventojų ir pusė iš

'

•

.* •

"

yra- tokia pat blogybe, kaip sifi-*
lis, tuberkulozas, kurio’, stumia į
visos tautos sumenkėjimą, išsigi
mimą. Antras dalykas. Reikia pa
čiai visuomenei pakeisti netiku

sius, surištus su girtavimu, .šeimy
niškus ar tautiškus papročius, gra
žesniais, blaivais papročiais.
Iš
pradžios gal tas pasirodys kam ne
galimas dalykas, tradicijų laužy
mas etc., bet, kiek praktika paro
dė, ypačiai jei organizacijos tuo
susirūpina, visiškai įvykdomas.
Toliau, Valstybė bei savivaldybių
organai taip pat ir kultūrinių or
ganizacijų viršūnės turėtų pirmi
paduoti gerą pavyzdį ir, kaip Lat
vijoj, įstatymų bei įsakymų keliu
visai uždrausti savo iškilmėse var
toti alkoholį. Be to, reikėtų griež
tai uždrausti pardavinėti svaiga
lus įkaušusiam ir nesubrendusiam
jaunimui; o viešai' pastebėjus gir
tuoklius bausti.
Savaime aišku,
k£d kovojant su tokiu vylingu ir
įsigalėjusiu priešų, kaip alkoholiz

Šventomis die.^onūa giliiM joekiauti!
Gjdytoj^sferos turėtų gyviau
susirūpinti steigti tam tikras įstai
gas, žinoma, valstybės iždui re
miant, kur alkoholikai galėtų at
sikratyti savo nelemtu palinkimu
ir pasidaryti vėl naudingais ■savo
visuomenės nariais. Bet neužten
ka alkoholikus gydyti; reikia vi
sa daryti, kad užkirstumėm kelią Į
alkoholizmo klampynes. Tuo tiks
lu valstybei turi labai rūpėti įreng
ti neturtingiems pigius butus, kad
būtų ganSlnami sveiki valgomieji
produktui, kad nepritruktų beal
koholinių gėralų arba kuriuose alkolio vbūtų ne daugiau kaip 2 nųoš.
. 'Baigdamas, ššvo straipsnį, dar

norėčiau pažymėti, kad, kovodami
su alkoholizmu, mes nekovojame
su alkoholiu, kaip labai naudingu
ir reikalingu daiktu kitose srityse.
Juk žinome, kad medicinoje ir
technikoje alkoholis yra nepamai
nomas elementas. Pav. vaistinėse
243 tinktūros lašai gaminami tik
Šio išvažiavimo programas bus gana įvąirus. I
su alkoholiu; o terapijoje neapsi .
eina be jo nė vienas gydytojas. O tai: story vyrų ir storų moterų lenktynės.' Taipgi ja
kas nežino apie denatūrato — spi merginų ir vaikinų, berniukų ir mergaičių lenkt;
rito vartojimo mūšų virtuvėse, ūPapuko čiulpimas, kiaušinio nešimas šaukšte, bulvių
kyje, kaip degamoji medžiaga, iš
Laim
dalies galinti pakeisti žibalą, ben kimas, čeverykų lenktynės* ir daug kitokių.
mas, neužtenka paprasto uždrau ziną motoru6sė, lempose ir tt. ir tt. šieji lenktynes gaus dovanas, žodžiu, programai
Vądinas, alkoholis yra naudin gražus ir įvairus.
dimo. Amerikoje, pav.* uždraustas
;
alkoholizmas, bet jis neišnyko, nes gas dalykas, bet tik tada, jei jis ypačioje visuomenėje yra žmonių, jį ra saVo vietoje. Taigi mes ir var
palaikančių. Čia daugiausia galė tokime tiktai ten, kur jfe yra var kita pus? “Darbininkui” us prielankumą blaivybes
tų padaryti miestų bei kaimų sa totinas. /Ypačiai turėtų gyvai su • •
■jc*
<
■
vivaldybės : jos pačios turėtų įsigi sidomėti šiuo klausimu viri Lietu
Širdingai visus kviečiame šiame išvažiavime Oį
linti į šitą klausimą ir sąmoningai, vos inteligentai: mokytojai, dvasi
.
'
■
laipsniais, keliant drauge žmonių ninkai, karininkai, gydytojai įr ki vauti.
susipratimą šiuo'klausimu, apribo ti, ir pirmieji stoti į savo luomo
ŽENGIMO KOMfl
ti svaigalų pardavinėjimą arba vi bei profesijos ir liaudies blaivini
sai ji uždrausti. yO dabar pas mus mo darbą. Tik nuo to baro pradė
ar ne Įstatymų ifonija?... Vakarais ję tegalėsime kelti tikrąją kultū
7 vai. perveria orą skardus polici rą ir. tik tuų heliu eidami galėsime
ninko švilpukas, veržiąs net baus atgauti ir išlaikyti užgrobtus mū-.
mėmis uždaryti Visas krautuvei, sų valstybės plotus. Gerai atsimint
magazinus, net:kirpyklas. O pa kime, kad tik nuosekliu blaivumu
čiame miesto centre, kaip pas mus, •gyvenime galėsime pagerbti ir Di
Marijampolėje, ‘ligi vėlybiausioš dįjį Vytautą, nes ir jis buvo nuo
nakties ramiai sau prekiauja ir ne seklus nuo visokių svaigalų absti
Proviz. It. Kaplanat
darbingai pelnosi traktierius... Ir nentas.
kiek dar.įokių yrą^. O pirmos ruf•

LAWRENCE, MASS.

-7

t. j fS

. :•, r,

0 kam neikiami yta iŠ JBiS- rio litų vertės ir-suvartota,- arba
lijos ryškūs pavyzdžiai, kad Lotas
netinkamai pasielgė, su savo duk
teria tik girtas būdamas, kad No
jus buvo tikrojo sūpaus Chamo pa
šieptas, kai buvo apsvaigęs nuo
vyno, ir tt. Gal tas svaigalų panei
gimas, kuris pastebimas Sehame Įstatyme, ir buvo viena .priežasčių,
kad žydai yra viena blaiviausių
tautų pasaulyje.

iksliau išreiškus, sunaikinta ru
gių, taiiežių, bulvių ^ir vaisių be
veik už pusšešto milijono litų. Į
šituos skaitmenis neįeina slaptų
bravorų, bravorėlių dirbiniai, o
taip pat ir svaigalai legaliu būdu
ar kontrabandos keliu įvežatni į
mūsų kraštą iš užsienių. Paklau
site, iš kur toks neproduktingas
eikvojimas turto, sveikatos gadi
nimas, jaunos kartos nuodijimas?
Yra kelios priežastys.
Atskirus asmenis veikia pavel
dėjimas, kai girtuoklių tėvų vai
kams sunkiau yra nusikratyti įgimtų į svaigalus palinkimų, kar
tais tam tikrų organų ligos, bet
čia daugiausia daro paties indivi
do noras sa#e erzinti, smaguriau
ti, o nenoras save priversti susi
laikyti nuo girkšnojimo pagundų.
0 plačiąją visuomenę stumia į al
koholizmą : a) nenusimanydamas
apie alkoholio kenksmingumą,.b)
nelemtos tradicijos bei papročiai
vartoti Bvai galus vestuvėse, krikš
tynose etc., c) nesugebėjimas pa
keisti alkoholio tinkamesniais bealkoliniais gėrimais, d), netinka
mos ekonomiškos sąlygos, e) silp
nas supratimas religijos bei doros
principų ir 1.1.
Kaip tad išsivaduoti nuo alkoho
lizmo ;
'

pradėjęs dirDti ir pa 1 a id ot as KatŲi o ®

vių

tautišką

(Kunigo Antaac* Strazdelio kapą
Kamajuose aplankius) /
Tuojau už Kamajų mies

1933 metais sukaks šimtas

metu nuo

to gerbtino žmo

gaus mirties.

Iki tam laikui

tvarkyti ir nors kuklus pa

džioje vietoję beveik pelkė

minkliukas pastatyti.

je, biednuomenės kapai.

linkes žmonės prie to darbo nyčiose.

jant nfkialę statistiką;apie baisų i įr
*

nuošĮ^dų liaudies dn
draugą*
«įg».
J **
.
t

w‘Ti -

Ja

dideliam būriui
čių lietuvių ir šiąipyisi

dėjo prie pirmųjų kovotojų, -nes žmonių.

kelio pusėje yfa kapai, skur

dalyvį

dar se liepos

A a. J. Vaicekauskas prisi

reikštu jo kapas geriau su

Ir Nahjame Įstatyme man teko
mielai
prisidėtų.
- Dabar
Pasitury'kamajiškiai turi
skaityti labai ryškių nuomonių aStrazdelio; atminimui beveik
prie bažnyčios kitus kapus
pie girtavimą. Štai keletas:
ne
• Povilas apaštalas griežtai pa
šiek tiek aukštesnėje vieto nieko nėra padaryta,
reiškia: “Neklyskit! nei paleistu
skaitant jo vardu pavadin
je, šiuos gi kapuos laidoja
viai, nei stabų garbintojai, nei svemi^ beveik tik neturtėliai... tos vienos gatvės Kamajuo
timoteriai, nei begėdžiai, nei vai
se.
•
kų darkytojai, nei godūs, nei gir
Aplankiau tuos biednuotuokliai, nei piktžodžiautojai, nei
Atvykę atlankyti Strazde
menės kapus. Aplankiau dėl
plėšikai nepaveldės dangaus kara
to, kad žinojau, jog čia ilsi- lio kapo, žmonės jo neran
lystės” (I Korint. 6, 9—10). Va
liaudies
poetas, da nes parašas baigia dilti.
dinasi, krikščionybės skelbėjas sta
si
žymus
to girtuoklį vienoj eilėj su di
“Pulkim ant ke- Dabar, nors laikinai, būti
giesmės
džiausiais nusižengėliais. Bet ir
lių...” autorius, kunigas An- nai reikia tas kapas aptverti
tas pats Povilas apaštalas ne
parašas
padėti,
tanas Strazdas
Strazde- ir aiškus
smerkia vyno, kaip tokio, bet tik
lis, kuris savo laiku kaimie kad atsilankantieji galėtų jo
peikia jo nereikalingą vartojimą.
'Jis net pateaS atskirais 'atvejais
čių buvo labai mylimas ir kapą surastu
pataria jį vartoti. Štai kaip nuo
gerbiams.. *
Rodos prieš karą buvo rū
mirtų dėl svaigalų pikta-naudoji- širdžiai jis rašo savo mokiniui Ti
Strazdelio
pa
mo, tai joje liktų dar daug žmo motiejui pirmame laiške, 5-me sky
Paprastas, menkai Šį pa pinamasi
rime: “Negerk vien tik vandens,
nių. Bet pas mus?..
vasarį apylinkės
mokytojų minklui atikų rinkimu (rū
Dėl to, sakau, valstybės bei žmo bet vartok truputį vyno dėl savo
kiek aptaisytas, žole apau pinęsis berods Vaižgantas),
nių gerovės atžvilgiu alkoholizmo vidurių ir savo tankių neįgalėjiAtsakymas labai lengvas ir aiš
bet dabar apie tai nieko ne
Mausimas pas mins, mažoje valsty- mų.” O efcziečiams, mėgstantiems kūs: reikia pašalinti ką tik minė gęs kapas, o ant kapo pa
sigirdi Pernai vietos inte
tas priežastis, stumiančias į alko krypęs, paprasto, neapdai
holizmą. Pirmiausia tad reikėtų linto akmens ir geležies kry ligentai susirinkę pabedojo,
ne tik laikraščiuose per “blaivy žius įr vos beįskaitomas ap kad kapas apleistas, bet...
bės savaites” rašyti blaivybės rei
Šie
samanojęs, lenkiškas užra jis nuo. to nepasitaisė.
kalais, bet ruošti dažniau plačia
jai visuomenei higienos kursus ir šas: “Aųtor piesni “Pulkim met tiesa, mokytojai kapą
paskaitas, liečiant alkoholio įtaka unt kialu-’ Ks. A. Drozdows- kiek pataisė, bet ir vėl jis
žmogaus kūnui ir dvasiai. Be to, ki umarl 1833” ženklina, baigia žolėmis apaugti...
Švietimo
Ministerija turėtų įvesti,
MALDŲ BUnmrfiUS, baltais viršeliais.
kad čia guli ne eilinis žmo
į. visas mokyklas priešalkolines
maldų RDnmrsLis, baltais viršeliais.
pamokas. Čia lengvai galėtų vi gus, miręs jau beveik prieš
MALDŲ BIMK^MBLIS, juodais viršeliais.
siems išaiškinti, jog ne tik degtinė, šimtą metų.
MALDŲ AlH KAM ALIS, juodais viršeliais.
bet ir alus negerai atsiliepia svei
Nore jau praėjo Jjeveik
katai, stumdamas į širdies išsiplčšimtas metų nuo Strazdelio
1imą bei nutukimą, juk širdžiai ne
vistiek, ar jai tenka paprastas dar- mirties, bet' senesnieji žmo
. has ar dar ekstra — pravaryti pro nės dar dąug apie ji paįi-.
viso kūno indus nemažas kiekis al koja, kaipo apie dorą, bę jo-»
koholiu užnuodytų skysčių*, galim
čia kelti Jtyvus faktus panaudo kios puikybės kunigą, tikrą

Rygoj

1894 metais.

telio, dešinėje Rokiškio vieš

Apy

darbą

P: Janyle

išgavusių lietuvių kalba pa

maldas,

giedojimus

ir

pa-

mokslu&Rygos katalikų baž
Prisidėjo prie pir

mojo Rygos lietuvių laikra

Garso/’ kaip

-“Rygos

ščio

jo

pajininkas ir buvo
dradarbis iki 1917

ben

Nuo

m.

1905 iki 1916 m. buvo buvu
sios Rygos lietuvių švietimo

daugi jos “Žvaigždės” nariu.

J.

A. a.

Vaicekauskas supra

to ir matė

kaip

kenkia

lie

tuviams girtybė ir kaip yra

reikalas pasirūpinti ii/ tau
tiečių medžiagine puse, todėl
ųl,

jis 1909

su

kartu

kun.

Aleksandru Cesevičium, An

tanu Biliūnu, Juozu Bajoru

ir Jurg. Linartu, bvo Rygos

lietuvių

katalikų

blaivybės

draugijos steigėjas ir vėliau

Valdybos nays.
Pasauliniam karui užėjus

a.

a.

Jurgis

Vaicekauskas,

kariu su 11 kitų Rygos lietu
vių veikėjų visuomenės orga-

nizacijų'susirinkimo buvo iš

rinktas į Rygos lietuvių ko
mitetą
karo

nukentėjusiais . dėl

šelpti

darbavosi
Po

to

jis

ir

uoliai

tenai

visą

1918

tfaro

m.

laiką.

sugrįžo

kartų su savo šeima į Lietu

vą.

Ir čia dirbo tautinį dar

bą ir pildė įvairias tarnybas.
1922 m. a. a* Y. Vaicekaus

kas

įsteigė/Kauno

lietuvių

jiašalpre draugiją “Vieny
bę,w kurioje jis pirmininkąIr

K!

* - A. < k

* ]
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iAS GIRDĖTI UE1
KOLONIJOSE

ŠV. KAZIMIERO R. K. DEJOS
VALDYBOS ADRESAI
Pirm inlnkas — J.. G rubinskas,
24 Prescott St, Readvjlle, Mass.
Vice-Pirmįntnkas — J. Markelionls,
140 Bowen St, So. Boston, Mastt
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
116 Bovyen St, So. Boston, .Mass.
Fin. Raštininkas?— M; šeikis,
256 E. Ninth St. So. Boston, Mass.
Ivasierlus —F. Grendells,
2ST W. Ftfth St., So. Boston, Mass.
Maršalka
J. Zaikis,
7 VMfield St, So. Boston, Mass.
Draugus laiko susirinkimus kas antrą
njedėldienj kiekvieno mėnesio Parapi'• jos salėj,' 492 E. Seventh St, South
Boston, Mass.
■

Iš 69-tos kuopos

Rugpjūčio 12-tą įvyko Moterų
Sąjungos 69-tos kuopos susirinki
mas Į kurį buvo užkviestos narės
5-tosios kuopos^ Susirinkimą ati
darė pirm. p. Teklė Mažeikienė
malda. Aptarus savo reikalus, iš
klausyta komisijų raportai dėl
ruošiamojo. Apskričio pikniko.

įvyko rugpjūčio 10-tą.
Į šį
irinkiiną atsilankė ir p. Teklė
Žeikienė, Centro ir 69-tos kuok-pirmiuinkė. Sąjungietės jentufcsriškai pasveikino brangią ii*
lonią viešnią, nes p. Mažeikieu* vietos ir apylinkės sąjunį bet taip-gi labai aukštai
vertinama jos uoli darbuotė
bos vedimas Moterų Sąjun^Scalų.
čbiąrta viešnia padarius trumranėšimą iš Centro veikimo
Mass. kuopas, pakvietė
t atsilankyti sekantį antraį""69-tos kuopos susirinkimą
n bendrai susitarti dėl būio Moterų Sąjungos Apskriakaiko, kuris įvyks RugpiūAugust) 24-tą Maironio Darįrie grąžaus Quinsigamondo

Praneša,- kad plakatai padary
ti ir išsiųsti kuopoms, taipgi gar
sinimas eina “Darbininke.” Iš kai
kurių kuopų jau gauta praneši
mas, kad dalyvaus piknike prisiruošusioš su įvairiais žaislais. Ki
tos, pavyzdžiui Lawrence?o kuo
pa, pranešė,kad prisidės darbu ir
prisiuntė keletą gražių dalykėlių
dėl prizų. Hudsono kuopa pra
neša, kad stropiai ruošiasi į tal
ką, o kur dar Bostono ir Montello kuopos? Jos, beabejo kaip ir
pernai atvažiuos netuščiomis.
Toliaus eita prie rinkimo daugiaus darbininkių ir galutinis su
tvarkymas planų išvažiavimui. Čia
taip-gi radosi geraširdžių narių,
kurios prisidėjo nęyien darbu bet
ir aukomis. Kalbant apie aukas
ir darbus neišvengtinai prisimin
ta apie vieną iš darbščiausių sąjungiečių,.šios' kuopos narę — a.
a. Anelę Mitrikienę, kurios mirtis
paliko šioj kuopoje nelengvai už
pildomą spragą.
•
Užbaigus visus reikalus, susirin
kimą uždarė pirm. p. T. B. Ma
žeikienė malda.

^^ nusirinkime išrinkta keAarbininkės Apskričio pikuiįvairių dalykų UŽdžiams, taip-gi pažadėta keleta(ykėlių prizams.
Rugpiūčio 15 d., kleb. kun. F.
Mūrinkimą užbaigė malda pirm.
Strakausko inicijatyva ir pasidar
£ Šliorienė.
i'
. ■
bavimu įvyko vietos lietuvių kata
Parapijos piknikas ’
J
likų draugijų susirinkimas suorga
ngpiūčio 10Ttą įvyko metinis nizavimui komiteto D. L. K. Vy
Nązimiero parapijos piknikas tauto 500 m. mirties sukaktuvių
irtfnio Darže. Į popietį išsi- paminėjimui rengti.
Kun. Strakauskas atidarė susi
9|ė oras, susirinko nemažai
ažų, ir beabejo, ^parapijai "tiks rinkimą ir paaiškino tikslą ir ra
gino sudaryti komitetą. Susirin
ž|us pelno.
"patingai malonu pastebėti, kad kusieji vienbalsiai pritarė ir išrin
ims jaunimas pradeda vis ko šiuos asmenys: Garbės pirm,
tgįaus įsitraukti į abelną lietu- kun. F. Strakauskas, pirm. J. Nor
Veikimą. čia beabejo nema- kūnas. vice-pirm. A. Vilkišieriė ir
prisideda ir gražus pavyzdis A. Peerukonis, rast- Ona Višniausbi klebono kun. A. Petraičio. kaitė, kas. Ad. Dzedulionis.. kasos
"Oirimtumu ir maloniu apsiėji- globėjais M. Kučinskaitė ir TJBaum visais, kaskart daugiau į- •nylaitė; Spaudos komisija: VI.
Paulauskas, Julė Jurevičiūtė ir Br.
žmonių simpatiją.
Siap ir šiame piknike, kur ne- Sinderevičius.

EXTRA!

ELIS IŠVAŽIAVIMAS

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
. 24 Thomas Park,' So. Boston, Mass.
Vice-Plrmlninkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawyer Avė.; Dorchester, Mass.
Prot RaStininkas — Kazys Rusteika,
446 E. 6th St., South Boston, Mass.
Fin. Raitininkas — Juozas Guzevičius,
27 Tampa St, Mattapan, Mass.
Iždininkas — Vincas Kaližius,
67 G Street,'South Boston, Mass.
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
14 Vinton St, South Boston, Mass.
DraugijoS'SUslrinkimai būna kas pirma
nedčldienl kiekvieno mėnesio 2 vai.
po pietą, Parapijos salėj, 492 East
Seventh St, So. Boston, Mass.

Rugpjūčio 12 & tėvai, giminės
ir. pažįstami išlydėjo į Chicagos
Tėvų Marijonų kolegijon jaunuo
lius Juozą Baltriamaitį, Dąučiūną,
Parulį, Gudzinavičių, Morkūną ir
M. Kazlauską. Pastarasis yra jau
suaugęs vyras. Jis įstos į vienuo
lyną.

Pirmininkas — Motiejus žioba,
539 E. Sevenpi St, So. Boston, Mass.‘
Telephone So. Boston 3352-R.
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass,
Prot Raštininkas — Jonas Glineckis, .
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas -r Matas šeikis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
. 885 E. Boadway, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
- 7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija, laiko susirinkimus kas trečią
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2 vai.po pietą, Parapijos tsalėj, 492 E. 7th
St, So. Boston, Mass.

Jaunuoliai Tėvų Marijonų' glo
boje sieks aukštus mokslus. Jie
visi yra baigę, žv. Kazimiero lietu
vių parapijinę mokyklą.
Garbė tėvams, kad savo vaikus
leidžia į lietuvių katalikų mokyk
lą, kur jie gaus ne tik mokslą, bet
ir dorą išauklėjimą.
, Rap.

Išvyko
Rugp. 9 d. išvyko Lietuvon M.
Runkelis, kuris Amerikoje išgyve
no 23 metus. Kartu su juo .išvyko

LDS. 7 kuopos susirinkimas įvyks rugsėjo 14 d., 6 vAl. vakarė,
bažnytinėje svetainėje, 41 Provtdencfe St. Visi nariai būtinai ateikitėj nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera
proga užsimokėti duokles.
Valdyba

Informacijų dėlei meldžiu ad
resuoti: Mr. A. Grigaitis, 406 W.
Mahanoy Avė., Mahanoy City.

Aleksandras J. Aleksis,
Vargoninkų Sąj. Centro Pirm.

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks
trečiadieny, rugsėjo 3 d., 7 vai.
vakare,, bažnytinėje svetainėje.
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir
atsivestį savo draugus(es) prira
šyti.
Valdyba

DAYTOH, 0H10
Malonu yra rašyti žinutes iš
davtoniečių veikimo, kuomet susi
pratę padavė vieni kitiems ranką
visi stojo darban. Tas įvyko'dėlto,
kad turime geros širdies vadą kun.
S. Bystrą, kuris kuone kiekvieną
sekmadienį pataria vienybėje gyyenti.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
penktadieny, rugsėjo 5, 7:30 vai.
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lineoln
St. Ateikite visi
Valdyba

Vytauto 500 m.
• Jau ne juokais lietuviai tuo rei
kalu susidomėjo. Nors čia bedar
bė, bet žmonės nuo gerų darbų ne
atsisako.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas Įvyks
rugsėjo 2 d., šv. Roko svetainėje.
Viši nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Sąryšio sumanymai

Laikytame susirinkime, liepos
24 d. š. m. paskelbė šiuos planus.
Ryte šv. mišios už žuvusius karius,
po pietų medžią sodinimas atmin
čiai Vytauto 500 ip., vakare pra>
kalbos, damos ir vaidinimas. Bet
'dabar kįla klausimas kokius me
▼adydavo Aliuko Farma ir kitais metais apylinkės kolonijos
džius sodyti? Pradžioje buvo ma
rengdavo piknikus
nyta, kad kiekviena dt-ja nupirk
0N STREET
N0RW00D» MASS. tų po medį, bet dabar susitarta
medžiai sodinti apie šv. Kryžiaus
etbiamieji,,visus kviečiame atvažiuoti į šįrišvažiavi- bažnyčią — viso 50 medžių. Jau
atsiranda daug liuosnorių žmonių,
*s,.sitas išvažiavimas buvo rengiamas rugpjūčio 10
kurie patįs nori sodyt prie bažny
bet iŠ priežasties lietaus yra nukeltas į rugpjūčio 24
čios kaštonus, klevus, o jų tarpe
itoj vietoj. Vieta yra graži, prie didelio ežero, kur pasūdyti du ąžuolu — Vytauto ir
dima linksmai laiką praleisti tyrame ore. Bus šo- Birutės vardu. Medžių sodinimu
!. kiti įvairūš žaislai. Bus smarkiausi Naujos Angli- visi susidomėję. Duok Dieve, kad
KKgers.”
Šiamę išvažiavime kalbės gerbiamas kun. tie sumanymai įvyktų.

HA A. L. R. K. FEDERACIJOS NAUJOS ANGLUOS
APSKRITYS

Valdyba
EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas įvyks rugsėjo .7 d., tuoj po. sumos
šv. Mykolo parapijos svetainėj.
Malonėkit visi nariai atsilankyti
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M-Song^
WORCESTER, MASS.
> LDS. 108 kuopos susirinkimas įvyks rugsėjo 7, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos.
Visi nariai prašomi pribūti, ngs
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

bonavičįus. Federacijos Naujos Anglijos Apskričio

-

M8 Vadas ir taipgi kalbės gerbiamas kun. J. Švągž-

Liepos 22 d. š. m. Daytone gauta
r. Koko parapijos klebonas Montello, Mass., tik ką liūdna žinutė apie nelaimingą mir
ęs iš Lietuvos. Dalyvaus ir daug kitų įžymią asmeny tį kun. M. Cibulskio. Jis būdamas
Daytone daug pasidarbavo. Už
Iną ir svietiŠldų.
'•
tai geros širdies žmonės užprašė
L;
Kviečia KOMISIJA šv. mišias. Darbininkų dienoje, įUODU: Nso Norwood Ceater paimkite Walpole 8t. Pava- vyks iš eilės penktos šv. ’mišioa, šv.
b
fMiRddte j Wnwn St, tabj ftdto pftdka Vietą. Kryžiaus bažnyčioje, j /
•

'Z

—
’

igpiučio-Aug. 24,1930

IA M

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINRS
DR-JOS VALDYBA

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DEJOS VALDYBA

NASHUA, N. H.

ai da- < LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki(
mas įvykR rugsėjo 7, tuoj po pasR
kurinių taišių, pobažnytinėj svea<* tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes
• Ka* yra keletą svarbių sumanymų.

8^- Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organisacijoių
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Jūsų gimines ir pAžjstamr^ietuvoj, beabejo,
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ’ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
visą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje Salę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, Sale žinių iš viso pa
eaalio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai : 1) Vaiką auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mą ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kitL
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gn£aia
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)'
yra toks, kad po metą galima pasidaryti ^aili
knyga. Nelaukite ilgai. Siąakite pinigus tuojau

“MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

“MOTERŲ VISVA*

JT. M Stres/,

CKoapo, Zk

Jį

‘3U -

J

a ik.

M

iM

ai

rytoju
- s^<rl,-Mundibacks PiNk^Rorim-
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ant kiekvieno-$1,000. -t- * — - vifiius kuris

tekApirt gtyuo aukso prie ji

orimi PTiHininH
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Mayor Curiey C2ub tymą

Ipų brąnguiųynų, būtępt:
„ .
Tuomet >u būtų išpildytas seimo buto begalo indomus if gyvas žri- tolimų kraštų. Beabejo, &
resą.
4ha» Ifižt, pirinb syk žiiiąjiami nibltals seimo važiuodami ųžmis
“ “
1Tai

TtVifEofra/liana

mūsiškiai buvo prtląiiijję Curiiežius K kelionė Afrikoj, Lietuvoj
či&ms 6. to 4V todėl šį sykį žaidė
sugrįžo
ir kitose Europos šalyse.
tat gyva pasiryšimu laimėti. ' O
P-fc y. Du|*ri«įutė/<DariĮMnko” administratorė, trečiadienio kuomet Vyčių tymas pasbųžta, tuAntradieny, rugp. 19 d. “Dar ryte siįgrįžo iš ateetogų ir vėl ei ri gerą ūpą ir savo pilną sąstatą
žaidėjų, tai vargiai kas prieš juos
bininko” redakdjoj tekėsi p-nia

šaš turėjęs pakelti dėlto', kad bu
iįŽcitjittic
' V. M.
valiai puiUdJjo vusi administracija paliko tokią
tvarką, kad tomis įeigomis nėra
< *» •-*«»*»» R» galimybės apmokėti baidas. Leip
“i m4«!M *ui FMaį esą {bus pakeista tvarka
i? kįtetĮ
i ąąvo
ir mieštas galės vėl pasitenkinti
užbaigtam progrąmū
mąžesniomįs taksomis.
tolįpfc.
^riečia ir
automobilių ir dirbą 5
mpikyk- ■* TT
bininkaį. O Montelloj,
ir dar jau
eiri«nčtoą.’ Vįeni tų^ės ąteĮminįtun gražų namą, 1
mų, kiti padrąsinimų. 0 visi atrandasi- drabužių krąuį
Mtekwdr
prisidės prie i
Rugpjūčio 17, “Palangoje” įvy. |ir 6 kambariai-gyventi. ’
stj^mo Vyteflto. garbei didžiaurio
palaikymą ko parapijos piknikas. Žmonių į gi jis nutarė vieną I
buvo neperdaug. Mat buvo die
jfetariitoKto&ykk*

buotę Bostoniečius, Parapijos pik
nike kaip Jik bus geriausia fAngą
tai padaryti. Atminkimė taįs tur
tais pasinaudoti.
Raginta kviesti visas organiza
na savo pareigas. Ji buvo ant
cijas
— ypač jaunuomenės;'Vy
atsilaiko.
Ona Šiaulienė, LDS. I kp. ir kitą ‘‘tūkstančio salų” ir net Kanados
čius, Sodalietes, Chorus, taip pat
draugijų narė, kuri ką tik sugrį pusėje. Grįžo patenkinta.
Vyčių tyme žaidė šie t Navickas,
ir
pavienius.
žo iš Lietuvos ir Eucharistinio
Rap. Marksa, Baronas, Lukas, Baltru.
(
: Dalyvis
ir kitų Europos šalių.
šitlnas, Bublis, Tamulis, Damulevi■
čins, Preskinis. Labiausiai pasižy
w
- Į tą mūsų Bostoniečių jaunimo
P-nia Siaurienė grįžo labai pa
Lietuvių Vasarinės Mokyklos “akademijos’5 vakarą yra kvie
•t^M
mėjo
jaunas
metikas
Bronius
Pre

“
EL
”
BUMUUMpKB8Tl
tenkintą ekskuraija ir parsivežė
savo
valgius
ir
gėrimus
vežėsi.
Iš
|
krautuvę
SU
namu.
Najįtofty
skinis, kurs pirmiau žaidę dėl Me- vakarėlis įvyks penktadieny, rug čiami visi Bostoniečiai ir apylinDH 5 CENTŲ
■ gražių įspūdžių iš Eucharistinio
pjūčio 22 d., pobažnytinėj ’ salėje,
' * piknikierių
"
‘
‘
randasi ant didelės ir pla
tokių
parapijai naudos
Dėl išbandymo per 30 dienų, ehanjes Arte High Schoolėą tymo.
kiečiai. Jie visi džiaugsis prograKogreso, aųdijencijos pas Šv. Tė
maža. Tokie kartais per daug “į- čios North Main gatvės^
lbmgramąš buą išpildytas,vien yaio
,
lino
mo patnjoiiuKuniu
patrijotingumu ir tuoin
tuviu pačiu
vą/ Kristaus Kan&os vaidinimo ir pradedant rugsėjo 1 d., Boston Jis Curliečiams tedavė tik tris syk »
kams 3 vaL po jnetŲ, o suaugu- ..
vv. -rElevated geležinkelių kompanijos saugiai užduoti bolei. Taipgi pasi siems 7:30 valant vakare. Visi )« k;taiai apvatoe.os Vytauto Jtt. sįsmaginę” sarmatą kitiems savo Montello, Mass. lietuvių
iš tėvynės Lietuvos.
elgesiu daro. Tokių šiame pikni amerikomj apgyventoj ribą#
vedėjai leido numušti lokaliais ga- žymėjo Pranas Lukas savo suma
Būdama Lietuvoje lankėsi be tvekariais kelionės mokestį nuo 6$ nių bolės gaudymu^ Stepas Navic tėvukai ir mamytės ateikite pa-l
ke buvo. Didžiuma visgi atvykę į
toj. Montelloj gyvena lietu
Kvietėjais
yra
visi
vaikeliai,
veik vfeose katalikiškose įstaigose
žiūrėti ką Tamstų sūnūs ir dukte
pikniką rūpinosi, kad: parapiją koiki 5 centų be persėdimo kvitos. kas, kaip paprastai, padarė puikų
vių ir lenkų apie 7000 ir
ir valdžiavietėse. Svąrbiahsiąą jos Taigi So. Bostoniečiai iki South Įjome run. Tai buvo vienintėlis'ta rys, išmoko mokykloje šią vasarą. I mokytojai ir abu vietiniu dvasios daugiausia pelnytų., .
tikslas buvęs būnant Lietuvoje su Station ir Rovve’s Wharf ir iki me žaidime bome run, todėl iš mi Programas turiningas. Bus viso- vadu.
Kiek teko nugirsti iš šio pikni 2 lietuviai kunigai ir 1
Nepamirškime. Pėtnyčioje požinoti Amerikos Įdetųvių Preky Knęeland St. galės važiuoti už 5 nios gavo daug aplodismentų. Ka kių veikalų, šokių, dainų ir dėkląko pelno visgi atliks kelios šimti kų kunigas. Storo didumasį
bos Bendrovės reikate» nes ji JT* centus.
dangi Mayor Curiey Club yra pa maeijų. Taipogi busvdąug juokų, bažnytinėje salėje vaikų progra- nės* Gera parama parapijai šiais
Įžanga maža. Vaikams tik 10c., o -mas 3 P, M. vaikams, 7:30 P. M.
tos bendroves direktorė. Turėda
Jeigu šis bandymas pasirodys be ties miesto burmistro Curiey pro suaugusiems 25e.; ,
| stfahigusiems. Įžanga 25e., >vai- sunkiais laikais.
ma įgaliojimą ji priėjo prie visų nuostolių, tai ta mokestis ir pasi teguojamas, nes jis jiems yra' su
Kadangi nepasisekė taip kaip
Rengėjai kams 10c.
a
tos bendrovės įsteigtų bendrovių
pirkęs uniformas ir visus įrankius,
liks ilgesniam laikui.
■
" '" <
Rep. norėta, tai gaspadinės nori dar
vedėjų, sų jais išąikalbėjų ir nuo
ir yra plačiai išsireklamavęs, todėl .. y " " dėl Meat Market. Bartkevi
vieną pikniką kur nors arčiau su
jų gavo tų bendrovių apyskaitas.
šis Vyčių laimėjimas suteikė lie
V. M. PROGRAMAS
rengti. Gal tas ir pasiseks. Gal po Sius prižada bile vieną patuviams daug garbės. Ant ryto
P-nią Siąurienė pareiškė, kad
NEPASISEKU
Profesorius Žilevičius rašyda- į
,
Labor Day, rugsėjo 14, bus Cale- mokyti kaip reikia Dryi
IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ
jaus, dienraščiai Boston Herald ir
Šiaulių Elektros stotis daro gerą
Nedėldieny Vyčių žaidimas su
mas laikraščiuose apie bažnytinę
Jonas Kasparas išvažiavo auto dontyos parke mūsų'parapijos pik Goodą and Shoe Store biz$|
biznį ir. turi gerą ir prityrusį- ve juodukais buvo atšauktas. Vieto Boston Globė įdėjo žaidimo apra muziką pareiškia didžiulę svarbą
vesti ir kokį tavorą pirktį
mobiliu į Kanadą. Kartu išvažia- nikas. Tėmykite.
dėją asmeny įnž. p. Narutavičiaus. je juodukų žaidė Columbus Parke šymus su antgalviais: Knights of masinio giedojimo."^ bažnyčiose.
'
Rep.
vo ir visa Jono Šeimyna. “Good
Kalino bendrovė ir bankas esą da su South Boston Baseball Club. Lithuania beat Mayor Curiey1 Club Gerbiamas mužikas ragindamas
nes turi gerą patyrimą i per.
Luek” Jonai!
ro neblogą biznį tik reikia dau Kadangi Vyčių tymas nebuvo pil 5 to 1 su.viąų žaidėjų vardais ir jų mūsų tautą pastatyti monumen
23 metus būdamas tam biž^
Z.
giau kapitalo &olų sumažinimui. name sąstate be to tymo vedėjo pasižymėjimais.
tą gerbiantį Vytautą netik šį me
ny.
Tuojau “klauskite 1
Sport. tą bet nuolat, ragipa įvesti bei
Lietuvos valdžia esą labai prie (coaėh) p. Batestini nebuvo,'tai
Pardavimui bučerne ir groser- rašykite sekančiu adresu
lankiai į amerikiečių, ypač Lietu žaidimas ėjo be ūpo, ir Vyčiai pra
sugrąžinti mąsinį bažnyčiose gie^
BLAIVININKŲ
PIKNIKAS
«
nė, lietuvių, lenkų ir rusų apgy MR. PETER BABTK '
PARAPIJOS PIKNIKCb
vių Prekybos B-vės, įsteigtas ben laimėjo 6 to 4 per padarytas kląi-.
Jojimą. .
/ ' v
Rugpiūčib 10 d. įvyko Blaivinin ventoje vietoj. Galiu ir mainyti į 42 Vine Street, Montallo,
drovę atsineša ir suteikia lengva das. Nors šį žaidimą jie galėjo lai
SUSĮRĮNKDKAB
Jeigu masinis žmonių giedoji kų 49 kuopos mitingas. Nutarė Į
farmą. Rašykite dėl informacijų:
tas. šįąis metais L. Pr. B-V^ esą| mėti, nes yra laimėję prieš daug Trečiadienio vakare prieš aštun mas bažnyčiose yra „taip svarbus
prisidėti
prie
Apskričio
išvažiavi

“Darbininko” Adm., 366 'West
gavo didesnę sumą dividentų iš geresnhjsjymus.
tą pobažnytinėje salėje įyyko ma tautybes palaikymui, tai lietuviš
ISKHJSINGASF
mo,
kuris įvyks rugpjūčio 31 d., Broadway, So. Boston, Mass.
Lietuvos, negu pereitais metais. Rap, lonus susirinkimas parapijos pik kos mokykloj be abejo, yra dar
Rengia
North Abington’i
'
*' ■' ' -i ■ •
jawrence, Mass. Taipgi sudarė la
P-niai Siaurienei padėjo surink
mo Kliubas, BuępiuČio-Aūgust 24,
niko komisijų ir pritarėjų bei pa svarbesnės.
bai gražų programą, kur dalyvaus
Prasidės 12-tą vai. po pietų Ir
ĮV. PETRO LIETUVIŲ PARAP. iki
ti žįnįąs apie hendroves Lietuvo
dėjėjų. Susirinkusiu ūpas buvo
So. Bostone nesant reguliarės
vėlumos. Bua skanią užkandi"
p. S, Paura, p-lė F. Urboniutė ir
je p. Virakas ir kiti.
rimų Ir žaltakožes (ice-cream).
švelnus ir tarimosi prietelingi. Pą- vaikams Įfetnvfikos'liaS6^kIos Mū
V¥ČIAIV*h SU MAYOR
p-lė^S. Grabijoliutė. jie visi gradėl automobilių ir Įžanga dykai. 4
sų šeivį
jpara
Wgąl kviečiam ‘'
------- "
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giėšį Dotnavoje. Ji sako, kad gerb.
kun. dr. Kemėšis esąs laimingiau
sias iš visų amerikiečių grįžusių
Lietuvon, nes gyvena gražiausioje
Vietoje ir turi gražią bažnyčią. Že
mės Ūkio Akademija esą Lietuvos
gražiausiu papuošalu.
~~
Dėdė Virakas, LDS. nariams ir
‘-Darbininko” skaitytojams gerai
žinomas iš darbų ir raštų įdavęs
didžiausį glėbį nuoširdžių svfeikiiiįmų visiems.
• • •

r syki persi
tikrinti. Mūsiškiai su mielų noru
utiko, todėl žaidimas įvyks penk.
tadienio vakare, rugpjūčio 22 d.
>:30 vai. Miesto Sode (Boston
uommon). Tai bus trečias iš eilės
žaidimas Vyčių su Mayor Curiey
Club.

Sport,
PADĄRŽ 16,050 MAILIŲ
AUTOMOBILIU
Juozas Grilevičžus turėjo ato
stogas. Buvo nuvykęs į Kanadą,
'Detroitą, Clevelandą ir Niagara
Falls. Juozas turėjęs gerą kelio
nę ir linksmai praleido laiką.
F.

P-nai A. J. Jokūbaičiai lankėsi
redakcijoj trečiadieny. Jiedu da
bar gavo visą mėnesį atostogų.
Abu dirba turtuolių namuose, Bos
tone.
P-nas Jokūbaitis yra patyręs
priėmime namuose svečių, sutaisvme valgiu ir prirengime stalų, o
MIRŽ ŠIDLAUSKO
p-nia Jokubaitienė yra specialistė
MOTINA
valgių gaminime. Ji yra užbaigus
Rugpiūeio 21, š. m. K ir K. Ši
valgių gaminimo ir patarnavimo dlauskai gavo kablegramą iš Lie
mokyklą Bostone.
tuvos, kad jų motina Veronika
P-nas Jokūbaitis mūsų visuome Šidlauskienė, gyv. Maldainių kai
nei yra žinomas dąr kaipo poetas. me, Kovarsko parapijoj, mirė. Pp.
Jis dažnai savo eilutėmis puo&a Šidlauskai liko dideliame nuliūdi
ir ^Daririninko” skiltis^ l
me.
................ .................
- i. ■■.ii...»
!'■ ■jffJMJ'm' .ll ■' l'l II III HlįĮlilHI|iWHii|
Iš priežasties jų motinos mirties
reiškiame pp. Šidlauskams giliau
tai fertm 8830........... ; v -v.
sią užuojautą.
Rap.
... a, ..u.

A.O.ŠALNA-SHMUU
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Baigęs du Unlmsfttaū
COBNELLUNjVKBŠlTTmiAB.
O.WASHINGTONUNTV.suLLB.
“Darbininko” Name

(antros lubos)

366 Broadmty, South Boston
u
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t DOR0HESTER CLOTHING į
i

Visokius drabužius siuvu, valau ir
pertaisau. Padarau pagal užsaky
mo. Putras pertaisdffi ir ižvalom.
Ka mieste reikia 'mokėti
ea
tik už $12.30; Darbas garantuoja
mas, nes tam tikrus mAiinas turiu.

Išvažiavimas
p,—yt-

KIKMMI

Lietuviu R. K. Saldžiausios Širdies V. Jėzaus
Pašelpiuė Rraugija

viešoje mokykloje. Programų ve^
dėju pakviestas A. F. Kneižys.
■ Iš Sp. Bostono važiuos į pikniką
Palangon bus’ais nuo Penktos gt.
■Norintieji važiuoti dar gali gauti
vietų bus’uose.
Kelionės bilietus pasipurkite da
bar pas narius arba tą pačią dięną
nusipirksite prie bažnyčios, kur
stovės bus’ai.

t..
ji
grwi"'r-"U
Jei lytų įvyks po pietų balius E.
TeL So. Boston 0628

7th St. nuo 4 iki 11 vat
•■
—■* 1 * I —0—^—1—1

UBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPĘ8

PARSIDUODA

(KASPARAVIČIUS

DORCHESTERY single namas.
Gali būti dėl gyvenimo arba iš
duoti ant kvatieros, 14 Mt. Eve(R.-26)
Valdyba rett St.

J.

KVIETIMAS
Kad padarius mūsų didžiulei parapijai vertą pikniką širdingai
kviečiu dalyvauti jame visas mūjsų parapijas draugijas ir pavie
nius. Taip pat kviečiu ir iš apy
linkės, kurie neturi vietinių paren
gimu.
/
Lai mūsų pikniko diena būna visiems parapijiečiams diena tikro
pasilinksminimo, o parapijai diena
finansinio pelno.
Kadangi mūsų parapijos pikni
kas įvyksta Darbo dienoje (Labor
Day) tai mes visi nevierr j jį atsi
lankykime, bet nuo dabar iki jo įvykimo uoliai jo naudai padirbė
kime.

Kun. Virmauriris

. ’

Turi būt parduoti žla savaitę. Geras
parliorio setas su karpetu už $40. Val
gomojo kambario setas su 6 *ed£m. sta
lu, bufetu ir staliuku, prie to dar daug
viSbkių lndq, viskas $45.
Lova su
springsais, graži kamodfi, rąžomas -sta
liukas, gramofonas, radfo ir daug kitų
dalykų taip pat už pusdykį, nes Šeimy
na įvažiuoja. Viskas randasi po Nr.
258 Broadvay, ant 4 aukėto, durų nu
meris 6.
> •

.
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__________

Ofiso Valandosr
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo
5 ir nuu 6 Iki 8 vai vakare. Ofi
sas uždarytas Subatoe vakarais ir
nedSldleniais, taipgi seredomlą mto
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir

PIGIAI PARSIDUODA
RAKANDAI

Prtrf. Ą. fidM&vižiMi

511 E. Broadway, So. Bostam

1

MUZIKOS MOKYKLA
8MU1KA-PIAJFAS

į, •

;x . .s

... *
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TeL Sp. Boston 2680

LIETUVIS DANTISTAS

1. L KAPOČIUS

* > X-

251 Broadway, South Bostam
(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:80—6 Ir nuo 6:30—0 vakn>k\
. Seredomls nuo 0—12 vaL d
Subatomfs nuo 0 iki 6 rakdėliotais
tarti).

Lekcijos duodamo* privaSal kaip
mažiems taip ir suaugusiems sulig
programo Muzikos Koaisenrratorljįj.
Pamokos alSkinaftos listuvhi
kalboje.

759 Columbia Ri, Dbrchetter
TeL Columbia 0176

33

K> JANKŪNAMS
Mot

678 Uifcth Bt, Btnrth Baitam
Telephone ta Boston 4716

PER DU METU
IŠMOKĖTI

MUNCHBACK’S PARKE
RaslinAle, Maąs.

Prie Beech Street,

Pradžia H paskutinių Sa. MiUų

uetovSką

1854 DORCHESTER AVĖ.
II lllllmil

y

Rugpiučio-Aug. 24,1930

MARYIN VALUIJS

MoterUHcaslr tyriHim dribofiot
siuvu, valau, proainu, perdirbu ir
apdaras. Putra* pertalsoa ir
Uvalotn.

r

Metinis

J

i.

IIĮIIIIIĮĮIII

f,

įsteigė s. _ .
>■ Ponui Rainiui—pirmininkui su viską mokyklą. .^,..r mūsų bran_
;
gus
vaikeliai
lietavžįi
pramoksta
sirinkimą atidarius ir perstačius
reikalus pasekmingo didžiulio pa lietuviškos kalbos, rašybos ir is
rapijos pikniko/ponas Tuleikis ra torijos.
Šią vasarą vaikeliai lietuviško
portavo, kad gerą orkestrą pasamdęs, kuri grieš nuo 2 vai. po pietų, mokslo mokinosi net 7 savaites.
o jei lytų tai salėje ant 7-tos nuo Penktadieny, rugpiūpio 22 d., ry
4 P. M. iki 11 P. M. ųž tą vieną te jie baigią ją, o po pietų ir yąmažą kvoterį.
karę jie su didžiammj .pasįdidžiąNutarta prie įžangos tikieto, •. imu nori savp tėvąjns, draugams
kurs kainuos 25e. paskirti tris do ir prieteliams parodyti tą savo
vanas’. Pirmą dovaną $10.00 sudės brangų mokslą — turėti du pro
klebonas su zakristijonu, antrą $5 gramų užbaigimo vasarinės mopirmininkas K. Rainys ir V. Va- kyklos. Vaikeliai yrą prisirengę
latka, trečią $3.00 pp. Adomavy- didelį ir patrijotingą programą,
programą.
čius, Ambroza ir Kavolis.
Į Jie turės Giesmininką kalbantį su
Vaikams iki dirbančių metų H Lietuva. Jie perstatys Mickevi-

SHOP

I

®fl. Columbia 3240

'♦

r» C

»

LIETUVIS ADVOKATAS
*

1 4

bteSTRA

PLUMBING ir HEATING

P0WERS MEHEGAN 00^

:

500Broadway
TeL S. B. 4599 — MHton 6211

W Dira
A
Af< •

r Bus skarai} užkandžių, saldži. _
' . ‘
“
ių gėrimų ir. šaltos kov—
sės
ir taipgi būs priimami nauji

nariai

prie draugijoj

TeL B. B.

nuo 16 iki 25 metą visiškai dykai ir be daktaro, nuo 25

LIETUVIS

iki 40 metų puse kainos.
Ši dTaugiią
draugija ramiai savo reikalus veda, taigi gera
oga per šfSvažiavimą tapt nariais šios draugijos.
proga per šį isvažiav * '
-A
proga per
- įus yisokių^žaią
visokiu žaislų, Fjįįgi visus

kės lietuvius Širdingai
_

•

•

W•

• . •

W

•

hr ir maži, visi vafii

PtegnualnuoJa akla

-JIL1

FATAAMAVnUS 1W4
' UtlTAKTr

D. A. ZAIETSKAS
, Guabo|hw t> BuaAMUotoAp-V

tvieČiame ^fttsi

khra- ir
) akyse sugraž
Ulku. I

«l

gana gražus., _ ____________kad
ž .
bMte tfs
kartą kviečiame visus narius atsilankyti.

■O- L"*1?

• X L PA1AKARNIS, 0. ą

i?

877 ir 44« Cuabridge Street
Cambridge, Man,
Telephone Unlverslty 8831-W.

BE.VCŽJAZ
' V

dL

vi
T

4

f

*&
tuviai, jautiesi lyg iš Telšių į ko
kią nors iškilmę Kaunan važiuoji
su ekskursja.
>

JTOJI PASAULIO
ĮDOMYBE

Saulutė nei vidurdieniu nepa
sirodė, vadinas, maudymuisi oras
neidealus, bet už tai “raidas”
traukiniu (įdomesnė) malonesnė
• kai neperšilta, leidžiant pro akis
įvairausius pajūrio vaizdus. Nu
važiavus į Atlantie Highland Park
radome ekskursijos komiteto rū
pesčiu paliktą jaukų kampelį. Tad
susėdę ir užkandžius susidėję šne
į^CĘbro nariai su -K Dulke giedojo
kučiuojasi, jaunuomenė, žinoma,
Kongreso mwas. Š
parke ant'“raidžių” važiuoja ar
A ■, Dalyvaus suvažiavime
laimę mėgina, kiti golf’ą žaidžia.
• .T^ugp. 26 ir 27 dienomis Vargo- ■Taip linksmai ir prabėgo dienelė.

PaminėjimUilOO metų su

-

Trečia rodyklė rodo mė
nesio dienas.
Ketvirtą — rodo savaitės
dienas ir ji apsisuka vienų
kartą į savaitę.

Penkta rodyklė nurodo,
saulės kelius, kęturius metų
laikus: rudenį, žiemą, pava
sarį ir vasarą. ’
Laikrodis turi vienų ro Šešta — rodo dienos bėgį
dykle ir pats jo vidurys y- — žvaigždžių patekėjimą ir
ra 5 pėdos diametre, ir apie dienos pradžią.
ta laikrodį yra kita eilė 12 Septinta — parodo 12 mėlaikrodžių,
ženklinančiu nesiii pagal mėnulį,
nurodo kiek
Aštunta
12 valandtj
i vieną mėnesio dieną. Ši ro
dyklė eina automatiškai. Ji
pati eina ir reguliuoja mė
nesio 30 dieną ar 31 d., kur
reikia peršokdama, kaip kad
iš vasario 28 d. į kovo 1 d.
arba iš 30 d. bal. į gegužės
1 d.
Devinta rodyklė rodo me
tų laikus.
Dešimta'— rodo prie to
miesto vandens jūrose paki
limus ir nupuolimus.
Šis
vaizduojama 12 visokio di
dumo lai vij. Kada vanduo
pakįla, tai rodyklė rodo į di
džiulį laivą nupuolus gi
vandeniui — į mažą laivą.
Vienuolikta- -mėnulio stovį kiekvieną dieną.

Rap.

Povilo parapijos ekskursija spe' įėjąliu traukiniu buvo išvykę į
garsiuosius New Jersey valstijos
-^beaehes.” Tad ne vienas dar
“lig nekėlęs” išsirengė. Ir dėl
to nei! Juk kiekvienas nori vaSarosmetu ištrūkti iš karštų ,ir

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
■

(PETBICK) -

LIETUVIS DENTISTAS

2218.4th 8t.» Brooklyn, N. Y.
Z-Sfiikdulių Diagnoea
Gogo Anestetiką
VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais
>
tik susitarus.

buvo mieste» ir jį valdė. Gale dar kartų vėliavos pasi
lenkia ir durys, užsidaro iki
sekančiosr dienos vidurdie
niui.
-j
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KLASČIAUS

GLINTON PARKAS I
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Piknikams, baliams, koncertams,
šokiams Ir visokiems pasilinksmintalmama smagiausia vieta Brook- , ; ,
ljrnė-Maspethe. Jau laikas užslsakyti salę žiemos sezonui.

Šis laikrodis yra labai vi,
JONAS KLASČIUS, Sav.,
siems suprantamas ir pamo
kinantis. Jo valandų muši- | kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Maspeth, N. Y.
lūas yra visam mieste girdi
3
.
mas. ' ' -

? 1
į

Ši aštuntoji pasaulio įdo
mybė, yra jau ne pirmas p.
Zimmerio darbas. Jis jų tu
ri begales. Jis baigia laikro^
dį dovaną Belgų karaliui ir
žada prieš pabaigimą šimtdetinių sukąktuvių jį jam įteikti. Bus tai dar indomesnis, negu pirmasis. Turės
net 41 rodyklę.
Juras

Ai

• - -<■ .<

bo per ištisus metus, todėl nutarė
lyvauja Centrai Brooklyn lietu
šiek-tiek pasilinksminti
vių kolonija, vietinės draugijos,
parapijos chorasf ir plačioji apyRugpjūčio 18 d., 10 vai. ryte įtyko
iškilmingos laidotuvės a. a.
inkės lietuvių visuomenė. Nepa
prasta dėlto, kad bus įvairus pro gerbiamo ir brangaus parapijono
gramas — dainos, lenktynės, šo Pijaus Česnulevičiaus. Prie didžio
kiai, kalbos ir įvairūs įvairiausi jo altoriaus atgiedojo šv. mišias
žaidimai, žodžiu, tai milžiniškas .klebonas kun. Pakalnis, o prie šaiinių altorių atskaitė šv. mišias
piknikas..
kun. I. Albavičius, Federacijos pir
Laikas dabar ruoštis dalyvauti. mininkas, ir kun. A. Šmulkštys.
Ar pamiršime ? Žinoma, kad ne! Lai velionio siela ilsisi ramybėje.
Varg. J. Brundzai išvažiavus ke
Senas parapijonas
liom savitėm atostogauti, dabar
vargonininko pareigas eina J. F.
Tamošaitis.
'

'* E ryto smarkus lietaus' būrys
‘'daugelio viltis turėt “good time”
atšaldė. Manyta, kad nedaug kas
ir tevažiuos, .nors bilietu išanksto
buvo parduota labai daug. Bet
lietui nustojus dar prieš treinui
išeinant apie 10-tą vai. stotis jau
buvo persipildžiusi žmonių, matyt norų lietus neatšaldė. Matėsi. kun. Ambotas, kun. Mikaitis ir k.
lietuvių net ir iš kitų artimesnių! Berods, per vienus pietus kartą

miestelių, kaip tai Linden arba
Nevark. Pats visų gerbiams kle
bonas kun. J. Simonaitis, kuris
vadovavo ekskursijai, sukinėjosi
tarpe žmonių tai vienam kitam
gražų žodį primesdamas, tai vie
ną kitą veikalą tvarkydamas, nes
juk ekskursantai ir ice-ream ir
sodės norės. Drauge važiuoja ir
mūsų gerb. varg. prof J. Žilevičius, o aplink tik lietuviai ir lie-

nepri

mer, Belgijos artistas-katalikas, genialus išradėjas-mechanikas ir matematikas, sa
vo gimtinės miestui Lierre,
netoli Antverp, padovanojo
laikrodį, kuris ir vadinamas
aštuntąja .pasaulio įdomybe.
Laikrodį ^riesto ^valdžia pa
talpino pertaisytame bokšte
ir iškilmingai pašventino.

Bendrai, šitoks milžiniškas, gra
Ljnnkų seime Mąhanoy City daly^
Mylios iš Brooklyno p. Pr. Dulkė ir žus parengimas reikalauja proto,
k J.Brundza. Girdėti dalyvaus ir p. energijos ir pajėgos. Tad garbė
mūsų gerb. klebonui kun. J. Si
' Žilevičius iš Elizabeth, N. J.
monaičiui, rengimo komitetui ir
L;
Vytauto k-to susirinkimas
visiem parapijonam ypač daugiau
^^Penktadienyje rugp. 22 d. 8 vai. kuomi prisidėjusiem nei bilieto nu
is vakare kun. N. Pakalnio bute į- pirkimu.
į' Vyksta Vytauto D. Komiteto susiPrie progos prašysiu gerbiamų
' rinkimas. Būtinai prabusti priva- jų dovanoti jei pastebėsiu, kad
nariai ir susirinkime dalyvauti. tiendrai mūsų žmonės panašias
per ekskursijas užimtas vieteles
.Kun. J. Aleksiūnas pasveiko
taip neprikreiktų įvairiais popie
6sį Kun. J. Aleksiūnas buvo pavo. riais ar kitu kuom. Tai mažo iš
■ juje netekti piršto ar rankos. Bet siauklėjimo ženklas. Kitą syk to
r dėka ankstyvo apsižiūrėjimo ir okių vietų nebegausime.
peracijos, jau kun. Aleksiūnas iš
K. Beržanskis
jojo. Jį prižiūrėjo Dr. Julius
j Brehm. Jo piršte prisimetė “blood
- poison. ’ ’ Kun. Aleksiūnas jau da
lyvavo Federaeijos Kongrese.

ri išsimaudyt, gerai — treinas
stoja Long Branch ir East Long
Braneh, abu garsūs vasaros rezortai net apylinkėse valstijose. Pas
kutinė ir tolimiausia vieta tai Atlantie Highland Park galėjo ir
seną ir jauną palinksmint savo
jvairumėliais.

Belgijos

ŠJhusomyte, Liudvik. Zim

<4jėr-

'

-Antrą rodyklė parodo 12
metų mėnesių ir ji apsisuka
vieną sykį į metus.
■ .

kaktuvių

dalyvavo net 15 kunigų.

Dalino “Darbininką”
Per Federacijos Kongresą visi
delegatai gavo “Darbininką” vel
tui. Svečiai džiaugėsi skaitydami
apie New York ir New Jersey apy
linkę. Kongrese daug kalbėta apie
laikraščio reikalą ir pamatė, kad
galime laikinai ir “Darbininką”
prisiimti.

Rugpiūčio 45 d. išvažiavo Lie
tuvon Kazimieras Žostautas, šv.
Jurgio par. choristas. Jeigu pa
tiks Lietuva jr jos raudonveidės
merginos, tai Jr, pasiliks Lietuvoj.
Jį išleist susirinko daug choristųėių ir šiaip pažįstamų.
Tą pačią, dieną išvažiavo ir ki
ta parapijiete, p, Bakūnienė. Ši
jau išvažiavd visai apsigyventi į
gimtinį kraštą — Šunskų parapi
ją. Ji tuom atsižymėjo, kad nors
išgyveno šiame krašte virš 20 me
tų, bet nepasidavė jokioms ma
doms bei prikalbinėjimui — ke
purės nenešiojo, bet skarelę. Lin
kėtina abiem laimingos kelionės
Rugp. 17 d. laivu “United Sta ir ten ramiai pagyventi.
tės,” SeandinavTĮ linijos atvyko iš
Sugrįžo iš Lietuvos
Lietuvos šie lietuviai: Adomas ir
* ji .
Ponia Žvinienė su dukrelė 13 d.
Julė Varašius, Kazys Gudas buvęs
didžiosios ekskursijos vadas, Al šio mėn. sugrįžo iš Lietuvos links
bertas Štokas į Chieagą, Uršulė mai praleidę ten laiką. Pasakoja,
Vsonienė į Detroit,
Aleksandra kad Lietuvoje nebloga gyventi.
Vitkauskaitė į Montreal, Canada, Susisiekimas basais pigus ir į vi
M. Sereika į Brooklyn, N. Y., N. sus kraštus patogus. Žmonės vi
sur malonūs ir vaišingi.
Paškevičius į Nashua, N. H.

J. S.

Be to, laikrodis muša ketvirtdalius valandos, pusva
landžius ir valandas, tam
tikrais varpais. Pirmų ketvirtdalį mažas varpas su
gaudžia, pusvalandį—dides
nis varpais; tris ketvirtdadar didesnis varpas,
lius
pats didžiugi valandas
lis.
Dvyliktų valandą diefių,
kada paskutinį — dvylikta
kartą didžiulis varpas su
gaudžia, laikrodžio durys
atsidaro, ir čia pat pasiro
do trumpa miesto Lierre is
torija iš praeities. Čia pa
rodoma Belgijos tautinis
ženklas pasirodo, Karalius
Leopoldas I, Leopoldas H,
Albertas I, ženklas miesto
Lierre ir jo užtarėjas šv.
Gunnaras. Vėliavos pasilen
kia, kada jie eina pro šalį.
Paskui eina miesto gaspadoriai, kurie tame šimtmety

nį,” didžiausią mėnesini literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, znuo
pat Jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis,
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rio? profesijos jis bebūtų ir kur
begyventų, jo neprenumeruotų ir
neskaitytų bent nuo 1930 metų
pradžios. .
“Židinio kaina Amerikoje: met.
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
metf — 35 lt., pusm. — 20 lt.
Adresas: KAUNAS, Laisvės A-

arapijos choras išpildys gražią programą. Šis išvažiavimas bus vienas
ratinis, kaip šį parapija gyvuoja. Bus leidžiama išlaimėjimui puikus lia
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