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8000 SIUVĖJŲ PASKELBĖ
STREIKĄ
Reikalauja pakelti $2.00 savaitinę
1
algą

NetV York. — Pereitą ant
radieny išėjo į streiką apie
astuoni tūkstančiai du šim
tai vaikams rūbų ir rainkotų siuvėjai. Darbdaviai, pa
sibaigus sutarties terminui,
rugp. 1 d., paskelbė, kad numušią algas 20%. Unijos vaN ’dai griežtai pasipriešino ir
pareikalavo pakelti savaiti
nes algas $2.00 ir pakelti 10
nuoš. darbininkams dirban
tiems nuo štukų. Darbinin
kų reikalavimo nepatenkino
ir jie paskelbė streiką.

SUTKUS BUNKA UŽMUŠĖ
VAIKį BROCKTONE
Brockton, Mass., rugp. 28.
— Everett L. Stoughton, 10
metų vaikas mirė vežant į li
goninę nuo kirčio bonka, ku
rią anot policijos ir liūdininkų paleidęs Antanas Sutkus,
40 m. amžiaus.
Sutkus areštuotas ir paso
dintas į kalėjimą be kaucijos.
Jis kaltinamas vaiko užmu-

ŠYESIME IR MES
Iš .priežasties Darbo Die
nos (Labor Day) šventės
antradienio “Darbininkas”
neišęis. Penktadienio nume
ris išeis kaip paprastai..

LENKAI UŽIMSIĄ
New York “Sun” pasklei
dė lenkų propagandinę žinią
iš Paryžiaus būk Europoj
pašaliais eina kalbos, kad
.Lenkija tariasi su Europos
didžiosioms valstybėms apie
užėmimą Lietuvos ir paten
kinimą Vokiečių grąžinant
jiems Danzigą. Esą autori
tetingų žinių, kad Vokietija
Šv. Juozapo Lietuvių parapijos klebonas, Waterbury, Conn. Darbo Dienoje (La
y) jo gar- ir Lenkija jau pasirašiusios
bingoje parapijoje Įvyks Connecticut valstijos lietuvių tautinė šventė, t. y., D. L. K. Vytauto 500 m.
lie- sutartį, sulig kurios Vokieti
mirties sukaktuvių paminėjimas. Tą diena iš visų Conn. valstijos kolonijų suvažiuos Įūk
lie- ja pasižada nesipriešinti len
tuvių j Waterburyir 2':30 vai. p. p. sudarys milžinišką gatvėmis eiseną. Kelias dešin
. dainos- ki! dideliam apetitui.
tuvių grisirinkę Statė Armory užb aigs paminėjimą gražiu programų. Ten bus sujun
Tam
■ - y\
ir Įžymių kalbėtojų prakalbos.
'
.
.
..
•
- esą pritaria Praneija ir Lie
jos įžyj
Gerb. kun. J. Valantiejus yra šių iškilmių centras—vadas. ApiejĮ yra susispietę
tuvos kaimyninės valstybėlės
Latvija. ir Ėstąja

Kooperacija tarp valdžios ir seimo^ nepasitenkinimą
Lenkij
negalima
konstitucija ir parlamentu.

VARŠUVA, rugp. 27 d.—
Lenkijos diktatoriaus Pil
sudskio pareiškimai apie ivykusį perversmą ir demo/
kratinę tvarką tilpo' Gazeta
Polska. Straipsnio autorius♦
turėjęs su diktatorių pasiKalbėjimą. Tarp kitko Pil
sudskis pareiškęs, kad tarp
dabartinio seimo ir jo val
džios kooperacijos negali bū1i, kad Lenkijos konstituci
ja esą tai prostitucija ir kad
dabartinis seimas yra kiaulydė.4 Jis pareiškęs griežtą

Svarbiausias Pilsu
darbas būsiąs pakeisti ko
stituciją. Seimas jo planait
pasipriešins. Tuomet,
jis išvaikys Seimą ir deki
paskelbs naują konstitucija
“Atstovams negalima leis
vesti kraštą,” sako Pi
kis. “Je turi būti iššluoti
visų valdžios ofisų,” sako/
Aišku, kad po tokio
sudskio pareiškimo Se
irgi su tokiu pat grie
atkils diktatoriui Pilsuds-į
kiui.,

VARŠUVA, rugp. 27 d.—
Kuomet pulk. Miedvinski,
vyriausias Gazeta Polska re
daktorius paklausė Pilsuds
kio “Koks jūsų progra
mas?”, tai jis atsakė: “Tai
yra parlamentarų klausimas
taip sakant kvailas

Pilsudskis sako, kad
mo atstovai neteko padoru
mo. “Tie latrai nedirba,^
tik vagia taksų mokėtojų pi
nigus.” jis tęsė savo p
bėjimą. “Ar valstybe
remtis tokiais rakaliais
s Kuomet redaktorius^
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neigiamai. Spėja, kad taip Marš. Pilsudskis pridūręs, tas sušukęs: “ Jiems itti
vaikų žaidė prie Ashland
*i
pat žiūri ir Jung. Valst., kad jis netikįs į taip vadina ti padarytas galas.”
gatvės ant sąšlavyno. Arti
nors dar jos savo nusistaty mą parlamentarizmo vertę ir
Vadinasi Pilsudskis
jų rinkę vertesniųs daiktus
mo
neparodė.
taip
pat
nenorįs
būti
merga
tai rengiasi atsisėsti ant a
nuo sąšlavyno Ant. Sutkus ir Amerikos Darbo FederaMilitariniai
ekspertai
sa

BERLYNAS.
—
‘
Berliner
pėdos
krašto
ir
metropolijos.
visli darbų.
to ir-ponus cariškai valdyt
Ant. Reakus (?). Vaikai cijos pirm. Green savo kal
ko,
kad
Lietuvą
užimti
Len

Jau
buvo
pasirodę
žinių,
kad
pradėję juodu erzinti. Sut boje pareiškė, kad Jung. Tageblatt” raudoja jau ke
kus supykęs paleidęs bonka Valstijose būtinąi reikia per- linta diena, kad Lietuva pa- Lietuva bus apskųsta Tautų kija rastų daug priežasčių,
nes prie demarkacijos linijos
ir pataikęs vaikui į galvą ir tvarkvti darbo tvarka. Kad siketino sunaikinti Klaipė Sąjungai; tačiau dabar [jau
dažnai įvyksta susirėmimai.
tas ant vietos kritęs be žado. sumažinus bedarbę ir pada dos krašto autonomiją. Pa sakoma, kad BerlVnas nori
Didžiausias priešas Lietu
VARŠUVA. — Lenkijos Bet klausimas ar šis
Kuomet vaikas susmuko, rius tinkamesnes darbo sąly grindą toms raudoms davė sutvarkyti tuos klausimus
tarpusaviu derybų keliu ir vos prijungimui prie Lenki diktatorius maišalas Pil sudskio kabinetas galės ii
Sutkus, policija sako, pabė gas būtinai reikia pakelti al
žinia, kad Lietuvos valdžia kad tuo reikalu esą numato jos būtų Rusija, bet ji apie sudskis sudarė naują minis- laikytis prieš didelę op
gęs į krūmus ir pasislėpęs gas darbininkams, o darbo
tuščiame name, kur už va valandas sutrumpinti, tuo pasiryžo galop sutvarkyti mos derybos tarp Berlyno ir tuos planus dar nežinanti. teriibkabinetą iš pulkininkų. ja. Galimas daiktas, ka
Tame straipsny prirašyta
palaidus santykus tarp Klai- Kauno.
Mini sterili kabineto sudė- prieš pulkininkus sukils <
landos policija radus arešta met visi turės darbo.
f r daugiau visSokiiv nesąmo tis šitokia: Premieras ir dėlė didžiuma piliečių ir
vo. Reakus (?) sulaikytas Be to, darbininkai turi
nių, bet, matyt, tam, kad nu krašto apsaugos ministeris darys naują^erversmą.
kaipo svarbus liudininkas. gauti apmokamas atostogas
TEISMAS GAVO $12,000 UŽ 3 KOMUNISTUS. kreipti pasaulio akis nuo į- — maišalas Pilsudskis, viceTai nelaiminga nelaimė. Ji vasaros metu. Darbininkams
v ykusi o Lenkijoj perversmo premieras — Beck, užsienio
turėtų mokėti metines algas.
lai būna pamoka visiems.
21 KOMUNISTO BYLA
North Carolinos valstijos berties Unija ir garantavo ir visiško pakrypimo prie reikalų — Zaleskis, vidaus—
LATVIJOJ P
Car,
teismas nubaudė tris komu Tarptautinė Apsigynimo Ly militarės diktatūros. Tą aiš Sladkowski, teisių
ŠALIA TAUTŲ SĄJUNGOS - BAŽNYČIŲ
nistus net iki 20 metų kalėji ga. Komunistai pabėgę. Tai kiausiai matome iš Pilsuds švietimo—Kwiatkowski, že- Ryga. — Pasibaigė 21 k
Janta-Polczyns- munisto byla. 3 kom
mu. Jie buvo kaltinami kai gi komunistai vėl pasileis į kio pareiškimo apie paila- mes ūkio
SĄJUNGA
Stanie- pasmerkti 4 metus
po dalyviai žmogžudystėje kolonijas kaulindami aukų mentą ir konstituciją. Be to, ki, žemės reformų
Lenkija labai susirūpinus wicz, finansų — Matuszevvs- sunkiųjų darbų kalėjim
laike audėjų streiko. Jie ape atlyginimui unijai.
BUDAPEŠTAS.—Šiomis rint geros valios labai greit liavo ir buvo išleisti iš kalė Darbininkai turėtų užda dėl Vokietijos ministerio ki, pašto — Boemer.
Su didele arogancija stoj
dienomis Anglijos
mieste galima laukti tų dviejų baž jimo užstačius už juos kauci ryti kišenes ir savo sinkiai Treviranus kalbos apie pri • Taigi kabinetas sudarytas si prieš teismą viena kom
z
Lnmbeth posėdžiavo rytų or nyčių susivienijimo. Šalia ją $12,000.
uždirbtus centus taupyti jungimą Rytprūsių ir apie toks, kuris šoks sulig Pil nistė pasmtrkta 6 m<
todoksų ir anglikonų bažny Tautų Sąjungos reikia kurti
peržiūrėjimą pokarinių su sudskio muzikos. Tą aiškiau- tvirtovės. Kiti du komun
Kauciją uždėjus Civil Li- juodai dienai.
z
čių atstovai. Šių dviejų baž Sąjungoj Romos Popiežius
tarčių.
šiai matome jau iš pirmųjų tpi nuteisti po 5
nyčių atstovų susitikimas su bažnyčių Sąjungą*. Tik; toj
Tačiau neturėtume užmerk Pilsudskio pareiškimų.
kalėjime.
kėlė didelį susidomėjimą.Or- turėtų užimti tik Primuš in- PENKI UŽMUŠTA, 24 SUŽEISTA AUTO NELAIMĖSE ti akių apie lenkų didelius
todoksų Bažnyčios patriar ter pares vietą.
norus pagrobti Lietuvą. Bet
VOKIETIJOS OKUPUOTŲ KRAŠTŲ MINISTEIH
chas sugrįžęs tėvynėn pareiš
ji berydama svetimas žemes
Tik per vieną dieną ketu- vaikai irgj ant mirties patalo pati pasprings pirmiau. Mikė, kad posėdis ieškojo prie*
i-4
KIEK LIETUVOJ SUSISIEKIMO
TREVIRANUS SUDREBINO PRANCIJĄ 4
litarė diktatūra greičiausia,
• monių bažnyčių susijungi
rių automobilių susimušime Nonvoodo ligoninėje.
PRIEMONIŲ
kad iššauks naminį karą.
mui ant teologiško pagrindo.
penki asmenys užmušta ir 24
PARYŽIUS. — Vokieti niinisterių kabinetas p
Pirmiau norima sujungti ry Apytikriais daviniais, da sužeista. Iš tų trys spėjama Berlynas * (E.).—Paskelb
ta Haagos statistika, kurios
Talinas. Iš Maskvos pra jos okupuoti^ kraštų ministe kė, kad po karinė
tų ortodoksų ir anglikonų bar Lietuvoj yra tūkstantis mirs.
daviniais ^Berlynas yra sos nešama, kad bolševikų GPU ris Treviranus savo “spy- nors ir reikalinga peri
bažnyčias, vėliau bus ieško ir keli privatiški automobi
Dvi nelaimi įvyko Saugus, tinė, kurioj mažiausiai, vi valdžia yra suėmusi daugy- čiais” išgąsdino Pranciją jimo, bet dabar nesą
ma priemonių prijungti ru liai, 3,000 sunkvežimių, 746
sų katalikų Bažnyčiai. Pa motociklai, 272 droškos ir Mass. ir ten du užmušta ir 11 sam pasauly yra analfabetų: l>ę kaimiečių už tai, kad jie taip, kad ji nebetiki vokiečių mas laikas tų pa
vos 0,43%. Po to sekanti pardavinėjo maisto^produk- taikingoms kalboms. Ji vi rija per savo
triarcho nuomone skirtumai 265 autobusai. Tie visi yra j- sužeista.
' tarp rytų ortodoksų ir rusų registruoti, bet galimas daik * VienJT mergaitė užmušta Praha su 0,69%.- Daugiau tus tiesiog vartotojams, o ne sur tik mato vokiečių karin Briand bandys pokan
katalikų bažnyčių yra dabar tas, kad yra kiek neįregis- Bamstable ir vienas vyras sia analfabetų yra Teherane, valdžios kooperatyvams ir gumą.
Nežiūrint, kad Vokietijos mą panaikinti.
Cantone. Jo žmona ir trys kurni skaičius siekia 82,1%.'sandėliams;
nebe aktualus dalykas ir tu- truotų.
K
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laįitoluįĮį

:on [jos prekybos atstovas Kauie- ne puĄngoįrskis išvyko Ma-

»U skvon atostogų. Pranešama,
ta £ad į savo vietą Angorslds
nelis) su n&veik&lais. Lietu
ių« daugiau nebegrįšiąs.
viu kalboa išguldo ąiyta,-- ri šių,

įĮ|i rugpiūčio 5 dieną a16 vai. siautė didelė au^ąųįedais 1*X> centimetdiametre. Sunaikinta avasarojaus palįSų kaimų: Ąvylių,
Maršaniškių, Milži$rųmbinų ir Giluškių.
§ 6 i 7 d. naktį Tauragės'
įtė ir apylinkėse siautė
į pat nepaprastai smar«ttdra. Tauragės dvare
įeštas .mokyklos stogas,
bėduliai siekia 1,200 litų

Tm Kariai—^iHaonfo,

KUteMtitAtu

'

rimuos
**

■

'
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P. Respublikos Preziden
to aktu š. m. rugpiūčio mėn. I
5 d. patvirtintos ligi gyvos Į PartM J. 1
galvos pensijos Šiems spaii-l Turto Nor
esMaitymai.
dos draudimo metu pasidar-Į
bavūsiėms asmemffis: Vikto-Į
‘ riii Vitkauskui po 100 litų!
kas mėnuo, Albertui Brože-Į
liui po 73 lit, Andriui Ma
tulaičiui po 60 lit, Jeroni-Į
ttiui Dalbokui, Juozui Karo-I
GANA MEDINIŲ.TILTŲ
Sausininkai (Vilkaviškio bintti ir Jontii Luobikui po
aps.). Liepos 27 d. Alf.Bur- 50 lit kas mėnuo. SimanUi
ba važiuodamas sU savo,šei Bečėnui, Motiejui Bundzai,
myna per Sausininkų tiltą Mykolui Nacevičiui, Juozui]
inuvažiayo į upę. Teko kristi Stasiulevičiui, Jonui Vaice
ijtfM Malta StatuAriS
Ktm. B. Sauruapie 10 mtr. į vandenį. Sei kauskui, Baltrui Vytui ir
Aųtaniii Didikui po 30 lit]
mininkė sunkiai sužeistą.
Pasirodo, kad tiltas buvo kafe mėnuo.7
Paraše
jau nevažiuojamus, bet jo- Pensijos paskirtos nuo š.
kio ženklo nėra. ,
m. birželio mėn. 1 d.
>

SUMUŠĖ POLICININKĄ

Sudargas, Šakių apskr.
Šiomis dienomis Svaigimų
iaumiestyje (TaUr.) ir a- kaime pas ūkininkę Čikiėnę
Įjnkėse vanduo nuplovė buvo rugiapiūtės pabaigtu
gk tiltus, išnešė malūno! ves. Vakare-pabaigtuviniiiakinį ir pirklio Kaplano kai gėrė kontrabandos keliu
ragopų zuperio. Sumušti pargabentą iŠ Vokietijos'
rdh<NUostolių padaryta a- “brenčkų” ir pradėjo truks! jlSJlOO litų sumai.
mauti. Išgirdę trukšmą, du
[ policininkai nuvyko išaiš
ADARIAI IŠPLĖŠĖ KR- j kinti jo priežastį. Radę be
DAINIŲ KELIU RUOŽO
geriant “brenčkų, ’ ’ polici
VtĖŠtNINKO BASTIN?
ninkai surašė protokolą.
M IR MĖGINO JĄ ♦
Tuomet įsikaušūsieji pataigPADEGTI
tuvininkai užpūtė žiburį ir,
Rugp. 8 naktį a- pasinaudodami tamsa, su-1
vai. nežinomi piktada- mušė policininką Krištolaii įsilaužė pro langą į KėIšai skinta, kad kalčiausias
inių kelių ruožo viršininraštinę, esančią geležinke- čia yra Barkių kaimo gy
tįfoty, išplėšė buhalterio, ventojas A. Gylys, kuriam
Hvedžio ir vyr. sandėlinin- regimai ir teks skaudi baus
mė.
>•
\
Hktadai-iai pavogė metaIf guminį antspaudus su
IŠKILMES ROKIŠKY
ašais u Kėdainių ruožo Rugpiūčio mėn. 3 d. Ro-

-------
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PASIKORĖ ŪKININKAM

Obėliij valsčiuj, Degučių
kaime savo kambary pasiko
rė Ant. Jakšėnas, 30 im vy
ras.
Jis sirgo sunkia inkstų li
ga, nuolat dėl jos krimtosi it
galop pasikorė.

Utinių bilietų blanki] kišky' įvyko didelės iškilmės.
Tą! dieną buvo pašventintas
AMATININKŲGYVENIMO
Susisiekimo ministerija
Š iltų pinigų.
statomų gimnazijai rūmų
įpiplešę, matyti, kėsinosi’
Mūsų amatų mokyklos bai
kertinis akmuo2 Iškilmėse patvirtino sutartį su vokie
[egti rastinę, nes ant sie- dalyvavo p. Švietimo minis- čių firma Flander dėl tilto gė savo mokslo metus liepos
kabantis paveikslas
pastatymo per Dubysą ties mėnesio pabaigoj. Lietuvių
teris inž. K. Šakenis, depar
ižkiai apsvilęs, o ant grin- tamento' direktorius p. A. Seredžium. Tilto statyba •tu Labdarybės d-jos taikomoj,
verčia Gedimino
į&Iietas žibalas į kurį nu-- Daniliauskas ir inspektoriai rės būti užbaigta 1931 metų amatų mokykloj šiomis die
RŠŠ apdegęs sugeriamas p. p. S. Čiurlionis ir K. Ma- vasarų. Statyba atsieis apie nomis įvyko ketvirto sky
BOKŠTĄ
riaus mergaičių siuvėju eg- Vilniaus magistratas, pri
nerius. Policija deda vipusę milijono litų.
[siliūnas.
Be to, dalyvavo
iZaininai. Išlaikė egzaminus mušęs gerokai duobių Ge-!
pastangas nusikaltimą iš- i daug vietos inteligentų ir di
i ir gavo teise savarankiškai dimino kalne, šiomis dieno-j
rinti.
ĮDOMUS NEPRIKLAUSOMYdelė žmonių minia.
siūti šios mokinės: Ankėnai- mis ėmėsi perdirbinėti ir pa
•> ' »
■»
•
BfiSPAMUTKLAS
Gimnazijos direktorius p.
tė Veronika, Bimbiraitė E^kOXUQS ATSTOVAI
Grytė pasakė trumpą kalbą,
Kriaunos, Rokiškio apsk. lena, Brihčikaitė Jone, Bra tį Gedimino bokštą. Jo vir
KAUNE
šutinę medinę dalį jau
dėkodamas vyriausybei už Liepos 20 d. Kriaunose iszauskaitė
Marytė,
Čeponaite
Šiomis dienomis Kaune triūsą ir rokiškėnų vargų at tkihningai pašventintas ne
griauna, kurios vieton žada
Ona,
Jankevičiutė
Ipolitą,
įkęsi Kinijos nepaprastas jautimą. Po to prel. Laba priklausomybės paminklas.
padirbti kitą. Tenka spėti,
JuodUgalvytė
Emilija,
Kusiuntinys ir įgaliotas mi nauskas atliko pašventinimo Paminklą statyti sumanė ir
kad nauja bokšto išvaizda
dzmaitė
Agota,
Lukšytė
steris Vokietijoj Tsiang- ceremonijas, p. švietimo mi- jo projektą pagamino vietos
visai Bus nepanaši į buvu
Ona,
Markauskaitė
Paulina,
oping ir pasiuntinybės ta- nisteris pasakė gražią kalbą, klebonas kun. Slapstys. Sta
sią, tai bus greičiausia pa
Mociulvte
Konstancija,
Mtttas Lome Liang. Svečiai pabrėždamas mokyklos reik tybą parėmė parapija it
statyta zakopenišku stiliu
dėnaitč
Julė,
NedzVeckaitė
vo priimti užsienių reika- šmę mūsų tautai ir dėkoda- valsčiaus savivaldybė. Pa
mi, kurį lenkai taip mėgsta
Antonina,
Paukštyte
Moniministerio dr. Zauniaus, Įmas rokiškėnams už mokslo minklas betoninis, jo viršu
visur kišti.
[ka, Raktickaifė Lionė, Standės apleisdami Lietuvą, | tikrosios reikšmės suprati- je stovi trys kryžiai: vidubciai ' aplankė Pažaislio jmą, norą šviestis. Linkėjo, iy- •Vilniaus kryžius, is 8a- [kevičiutė Emilija, Vara[nauskaitė Teofilė, Varhaite VUmtTJE DAUG BEDARBIŲ
anuolyną ir kitas žymes- I kad iš tos mokslo įstaigos lių — Nepriklausomybės it
[Bronė, Vaičkaitė Viktorija, Vilnius. Bedarbių skaičius
AVietas.
išeitų eilė šviesių žmonių, Karių kryžiai Po Vilniaus
Vilniuj dabar siekia 2,637
įVerikaitė Lionė.
1
[kurie ne tik būtų naudingi kryžium Austos Vartų šv.
žmonių.
savam kampeliui — Rokiš- Marijos paveikslas, žemiau
'Asavė, Lydos apskr. Asą- —
|kiui, bet kurie šviestų visai Lietuvos Vytis, o abiejose
ir oyvnoiyi.
vos padangėje yra pagarsė- y
Š8 kun. P. ?učys -- - >__ _30e.
Vyties pusėse — Gedimino ję» lietuvių ėdikas ir didelis ■
8ocialinnM ir KrikiČionyb*.
Prot V. Jurguėio L.../, „ 10&
stulpai.
šovinistas klerikas Švedas.
t
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[Tiesa, jo tėvai lietuviai, bet
1 • Knda jy»tafitp, mažiau kaip du geTOMAS MANN’AS ĮSIGYJO fjis, išsinėręs iš kailio, tapą
_|rua
f dlen^, susi
mi retilui ętoagmlMrtMfclŽtggos, kurios paLIETUVOJE DVARĄ
[didžiausiu savo tautiečių
.. Į leidžia nfioam§Us g&lfts ir gimdo ligas.
11 [Tas galt pHversti prie pražudymo apepriešu. Vasaros atostogų
Nesenai garsiausias
vokie-i
n I tito, nevirškinimo, gasy. ar ižputimo vk
i
■
4 Į pilve ar viduriuose, inkstu ar pnalfer Į- lčių rašytojas ir paskutinis [metu jis čia turi progos pa
—įdegimo, nereiklių kepenų, nerviškumo, .
biaurią (agitaciją
■ įprasto miego, gaivos skaudėjimo, kvai- Nobelio dovanos laureatas p. varyti
T tutiu, "lipnu, nereikliu organu, nete- Tomas Marintas, kuris yrą prieš lietuvius, kartais juos
11 kimo spėkų ar svarumo, abetao Musiljl11 nPjltno, nr panagios padėties, tankiai
labai pamėgęs Klaipėdos [skaudžiai užgaudama. Bet
I (privedant prie daug rimtesniu figų.
Nuga-T<me greitai nugali konatlpacifjnskutiniu laiku jis ypatin
I ijg. Ji* Uralo vidurius nuo Ilgus gtm- kraštą. įsigyjo Lietuvoje
I I Gončiu nuodu, stimuliuoja Ir' sustipri. dvarą, kur praleidžia atosto gai yra nusistatęs prieš- Ra- ;
I na viduriui paMlna inkstu et pūslės
II (degimu, pagerina apetitu, pagelbsti gas. Pasak spaudos, šiuo dvarės kaimo vaiki} darželio
11 vlrSkinimul, sustiprina nustipusius net.
11 vus, mnskulus ir organus, padidina sp€- metu Tomas Mann’as ren mokytoją, kurią.net norėti}
I (kris Ir suteikia poilslngg, atgaivinanti
kąs medžiagą naujam, savo [prievarta is Pądvares iškd- “
I į miegu.
■*
II Ntiga-Tone yra pardavtnėJaAlas visu romanui iš Lietuvos gyveni- ti.1 Tai bent kleriko apeti- ;
11 vaistu pardavėju- Jeigu jusu pardavė- j
11 jas

neturi Ju stnke. paprnžyttt jj už-

■ įsakyti JU dM Jus i» savo džlaberto. “
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Dievo meile tai visas įsta-
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Kad-ir nieko dau-

giau nedarytame tik mylėtu

BROOKLYNAS FEOERACI- ,"X;" *~x'
“Vytis,” tai-tik jo vardas, na, gal
JOS KONGRESE

Garbinkite
te Jį per amžius.
Viešpatį žaibai ir debesys; gar
binkite ir augštinkite Jį per am
.
žius.” (Dan. 111, 62-73.)

—

>■ Piknikas, piknikas!

kaikurie darbininkai, tai ir viskas.

Jau už kelių dienų hus! Klau
Gi visa spaustuvė pavedama siate kas! Nagi Brooklyno ir apy
Jei taip garbino ir mylėjo
Turbūt niekad pirmiau Federa
ti). Mylinčiam Dievą viskas
Dievą Sename Įstatyme, tai cijos kongresas neturėjo tokios!, Brooklyno ir apylinkės lietuviams linkės lietuvių laukiamas milžiniš
lengva — ir įsakymų pildy
kas šv. Jurgio parapijos piknikas.
juo labiau turėtume Ji mv- gausios reprezentaeijos iš Brook- • nusipirkti. Taigi, kaikurie ir sako, Sekmadieny, rugp. 31 d., prieš La
mas ir savo pareigu ėjimas.
čia kad jeigu visuomenė pirks spauslėti ir garbinti Naujame, lyno, kiek šiemet Newarke.___
bor Day šventę. Laikas geriausias,
buvo atstovaujamos veik visos! tuvę, tai ji norės, kad ta spaustuUžtai.kas Dievo nemyli, tam
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~
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vieta visų gerai žinoma — Klakuomet Jis parodė visų sa
BraOk!ynO^he.tUV1U katallk^osjv^ jau ir priklausytų, ne Vyčiams.
parkas> viskas sudaro vigyvenimas sunkus ir maža
vo malonių pilnumą ir nu organizacijos ir parapijos, išsky-j
Į Spaustuvės, vietos lietuviai labai
geras sąlygas, dalyvauti.
tepakenčiamas. Žmogaus šir
mylėjo žmogų net iki savo rus lietuvių parapiją Maspeth ’ej laukia, nes ruduo jau artinasi ir,
Bus programas: šokiai, dainos,
dis meilės reikalinga. Jei ji
kur * klebonauja senas klebonas prasideda draugijų Visoki paren
kraujo praliejimo.
kalbos, ir daug, daug jūsų pažįsta
nemylės Dievo, tai mylės ką
• Bet Dievo meilė ir pačiam kun. Milukas.
gimai — baliai ir spaustuvė turėtų mų, draugu, giminių, nes kaip gir
kitą: kaltais žmogų, kartais
žmogui ne vien tik naudin Federacijos seni veikėjai ir visa darbo užtektinai. Kaikurie jau ne dėti jaunimas šios apylinkės ypa
kokį cįaiktą, kartais net ir
ga, bet būtinai reikalinga. sąmoningoji Amerikos Rietuvių ka rimauja ir klausia, kas atsitiko su tingai kalba apie įvykstantį pikni
talikų visuomenė gali tik pasi rinkta Rytinių Valstijų seimely ką. Šie jaunuoliai sako:—
nuodėmę, kuri pavergia
Be Dievo meilės nėra išga džiaugti Brooklyno didžiosios'lie- komisija, kad ji nieko neveikia, o
žmogų piktiems geiduliams,
nymo. “Jei savo kūną ati tnvių kolonijos atgimimu ir pasi jau laikas apie tai visuomenę pa Antanas Revokas; “Kol kolegi
ja atsidarys, tai paskutinė proga,
suteršia ir pažemina jo aug
'
duočiau sudeginti, o Dievo ryžimu atgauti jai deramos aukš informuoti.
dalyvauti tokiame šauniame pikni
sią pašaukimą. Taigi nesun
meilės neturėčiau, nieko man tumos vietą — pažangiųjų Ameri žodžiu, kongresas padarė daug ke kaipšv. Jurgio parapijos.
ku čia padaryt išvadą, kad
kos lietuvių katalikų tarpe.
tas nepagelbės,” — sako šv. Brooklyno dvasiškiai, gražiai už gražių tarimų, sutvirtino ryšius Albina Jaunkenaitė: “Dainos, o
geriau mylėt Sutvėrėją ne
Paulius. Vadinasi, be Die sirekomendavo šių metų Federaci Amerikos lietuvių su Lietuvos ka tai dainos skambės po visą par
gu tvarinį, geriau tarnauti
talikais. Nutarė prisidėti prie Avo meilės nėra gerų darbų, o jos seime, ypač kun. J. Balkūnas merikos katalikų veikimo centro. ką.” •
Viešpačiui, negu vergauti
be gerų darbų nėra galimy-r savo turiningu ir įdomiu katalikiš Pataisė savo įstatus ir daug nau- Pranciškus Bertulis: “Išsiilgau
vergui.
kos akcijos ir spaudos klausimais
savo uruugų
draugų bebūdamas
Peekskiil,
.. .
... ■- — ,
, . savu
ueuuuamas ret
bes savo sielą išganyti. Tai- referatu, kuris iškėlė daug nau
f! v’Z
•“■'*• YP^e visus
vi
suJeigu žmogus nenori my
h-it»k+t
ira/i iin ▼ricn tarimai ici_ •
*
me
dirbti,
kad
tie
visi
tarimai
įsi

‘ gi mylėkime Dievą ne tu dingų minčių.
tiksiu.”
lėt Dievą kaipo tokį, tai bent
kūnytų ir dar daugiau mūsų bro
ščiais žodžiais, bet ir gerais Svietiškiais atstovai ir atstovės I lių lietuvių katalikėj surištų vieny Valerija Sirutytė: “0 boy, tai
lai- JiV mvli
už gCTctdci rvbcs
*
»
}
bus geri čėsai.”
darbais; ne vien šaukdami: taipgi pasirodė gerai savu gyvu bės ryšiais.
?
• susidomėjimu einamais klausimais
o tų geradarybių Dievas tei
Eduardas Tijonaitis; “Visą sa
Juras
“Viešpatie, Viešpatie!”, bet ir rimta orijentacija, išskyrus ren
vo ypatybę, manau, atvesiu į pik
kia žmogui ant kiekvieno
ir Jo įsakymus pildydami. kant Centro Valdybą, kurion, re
■■ ■
, —, niką.”
žingsnio. Negana kad jį su
gis, perdaug išrinkta brooklynieOna Gelžinytė: “Žinai, ar neži
tvėrė ir užlaiko, bet jo išga
; čių — 5. O gal tai padaryta dėl
nai, bet žinok, kad rugpiūčio 31 d.
nymui patsai Dievas pasiau
to, kad Brooklyno veikėjus paaksvisi į Klaščiaus parką.”
žinios
iš
Pan.
Švč.'Aprenškimo
tinus
dar
prie
didesnio
pasiryžimo
Kazys Balčiūnas: “Iš Williamskavo ant kryžiaus. Dar
pilnam išjudinimui šios kolonijos
parapijos:
bnrgho
bus daug lietuvių, ypatinprieš atpirkimą, kuomet
Rugpiūčio 26 d. š. m. kuų. Ig. lietuvių katalikiškos akcijos—Fe
Po Federacijos Seimo, svečiavo-! ;goi- kriaučių ir siaučių. f 9
Kristus'savo begalinės mei Kelmelis, Nevrark, N. J. parapijos deracijos naudai ?
Marijona Griciūtė: “Jau visa
lės nebuvo parodęs, Senojo klebonas, gavo kablegramą nuo Bet vis tik gaila, kad iš Fede si pas mus kun. Stonis, ir kun. H. mūsų šeimyna prisirengusi būti.”
J. Vaičiūnas, iš Cicero, BL PastaJ
CCIIirV
uviua a
<1- |
centro loCJU
išėjo tokie uolūs
kaĮstatymo trys jaunikaičiai į- šv. Tėvo per tos dioeezijos vysku racijos
Antanas Raugalas: “Žmonės va
talikiškų organizacijų progreso ža- j rasis kelias dienas praleido su šios
pą. Štai ji:
žiuoja visaip, bet aš tai niekaip
mesti į degantį krosnį taip
dintoja?, kaip gerb. kun. dr. Na-! parapijos kunigais, ir sekmadieny,
iik
automobiliu.”
garbino Dievą vien tik už N51 Cabl Svat Cittadel Vaticano '•» ickas Jr kun. Vaičiūnas. Juk tai j laikė 9 ;00 tos valandos Vaikučių
Jūlė Bulovaitė: “Visi keliai ly
19 23/345P
g>
prigimties geradarybes:
nepamainomi asmenys tiek savo 1 Mišias.
di
į Maspeth, D. I.”
.
jSf ~I-ishop Walsh South Orange Avė., •pasišventimu, tiek sveika ir tak į
'
2.
|
■c
f >•
“Garbinkite saulė ^Viešpatį;
Bronius Jesnumtas: “Sakau, kad
Darbas naujų 'varįfoįų statymo
tinga orijentacija.
^ ^rbmkrtedr augštinkite Jį per Near Seton Hali, South Orange,
visas Gold St. par. piknike bus.”
me Dievą, tai jau to užtek

•

—
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Velionis sirgęs vos kelias dienas, teikimą bažnyčios pamaldoms
Viduriuose pradėjęs jausti kaž-ko- už salę mečiam« priimti,
z
kio nesmagumo, bet kelias dienas
Yonkers lietuviai katalikai,
buvę pakenčiama. Tikpeteitą sek, ir sodžių smūgių prislėgti, i
madienį staiga pradėjęs eiti blo-Į
reikalais ir toliau rūpinasi. Mi
gyn.. .Buvo pašauktas kun. P. Le- a. a. kun. M. Cybeliui, jie iŠsiri
kėšis, šv. Panelės Apreiškimo pa iš 5 asmemi komitetą, kuria sai
rapijos vikaras, kuris velionį ap ių par. turtą ir tariasi su N
rūpino šv. Sakramentais. Gi pir York arkid. valdžia dėl įteik
madienio ryte (rugp. 25 d.) buvo kun. M, Cybeliui aukų bažnyčUĮrfr
nuvežtas Greenpoint ligoninėn ir statyti.
.
•
ten tą pačią dieną 12:20 vaL mi
M. Komitetų sudaro: 1. J. Ku-J
rė, palikdamas dideliam nuliūdi
Dilius, 2. K. Kiškis, 3. A. Klišas,
me moterį, dvi dukteris''ir keturis
’
sūnus. Velionis dar buvo jaunas V. Labutis, 5. Andr. Kašėta.
Dieve, Jums padėk gražiai dar-'<
žmogus — 39 metų. Taigi ir šeimą
buotis
tautos ir bažnyčios gerovei!'
paliko dar nesuaugusią—nuo 4 iki
17 metų.’ Motinai dar teks paneš >*■
- Z
<

'
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ti daug vargo ir nemaža rūpesčio,
kol pastatys visus ant “kojų.”
. *

dangaus žvaigždės; garbinkite
ir augštinkite Jį per amžius.
Garbinkite Viešpatį visoks ly
tus ir rasa; garbinkite ir aug
štinkite Jį per amžius. Garbin
kite Viešpatį visi Dievo vėjai;
garbinkite ir augštinkite Jį per
amžius. Garbinkite Viešpatį ug
nis ir kaitra; garbinkite ir aug
štinkite Jį per amžius. Garbinkte Viešpatį šaltis ir šiluma;
garbinkite ir augštinkite Jį per
amžius. Garbinkite Viešpatį ra
sos ir šerkšnos; garbinkite ir
augštinkite Jį .per amžius. Gar
binkite Viešpatį ledai ir suei
gos; garbinkite ir augštinkite
Jį per amžius. Garbinkite Vieš
patį naktys ir dienos; garbinki
te ir augštinkite Jį per amžius.
Garbinkite Viešpatį šviesa ir
tamsa; garbinkite ir augštinki-
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Labai Patogi ir Linksma
Kelionė švedų Amerikos
Linija

LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją
.

Su artimais susisiekimais su
.
s Klaipėda.

Paikiais Motorlaiviais

ir

1930 Metais Išplaukia
Laiva*
Neto Yorko
GRIPSHOLM.............. Rugsėjo 6
KUNGSHOLM ......Rugsėjo 13
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 20
GRIPSHOLM...................Spalių 4
KUNGSHOLM.............. Spalių 11
DROTTNINGHOLM. .Spalių 18
GRIPSHOLM............ Lapkričio 1
J!

r

■

•
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P. S. Malonėkit ir kiti katalikiš
garbei. Tokių asmenų pagarba ir
: ’ tros-pipe’ų. Taip pat lauke prie
ki laikraščiai paskelbti šią kabledidybė niekuomet nemažėja.
’ bažnyčios kasama. Įdomu žiūrė
gramą visuomenei.

Musų laivai yra greiti, dideli
ir modemiSkL ttplankta beveik
kas savaitę ii New Yorko ir at
gal. Jei Tamsta manai atlankyti
savo Tėvynę Lietuvą dėl plates
nių Informacijų kreipkis prie ar
čiausio agento arba pas:

Swedish American
Line
10 Etate Sinti

FEDERACIJOS KONGRESO Kai visi sugrąžins surinktas aukas
ir visi parapijonys-prisidės prie šio
{SPŪDŽIAI
garbingo darbo, nėra abepjonės,

Woreester, Mass. Šv. Kazimiero
parapijos klebonui parapijiniam
darbe ir draug šioje apylinkėje
platinti katalikišką spaudą. Ap
leisdamas ta jaukią vietelę ir sve
tingą bei simpatingą šeimininką
skaitau sau malonią pareigą pa
reikšti širdingą ir viešą padėką
kun. A. Petraičiui už malonų pa
kvietimą, nuoširdų prieteliškumą
gyvenime ir didelį prielankumą,
mano darbuotei. Tikrai praleistas
9
laikas pasiliks manyje ilgais savo
maloniais ir gražiais atsiminimais.
Kun. S. Stonis

PER CHERBOURG — '
6 PER BREMEN
keliaujant Iš Lietuvos ir |

LI ETUVĄ I
grelčausiais garlaiviais

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas
vietini agentų arba

' NORTH GERMAN

LLOYD
65 STATĖ STREET
BOSTON, MASS.

Boston

kad pasekmingai atliksime įvedi

Šiemet Federacijos Kongresas
praėjo nepaprastu pasisekimu.
Atstovų ūpas buvo nepaprastas.
Rodosi, kad Amerikos lietuvių ka
talikų tarpe prasideda nauja era,
nauja jų tautinio darbo, darbo sa
vųjų tarpe — Amerikoje, eiga. Su
sirinkę atstovai_buvo pasirengę
prie visko, kas tik lietuvystei ir
katalikystei būtinai reikalinga, ypač kas reikalinga, gelbėti mūsų
ištautėjantį jaunimą. Tuo susido
mėjo ypač mūsų moterėfės, kurių
buvo gana daug šiame kongrese.
Jos pasižadėjo visomis išgalėmis
skiepyti savo vaikeliij širdyse tau
tinę sąmonę ir lietuvių kalbą. Tik
kad tie pažadai nepasiliktų tik pa
žadais. bet būtų gyveniman įkū
nyti.
Ypatingą domę kongresas krei
pė į spaudos reikšmę mūsų gyve
nime. Chicagiėčiai atstovai prita
rė, kad Didž. New Yorko lietu
viams katalikams yra būtinai rei
kalingas laikraštis. Jie siūlė per
kelti Chicagos “Vytį” į Brooklyną. Ta mintis kaikuriuose yra
gana tvirta, bet kaikurie yra įsiti
kinę, kad Lietuvos Vyčių organas,
turėdamas tokią pažangią jaunimo
organizaciją, įvesdamas savo na' riams eucharistininkų ir apdraudos skyrius, kurie užims laikraščio
skiltis, negalės aptarnauti vietos

mą

didžiausių vargonų lietuvių

bažnyčiose.

Rap.

YONKERS, N. Y.
.f*

Gedulingos pamaldos už a. a. kun.
M. Cybelį
Š. m. rugį), mėn. 23 d. 10:30 vai.
Šv. Trejybės bažnyčioje įvyko pa
maldos už a. a. kun. M. Cybelį liet,
kat šv. Jono par. kleboną.
Šv. mišias už a. a. kun. Mykolą
laikė iv. Jurgio par. Brooklyn kle7-■ v-j
#-• e ..y,
buvo kun. K. Ftulionis Panelės
Šv. Apreiškimo par. Brooklyn kle

Rap. visiems geros kloties.”
Elena Laudanskaitė:

dirbo šios Valdybos narės: B. La“Sveiki butienė, M. Kubilienė, O. Lukošiūbroliai, dainininkai, linksmos sese nienė, Z. Gedimienė ir A. Vaitylės.”
■ nienė. v
StasyB Ruginis: “Manau kad
Abelnai reikia pasakyti, kad iv.
nepamigsiu, paspėsiu.”
Altosiaus dr. moters nepaprastai
Olga 8unaitytė: “Davė jis žodį, yra darbščios par. atžvilgiu; jos
kad bus, o jei ne tai..”
per dvejus metus tiktai įvairiomis
Juozas Pazareckas: “Kiek mū pramogomis par. reikalams yra su
są Greenpoiht yra, tiek rr būsim.” rinkusios $5,700.
Turint galvoje mažą Yonkers lie
Viktorija Seniskevičiutė: ‘ ‘ Daug
tuvių kolonijų, reikia stebėtis šia
piknikų praleidau, bet šio ne.”
Ona Raugalaite: “čia paskuti gražia pinigų suma ir moterų
nė, bet piknike ar nebūsiu pirma.” darbštumu. Pietų metu svečiai ku
Daug daugiau jaunuolių, kalba, nigai^ padėkojo kun. Kubashek šv.
ir ruošiasi vykti. Rengiasi ir se-' Trejybės klebonui Yonkers už su

BROOKLYN, N. Y.
Mūsų biznieriai
•

. ’S

"

•

l
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Pastaruoju laiku p. Juozas Levandauskas vietos lietuvis graborius, gana daug gelbsti bedar
biams lietuviams savo patarnavi

mu. Visi, kurie turi su juo reika
lą, pilnai yra jo geru ir sąžiningu
patarnavimu patenkinti. Jo ofisas
107 Union Avė., Brooklyne.

Rengia vakarą

niai, nes nenori atsilikti. Juk ge
riausia proga'visiems sutikti viską
ir visus iš visos apylinkės. O tai
visi žino, kad šis tai pirmas ir pas
kutinis įdomus ir-milžiniškas šv.
Jurgio parapijos piknikas.

Moterų Sąjungos 29 kp. spalių
19 d., rengia gražų vakarą. Bus
Aprcnškimo Šv. Pan. parapijos sa
lėje. Kuopa prašo Brooklyno apy
linkės dr-jų tą dieną — spalių 19,
nieko nerengti Sako, kad visi,
kurie tą vakarą atsilankys, bus
pilnai patenkinti.
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-Rugp. 18 dTstaiga mirė Marijo

deracijos.
<
Beje, kalbų tarpais gražiai pa
dainavo p-Iė Lašaitė. brooklynietfj
ir dvi vietinės lietuvaitės, kurių
vardų nenugirdau.
Vakaras baigėsi gražia nuotai
ka.
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Pa-

Puikūs Laivai
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Ganėtinai Gero Maisto |
Malonus Patarnavimas j
ii .Vac Fork;

RugHjol
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LifSfolB
& g. “rRRDlMK V1U”..............................RR
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na Staseliūtė, 5 metų amžiaus. Tė
vai gyvena 927 Grand St. Laido
Pereitu pirmadieni, rugpjūčio 25
tuvės buvo rugp. 21 d. Šv. Trejybės d. persiskyrė su šiuom pasauliu
kapinyne.
brooklyniečiams gerai žinomas vei
Laidotuvėms rūpinosi graborius Vėjas —— Simonas Straigia, gyve

Informethi ir ŪivakorHų relkalate kretpktt*
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kalinga visoms lietuvių katalikų
organizacijoms priderėti prie F$*ž
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MIRĖ SIMONAS STRAIGIS

>
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r hemaža
Vakarienę sekė programa:';!
bos ir dainos. Progranfą tfarkė
kalbėtojus perstatė p. A. Stanšauskas. Kalbėjo: Kun. Albavžčius, iš Chicago, III.; J. P. Mačidlis, iš Brooklyn, N. Y.; kun. Ka
ralius, iš Shenandoah, Pa.; kun.
Vaičiūnas, iš Cicero, HL; p.
linskis, iš Baltimorę^ Md. ; ,kun.
Karalius, iš New Yorko; p. TOLmienė, iš Broklyno; kun. Garmus,
iš Sheboygan, Wis.; kun. dr. Men-;
delis, iš Baltimore, Md.; kun. Pal
ionis, iš Brooklyno; p. L. Šimutis,
“Draugo” redaktorius; kun. A^
Šmulkštys, adv. P. Daužvardis, p.
Žilevičius, p. K. Krušinskas ir kt
Paskutinis kalbėjo vietinis klebu-"
nas gerb. kun. Kelmelis, kuris dė
kojo kalbėtojams už komplimen
tus ir vietos veikėjams, ypač p. A
Stanšauskui už nuoširdžią koperaciją ir atliktus didelius darbus. ' ;
Iš kalbėtojų pareikštų minčių,'
paaiškėjo, kad Federacija atliko
Lietuvai ir bendrai lietuvių tautai
didelius ir garbingus darbūs ir
kad labai yra svarbu ir būtinai ni*- ’

GreitM MudsleklraM via Kopenhafn

Mirt

*

>

Kongreso pirmos dienos vi
Šv. Cecilijos Choras, vadovaujant,
inuz. A. Stanšauskui, išpildė op^'į
retę “Apkalbos ir Meilė,” Šv. Jur- 4
gio Draugijos salėje. Operetės
pildymas ir priedai, — publikai
labai patiko. Delegatams bilietai •
buvo nemokami.
- H
Kongresui pasibaigus, trečiadie
nio vakare, rugp. 20 d. Federaci
jos vietinio 8-to skyriaus šeimyninkių dėka buvo suruošta šautu
■
vakarienė pagerbimui kongresu
dalyvių,, Šv. ,Trejybės parpp™*
w*-:» k. I ki • M1 ik
U— > TI
__

)

Rengimo Komisija

lietuvių katalikų reikalų. Kita, Juozas Levandauakaa.
tai kad jokiu būdu spauztavl nė*

z* -

4

savo nuoširdumą maloniai priimant svečius. Kleb. kun. Kelme-2
lis maloniai priėmė ir nuoširdžiai^

jų reikalai trukdė.
Tačiau, nepaisydami kliūčių, at
silankė: kun. J. Simonaitis iš Elizabethport, kun. P. Vanagas iš
Jersey City ir kun. Brigmanas iš
miršk.”
llarison.
Pranciškus Raugalas; “Gavau
Po pamaldų šv. Altoriaus drau
žinią, kad daug jaunimo bus iš ki gija, savo valdybos vadovaujama,
tų chorų.
svečius kunigus ir dalyvavusius
pentiną. Simelytė: “Oh yes? Tai pamaldose parapijiečius pavaišino
M
šį sėkmadienį t Žinoma būsim.
skaniais pietumis.
Linkiu
Juozas Česnulevičius: f“11
Todėl svečių priėmimui daug

z

b.'.-.'

1

- Vietos veikėjai ne tik gražiai •
surengė Federacijos Kongresą ir
jo vakarus, bet sykiu parodė ir^

Centro valdybon renkami ir
ti į patį darbą, ypač'kaip’milžinišmainomi veikėjai ne su tikslu, kad
. kas dūdas iškėiia irūfet arti lubu
r
*
juos pagerbti, bet kad išbandyti’ '
•zių.
pastato.
!
jų pajėgas ir duoti progos padir
Mykolas Antanavičius: “Tik vie
bėti.
Naujų vargonų vajus sparčiai ei ną žodį— nepamirškim
nepamirškim!1 ”
J.
P.
M. na. , Kiekvienas narys-narė choro
Per keletą mėnesiu malonu bu
- Elzbieta Kučinskaitė: “Nepa
pasiėmė
aukų
rinkimo
knygutę.
miršiu zaš, tik tu M. A. nepa
vo padėti gerb. kun. A. Petraičiui

VIEŠA PADĖKA

* .« -

*

Priėmė svečius

bonas, subdiakonu — kun. Chek
šv. Trejybės par. Yonkers vikaras.
Pamokslą pasakė kun. P. Kara
lius 1. Aušros Vartų par. New
pore.’ ”
York City klebonas.
Juozas Dailida: “Aš žinau, kad
Kadangi tą dieną iš pat anksto
tą dieną bus gražu.”
ryto gausus liętutis lijo,_ tai vi
Salomėja Vielytė: “Girdėjau, siems apylinkės 1 kunigams’ suva
kad daug vaikinų bus, o dar ir gra- žiuoti buvo sunku, antra, parapi

rikos lietuvių išeivijos gerovei ir' ti duobę įvedimui didesnių elek-
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5 Dienos Ant Vandenys*

S. S. DROTTNINGHOLM
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vaišino kongrese dalyvaujančius
Velionis palaidotas rugpiūčio 29 dvasiškius, o p. A. Stanšauskas,|,
d. iš Šv. Pan. Apreiškimo bažny pasikvietė savo butan pietauti^čios šv. Jono kapinėse. Laidotuvė svietiškius-inteligentus.Toks Newnrko vadu• nuoširdumas — darė
j
mis rūpinosi p. Garšva.
v ZrfM
gražaus įspūdžio.
Lai būna jam lengva šios šalies
Vakarai
žemelė.

▼argoNors minėtų vadų
IAIMa KtotottfttJ: “ NėsigaRėsite
' didumą'
10T
Holy ‘J’ather ’Grtčfitš YbtiF Re- 5arpu, ir n efi gilraos . Federaeijos’
frnvę. Tik^T^FlV
ąuest and Besfows! blessing on Č. valdybos sąstate, tačiaus jie pa- • kas atlikta. Pasfrodo. kad jie iš
Juozapas Antanavičius: “Reikia
.
..v. •»,.
••• atminti, kad tai prieš Labor Day
members of Lithuanlan Catholic silieka reikšmingi ir pirmoje kataT ’tikrųjų esą milžiniški, nes prisieilikiskos akcijos vadų eileje. Jij
“
Federation.
pasišventimas nėra asmeninės anį.:na
bažnyčioje kasti 9-pėdų gi- rventė.”
Cardinale Pacelli.
Grasilda Jautakytė: “Visi že
bicijos sumetimais, bet visos Ame- kimo duobę, da lauke reikia iškas1128A
maičiai nuo Evans St. bus ‘in cor-

KONGSHOLM

GRIPSBOLH

NEWARK, N. J.

Lietuvos reikalų. Mylėjo meną ir
mėgo lankytis į’ lietuviškas pra
mogas. Būdamas jaunesniu buvo
uolus jaunimo tarpe darbuotojas
ir pasižymėdadvo scenoj lietuviš
ką veikalų perstatymuose — kai
po geras vaidyla.

rk

• -i

-f

Velionis Simonas buvo geras ka
talikas ir pavyzdingas lietuvis. Jis
buvo uolūs* rėmėjąs parapijos ir

BROOKLYNjN. Y.

ŠV. TĖVO PALAIMINIMAS
MŪSŲ FEDERACIJAI
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GANDHI IR ANGLIJA
Indijos vadas Mahatma
Gandhi, sėdįs dabai- kalėji=
me, parašė laišką į vice-karaiią Irviną Indijos nepri
klausomybės klausimu. To
laiško turinys kol kas laiko
mai paslapty, bet iš Angli
jai spaudos tenka sužinoti,
kad Gandhi jau nebereikaMoja pilnos nepriklausomy
bės, tik plačios autonomijos,
su taip vadinamomis Domi
nijos teisėmis, panašiai kaip
Kanados ir Australijos. To
kio nusileidimo priežasčių y^m daug. Visų pirma, Gandhi pasodytas kalėjime ne
tiek įtakos į Indijos
vadinamąją civilės neybės kovą. Mat, Li
lį stinga kito panašaus į
tndhi vado, o patsai Gankalejime taip suvapžykad negali aktyviai di-

jos, tai jos skirtingą tikėjimą ir pažiūrą gyventojai
mirtinai tarp savęs kovotą.
Tur būt ir patsai Gandhi
numano, kad Anglijos globa
kol kas Indijai reikalinga.
Taigi jis tik reikalauja, kad.
dabartinė MacDonaldo val
džia prižadėtą veikti kiek įmanydatna tam tikslui, kad
Lidija kada nors įsigytu
Dominijos teises.
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Čekoslovakįjpj apvaikščio
jant 5 Liepos šv. Ciriliaus ir
Metodijaus iškilmes paste
bėta daug katalikiškojo vei
kimo, ypač tarp jaunimo.
Keletas sėkmingą kataliku
mitingą buvo laikyta Ryti
nėj ir Pietinėj Čekijoj (Bo
hemijoj), Moravijoj ir Slo
vakijoj. Priešingai, protes
tantams švenčiant savo glo
bėjo Hus80 iškilmes, paste
bėta apsnūdimo ir apatijos.

tumo garsai yra žymiai skirtingi;

tai atskiria kiekvienas nuo tolo
klausydamas. Kitas pavyzdys: viš
Iki šiol švaistėme, pirmutiniuo
tos su viščiukais laikotarpis; pa
se straipsniuose, aktualius dienos kanka seniai vištai pareikšti reika
klausimus, o dabar pažiūrėkime, lingą garsą apie pavojų, kai be

MUZIKOS PRADAS

kiek atgal ir įsitikinkime, ar ištik- žiūrint visi mažieji slepiasi kas

Mjri ta muzika (giedojimas, grie
žimas ir visa kita kas tik su gar
sais derinamaisiais
kurie duodasi tvarkyti — sujungta, vadina
si muzika) tokia svarbi, kad apie
ją tiek tenka kalbėti

I

. Muziką sudaro atskiri pavieni
garsai, kaip kad žodžius atskiros
Šiaurinėj Francijoj strai- raidės. Pirmieji garsai, kuriuos
kai dar nepasibaigė, nors išgirdo pirmieji pasaulį išvydę
jau keliose vietose padėtis žmonės, buvo ne tokie, kokius
šiandien girdime iš muzikos in?
pagerėjo. - Kur darbininkai strumentų (padargų); jie buvo to
jau buvo besusitaiką su kie, kokius turi gamta. Kokių
darbdaviais, tuoj įsikišdavo gamtoje garsų šiandien natūralių
komunistai ir viską su girdime, tokių turėjo būti ir tuo
met, k. t. griaustinis, vėjo švilpi
drumsdavo. Pastebėta, kad mas, vandens Čiurlenimas, pauk
socialistai buvo sušnekames- štelių giedojimas, žvėrių rėkojiiii ir statydavo prieinames- mas ir kt. Pakanka įsivaizduoti
nius reikalavimus. Nevieno tuos laikus, kuomet sausžemis bu
vo apaugęs nepereinomis giriomis
da straiki} taktika daug kuriose laisvai gyveno begalės žvė
kliudo darbininkų laimėji rių ir paukščių ir kaip žmogus pa
tekęs i tą savotišką — pilną gyvymą.
K. "bės — ratą ir sudarysime pilną
vaizdą, ką pirinieji žmonės rado,
išvydę pasaulį. Tuomet buvo toks
garsų, milionų {laisvai gyvenančių
gyvūnų, mišinys, kad šiandien ga
lima tą tik įsivaizduoti, bet jokių
būdu nėra galimybės aprašyti, nes
trūksta tam žodžių. . Žmogui beli
Ties mažu Lardarello mie ko tik pastebėjimus daryti ir sa
j ą medžiagą.
steliu jau nuo seniai buvo vaip tvarkyli rasta
• ••
pastebima, kaip nuolat daug Iš to turi būti aišku, kad muzi
kos garsas yr^ senesnis už žmo
vandens gari} kyla iš žemės. gaus erą — žmogus jį rado, nes,
Pasirodė, kad/taįp yra. Ties jernėbūtųlmv^sSHSžęmio, žmogua
turėjęs kur- pamdėtV GAtminėtu miesteliu kur nors
■ ■ '
šas taip yra senas, kaip sena gamgiliai žemėse yra daug van ta. Įsižiūrėję į žmogaus proto visdens vagą. Kadangi šios va- .tymosi eigą, pąįhatysime kaip žmo
gus iš palengva5 pradeda viską sek
y

r

'

•

net prie geHatteaų norą Var

■
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e at- gatams įteikiami lapeliai su ' X
silanko Kongresan kun. j. atspausdintais
kandidatą p
Karalius (Shenandoah, Pa.) gardais. Išrinkti į valdybą;'
ir kun^ Garmus (Wisconkun. J. Balkūnas, kun. I. Al- a?
sin). . Kum A. Šmulkštys
skaito naujai redaguotą kon bavičius, P. Mačiulis, kun.
stituciją (ne naują) su kelio P. Lekešis, kun. Švagždys,
mis pataisoms; Kongreso de kun. Ambotas, L. Šimutis* -į
legatai susipažinę su projek kun. N. Pakalnis ir K. Kru- 'S.
<t
tu svarsto tik pataisas ir jas šinskas. Kongresas baigtas Y
balsuoja.
Pataisos liečia vai. vakare. /su malda.
1
punktus, kurie pabrėžia ka Kongreso nuotaika buvo
taliką veikimą bendrai, taip graži ir taiki. Pirmą dieną
gi visi punktai liečianti pa atsilankė daug svečių; antrą *
rapijas išmetami. Punktas dieną dalyvavo tik delegatai.' '
liečiąs krikščionių demokra Visi gyvai sekė diskusijas. x
tą rėmimą Lietuvoje kaipo Kun. J. Balkūnas prisiruoš
politinis išbraukiamas. Fe šė gerai ir gyvai laikė pa-^jįB
deracija grynai idėjinė ir skaitą. Visu buvo viena min- . į'
kultūrinė organizacija rems tis — isustiprinti ir sujungti f:
k . ---- ...
__ ■
visokią katalikišką idėją, bet katalikišką akciją. Kongresą
į partijas nesikiš. Bendras delegatai apleido su* gyvu pa
perredaguotas konstitucijos siryžimu dirbti toje dirvoje.
C-v?
projektas bus paskelbtas Rugp. 20/ d. vakare parap.
spaudoje ir pateiktas kiti] salėje įvyko delegatus pa . A
metą Kongresui.
gerbti vakarienė.
_______ ______

Bet ir tas nelengva atsiek
ti. MacDonaldo valdžia nė
ra labai stipri. Ji turi savo
naminių rūpesčių, tarp ku PANAUDOS ŽEMĖS
riu didžiausias tai nedarbo
ŠILUMOS ENERGIJĄ
klausimas. MacDonaldo prie- į
šai naudojasi kiekviena pro
ga, kad jam pakenkti ir jo
veikimą diskredituoti. Kuo
met kils parlamente Indijos
klausimas, visos kitos partį• * gM
į opoziciją ir
rjį?x»

Indijos reikalą?'

tomą, kad pasodinus
i kalėjiman, Indijos pasijšinimas bus smarkesnis,
^ Gandhi kalėjime bus pažvojingesnis negu laisvas, bet
į išėjo kitaip: Indijos kova už
^nepriklausomybę žymiai suSmažėjo.

*

purtogi.

:

kur tik gali; kitas garsas maistui
— visi jau subėgę krūvoje lesa.
Toliau: yra dar šiandien užtinka
ma laukinių tautų tarpe, kurios
vos keletą šimtų žodžių savo rei
kalams tevartoja. Rodos kiekvie
nam. turėtų būti aišku iš to kas pa
sakyta pavyzdžiuose apie, kad ir
nesąmoningar sugalvotų garsų
reikšmę žmogaus gyvenime. Kaip
tik žmogaus protas pradeda plė
totis ir rastis daugiau kalbai rei
kalingų žodžių, tuoj pradėdama
garsai apyvartoje sistematizuoti.
Kad taip būta iš tikrųjų, mums
liiidija kai kurių senesniųjų tautų
išlikusios senovės dainos. Tenai,
apart mums šiandien gerai supran
tamų žodžių, randame,visiškai ne
suprantamų išsireiškimų, ypačiai
lietuvių ir dalinai latvių dainose.
Pav.: “Kur gervinąs daututo...”;

“Tdlrula, liliula, žyd putinas, žy
dėjo...; Ričįon ratu, ratingo, par
dvarelį, ritingo, jei siudel, siudi,

siudirgytel, siudi...; Bu, atvažiuo
ja Liuce; bū...; pasėjau žalią pupą
kir-vir-vir-zam, sakum-buknm, oi
kįr-vir-vir...” Įr tt. Tai nėra pa
gražinimo garsų sąskainbiai, bet
tai yra užsilikę tų laikų žodžiai—
garsai, kurie per ilgus šimtmečius
yra iš lūpų į lūpas perduodami
Tie garsų sąskambiai įvairiai išta
riami, įvairioms apystovoms esant
sudaro įvairią reikšmę, o jei dar
pridėsime prie panašių garsų vei
do išreiškimus ir rankų judėsiu^,
tada pamatysime, kad jų reikšmė

,

Statistinią žinią rinkimas,
taip kaip pernai reikalas už
kirtas įr prižada parama.

■ į

Naujos valdybosposėdis

■A• «.

Rugp. 21 d. 10 vai. ryto lįValdybos rinkimai įvyks gi 1 vaL p. p. posėdžiavo nau
ta slaptu balsavimu. Dele- joji valdyba Brooklyne, Ka
ralienės Angelų par. kleboni
instrumentus žmonėms palikę, kad joje. Pareigomis pasiskirs
jais naudotųsi. Senovės tautų išsi tė r Dvasios Vadas kun. J.
reiškimuose randame požymių, jog
Ambotas, pirm. kun. I. Albamuzika esanti dievų kalba; patįs
vicius, viee-pirminmkai: L.
dievai palikę ją tam, kad žmonės
su jais galėtų susikalbėti, pasi Šimutis, kun. J. Balkonas,
guosti nelaimėje, padėkuoti už ma kun. J. Karalius ir kun. J?

J,

%

/
•r
•y

./

lones," Kadangi dievystė visoms
tautoms buvo, bendrai imafnt, vie
skambių visai nebevartoja, nes pa naip suprantama, tuo būdų nera

giai kas bus galima padary
rankamai turi žodžių. Ne tik lie sime istorijoje nei vienos tautos ir
tuvių-latvių senovės dainose pana- laikotarpio, kur būt apsėję be mu lis; sekretorius — K. Kru- ■
ti. Ir Gandhi tą žino, tai
ši^ garsų sąskambių yra, bet jų zikos garsų vienokiam bei kito
gi jis tik reikalauja pasiža gos giliai žemėse, tai vanduo
šinskas. Kun. J. Karalius
ti, pastebėjimus'daryti ir iš to da randasi ir pas kitas tautas senovės kiam pavidale.
dėjimo, kad ateity būtų
nuo aukštos žemės tempera ryti savų išvadų ; aplinkybių ver dainose. Be to, esantieji įvairūs Nuo to tat laiko, kai muzikos buvo valdybos pakviestas
kuom pasiremti. Pasižadė
kaipo
čiamas, pradėjo vartoti saidoką ir gamtos pamėgdžiojimai lietuvių padargai buvo pradėti vartoti ti sandarbininkauti
tūros
virsta
garais,
o
šie
pro
jimą MacDonaldas gal ir
nespėjo, leisdamas iš saidoko vily- ' iaudies dainose irgi niekas kitas kybinėse apeigose, muzikos padar Pennsvlvanijos
atstovas- plyšius
veržiasi
į
virių.
Tu

čias, pastebėti įtemptos lanko vir yra, kaip tik augseiau minėtų iš gų tobulinimas iš karto pažengė
duos, bet su jo įvykinimu
Svarstyti valdybos nusista
priekin. Vartojimas muzikos die
Lidija turės gerokai dar pa rint šį faktą prieš akis mok vės brūzgimą, kaip sugalvojo sty sireiškimų liekana.
tymai spaudos, jaunimo, S.
gų, saidoko paVydalu skambinamą
Antra vertus, pačioj In- laukti. Jei Anglija nekreip slininkams kilo mintis, kaip muzikos instrumentą (arfose, kan Aukščiau minėjau, kad žmogaus vams pagerbti, yra apčiuopiamoji L. R. K. A., stipendiją ir
protui plėtojantis, auga skaičius pradžia muzikos garsų vystymosi.
hdįjoj toli-gražu nėra vieny- tu dėmesio į tą reikalavimą, nors panaudoti žemės šili klėse dar ir šiandien tos žymės y- žodžių, drauge ir muzikos instru Nuo to tat laiko prasideda pirmas sekretorių ato darbą klausi
ra aiškiai įžiūrimos). Nespėjo nuo mentų ir tt. Ilgainiui žmogus pa sujungimas muzikos padargo su
bes. Ten daug visokiu kara- Gandhi grūmoja toliau ves
muose. Prie valdybos jaunimos energiją.
smarkaus sudavimo lazda pastebė
£hUkų, kurie viens kitam pa- ti nepaklusnybės kovą, o to
stebėjo ir gamtos reiškinius: saulę, žmogaus garsu — vokalei (balso)
Šiuo klausimu ypač užsi ti ore švilpimą, kaip sugalvojo iš žvaigždes, mėnesį, griaustinį, kal — instrumentalės muzikos pradas. mo reikalais dirbs jaunimo
£vydi, o svarbiausia kliūtis ji labai įkiri įr žalinga. Kad
kelta ranka apie galvą sukamą, į
" Trumpai suglaudus, taip atrodo komisija, kurią sudaro kun.
įjhį nesutikimas tarp muzul- jos išvengus, Anglija mėgins ėmė garo turbinos išradėjas galą virvės ką nors pririšus, pa nus, ugnį ir tt., apie kuriuos jisai pradas muzikos, kurią Šiandien vi H. Vaičiūnas, kun. Dr. J.
dar neturėjo tikro supratimo. Įsi
|m<mų ir budhistą. Aiškiai kaip nors išsisukti iš nema Charles Parsons. Anglių ka mėgdžiojantį vėją muzikos instru stebėjęs f tai giliau, suprato, kad si getėjamės ir visokioms apystoNavickas, L. Šimutis, kun.
^numatoma, kad jei Anglija lonios padėties.
syklose pasirodė, kaip 30 m. mentą, kurį Lietuvoje vaikai labai žmogus prieš minėtus gamtos reiš voms sugebėjome pritaikinti, kas J. Balkūnas ir kun. Švagžmėgsta o laukiniai iki šiai dienai
įrodo, kad be muzikos garsų šian
Jdabar pasitrauktų iš Indi. K. kasimasis gilyn žemėse duo dar savo pamaldose tebevartoja. kinius yra niekas, ir ėmė į juos dien
gyvenimas būtų’tfėįmanomas. dys.
J
da 1 laipsnį šilumos. 6 kilo Nespėjo pastebėti, geniui kalant žiūrėti kitaip. Matydamas juose
nesuprantamas milžiniškas paslap
metrų gilumoje būtų 250 išdubusį medi bildėjimą, kaip pra tis, ėmė jų bijotis. Ta naturalė
INAMOJI KRONIKA laips. šiluma. Dabar giliau deda dirbti medinius būgnus; vė baimė privertė žmogų nusižemin
d?- X., ■:
ant jų pradėjo stygas tiesti. ti. Grynas nusižeminimas, sujudi
Į?- *
.
LIETUVIŲ DARBININKŲ
sią kasykla yra Fairmonte liau
Nespėjo pastebėti nuo trinimosi nąs prigimtyje glūdintį tikybinį
(Amerikoj). Kasyklos dug vieno daikto į kitą balsą, kaip tuoj
.
SĄJUNGOS
Rugpjūčio 14, pasibaigus darbo, jei kurie jo neteko
jausmą, gali būti išreikštas vien
ne, 2134 m. gilumoje, tempe pradėjo dirbti styginius muzikos
Ovashingtono konferencijai dėl nederliaus. Gauta žinių, ratūra visuomet -f- 78 laips. instrumentus, su smiču į saidoką tik pagarba, o iš to išsirutuliuoja
ir malda. Žmogus matydamas tas
panašiu ir tt. x
piėi sausumos, išėję konfe- kad žuvo apie šeši šimtai mi C.
gamtos dalis prieš kurias jis len
„y*
.
i
lijonų
bušelių
komo.
Tai
f
Tokia tat pradžia pirmųjų čia kėsi, norėdamas jas išskirti iš kitų,
įjos dalyviai pastebėjo
įvyks
Charles
Parsons
mano,
pavadino
dievais
;
nuo
čia
praside

paminėtų
muzikos
instrumentų.
tūs šalygatvius. Reiškia, milžiniškas nuostolis. Dėl kad reikia iškasti 6 klm. gy Mes matome, kad kartu su žmo da užmezga pagonijos arba kitaip
ANTRADIENY IR TREČIADIENY
to pramatoma, kad maistas
jo ne tik Washingtone,
gaus proto augimu, auga ir siau sakant stabmeldystės. Jausdamas
lio
duobe
100
metrų
diamet

Hemai pabrangs. •:
w
fįet gauta žinių, kad ir kitoru. Dugne būtų galima į- čiančių aplink vartojamų daiktų tuose dievuose didelę jėgą, nes nei
RUGSĖJO
23 . IR 24 d.d.,1930
skaičius. Tad matome, kad ne pa apie vieną gamtos dalį dar netu
' S
rengti dideli katilai, o juos ties žmogaus muzikos garsas išras rėjo jokio tikro moksliško nusivo
r«e vietose, kur daugiausia
ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOJ
fohvo sausumos, seniai lau- Jau prasidėjo rinkimą nuolat tam tikrais vamz tas ar sugalvotas, bet jo, jau pa kime, buvo grynai įsitikinęs, kad r
SO. BOSTON, MASS.
r<'Mna8 lietus atgaivino že- kampanija. Pramatoma, kad džiais' prileisti vandens. saulį išvydus, jis rastas; žmogus iie dievai supranta žmonių kalbą; Ii
į,Kiek džiaugsmo! Tas kova bus labai karšta. Svar- Vanduo katiluose nuo žemės garsą tik savaip tvarkė ir tobuli bijodami savo tuolaikiniais, žodžiais-garsais juos užrūstinti, pra
no.
« y
Šis Seimas bus jubilejinis ir tuoini svarbus.
daug daugiau pagelbė biausi klausimai tai prohibi- didelės šilumos veikiai virs
dėjo juos garbinti ungzdami, niū
Pirm, nei kaip tai viąa pastebė
Tad kviečiame L. D. S. apskričius ir kuopas iš
ja negu šimtas konferenci- cijos ir hedarbo. Pirmą syk tą garais, kurie vėl tam tik jo, susipažino su gyvūoju, savuoju niuodami, mimika, plastiku ir ran
kų mostais. Tos liekanos šiandien
rinkti atstovus kaip konstitucijoj yra nurodyta
į bet įr sušauktoji Prezi- savo partijos istorijoj Re- rais vamzdžiais iškiltų į vir muzikos instrumentu — balsu.
ir pagaminti naudingų įnešimų.
ĮbkEd konferencija ir gi no- ptiblikonai bus priversti pri- šų ir čia garo jėga būtų tin- Pažvelgę į tą epochą — žmogaus randamo* pas visut stabmeldžius.
t • ■■■« * '
'
'
j' ''
Giliai jie' tikėjo, kad tos rūšies
iliko be naudos. Nutarta sipažįjrtį kad jų valdymas kamai panaudota. Neberei proto vystymosi, kai susikalbėti maldas dievai mėgsta, jie buvo su
Pasiremiant Seimų nutarimais nauji suma
įpinti fermeriams priei- neatnešė kraštui gerbūvio, o kėtą nei anglių nei nieko. buvo vartojami vos keli tik su lig jų matiymu permaldaujami.
nymai ir skundos turi būti prisiųsti dar prieš
mostagavimu
sujungti
farsai
—
<'l
Kuomet
buto
dasiprotėta,
kad
die

tasai
gerbūvis
būdavo
kaip
Katilas
galėti;
giliai
žemėse
nną paskolų, kad kitiems
Seimų Centro Valdybai..
\
pamatysime,
kad
garsų
turėta
di

vams
galinta
aukoti
ir
tik
tai,
kais
getams turėtą sekios: iki 31 tik svarbiausias jų argumen stovėti, o žemės šiluma toje
"'X
delės gyvenime reikšmės, nors tai yra mylimiausia pačių, savaimi iš
LRS. CENTRO VAIDYBA
įM|ią nupiginti freito kni- tas rinkimuose. “Išrinkite pat vietoje galėtų šildyti, j į sfcni laikai, bet iŠ daugel; kitų dar daugelio Visokių gerybių kalbos
Kun. K.,UrbonaVifiius,
Ih).
t ■
iOad ga$ą pristatyt gy- Re^u^ykamis, ir turėsite šltnttnečins. * Charles Par? Šiandien urandami) pavyzdžių ga- gJrsai-žodžiai, yra b$»tųpis žmo
te.
te .
VL Paulauskas, Pirmininkas
imnas maisto iŠ mažiau duobos,” — tai ją priimtas sota apskaičiuoja, kad to- Hme tafįahikinė. Paimkim kad ir gaus turtas, tat paįvairinimui saFte Knlįigs,
v•
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ten sųaėlį ar krūmų šakelę ir plaka, \
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stojo davihėję išmaldas. Ba
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• žieduolius, ir daro lyg taką,

sius.

degtinės stikliukas. Ką ne
paims daryt, viskas krenta
išrankų.
Jau Voras nepajėgė pa
kartotinai atsižadėti gėrimo.
Nuodai darė savo. Be jokios
kovos Voras pasidavė tam
prakeiktam palinkimui, ku
ri jis buvo įgijęs nuo tėvų.
Pradėjo gerti ir juo toliau,
juo labiau. Darbštus darbiu
ninkas ir rūpestingas tėvas
pamažu tapo paskučiausis
girtuoklis.

Reikėjo ko nors imtis.

yra

'
l

nuo l|ivo į krantą, į lauką,laimę...

Ir Voras Ryžosi.
— Dar

■

salia vienas kito gražiai! padarytą

,

1 •“

Viename mažame mieste% _
lyje gyveno šaltkalvis Vo
ras. Buvo jau vedęs ir turė- jo tris vaikus: vieną dukrelę
ir du sūnelius. Gyveno rav miai ir laimingai.

skandina geltonus vandens augalųJ

>

do šmėkla kas kart vis la* • ‘
Iriau kankino nelaiminguo

x,

*;

l-irmininlus -— J; Grubtartcaš, >
ta Pttatat St, Btadtille, Maas.
Vlce-Pirmiiiinkaa — J.M»rtallonls,
140'Bowen St. So. Bortopj Mas#. _
Prot -Rtatipltata—Vincas ftiplauskas,
116 Bowėd St, So. Boston. Mass. '
Fta.Hittjnitaa» —M.SėUčta ' .
256 E. Nialh SU, $o. Bpstpty Mass.
Kaalenhs —”F. Gmdelta,
•
257 W. Fifth su So. Boston, Maas.
Murink*- X Zalkis,
T Vnfifleid St. So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
ned&dieni kiekvieno menesio Parapi
jos salei, 492 E. Severith St, South
Boston, Mass.
-__ '
-~r_« ,
' ..„i,.,,,, ii,-, .

seki vandenyje tą rėžį,,

DEGTINE PRAŽUDĖ
x

1

t
K'

Sužinoję kad tai girtuok

s■

kaip plaukiant laivu per Nevėžį, *:
kai žvelgi apžėlusius krūmais kriptas,

'£.

lių šeimyna, žmonės iągi nu

Jausmą pajunti — kaip lauktąjį rytą
būdas

gauti

’dja

_____ ty

šė žmonos ir vaikų.
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♦., Jąu, rodos, niekur gražiau ir nebus

Įširdęs

sugrįžo namo ir vos neužmu

Literątinč Komisiją: Kuiį Petras Saor&aaitiB,
Kun. Janas ŠvsgŽdys, Ktut-Dr. Jonas M. Navickas, Kun.
Pranas V. Sttakauskaa Kun. Feliksas Norbutas, p. Vincentas
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kad naujas nubundi laukuose vėl kaime,

pinigų! — tarė jisai. — Ne

iš Nemuno, keldamas triukšmą giliai,

duoda geruoju, — paimsim

įplauki, laivelio garinio sparnais

jėga; eisime krėsti svetimas

besispirdamas, tėkšdamas lietų apsčiai

kišenės, nesiklausdami netgi

į šonus, ir — maloniais vaizdais

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Vicė-Pinnininkas—Juozas Jackevičliis,
92 Savrer 4-ve., Dorctester, Mass.
Prot Ražtlnlnkas t- Kazys Rusteika,
446 fi. 6th St, South Boston, Mass.
Fin. Ęaftlninfcas — Jpozas Guzevičius,;
27 Tampa St, Mattapau, ,Mass.
Irttiaihkas —Vincas KaiiSlūs,
67 G Street, South Boston, Mass. ■
Tvarkdarls — Petrus Geležinis,
14 Vihton Št. Sohth Boston, Mass.
Draugijos spslrinkimai bnha kas pirmą
nedėldięni kiekvieno mėnesio 2 vai.
po plotu, Parapijos šaiSJ, 492 East
Seventh St, So. Boston, Mase.

'

1

256 E. Ninth St, So. Bostonai
Iždininkas — Andriejus NaudžitĖ
885 Ę. Boadway, So. Bostohi.J
Maršalka — Jonas Zalkis,
I
7 VVinfield 8t., So. Boston?M*—..
Draugija laiko susirinkimuę kąį» tišflb
nedMdiajj kiekvieno menesio; 2 tįjį
po pietų. Parapijos saly, 492 &JM
St, So. Boston, Mass.
*-*-•
*■■■■■! ■■

ŠVENTO PETRO IR POVILO
bBJOS VALDYBA

f

*

Pirmininkus — Motiejus MotaftŠTS
36 Mt Ida Rd- porebettef, Iftta
Telephone Columbia &SfFJViee-Pirm intakas
J; L. Prtratakį
24 Thomaš PĖ, So. Bostoii. Mata;
I’rot RaStinlnkas — Jonas Gllnedni
5 Thomas Park, So. Boston,
. Fili. Raštininkas — Matos Seikhr

į

;•

..j. !

L. B. K. SALDŽ. ŠIRDIES Y.
PAŠALPINB3 DRAUGUOS '
•>, ' VALDYBA^
Pirmininkas — V. T, Savickas,'
451 E. Seventh St, So. Boston,
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Mkffli
Prot Raštininkas — V. Tąmollimka,'-^
40 Marine Rd„ So. Bostori;
Fin. Raštininkas — D. LlngevlčlU^4 j
62 Adaniš St, Dorchester, MaŠKf.3
Kasięrius — P. Kleponis,
,
266 Bolton St, So. Boston, Msfii.:•J*?;? 4
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St., So. Boston, M&ss. A’
Draugija tyiko susirinkimus kas tai
pirmadieni kiekvieno mSnesioT:
vai. vakare, pobažnytlnfij svotais
Flfth St, So. Boston, Mass. “ 7"'

Kūdikystės laikais Vorui
jų šeimininkų.
jau pasotinęs dvasią —- įį Nevėžį
Nevėžį staiga,
staiga,
sekėsi nekaip. Tėvas buvo
ir vėl visa kinta: vaizduotė platėja,
Jie tapo vagiliais.
girtuoklis, o motina iš vuigo
nors Upės siauresnė jau tėra vaga,
Vieną tamsią naktį belau
ir susigraužimo pasimirė,
netrukus Raudondvaris tyliai artėja
kiant
Vorui
vienos
krautu

palikdama jį vos poros mė
ir kalba meilai taip miškų tų la, . ‘
; W*
vės duris, jis tapo suimtas
ty Netrukus mirė ir tėvas:
kurie,; kaip ir pilys, augštai susispietę,
Ir kaipo vagis nuteistas 4
degtinė nuvarė į kapus. Ir
lyg dūmą dūmoja nuo mūsū laikų,
metams
kalėti.
i ik po tėvo mirt ies nusišypkai dvasią lietuvio — tą tiesią kaimietę,
D. L. K. KEISTUČIO DbJ|
PO GLOBA MOTINOS 8VO
Išėjęs iš kalėjimo Voras
■> .;„s sojo laimė. Tolimas tėvo gipagirdavo žmonės kraštų tolimų!..
VALDYBOS ADRESĄI * 7
Pradėjus gert, prasidėjo
'
VALDYBA
į • ? muiaitis paėmė jį pas save ir bėdos. Žmona su vaikais dar labiau pradėjo gerti.
1930 M.
PirminltiM — Tekia AtaenskienG,
Ar smėliu koks krantas platesnis nuklotas,
Maža
to,
pradėjo
bemaž
kas

.
63
G
St,
Sė.
Boston,
Mass.
Pirmininkas
—
Antanas Macėjimta^ .
>. ir stengėsi išauginti blaivų raudojo bemaž kasdien. Bė
ar eina į vandenį našūs laukai,
Vlcė-Plrmlnllika '— F. ZilecklenS,
450 E. Seventh St, So. Boston, Mtati
dien mušti žmoną, vaikus. •
448 Cambridge St, Cambridge, Mam Vice-pirtn. — Povilas Žirolls,
dorą žmogų.
ar srovę pasiekia laukų margas plotas, .
dos, vargai spaudė nelaimin
Prot HaStininkfi — Ona Slaurien^,
554 E. Flfth St, So. Boston, M*«fc *
Kartą, kada visi miegojo,
443 E. 7-th St, So. Boeton, Mum.
Protokplų RaštAdolfas NayįdBtat
Turėdamas 25 metus Vo guosius. Tik Vorui tas vis
ar krūmus, vingiuojančius vis tų matai, ■—
Tetephone Soath Boeton 8422-B.
2t4 BOlton St, Šo. Boston, tart*,' Jf
Voras staiga pamišo. Kauk
Fln.
Baltininką
—
Marijona
Markonlut#,
Finansų
Rašt — Juozapas Vlntftittiii
vis kupina širdžiai brangiausio gražumo,
ras vedė. Žmonos tėvas su kas buvo tolima, nes bute
450 E. Seventh St., So. Boston^ Mu*
" 664 E. Elghth St, So. Boston, Mani.
damas nežmonišku balsu,
IMinlnkB — Ona Stanlnlintc,
Kasierius — Andrius Zalledkat. ■ ?
vis jauti lyg dvasioje augant sparnus;
tiko išleisti savo dukterį, jei liukas visuomet įstengdavo
_10S Vert 6-th .8L, So. Boston, Mana
702 E. Flfth St, So. Boston, MM* ;pagriebė nuo stalo butelį ir
Tvarkdarį — Ona Mlzglrtietig,
Maršalka — Kazimieras Mikaflloitat^
lyg žydint gėlėms ryškiaspalvėms jaunumo,
jisai prisieks nebeimti deg jį nuraminti. Gėrimui rei
1512 Colnmbia Rd., So. Bostofl, Mana
906 E. Broadway, So. Boston, Miįį
smogė savo žmonai į galvą.
>
Kasos Globėja — E. JanuSonienė,
Draugija D. L. K. Keistumo teita 18
tinės nė į burną. Voras ne kėjo pinigų, o jų jau pama
kai sunku nupiešti, kaip Vaizdą jausmus!.,
Bonka sudužo į smulkiau
1426 Golumbia Rd., 80. Boston, Mass.
neslnius susirinkimus kas knt&M
O "būre pilkutė, išdygus iš lauko,
tik kad prisiekė negerti, bet žu pradėjo pritrūkdinti. Jų
Drangija savo susirinkimus laiko kaa
dėldienĮ kiekvieno mtoeslo' LĮrtUvti
sius gabalėlius. Nelaimin
antra tttarftinką kiekvieno mBbėsld,
Svetainėj kampas E Ir Bllver taR
už vingių nematomo laivo tamsaus,
dargi pasižadėjo ir namuose pritrūkęs, stvėrėsi Voras
7:30 vai. vakare, pobalnytinSj sve
So. Boston, Mass., 1-mą yalaudgta
gosios veidas apsipylė krau
pietų- Ateidami štilveškife dtataj
tainėj.
i '
svajonėje taip, kaip gulbelė beplauko —
jos nelaikyti. Ir taip per iš pardavinėt baldus ir kitus
Visai* draagfjoa TOlkalatt krelpkitts
nauju nariu 80 savim pple dratųpjfi
ju. Vaikų cypimo ir Voro
B8S pfotpkpli} raitipinke.
FtaUbtL
atrodo, kaip ženklas jau tikslo ąrtąus...
tisus 14 metų vargas nedrįso daiktus. Neilgam užteko ir
kaukimo pažadinti subėgo
O, vasara, vasara! Puikus Nevėži,
pažvelgti į šito blaivaus ir jų, ir juos prarijo degtinė.
kaimynai. Pašaukė daktarą,
išpuošęs gamtos dovanomis krantus —
> darbštaus žmogelio pastogę. Porai mėnesių praėjus, kuk
(policiją, bet nelaimingajai
kaip
feĮyąs tavyje, taip dvasioje rėžį Vienok ir laimė neamžina. ' lus kadaise laimingos šeimos
) padėti.
au
niek
- rfeiyįrtn , i kokiai
SkJUEGIP
7Yw?T
■Pasš^'
-rbns laii
y v
j. gimimo ienąžriiohasii tai biaurią, purviną landy-I
krisi prie savęs vaikus, tyliu
vaikais paruošė jam dovaną. nę. - Susmukusi po vargo I
balsu pratarė jiems savoj
Šviesiame ir kukliai įreng našta motina neįstenge pri
paskutinius žodžius:
PO EKONOMINĖS KONFERENCIJOS-KAS TOLIAU
tame kambarėlyj stovėjo pa žiūrėti tinkamai savo vaikų.
Toj vietoj, kilt buvo pirmasai piknikas r
— Neverkit manęs, vaike-1
rengti pusryčiai. Vaikai pa 'Nelaimingieji pamiršo ir
PRIE NEW POND EŽERO ||
Ii ai... Dovanokit man... L
žadino tėvą linksmais klyks- juoką ir žaislus: jie badavo.
Dėl to tai, — visi be išimties
Yra ten laivelių išsivažinėti ir ruimi svetainė pasįžmo
Dovanokit tėvui... Neapleis Amerikos lietuvių spauda teikė- nys,
•
1
•
.■
• mais ir džiūgavimais.
Motina neišlaikė tokio bai
si plačiai ir simpatingai painfor biznio ir profesiją žmonės turėtų nėti. Kad-bus .tenai valgių, gėrimų, sporto pramogų
kit jo. Jis nelaimingas ir
— Šiandien linksmiausia saus gyvenimo. Didžiausio
muoti visuomenę apie buvusią bir patys savo iniciatyva susijungti į
jam reikalinga pagalba... | želio mėnesy Ne\f York’e pirmąją vietos Vaizbos Butus. Dėl to tai, šokių įvairenybių, apie tai netenka kalbėti, nes tie dalyfai
diena mano gyvenime,—ta nusiminimo valandoj ir ji
t
Mus pražudė degtinė. Jinai Am. Liet. Ekonominę Konferenci — tam tikro stato vietos V. Butai visuomet piknikuose paruošiamu Pelnas skiriamas naojol
rė Voras,—jau aš išgyvenau nai su pasibiaurėjimu pa
Į visų mūsų nelaimių šalti ją. Yra natūralų, kad visuomenė turėtų susijungti per savo suva tvoros įsikūrimui. Tad nuoširdžiai kviečiame visus Noi
40 metų; dabar jau mums mėgino viską raminančiųnorėtu žinoti kas ir kaip manoma žiavimus ir įsteigti skaitlingas ir woodo ir apylinkių*Lietuvius ir Lietuvaites atsilankytH j
nis...
Negerkit
degtinės,!
laikas ir atsilsėti, laikas nu-’ nuodų — degtinės, ir ši pa
daryti toliau.
galingas Am. lietuvių ekonominio
vaikeliai. Pažadėkit, paža
KELRODIS. Pervažiavus Norwoodą cementiniu keliu, reikta »i
j pobūdžio organizacijas pavydale:
stot dirbus taip sunkiai, darė savo. Tėvų pėdomis pa
Ek. Konferencijos sudarytasai
sukti po kairei į Wilson St. Davažiavus iki Aliuko farmai, griNai
kaip kad dirbome iki šiol. sekė ir badaują vaikai, tik dėkit man jos negerti... Ne Ekonominis Centras, kuris pasi :New York’o Štato Vaizbos Buto; pasukti po kairei Vž kokios pusės mylios bus nurodyta pikniko risti
kelkit savo motinos... Likit ėmė į savo rankas Konferencijoje Illinois Št. V. B., Massachusetts ________________________ -_______________ ;_____ ' ~■'___________________ ; -- {-g
Aš dar pereitą mėnesį pir degtinė įstengė nuramint jų
Št. V. B., Pennsylvania Št. V. B.,
iškeltų minčių realizavimą ir toli
kau loterijos bilietą ir tikiu, kančias. Jaunesnioji dukre- laimingi... Negerkit...
Connecticut Št. V. B., New Jersey
Ant sustingusio motinos mesnį vadovavimą Am. liet, eko- Št. V. B., Maryland Št. V. B., Ohio
kad laimė mūsų neaplenks. llč neišlaikė tokio baisaus
I neminei organizuotei, reikia tikė
kūno
vkikas
papasakojo,
Tie Voro, žodžiai sukėlė gyvenimo. Bado marinama,
tis, savo laiku patieks platesnį pra- Št. V. B., Michigan Št. V. B., WisGERA PROGA APSIGAR8INTI KRUTAMUOSE
dar didesnį linksmumą susi degtinės nuodijama jinai kaip tas viskas atsitiko. Vel | nešimą spaudai visuomenės susido- vonsin Št. V. B. ir taip toliau.
PAVEIKSLUOSE
'
tui klausinėjo Voro. Jis ve- Imėjimui patenkinti.
Tokie Vaizbos Butai bus akty
rinkusiųjų tarpe.
Į džiū vo ir nyko, kaip dalgio
Idžiojo aplink aptemusiomis I Prekybos srityje pastebimas vas parodymas lietuvių elemento Rinksime apgarsinimus ir įdėsime į filmas, nes mea ncuĮ
— O dabar, — sušuko ji I pakirsta gėlelė. Niekas jos
pajėgumo ir kultūringumo. Kolei
kiek didesnis judrumas ir
ilgo pradėsime važinėti su krutamais paveikslais if
sai — dėl Šios dienos nenu- negydė, nes netgi juodai akimis ir mušdamasis į krū- Iroent
inūsų profesionalai ir biznismenai
Lietuvos
produktais
susidomėjiTa#
Itinę tik rėkė:
sime jūsų apgarsinimus po visas kolonijas.
• sidėčiau gal ištraukdamas duonai nebuvo pinigų.
Imas. Ekon. Centras darysiąs pa bus neorganizuoti, tol komercinėse
I — Dega, dega, dega!..
stangą ir turizmo srityje. Tai y- sferbse nei savo mieste ir ypač sa
nors vieną stikliuką degti
Gerai Žinomas Bostono Lietuvis
Toks gyvenimas galutinai
Voras pasimirė pamišėlių]Ira loginga, nes turizmas yra svąr- vo štate neturės jokios reikšmės.
nės!
’ • mH8
j privedė prie didžiausio skur-|I namuos.
jbus veiksnys ekonomikoje. Ek. Gi susispietus į Vaizbos Butus
<
JONAS
URBONAS
Žmona išbalo, jos širdis
I Centras gali sulošti nemenką rolę, (Chamber of Commerce), lietuviai
do. Ir atėjb diena, kada,
O
vaikai
?
Miestuose
tam

’
. ir jo draugas
. sudrebėjo, bet tuojau nusi
sujungs savo neskaitlingas profe
v
kadaise viena laimingiausių piose ir biauriose landynėse I kad keliauninkų srovė plauktų jū- sines ir biznio pajėgas į vieną kū
I ros keliu tiesiog | Klaipėdą.
ramino. Juk vienas mažas
j šeimynų, o dabar apdrisku-j(daug knibžda sutvėrimų, ku
FRANAS ŠERNIUS : £.*•'$
ną, galės atsistoti ant lygios papė
;<
degtinės stikliukas negalės
I Statymo ir skolinimo bendrovės
dės su kitų tautų panašiomis or
si alkana, buvo priversta ei lne nešioja žmogaus vardų.
I (Building ąnd Loan Ass’ns) datigi privesti prie kokios nors
ganizacijomis,
ir galės naudotis vi JUŠ2Š2KSSB
ti į gatvę ir prašyti išmal [Ar ne tenai" tik prisiglaudė I gely lietuvių kolonijų turi gero
nelaimės, —• galvojo jinai.
somis biznio ir socialėmis progo
MCIFIC HEALTH OBE 1
’ -'J
dos.
I pasisekimo. Bet yra daug lietuvišir
jie,
laimingos
kadaise
šeimis. kurios juk ir lietuviams pri
«
Ir Voras išgėrė, ir tik
Lmos, nelaimingi likučiai. | kų kolonijų, kame tų bendrovių guli lygiai kaip ir kitiems.
vieną stikliuką. Bet po to Metai bėgp. Gaili gale pri
Į nėra, o galėtų būti, čia Ek. Cen
Pradėjimas šio minerališko
pasidarė jam kodėl tai nera siartino diena, kurioj turėjo [Kaip žiaurus, baisus liki- tras galėtų rasti būdo tokiame rei So Jet us do it
■ šaltinio suteikė namuose steb^- -,
kale patarnauti, — patarimais ar- ’ Lietuvos Genėralinis Konsulatas
mu. Ūpas pagedo. Ir diena įvykti loterijos traukirųasį I mas.
■ tinus rezultatus pagydyme
“Vilniaus Rytojus” | a net imtis iniciatyvos per ata- ’
.;
kurios bilietą turėjo ir Vo-Į
pradėta
tokioj
linksmoj
nuoA >’*
tinkamo štato Vaizbos Butą.
j
i : * .
■ matizmo, Gaso, skausmų ridutaikoj pasibaigė nekaip. Ry iiis. Jo bilietas išlošė. Jis.
Šiandien inteligentą tarpa yra tik
■ riuose, Diabetes, Eczma, NeuriVaizbos Butai, veikdami savo
gerai matė, kad lape, kur
tojaus
dieną
Voras
pasikėlė
viena
nuomonė
I tis ir daug kitų ligų. Healtti i
■.
.. .. .
štato ribose, kai suneštų krūvon įP
AM
AUJU
VADOVĖLIS
■
) nuliūdęs,,
susimąstęs.
buvo
išspausdinti
išloštųjų
Ji
A*
i Ore nėra vaistai bet tyras gaflfc* ^
1 vairius reikalus, liečiančius ekono
•
"
kankino sąžinė už duotosios] bilietų numeriai, buvo ir jo
“
ŽIDINYS
”
__________
B
tiškus mineralas. SutaSytMI-i
minį gyvenimą lietuvių kolonijų
Sudarė
ir
išleido
kun.
J.
Konce-1
. priesaikos sulaužymą.
Ra jotam tikrose vietose, — tai pasida- Prof. Dr. V. Mykolalčlo-Patlno redogo*
* Bave namuose. Parduodam* MCj
|viėįus. 1929 m. Mt. Carinei, Pa.
rytų ilgas sąrašas, klausimų, kurių jemmt llteratiiNt, mokslo, rienolMoM
mumas apleido Vorą ant viKad gavus pinigus, reikė Spausdingta Jungt. Amerikos Val
it akademiškojo rnenlHM) lliurttootat
tikslu kad pinigai grąžinami jeigu nepatenkinttt. J
išsprendime tektų Bk. Centrui sy AėneslMt tanam fra dlditaurtas,
t
suomet. Tasidare niūrūs, ne jo įteikti bilietą. Voras mestybėse. 64 pualakščių mažytė kny kiu su V. Butų valdybomis gero HmčiauMas, Idotnlandat Ir kiekvienam
Dėl' platesnių informacijų adresuokit
kalbus.
VjsaP ne * tas: žmonrartlavtnnrtam
Uogai
tlnkamtaMlaa
Mėsi jo ieškoti. Rado, bet, gutė katalikams. Skyriai: poteriai, kai pasidarbuoti visuomenės labui. Hetavtų tartai** Totai riti gutvMklREALTH ORE'CO.y 4329 Broadnay, Neto YerO
į
V gus; taip persimainė, kad
kryžiaus'keliai,
graudūs
verksmai
te
ntaltakytt
Dėl to tai, — etapą pairtos Btttų
[deja, tik vieną pusiau apde
et c. Parduoda po 10 4entų Mbar/ afea vietiniai'gali kreiptis pūs M.
vA ...
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go ir jau įvyksta susirinkimas nu
ŽMOGU8, KURS PRALOBO II deny. Tačiau šie mėginimai
džiugau. Tai garbė p. Z. Gudeliui,
NAUJA VALDYBA
sudaryti jaunimo reikalais rūpin
negalėjo būti labai sėkmingi,
SAVO KUPROS
tos kuopos raštininkui.
tis komisiją iš penkių asmenų.
Amerikos
Lietuvių
R.
K.
Fede

• *
Aišku, jei jam atsirastų pritarė
Monte Karlo, ten kur iš vi nes dar nebuvo žinomi oro ir
Apsvarsčius Federacijos vidaus
l no ntųiešę į skiepą paslėpė. Mat,
racija tikrai gali pasidžiaugti sa
jų, tai LDS. kuopa puikiai gyvuo
reikalus ir tolimesnę darbuotę nu so pasaulio susivažiuoja kor vandens spaudimo dėsniai.
I bijojo, kad vėl nevežtų .ant salos
tų. Bet yra ir apsileidėlių. Ar ne vo XX kongreso pavykimth Pa tarta Gruodžio ir Sausio mėnesiais'
\ komunistiškai gyventi.
Herodotas, graikų istorijos
apsileidimas, jei p. pirmininkas J. daryta daug gražių ir naudingų rengti “Katalikiškos Akcijos” sa tų ir ruletės (laimės, ratas
kolonijoje nauji namai
pasakoja,
kad
lakedęJų atvykęs žydelis kalbėjo, bet A. per du metu nešaukė susirinki nutarimų, priimtą keletas svar vaites, tuo reikalu prašyti Lietu paskirstytas į 36 numerius, tėvas,
---------------- , r
----------------------------------------------------------------,
Oa kaip grybai po lietaus. Gebiais
klausimais
rezoliucijų.
Kad
.
v__
ne apie bedarbę, nes matė, kad Dė mo.
voje gyvenančių Federacijos sti- kurį besukant išlošiama ar TOOnietis Skylias panėręs
įfe 4 d. gaisras padarė daug
dės klausosi. Taip ir baigėsi
Linkiu, kad LDS. 69 kuopelė at genaus sektūs darbuotis lietuviš pendijantų literatinės paramos.
pralošiamą) lošikai, neseniai r'ose ir iškilęs tik po geros val
lĮą ir nuostolių, bet kai kas ir
vii-
“žvirblių” piknikas.
sigaivintų ir išrinktų valdybą,'ku koje katalikiškoje dirvoj^ padary
T
j
..
.
Daryti žygių iškolektavimui
BOgiasi, nes pasistatys namus
jūrų gilumoj
nuplauSvečias ri noriai pasidarbuotų organizaci tą keletas konstitucijoje-pakeiti nors tam tikros dalies duotosios mirė kupriukas, kuris paliko andos,
. .................
”
mų.
Paskaityta
du
labai
rūpestin

įg-gražesnius negu, kad buvo.
jai
paskolos iš tų profesijonalų Fede- savo įpėdiųiams apie milijo kęs kelis kilometrus. Jis pa
gai
paruoštu
referatu:
“
Vytautas
••
\ e•
Aš pageidauju, kad valdybe
tuo, kad išėmė
racijos stipendijantų, kurie jau ną frankų (250 tūkst. litų); sižymėjo
&mcūzai jau pradėjo atstatyti
Didysis
”
p.
Leonardo*
Šimučio
paskelbtų kuopos valdybos vardus
Ibafeyčią.
kelintas metas savarankiškai gy Šitą savo nemažą turtą ku daug aukso ir sidabro iš pa
organe, kaip-- kuopa finanRiniai “Draugo” redaktoriaus referatas vena, kad tais grąžintais pinigais
priukas uždirbo labąi ypatin skendusių persų laivų. Ir da
ir “Katalikiškoji, Akcija” gerb.
Raudonasis Kryžius duoda fistovi.
sušelpti kitus neturtingus mokslei
Kun. J. Amboto sulauktuvės
iriBę pagalbą tiems, kurie atsigu būdu. Būtent, visi loši bartiniais laikais perlų gau
Nors aš dabar gyvenu toliau kun. Jono Balkono referatas.
vius.
■ ’
_
Atsilankiusių
atstovų
gausinguNėra
kunigui
didesnio
džiaugs

ĮjT Daug kas gauna net po du
nuo šios kolonijos (Clevelande),
Naujai išrinktoji valdyba pasi kai yra labai prietaringi. Y- dytojai yra labai geri narai,
mo ir aukštesnio užmokesčio už jo l»et džiaugiuos, kad pradedate mu taipgi galima pasididžiuoti ku
Katančiu dolerių. Nors daug naskirsto pareigomis sekamai: Kun. pač tikimasi tikrai išlošti, jei taip kad galimas daiktas,
darbą kaip prisirišimas ir meilė tų veikti, nes ir aš skaitausi 69 kp. rių buvo apie 120 iš septynių at
Jonas Ambotas kaipo seniausis vi
t stato, bet vietiniai darbininkai
paliesi žmogaus kuprą. Ži kad Herodotas pasakoja tei
skirų valstijų: Massachusetts,
žmonių, kurių tarpe jisai darbuo- narys.
suomenininkas ir “Kunigų Vieny-,
&o mažai gauna, nes kontrak- j$isi. Šitokio džiaugsmo susilaukė
Connecticut, Illinois, Pennsylvanodamas šitą lošikų prietarą, sybę. Senovės graikams jau
Linkiu gerų pasekmių LDS. 69
bes” pirmininkas jam susirinkime
$ai atsiveža darbininkų iš kitur. gerb. klebonas kun. J. Ambotas
nia, New Jersey, Maryland, New
*’
kp. organizatoriams, valdybai ir
nesant vienbalsiai aprenkamas kupriukas atsistodavo netoli buvo žinomi kai kurie papra
York ir Wisconsin.
Sashua “kadmilai” uždarytis ir rugpiūčio 24 d. lygiai pusiau pen nariams.
.
\
Dvasios Vadu.
įėjimo į lošimų namą ir leis sti aparatai, su kuriais ga
Nau jon valdybon išrinkti: Kun.
rbminkai paleisti “atostogau- kių, kada kun. Ambotas įėjo para
J. A Tulauskas
Pirmininkas Kun. Ignas Albavi davo kiekvienam už tam tik
lima buvo išbūti ilgesnį laiką
Jonas Balkūnas, Kazys Krušins
pijos. mokyklos -svetainėn, muzika
čius, 717 W. 18th Street, Chicago,
a Daug žmonių be darbo.
<
kas, Kun. Ignas'Albavičius, Leo
rą atlyginimą paliesti savo vandeny. Aristotelis pasako
sugrojo, parapijonų linksmos akys
►•'i
III. >
nardas Šimuti8, Kun. Norbertas
U>S. 65 kp. susirinkimas , sužiuro į brangų asmenį ir rankų
Vice-Ptrmininkai: Leonardas Ši .kuprą. Dėka lošikų prieta ja apie vieną tokį aparatą,
Pakalnis,' Juozas Mačiulis, Kun.
plojimai
nulydėjo,
jį
prirengtam
EČugp. 3 d. įvyko LDS. 65 kp.
mutis, 2334 So. Oakley Avenue, ringumui biznis ėjo labai ge panašų į dramblio snapą, ku
Jonas Ambotas, Kun. Pijus LekeBrinkimas. Nutarta rengti išva- vieton užustalėm Pasižiūrėjęs puChicago, III.; Kun. Jonas Švagž rai.
Gražus pelnas.
riuo naras galėdavo kvėpuo
šis, Kun. Jonas Švagždys, kandi
ivimą. Jeigu bus galima tai rug- blikon matai kelioliką eilių stalij
dys, 20 Webster St., Brockton.
valgymais apstatytų ir gyvomis
Šv. Kazimiero parapijos metinė datais likoJurgis Tumasonis,
Kupriukas, atsinešęs kėdę ti vandeny. Leonardo de
Mass.; Kun. Juozas A. Karalius,
gėlėmis papuoštų. Kokie penki gegužinė įvykoUO dieną rugpiūčio, Kun. H. J. Vaičiūnas, Kun. Juo
Vinči aprašo panašios rūšies
prie kuopos prisirašė du nauji šimtai žmonių čia susirinko pa Maironio Parke. Ryte dangus bu zas A. Karalius, Kun. L. Drauge 129 So. Jardin St., Shenandoah, ir įsitaisęs didelį skėtį nuo
Pa.; Kūn. Jonas Balkūnas, 213 So. lietaus ir saulės, sėdėjo, išti aparatą, kuriuo naudojosi
riri; J. Tamulionis, buvęs var- gerbti ir pasidžiaugti savo mylimo vo apsiniaukę8,-bet po pietų tapo lis, Kun. Dr. Jonas Navickas
Fourth St., Brooklyn, N. Y.
nininkas ir Juozas Skirkevičius. klebono sugrįžimu iš Lietuvos. .giedra.
somis dienomis, o lošikai čiu Indijos vandenyse perlų žve
Žmonių minios pradėjo
Naujos Valdybos Posėdis
Iždininkas: Kun. Norbertas Pa
iuytfa geri veikėjai ir kuopai di- Sumanių šeimininkių skanūs val rinktis iš visų apylinkių. Lietuvių
Tokiu jai. Tai esanti odinė dūda,
kalnis, 207 York St., Brooklyn, N. pinėjo jam kuprą.
Rugpiūčio
22
d.
užsibaigus
kon

tė šauda turėti tokius narius.
giai ir gėrimai, gražios dainos ir lienas, vadovaujant vtirg. J. Že
Y. '
'
•
. būdu per daug metų jis su kurios vienas galas yra už
gresui naujai išrinktoji Centro
muzika,
prakalbos
ir
linkėjimai
—
maičiui?
linksmino
publiką.
Prie
<Farapijos išvažiavimas.
Sekretorius: Kazys Krušinskas, rinko apie milijoną frankų; maunamas narui ant galvos,
Valdyba pas geri).'kun. J. Balkūvisa sakyte sakė: sveikas mūsų to klebonas kun. A Petraitis, kun.
180
Hale Avenue, Brooklyn, N. Y.
Rugpiūčio 17 d. įvyko šv. Kaziną klebonijoj, Brooklyn’e padarė
nusipirko namus, bet savo o antras — plaukioja van
mylimas ganytojau.
J. Bakanas, kun. S. Stonis, para
Revizijos Komisija: Kun. Pijus
ęrb parapijos išvažiavimas. Būsavo posėdį,' dalyvauja: Kun. Ig
Tik dens paviršiuj. 1535 nu
Galop prabilo pats kun. Ambo pijos kolektoriai ir draugijų nariai nas Albavičius, Kūn. Jonas Balkū Lekešis, 259 No. Fi'fth St., Brook keisto amato nemetė.
daųg geriau pavykęs jei būtų
tas. Savo kuklioj nuoširdžioj kal gražiai darbavosi. Geros valios pa- nas, Kun. Norbertas Pakalnis^ lyn, N. Y.; Juozas P. Mdčiulis-,'35 dabar, jam mirus, pasklido Franeesco de Marehi sugal
mybė ir sutarimas.
rapijonys aukojo įvairius daiktus,
boj jisai atpasakojo įspūdžius iš
Kun. Jonas Švagždys, Kun. Pijus Elderts Lane, Woodhaven, L. I., gandas esą jis kupros visai vojo nardomąjį aparatą pa
i-, r
Naujas kunigas
kurie
tapo
leista
išlaimėjimui.
Ge

tolimos kelionės poi Afirką, Italiją
Lekešis, Leonardas Šimutis, Juo N. Y. • , '
į
neturėjęs, o nešiodavęs ant kelti romėnų imperatorių
gužinė
parapijai
davė
apie
$500.
Patapijonys sužinoję, kad mūsų ir Vokietiją. Ilgiausia sustojo ties
Jaunimo
Reikalais
Rūpintis
Ko

zas Mačiulis,. Kazys Krušinskas ir
laivams Nemi ežere, bet be
misija : Kun. Dr. Jonas Navickas, nugaros dirbtiną kuprą.
sijonas -pasiėmė pagelbininku ai- •nūsų tėvyne Lietuva. Jos geru Nors čia bedarbė, bet mūsų parapi- keletas svečių.
jokio pasisekimo. 1538 m. du
jonys uoliai remia parapijos reika
jkunigą pradėjo dar labiau ne mai ir jos dabartiniai — žinoma —
Norint praplėsti lietuvių katali Mąrian Hills College, Hinsdalej
Ar
tas
tiesa
—
nežinia,
nes
';
graikai rodė nardomąjį apa
tekti, nes šioje parapijoje ir vie- laikiniai varžymai matyt yra arti las.
kiškos akcijos veikimą ir tūrėti re- III.; Kun. H. J. Vaičiūnas, 1515
patikrinimui
reikėtų
atkasti
Labdarių darbuotė.
jnYuhigui\sunku palaikyti pa- tokio tėvynainio širdies, kokiu yra
prezentaciją'Fe^aeijos valdyboj So. 50-th Avenue, Cicero, HĮ.'; Kun.
ratą Ispanijoj, netoli Toledo
lavoną, o. šitai daryti niekas
Juozas A Karalius, 129 So. JĮardin
piM.ypač šiais bedarbi laikais. kup. Ambotas.
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Ipre trys savaitės atgal' mūsų
Šėrikai buvo pasikvietę žydė' 25*'

jiems “ištlumočyti” bolševiz. Policija sužinojus nuvyko į jų
į

ų lyderiai pamatę Dė-

į

Balkūnas, 213 So. 4th St., Brook
įteikė, čekutį kurio turinį sužinos bus 20 dieną rugsėjo. Kaip drau ra rezoliucija ir Va^ečia gerb,
Juozą Karalių “Kunigų Vie lyn, N. Y.; Leonardas P. Šimutis,
1
bankas, kada jį keis pinigais. Gale gijos, taip ir visa Woreesterio lie- kun.
” sekretorių į Federacijos 2334 So. Oakley Avė, Chicago, UI.
'
viso salė sugiedojo Lietuvos him tuvių visuomenė prašoma prie nybės
Kazys J. Krušinskas, _
ną. O paskui kuris galėjo ir mo viršminėtos dienos prisidėti, nes valdybą
Federacijos Sekr.
Suprasdami jaunimo organiza
kėjo, tas šoko polkutes ir kitokius tik jūsų pagelba priklauso pasise
180
Hale
Avenue
šokius, o kuris nešoko tai graudi kimas. Mūsų mieste yra daug ge vimo ir auklėjimo- svarbą, valdyba
valdybos Brooklyn, N. Y.
nosi, nes ištikro buvo labai links rai pasiturinčių lietuvių, kurie tu nutaria prie Federacijos
z į.
ma ir smagu. Vakarienėje dalyva- ri nuosavybes, automobilius. Bet •
iš jų daug, kurie nustojo, tų nuo
savybių, kaip tai, iš priežasties li
gos arba nedarbo. Jie šiandie rei
tas kun. A. Šmulkštys.------ĮVYKSTA DARBO DIENOJ (LABOR DAY)
<
Koresp. kalauja jūsų pagelbos, ypač šiame
San Souci Parke, Wilkes-Barre, Pa.
nedarbo laike jų skaičius pasidvigubino. Kiekvieno lietuvio yra
šventa pareiga prie šelpimo darbo
Jau keliolika metų iš eilės Wyo- k. vertėtų išnaudot savo atostogas
prisidėti Rinkite aukas ir patys ming Valley lietuviai rengia meti ir šiaip tinkamą progą atlankant
.aukokite, o tuo atliksim'e ^Ažų nę šventę — Lietuvių Dieną.
savo gimines ir pažystamus ;— at
krikščionišką darbą. Kiekvienas
vykt
į Wyoming Valley Lietuvių
Šiemet Lietuvių Diena bus rug
baitas pinigėlis nuramins vargšą. sėjo (September) -1 d. — Darbo Dienos iškilmes. Čia sykiu paūgi
T.-en griaus duoti, negu prašyti. Dienoje (Labor Day) San Souci te, čia sueisite dzūkus, kapsus; kirLabdarių susirinkimai garsina Parke, Wilkes-Barre, Pa.
vininkus, zanavykus, “zanemunmi abejose bažnyčiose. Prašome
Pelnas Nukryžiuoto Jėzaus sese čikus,” žemaičius ir visus kitus
ateiti ir sykiu darbuotis.
rį vedamam nažlaitynui, Elm- plačios lietuviškos giminės ainius.

METINIS

ĮVAŽIAVIMAS
B

WATERBURY, CONIT.

•J v

Audra pridarė daug
nuostolių
/

LAWRENCE, MASS. ‘
h
i,

Rugpiūčio 23 d. šioje kolonijoje
siautė baisi audra su lietųjų. Daug
medžių aplaužė ir apdraskyta na
mų. Nuostolių daug.

WORGESTER, MASS.

t

y'

“Darb.” No. 65 aprašyme apie
išvykusius jaunuolius į Tėvų Ma
rijonų Kolegiją įvyko klaida. Ne
M. Kazlauskas įstojo į broliukus,
bet M. Matlauskas.

Šio išvažiavimo programas bus gana įvairus. Kaip
Storų vyrų ir storų moterų lenktyhės.

finų ir vaikinų,

berniuku

ir

Taipgi jaunų

mergaičių

lenktynės,

^ko Čiulpimas, kiaušinio nešimas šaukšte, bulvių rinčeverykų lenktynės ir daug kitokių.

į

^anktynes gaus dovanas,

bs

žodžiu,

IŠRENDAVOJIMUI

A

Laimėju-

• <

it įvairus.

ffifv "** •

t

jrtMe pelno Šio išvažiavimo Laiorenco parapijai, o

“Darbininkui” ui prielankumą blaivybės idė-
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•KAIP ŽMONfiS IŠMOKO
NARDYTI
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LDS. Kuopi) Susirinkimai
-

•

PHILADELPHIA, PA.

■

-

*5

P

■

NASHUA N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 7, tuoj po pas
kutinių taišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes
yra keletą svarbių sumanymų.
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organizacijos.

•Z

■ •_ *5

■f'.

>

i

1

SAINT CLAIR, PA
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 7, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj.
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
užsimokėti mėnesines mokestis ir
naujų narių atsivesti prirašyti.

y;
> -

7-

Valdote
i

WORCE8TER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas įvyks rugsėjo 7, Aušros Vartų parupijos salėj, tuojaus po sumos. .
Visi nariai prašomi pribūti, nes
. BRię®TOM, MASS. .
LDS..22 kp susirinkimas įvyks turime svarbių reikalų.
Kviečia Valdyte W
penktadieny, rugsėjo 5, 7:30 vai.
.
<■
—
>
.....
*..■
.
.vi
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lineolrt
St Ateikite viri. .
Valdyte
MONOLLO,MAR8.
———————
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
rugsėjo 2 d., iv. Roko svetainėje.
0LIV1LAND, ORIO
* Rugsėjo 10 čL, 8 vai. vakare, Viri nariai prašomi ateiti į iį susi
Lietufių Salėj įvyks IM 81 kp rinkimą'ir ūHmoHti aetei
traukta*
*'

*

•

____ t

*

*

X

J.- • *

1
1

Valdyte
I
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Kas pirmas yra išradęs
nardomąjį aparatą — tikru
DĖL OFISO
žinių nėra. Jau senuose raš
prašome kreiptis dėl visų informa
tuose yra minimi mėginimai- rijų “Darbininko” Administrad
ilgiau išbūti pasinėrus van- jon.

'

rius patarnauja. Dėl platės*
įtriras ūpai šokt, kad net grindys
nių infon rijų kreipkitės į
irebės.
$ '
kolonijų ir rajonų lietu* *<Darhmii )” AdminiatrariattąkatoNeiriį
' -'V'»•

visus kviečiame šiame išvažiavime daly*
•U

l

f

KAMBARIAI

Bus kalbos, žaidimai. įvairios
•ungtynės. Parke yra didelė, pui “Darbinmko” name 5 arte
ri salė-šokiams, kur laukų vėjelis
įtvėdina kiekvieną šokėją.' Lietu 7 gražūs dideli ir šviesūs
viškos polkos, valeai, klumpakojai kambariai. Yra elektra, gsr kiti mėgiamiausi šokiai. Raus Baą maudynės,
skalbynės,
ykite batus kuo storiausiom “akū* duodama šiluma ir janito•om” ir “padkavotn.” Čia visiems

bus

programas

lb. buvo nuolat tobulinami,
kol pasiekė šių laikų pavida
lo. Tačiau ir dabar ne tik na
rai, bet ir povandeniniai lai
vai negali nusileisti giliau
kaip 150 metrų dėl per dide
“M. R.”
lio vandens spaudimo.

Visos ir visi į Wyoming Valley
~LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks
Lietuviu Dienos Komitetas šį Lietuvių Dienos iškilmes!
penktadieny, rugsėjo 5, 7:30 vai.
pavasarį minėtam nažlaitynui per
Spaudos Komisija
vakare, mokyklos kambary. Atei
davė $17,000.09. Tai pelnas susi
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
daręs iš Lietuvių ^Dienų pramogų NAUJAS ŠVENTO KAZIMIERO
kėti duokles.
. Valdyba
į-engtųjpcr 16 meto. - Tat tikslas
DRAUGUOS ĮGALIOTINIO
Lietuvių Dienos yw labai kilnus—
ADRESAS
KASTOM, PA
šeipt lietuvius našlaičius ir pavar
Turiu garbės pranešti gerb. vi
LDS. 40 kuopos susirinkimas įgelius. Našlaityne^vireininku yra suomenei, kad nuo rugpiūčio 15 d.
vvks
rugsėjo 7 d., tuoj po sumos
Scrantono
deoeerijos
vyskupo apsigyvenau kai kuriam laikui St.
šv. Mykolo parapijos svetainėj.
O’Reilly paskirtas Kun. J. Miliaus Ciair, Pa. Todėl visais reikalais
Malonėkit visi nariai atsilankyti
kas, Duryea, Pa., lietuvių pampi- maloniai prašau kreiptis šiuo ad
ir mėnesines mokestis užsimokėti.
jos klebonas.
resu; ReV. S. Stonis, St. Casimir’s
■ *
M. Songaila
• šių metų Lietuvių Dienos pro Church, P. O. Box 383, St Ciair,
grama bus įdomi ir įvairi. Daly Pa.
ELIZABETH, N. J.
vaus net 4-rių didžiulių parapijų
Kun. S. Stonis,
LDS.
16 kp. susirinkimas įvyks
chorai, kaip tai: VUkes-Barre, Pa.
Šv. Kazimiero Dr-jos Įgaliotinis
trečiadieny, rugsėjo 3d., 7 vaL
vedamas muz. J. Stulgaičio, PlyAmerikoje
vakare,
bažnytinėje svetainėje.
mouth’o vedamas muz. p.(J. KaraNariai kviečiami gausiai ateiti ir
šausko, Luzeme vedamas muz. J.
atsivesti savo draugus (es) prira
Varaičio, ir Pittston’o vedamas
šyti.
Valdyte
muz. J. Kudirkos.
‘v

’T

ipiučio-Aug. 31,1930
PALANGOJE

,

Ar padėjo kupra lošikams,
tur būti niekas negali įrody
ti. bet kad pačiam kupriukui
ji padėjo — šitai visiems aiš
ku.

Reporteris hurst. Pa.
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Jau R ankšto mftn širdelė
Smarkiai kunkuliavo,
Nes, mat, “mėlyni karteliai,”
Kieman įvažiavo.
VARŠUVA (EJ*
boiiiik”

“Ro-j mentei.

šioinis dieno

apie

Išvogtų prekių

tė siekia daugiau kaip i

mis padarytą lenkų prekinio zlotų.

Plėšikai dar

traukinio apiplėšimą prane

Boston College High School nau
jų mokinių užsiregistravimas į
vyks rugsėjo 4~ d. 9 vai. ryte. F

VYČIAI LAIMĖJO IR
ftULAlMBld
Rugpiūčio 22 d. Boston Common
Vyčiu Baseball tymas vėl žaidė su
Jlayor Curlęy Club. Ši kartą Vy
čiai pralaimėjo 4 to 1. Metiku šį
kartą būva Klimas, kuris po .kelią
savaičių vakacijų, negalėjo taip
gteit Įsismaginti metime. Curieyiečiams laimėti pagelbėjo lietuvis
Stankevičius^ kurs seniau žaidė su
Vyčią tymu.
a
.
Nedėldiėny, rtįgpiūčiū 24 d. CoI himbus Parke Vyčiai vėl žaidė su
\ Si. Paul A. A. tymu iš Cambridge.
' Žaidimą laimėjo Vyčiai 6 to 1. Vy
čiams metiku buvo Bronius Preškinte, gaudytoju Damulevičius.
\
.
Sport.

vamuos i Maskva, m m
Nedėlioję, rugpjūčio . 31 d. Lie
tdvos Vyčių tymas vyksta į
Nashua, N. H. žaisti bolę su garsiu
Nashua’s tymu The Nashua Indepėndėfitš prie kuriu priklauso žy
mesnieji Buvusio Vyčiu tymo žai-

■’

x

Si ■

i

Tib

naudodami lėtu traukinio ėjimu, banditai užšoko ant va
gono papėdžių, atplėšų duris

■

ir ėmė mėtyti dėžes su prekė-

SMULKIOS ŽUTUTAS

l šv. Petro parapijos So. Boston, mis į-kelią, kur laukė jų benMass. pikniką nieks nesiruošia, drai> Plėšikai buvo gerai panes viri es. prairau.
..
finform}loti
ie vežamas

KETVIRTADIENY Lietuviu va
karas Bostono miesto programoje.
Programas bus išpildytas Franklin
Parke.

Kun.Vkiaūnks.e±-6roektoiiietfe

rašė

LIETUVIAI DALYVAUK
MUKTO PARODOJE

savo

draugauta

prekes. Apiplėštas buvo va-

kunigams, gonas, kuriame buvo vežama

kad pasitiktų kelionėje apie Nevtr brangūs
York. Nepadarė. Tai atsidūrė pa- •

Pereitą antradienį, parapijom bu
lėje įvyko Lietuviu Komiteto 300
m. sukaktuvėms minėti susirinki
mas. Dalyvavo įžymieji inūsų pro
fesionalai, biznieriai ir darbinin
kai.
Komiteto pirm. dr. Jakimavi
čius vedė susirinkimą. ’ Nudirta
rugsėjo 17 d. parodoje dalyvauti
ir “fiestų” parengimui ir finansų
gavimui išrinkta komisija, kuri
veiks bendrai su egzekutyviu ko
mitetu.
Plačiau apie šį susirinkimą pa
rašysiu'kitame numery.

prancūzų

kvepalai

TeL S. B. 2805-fi.': į?

.».< «... .T.a-.ui. lr an^U preciziniai rastru-

LIETUVIS

fe Š

OPTOMETRISTAS §
ISegzamlnuoJu akis
priskiriu akinius.
kreivas akis atitik
slnu Ir amblijorilir
koše (aklose) akyse sugrąžinu šviesą tinkamu laiku.
f
K

*

’

’

*

Dalykas tame.

■

‘fe

.

į’’

P. Bartke

vičius kuris gyvena Monte-

llo, Mass. turi daug darbo ir
negali

vienas

suspėti viską

So. Bostone turi didelį gra

žiu namą ir Broadway Ga-

way,

kur yra Vietos dėl 115

automobilių ir 'dirba 5 darrr>ii

bininkai. O Montelloj, Mass.

turi

darbą Lithuanlan ImpOrting kom
panijos ofise. Ji šiemet pabaigė
ankstesnę katalikišką mokyklą su
pagyrimu. Liuosomis valandomis
nuo mokyklos dirbo “Darbinin
ko” administraeijoj. “Darb.” admintetracijoj jos vietoj dirbd jos
gočiaus nuostolius.
sesutė Angelą.

Pereitą trečiadienį, rugpjūčio 20
d., M. V. Sbdalieija turėjo Išvažia
vimą, Spot Ponde. Kun. F. Norbtitas davė dovaną $5.00 laimin
gam base-ball rateliui. Žaidimas
buvo tarp Phillies ir Brownies. Pa
starieji laimėjo 4 prieš 3.

rand asi

BANDYS ATSIMOKITI
Ldbdt day, po pietų, CditthibuS
Kirke vėl įvyks Įdomus žaidimas
Vyčiu su vietos airiu tymu Vardu
South Boston Baseball Club. Jie
sykį laimėjo prieš Vyčius todėl šį
kartą Vyčiai bandys jielris Atsimo
kėti. O ta^ bus visiems indomu
P-nia Julė Paplauskienė iš Law<
pamatyti
h-ence, kleb. kun. F. Virmauskio
Sužinojęs sesutė, ačiū Dievui, jau baigia pa
sveikti. Ji dat tebėra šv. Elzbietos
ligoninėje, Brightone.

Vokiečių vyriausybė išlei

do

įsakymą,

kuriuo

krautuvė

duoti arba ant rėndos išduo

Galite pirkti namą arbą

ti.

krautuvę su

North

drau

Main

Mass.

gatvės,

lietuvių ir

apgyventoj

amerikonų
toj.

namu.’ Namai

didelės ir pla

ant

Montello,

ir peilius

šiomis dienomis iš raudondvario
išsimufino jo bosas p. S. Michelsonas Į Milton, Mass.
Jo draugai pasakoja, kad jis nebesikentęs dėl policijos padarytos
kratos
raudondvary, išvežimo
“stoto” ir nubaudimo jo partne
rio Gegužio burdingbosio Palubeckio. Žinoma, tai nemalonus įvy
kis, ir p; Michelsonas savo/'K-vy”
bandė visaip užglostyti, a po teis
mo ir visai nutylėjo.

drabužių

gi jis nutarė vieną biznį par

čios

“IŠSIMŪFIKO” Iš RAUDONy
DVARIO

kuriame

ir 6 kambariai gyventi. Tai

randasi

Sport.

namą,

gražų

vie

Monteiloj gyv^a lietu

peilių ir pa

vių ir lenkų apie 7000 ir yra

našių įrankių nešiojimų. Nu

2 lietuviai kunigai it 1 len

džiama lazdų,

matytos

bausmės

iki vienų

mėtų kalėj lino BU didelėmis
Įsakymas

pabaudomis.

iš

leistas dėl nuolatinių kruvi

kų kunigas.

Štoro didumas

50 pėdų ilgio ir 30 pėdų plo
čio.

Tinkama vieta dėl Dry

Goods and Shoe Store, arba

nų muštynių tarp fašistų ir dėl Meat Market.

•'

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

Bartkevi

čius prižada bile vieną pa

komunistų.
-— -

X

...

--------

mokyti

kaip

reikia

Dry-

Goods and Shoe Store bizni

ŠEŠTAS METINIS

vesti ir kukį tavorą pirkti,
nes turi gerą patyrimą per

23 metus būdamas tam biz✓

ny.

Tuojau

klauskite aitą

■ r-

1',-aM

n

rašykite sekančiu adresu:

MR.PETKR BABTKEVMIU8,
43 Vine Street, Mostelio, Man

UTfflJAMIAK

PATAERAVIMAS DDflU
IX NAKTĮ

D,. A. ZALETSKAS
t O VAL RYTE

SEPTEMBER 1-MĄ, 1930

’S PAVILLION
MAYNARD, MAffA
GRAŽIAUSIAI

LE1 BUS DUOTA GUBERNATORIAUS TAURE

ŠOKIAI PER
SIDABRINEI TAURES IR KITOKIOS
VISOKIUS ATLETtBl

įsą dieną

NGJ08 DOVANOS NŪS DUOTOS UZ
ATSŪYMfinMUS.

Galtoanra tt UalbamUOTOJAG

————4"vM

8?? ir 448 Cambridg* Street
. Cambridgt, Msm.

KATARAS ii
DŽIOVI

Telephone Unlvendty 8831*W.

PER DU METU
IŠMOKTI
t’LUMStNG fa* HEATiNG

P0WRR8 MEH1GAK 00,
UOOBtoaftray
TeL S. B. 4599 —MUton 6211

.J
Ęį
jh
H
%

J. L PAŠAKARMiS, O.D. g
447 Broadway, South Bostoft $

sutvarkyti ir prižiūrėti, nes

gos kuopos susirinkimas

VyčTVS. linįjnl d-***
bet Vyčiai visuomet jiems duoda
didžiausią opoziciją.. Tas padaro
žaidimą labai gyvu ir visuomet su
traukia didelę minią žmoniųNashuaieeiai sutiko Vyčiams už
Šią kelionę mokėti $25.00. Vyčių
tymas važiuos dideliu busu. Su
jais važiuos daug shdpatitatorių
žaidimo žiūrėti. Laimingos kloties.

*1

Pasi tas' netoli-Varšuvos,

ša šias smulkmenas.
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Prasideda mokslas

fe.
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bū^ką ir dorą gyvenimo nasirtą, kuris pajėgs atsispirti
?J>rieš pasauli ir įvairias pa■ gimdų audras. O kur mes gaJime tą tvirtą žemę rasti, bei
fDięvo tiesą pažinti, jei ne kajtidikiškoje mokykloje.
Todėl kiekvienas katalikų
/ vaikas privalo lankyti kataįįlikų mokyklą, nes tik ten po
priežiūra kuklių ir sąžiningi!
Ifitokytojų, jaunuolis gali pa
lošti tvirtą pamatą doram,
Bkrikšičoniškam gyvenimui.
Kiekvienas žmogus reikafcbiūja tinkamo išauklėjimo,
feet kur jį surasti jeigu ne
pBltalikiškoje
mokykloje?
t^Sfes tik dori auklėtojai gali

B® ’ ’

'/•’ ■ m

/•

ųes
noriu
taip išauklėtų vaikelių ? Di
“Trimitas” iš Lietuvos
jaunimuiš
_______________ ____
delė atsakomybė laukia to Karalienės Angelą par. klebo sieiti ir pasikalbėti ir Jumš jį per
kių tėvu, kurie be skrupulo nijoje yra atėję iš Lietuvos p. Užu- statyti.
New Yorkietis
galėdami ir neleidžia savo sieniui šių metų “Trimito” egzem
plioriai,
Neuždėtas
p.,
Užusienio
vaikelių į katalikiškas mo
kyklas. Lai susidomi toki tė So. 4 St. numeris.
NEWARK, N. J.
Sodalidjos susirinkimas
vai, nes didelė bausmė jų
Rugsėjo 2 d., 7 vai. vakare įlaukia.
Federacijos Kongresui
,vpfeaėjus
Todėl, brangūs lietuviai vyksta Karalienės Angelų par. Sodalicijos susirinkimas.
Jubiliejinis Federacijos XX-tasis
katalikai, atmykite, kad pir
Choro susirinkimas
kongresas praėjo gana gražiai.
mas principas, mes turime
Svečių buvo daug. Vakarai pavy
tik vieną sielą, antras, kad Karr Angelų par. choras laiko to. Žmonių per 3bu vakaru buvo
susirinkimus kas pirmą mėnesio
mes turime ją išganyti.
daug. Kunigų irgi buvo daug
antradienį 8 v. v. Choro repetici
Tarnaitė jos būna penktadieniais. Choristai, abiejuose vakaruose.

Pereito penktadienio New York
Sun numeryje antrame puslapyje
skaitėme labai nemalonę korespon
denciją apie Lenkijos norus ir
planus užgrobti Lietuvą ir Klai
pėdą kaipo mainomis su Vokietija
už Danzigo koridorių. Nekurie ma
nėme reikės šaukti protesto mitin
gus. Bet kiti laikraščiai ir Sun vė
liaus nekartojo tos žinios. Vieti
niai kiek aprimo.

I

Rap.

t

C. BROOKLYN, N. Y.
pilia kaip iš
Subata. Lyja
viedro. ’ Manau sau, — rytoj ra
miai sau sėdėsiu namuose. Šalta...
Einu gult sugedusiame ūpe.- Ke
liuos. • Saulutė šypsosi mano lan
u dan
gam
g-MK _
...

lio. Tai sekmadienio rytas. Rei

.J.1

J.
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VALANDOS

■

. Nuo 9—12 iŠ ryto, 2—8 vak.
Sve»tadien<ai» etultama

DR. BLADASR. VENCIUS

499 GRAND STREET

DANTISTAS
X—RAY

'i'*
ir. ?

. (pampas Union Avė.)

. • Namų Telefonas: Mlphlgan 4273

..

BBOOKĮ.YN,
N. Y.S
>. ' ‘
4 •

lį

-

———

■..... ■

> •

Telefonas: Stagg\105
Tel. Greenpoint 4428

DR.OETRIKA

DR. JOHN WALUK

'(>tnxcmį) x
• ■
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:

221 S. 4th St, Brooklyn, N. Y.

NEW YORK,N. Y.

Sukėlė neramumo

*'

x 3%

Telephone: STAGG 0706

X

žiai languose ant Times Sąuare iš
dėtos. . .

T“

•<—

C. BROOKLYN, N. Y.

įvirto- savo dvasios pjamMto. toki tėvai gali susilaukti, iš

žmogaus siela nemari.
fJTodėl iš pat mažens peikia
(Tėti ^tvirtą pamatą doram
/.gyvenimui. Visų pirma reihaa surasti kietą žemę, tai vįrą; Dievo apreikštas tiesas,
tfr tuomet ant to tvirto pama
li pastatyti tikrą krikščio-

K.

už gražų programą, skaitlingą at
silankymą ir pasirodymą, kad mes
avečius įvertiname ir gerbiame.
(Iš šv. Jurgio parapijos)
Kongreso rengime šios kolonijos
Pereitą nedėldienį išėjus, po su
katalikai parodė visiems gražų
mai, iš bažnyčios, kažkas šmakšt
pavyzdį. Vienybėje galybė.
į rankas ir . įspaudė man didelį
Sutvirtinimas
plakatą. Na, pasiėmęs jį ir skai
tau k “Pirmasis milžiniškas Šv.
Teito nugirsti, kad mūsų para
Jurgio par. piknikas įvyks rugpjū pijoj lankysis vyskupas. Tad da
čio 31. d., 1930, 2:30 po piet J. bar yra prirengiami vaikai ir su
Klaščiaus svetainėj, Maspeth, N. augusieji prie Sutvirtinimo Sakra
Y. Ah! gan linksma žinutė, sa mento. Kurie dar nedirmavoti,
kau sau. Kibą reiks ir man ten praneškite klebonui, nes paskui
nukeliauti į tą pikniką ir biskutį bus pervėlu.
pasidairyti ir sužinoti ką Centrai
Nugirdęs
Brooklyniečiąį veikia. Žemiau, ar
ba pačiame vidnryje plakato pa
stebiu labai graži: ir aiškų šv. Jur
gio par. konvpaveikslą su gerb.
Metropolitan Stamp Co. parda
klebonu J. Pakalniu ir varg. J.
Brundza sėdžiant pačiame koro vi vinėja Lietuvos pašto ir oro paš
duryje. Jie matyti linksmo*-minos to ženklus. Už paprastus pašto
ir kodėl ne? Aą ne jiem dviem gar ženklus Vytauto D. 500 metus mi
bė kad jiedu.sugebėjo surinkti ir nėti kolekcija pardavinėjama tik
sudaryti tokį gražų ir skaitlingą už 60c., oro pašto kolekcija taip
koąą ir vien tik iš Čia — augusio gi Vytauto D. 500 metus minėti
jaunimo — tai. parapijos Smetona, tik už 40 centų. Kolekcijos gra

angus skaitytojau! Ka-1 dorai išauklėti. Net ir patar- Viešose mokyklose mokslas pra
i jau atostogų laikas lė sako “Kad nieks negali sideda rugsėjo 2 d., parapijinėse
gi rugsėjo 8 d. Lietuviai siunčia
asi ir mokslo metas ar- duoti kitam to, ko. pats netu- Savo vaikus į Apreiškimo parapi
i, taigi nors trumpai ap- ri
jinę mokyklą. Laikas vaikus mo
.
z
*
•
kyklose užregistruot i-.High.
Irstykime ką reiškia katali
Kad mūsų jaunimas būtų Schools ir Kolegijos pradės kiek
kiška mokykla.
ŪSĄ.
doras būtinai reikalinga, kad vėliau.
..
.
^ Katalikišką mokyklą gali* tasai jaunimas lankytų kata
Vytauto Didžiojo Komiteto z
fine prilyginti prie gero ūki- likiškas mokyklas: nes mo
susirii&imas
nmko, kuris pasisamdo išti- kytojai visuomet daro įtaką
j£imus tarnus, kad gerai iš- į savo mokinius ir savo būdu Eilinis komiteto susirinkimas įvyks kun. N. Pakalnio bute rūgs.
(lirbtu jo dirvą ir ta dirva bei pavyzdžiu pakreipia juos 5 d. 8 vai. vakare. Šiame susirin
gąjįjįestų gerą vaisių.
į gerą pusę. Juk ir sakoma: kime aptars, kokiam reikalui pa
i XAčiū Dievui, Amerikos lie- “Žodžiai mokina, pavyzdžiai švęsti likęs visų komiteto ruoštų
pramogų, švenčių ir rinkliavų pel
įnviai katalikai pradeda vis patraukia.”
nas. Visi nariai būtinai teatsilan^labiau suprasti ir. įvertinti
.
Gal kas pasakys, kad ir ko. : katalikiško mokslo svarbą ir
Pramogos
lindžia savo yaikelius i kata- kat&likų mokyklą pabaigę
^Heu mokyklą, ir tuomi deda vaikai paklysta. Tai nėra Rugpiūčio 31 d., šv. Jurgio pa
rapijos piknikas Klaščiaus Parke
tyirtą pamatą doram, kri- joks argumentas, kurs įrody su šokiais ir dainomis. Pradžia parapijos jauniausias ir gyviau
ti!, kad katalikų mokykla yISčioniškam gyvenimui,
sias kraujas! Nors šis kuras dar
tuoj po pietų. Įžanga 50c.
ra
kalta
tame
atsitikime?
O
•jaunutis bet gan puikiai išlavintas.
^jaunystės dienos yra dėjiRugsėjo 6 d. Dexter Parke šv.
tiktai
yra
išimtis:
ir
jeigu
Šis choras po yadovyste varg. J.
nias pamato gyvenimui: dieJurgio dr-jos piknikas su šokiais.
Brundzos ketina šiame dideliame
nos budavojimo karakterio, toki vaikai būtij lankę viešas Rugpiūčio 23 d. tikietan geri. Į- piknike, išpildyti “visą eilę gražių
įdienos auklėjimo žmogaus mokyklas, tai būtų greičiaus žanga 50ec. Pradžia 2 v. p. p.
ir patrijotingų dainų bei visokių
ir sunkiaus prasikaltę ir Rugsėjo 14 d. Jaunų Vyrų pik pamarginimų.”
proto, valios, ir širdies,
į/r Kaipo išmintingas arki- pražuvę. Pavyzdžiui, mes nikas Klaščiaus Parke. Šokiai nuo Tad gerbiamieji^ tikrai sakau,
7 vai. Įžanga 50c.
kur piknikas ir choras, ten ir aš
Į taktas visu, pirma atkasa turime gydytojus, o kiek
būsiu, nes tai geriausias užtikri
^įosą žemę iki kietumos ir žmonių miršta, o jeigu jų ne Rugsėjo 28 d. Dexter Parke Vy nimas kad C. Brooklynieeiai turės
tauto D. Komitetas ruošia Vil
ipomet deda akmenis sulie- būtų ‘tada silprastume kaip niaus Vadavimo šventę. Dalyvaus tikrą ir smagų-“good-time.” Gir
damas juos su cementu, kad gydytojai yra reikalingi. Ly 9 chorai, 500 choristą, du geriausi dėdami savo.chorą dainuojant ir
savo; jaunimą žaidžiant
teįdarius tvirtą pamatą na- ginai ir su- katalikiška mo kalbėtojai. . Bus šokiai. Pradžia matydami
— ir aš nenorta būti apgautas —fmui, kad tas namas nepra-. kykla. Drąsiai galiu sakyti, tuoj po pietą. Įžanga 50c.
pasiskubinsiu & aš tenai pribūti ir
kad
be
katalikiškų
mokyklii
Federacios
Apskrities
dėtų krypti į šalį ir nesugriūkartu su jaisJįnksmintis ir daly
susirinkimas
kalėjimai dvigubai būtų pri
vauti jų tarpe. Į
gįTpdėl, jeigu toks materia- pildyti. <Tei katalikiškai au Rugpiūčio 31 d. 7 vai. vakare Girdėjau kadj šį pikniką jauni
mo pribus ir iš kitų miestų kaip
bs daiktas, kuris turės kada klėjami tiek daug paklysta, Karalienės Angelų par. salėje į- tai iš New Yorko, Maspetho, Yonvyks Federacijos Apskr. susirinki
^Uors sugriūti ir išnvkti, rei- tai ką kalbėti apie tuos, ku mas. Nariai iš visų draugijų dele kerių, Jersev City ir iš kitur. Reiš
kalauja tvirto pamato, juo rie negirdi Dievo ir Bažny guoti prašome būtinai sueiti. Bus kia bus daug gyvumo ir įvairumo.
labiau žmogus reikalauja čios įsakymų. Kokių vaisių pranešta apie praėjusį išvažiavi;
? jt>T5
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nsa kun. & P. Remeika. Atosto
gų praleido Adirondaek kalnuose
ir žuvaudamas Kanados ežeruose.
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Ą.TALIKŲ MOKYKLOS REIKŠ
ME ŽMOGAUS GYVENIME
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Z-SpindMų Diagnoza
Gazo Anestetiką

Sekmadieniais pagal susitarimą

VALANDOS!
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais
tik susitarus.

161 NORTH SIKTH STREET
BROOKLYN, N. Y.
Q*>USSMMM«mMtSWMMeSMI>tmttMUtmillUIIH<IIM»M»MMIS<|

»
'.Parapijos Piknikas

-v.

.

Ar žinaįr drauge, kad sekmadie
ny šv. Jurgio parapijos pirmutinis
ir milžiniškas piknikas Klaščiaus
salėje. Viši parapijonys,'kur> tik
jie nebūtų: Centrai Brooklyne, So.
Brooklyne, East New Yorke, Richjnond Hill, Ozone Parke, Ridgewoode, Mafihpethe, Woodhaveny,
Jamaicoj, Fladbushe, Grenpointe,
Rytuose, Vakaruose, Pietuose, Žie
miuose. Visame mieste—tik ūžia,
siaudžia. Vieni tikietus perka ki
ti parduoda, mainikauja, didžiuo
jasi. Vieni sako: klausyk, Laurai,
aš kaip gyvas dar nešokau, bet pa
rapijos piknike šoksiu kaip jaunu
kas. Kitas pritaria: nedyvai, kad
daug rengiasi piknikan, — ten bus
pirmos klasės muzika,-ten visas
parapijos jaunimas rengiasr daly
vauti šokiuose ir žaidimuose. Bro
leli, bus ko pamatyti, bus į ką pa
sižiūrėti, bus kuomi pasidžiaugti.
Visi kas gyvas į Klaščiaus/erdvin
gą svetainę. Rytojaus dieną Ame
rikoniška Šventė, — po didelių
triukšmų — poilsio diena, purys
visiems atviros. Ir neparapijonys,
girdėjau, rengiamasi nuoširdžiai
pasitikti. Iki linksmaus pasimaty
mo kiekvieno su visais ir visų su

Tel. Mltehell 2—0656 ’

VINCASADOMAITIS
rGRABORIUS

.4

195 Adams St., Newark, N. J.
Netoli New York Avė.
Gyv. vita: Tel. Bergen 3—6331

f . t‘
TeL Stagg 5043

Notary Publlc

M. P, BALLASINC.
JBIELIAUSKAS
*
.. . ’ .

'

Graborius ir Balsamuotojas

l

734 Grand St, Brooklyn, N. Y.

f
y ■

TeL 2320 Greeppolnt

JOSEPH GARSZVA
.

'

•

t
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•

GRABORIUS
— IR —

BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

‘t‘■r z

■'iU, ’ ■

■<5*
.............

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

Rugpjūčiu 21 d., priėmė Mote irystės Sakramentą Andriejus Fanings su Ona Benulyte.
Tel. Stagg 0783
Šeštadieny bus sutuoktuvės Juo
zapo Jaergero ir Magdalenos Ku
činskaitės.
V
Ra>.

—* ' -

■■

kia, eiti į bažnyčią. Netoli man©:
W
Z
vokiečių
katalikų
didelė
bažnyčia.
'7 £» !
Notary Publlc 5
/ ».
,
Žvilkt Į laikrodį — da daug laiko.
Eisiu į lietuvių šv. Jurgio bažny
'5
čią. Kodėlgi mane ten traukia —
(Levandauskas)
nežinau. Pasisekė. Pribuvau lai
ka ant sumos. Kovas gražiai pri- '
GRABORIUS
X
tariant vargonams gieda “Pulkim
Daugiau straipsnelių ir žinučių 107 Uinon Avė., Brooklyn, N.Y.
ant kelių.” Prasideda mišios.
iš New Yorko ir NeW fTersey telpa
Giedojimas gražus. Jaučiama, kad
vargonus valdo jausmingas muzi 3 puslapy.
1
kas. Štai pasigirsta gražus teno filmimintunii
••rvirr.
>w>
ras, tikrai artistiškas balsas. Žmo
TeL Newtown 4464
KLAŠČIAUS
nės sužavėti. Tyla. Iš to supra
S
tau, kad geras giedojimas ir var
gonavimas visiems meilus, prie šir
|
Piknikams, baliams, koncertams,
LAISNIUOTAS GRABORIUS
dies
ir maldą ‘ padaro karštesnę.
Kongreso
rengimo
komisija
šokiams ir visokiems pasillnksminiruošiasi prie margumynų vakaro.
IR BALSAMUOTOJAS
nimams smagiausia vieta Brookdaug darbo ir vargo turėjo kol su Po mišių trumpas pamokslas. Po
Apdrauda Visose Sakose
Sako bu& įvairus ir gražus.
i lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa- f
pamokslui kiekvienas prisimena a-' | kyti salę žiemos sezonui.
Notary Public
Rap. rengė. Bet dabar pasilsės. Dau
giausia darbavosi šie asmenys: pie rengiamą parapijos pikniką.
54—41 — 72-nd Street,
JONAS KLASČIUS, Sav., Į
kūn. Ig. Kelmelis, P. Balda, A. Džiaugias, ,kad parapijonys tą pa
(4 Lesington Avė.) arti Grand St,
| kamp. Maspeth ir Betts Avė. |
Kunigų rekolekcijos
Stanšauskas, p. Laukžemienė; p. rengimą remia.
MASPETH, L. I., H. Y.
Maspeth, N. Y.
Išėjus iš bažnyčios buvo labai
Grumuliauskienė,
p.
ArbušauskiePirmąsias tris rugsėjo savaites
LDS. 18 kp. susirinkimas ir dar nė, p. Rupinskienė, p. Karnagienė, malonu pasimatyti su pažįstamais
Patchogue. L. I. įvyksta metinės
parapijonimis.
Visi džiaugiasi
kunigų rekolekcijos. Rekolekcijos bininkiška pramoga įvyks rugpjū p. Pladienė. Šios moterys dar bu
bažnytinėmis
pamaldomis.
Sužino
vo
pasikvietusius'
ir
daugiau
sau
įvyksta trimis dalimis Clinton čio 31 d. (prieš Labor Day) 7 vai.
C* otugrat a*
MOT. LAUKOS, L
jau, kad vargonavo p. Tamošaitis,
Ilotel, į kurias suvažiuoja po pus vakare, Darbininką kliube, 70 La- moterų j pagelbą rengime vaka
}
favette St. Kviečiame visus atei rienės. Taipgi darbavosi ir p. Kaz- neseniai baigęs Columbijos Uni
antro šimto kunigų.
214 Bedford .4 te. Branki vn
ti, nes turime svarbią reikalų, o las, p. Žemaitis ir visas Šv. Ceci- versitetą, įžymus mokslininkas ir
Z
: ’ <.
.
Grįžta iš atostogų
Į be to, bus gera proga linksmai^r jlijos choras, kuris suvaidino gra- jaunimo tarpe veikėjas. Gi solo
____________as- giedojo gerai žinomas artistas
Rugpiūčio 30 d. iš atostogų grįž- naudingai laiką praleisti.
}žų veikalą. 'Garbė paminėtiems
Valdyba j menims ir visiems newarkiečiams Į Hofmanas.
South Brooklinietis
?r
ta Karalienės Angelų par. klebo.
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. Brooklyno Švento Jurgio
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aščiaus Svetainėj, Betts and Maspeth Avenue, Maspeth L L Pradžia 2:30vai. popietį

arapijos choras išpildys grasią programą. Šis išvažiavimas bus vienas iš didžiausių, nes tai
itinis kaip šį parapija gyvuoja. Bus
leidžiama išlaimėjimui puikus liakrodtlis. Visi dalyvaukite^i
e
UŽKVIEČIA RENGIMO KOMISUAk
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