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. PRANCŪZIJA IŠRIUKfl NAUJį PREZIDENTĄ
■|t ParĮ^iHs, Gegužes Ijf 

Prancūzijos seimas ir sena
tas rinko respublikos prezi
dentų.

Kandidatais buvo užsie
nių reik, ministeris Briand 
ir senato pirmininkas Poni 
Dornncr. Per pirmų Imtavi*

4>

VISŲ SAMŲ KATALIKAI DARBININKAI 
VIENYK IT ES!

KAINA 5 'I

„Ispanijoj RfUdonųjųBanditj, Saujos 
Sude^no Daug Bažnyčių 

t*!.' » l MitiJri/hiš. flntni'/oia 11

Douwr
Briand atsisakė mm kandi-1 
datūros ir per antrų lmlsavi-Į 
inų prezidentu išrinktas P, z 
Dournvr. [ -------------- -----------

Išrinktasis prezidentas žy* ,
mus pranėūzų veikėjas; jo 4Į POPIEŽIUS IŠLEIS

“DARBO Himų’sūnūs buvo užmušti didžia-1 
mn Briand gavo 401 balsą, o jame kare.

NHEŽHS ATŠAUKĖ 
ATSTOVį s lotos

IR KINUA TURĖS 
KONSTITUCIJA

5f

Nanking, Kinija, geg. 12 
d. — Kinijos tutinis kon
gresas priėmė laikiną jų kon
stitucija, pagal kurių Kini
ja tvarkysis iki 1936 metų.

AMERIKOS MOTEKYS PAS 
ANGLIJOS KARALIŲ •

Londonas. — Gegužes 19 
—20 d. d. Anglijos karalius 
Jurgis V ir karalienė Mari
ja karališkuose rūmuose pri
ima 20 amerikiečių moterų 
— ponių ir panelių.

PARYŽIUJ NETOLI 5,000,000 
GYVENTOJŲ

Oficialiais statistiniais da
viniais, dabartiniu metu Pa- 
ryžiuj yra 4,808,000 gyven
tojų* ?

fflUSEKMMIS
Chicago.—Komunistų lai

kraščio “Vilnies” šerininkai 
gegužes 10 d. susivažiavę 
svarstyti “svarbiausių” rei
kalų. Susivažiavime piovesi 
dvi puses — bimbininkai ir 
pniseikininkai. Bet Bimba 
buvo geriau suorganizavęs 
savo “Saikų,” tai jis ir lai
mėjo. Tokiu būdu prūseiki- 
ninkams ištraukti “Laisvę” 
ir “Vilnį*’ iš po Maskvos 
globos nepasiseko.

Prūseika gegužės 9 d. pa
šalintas iš komunistų parti
jos, kad nesilaikąs partijos 
drausmes.

MALDOS IH ISPANIJA ^tfl{Tmnuuvv hhmij ĮpW»zjana Leono XIII encik-
_ [likos “Rerum Novaimm”

Jo Eminencija Kardino-1404sukaktuvių pro
te William O’Connell gc-Įg paskelbs mvo laišką-—en- 
gūžes 12 d„ mkiodecezijosLjkiiką, kurioje bus palies- 
kun. klebonų konfcrencijo- ti dttrbo klausimai, 
je, prašė sekančiame sekma- ________
diohį, gegužes 17 d., vpatin-
gai pasimelsti už Ispaniją V0KM«V BOTŲ SOTAMIOT 
kurioje dedasi baisūs daly- REIKžMt
kai. Į Maskva.—Vokiečių Sovie-

Kardinolas prašė kreiptis ‘U pasirašytos balandžio U 
į tikinčiusius, kad ir jie pa-1‘1- sutarties tekstas šiomis 
simelstų. dienomis buvo paskelbtas

 j SSSR spaudoj, “teesti ja” 
UŽSIMUŠ* ANGLŲ LAKŪNAS ta proga rašo, kad šis 

Londonas. — Gegužes 5 d. SS^R vokiečių ekonominis 
Pietų Amerikoje, orlaiviui Į susitarimas turi laimi dide- 
nukritus, užsimušė vienas iš rl"‘s politinės svarbos. Vokie- 
geriausių anglų lakūnų Glcn ^'1 pramonės atstovai, lan- 
Kidston. kydamiesi SSSR ir studi-

 juodami jos ekonominę būk-
TAVAS tuiov* 3 SŪNUS fe, matyti, turėjo pragos įsi- 
Garfield, N. J.—Gegužės įtikinti, kad SSSR ekonomi-

saldainių pardavėjas Į1^ ’
John Lubee atėjo į savo na-Į^8 išmokėti munas, numaty
mus ir vaikų miegamajame tas sutarty. Laikraštis.pažy- 
kanibaryje nušovė savo vi- SSSR norėtų įtikim 
sus tris sūnus (jų amžius pi ir kitų šalių pramoninkus 
buvo 4.11 ir 12 metų) ir po|savo ekonominiu sustiprėji- 
to pats nusišovė. mu ir parodyti, jog šalies su-

Nelaimingojo tėvo žmona Į indlistralizavimas atidaro 
policijai pareiškė, kad Jolm PferiU perspektyvų preky- 
Lubee’buvo nusiminęs dūliai- 
silpnos ekonomines būklės. I --------------

 MIUONIERIŲ žMOtOS
MOTERYS VAROMOS LAIMINGOS

DARBAN Clen Pore, N. Y.—Milio-
Maskra, gegužės 11 d. — pienus J. P. Morgan savo 

Sovietų Rusijos komunisti-P^nisios žmonos garbei ruo
niuose ūkiuose priverstinai pia siiecialų parką iš 30 ake- 
dirha apie 10 milijonų mote- Į rnl* 
rų, bet “draugai” komisarai 
nutarė, moterų darbininkių 
skaičių dar padidinti.

LIETUVIU DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XVI SEIMAS
BIRŽELIO 8-0 DD„ 1031

ŽV. JURGIO PARAPIJOS SALAJE .

BROOKLYN, JT. Y.
- f ’

L. D. S. apsbričitis ir kuopas prašomo išrinkti 
atstovus. Pageidaujame, kad kiekviena kuopa tu- * 
retų nors po vienų atstovų seime. Kuopos, kurios 
išgali, turėti} išrinkti po kelis atstovus prisilaikant 
konstitucijos nurodymų, t. y. nuo dešimties narių 
po vienų atstovą, ' .

L. D. S. Centro
Dvasios Vadas Knn. F. Virmauskis 
Pirmininkas FL Paulauskas 
Sekretorių 4. K Kncitys 
Iždininkas J. Verseckas,

IVasJiington, (Mg. il d.— 
Prazidentas Ha<wr yra pa
siryžęs smarkpfrjMuddar- 
buoti valstybėsMaipymo rei
kalams, Nuo lirt^os CJuly) 1 
d. prezidentas m*9o nukirs
ti 10% nuo višį;Wdij, kas 
sudaryti} 500 nj 
rių ekonomijos^

“Chicago Tribūne” kerės

Madridas. Gegužes 11 
<1. Madrido mieste, Ispani
jos sostinėje, bedieviai su- 
higanizavo karštagalvių plė- 
Šikų gaujas, kurias išvedė į 
gatves tikslu naikinti kata-

KIEK ŽMONIŲ Aj 
UŽMUl

WafdtingtO*. < 
jos departmmnt

imų dole*

ATVAŽIŲOJ.

Pasadena, Ka 
gūžes 12. — 
mus astronomai 
tikas prof. Will 
ateinančių žiem 
Amerikų aplanl 
šon garsiųjų

oija, ge-

neša, kad Popiežius atšaukė 
įš Lietuvos savo atstovų ar
kivyskupų Bartoloni, o Lie
tuvos tautininku vyriausybė 
jitšnnkusi atstovų Dr. J. šau
lį iš Vatikano. t

ĮVAŽIUOJA PRANAS 
ZDANKUS

Ckįcffgo.—Buvęs “Vyties” 
redaktorius Pranas Zdan- 
Įcus gegužes 15 d. išvyksta į 
Lietuvą. ‘kur manus apsigy
venti

Pr. Zdankus yra žymus 
lietuvių veikėjas. Nuo 1917 
metų priklauso LDR. orga- 
nisacijai, kurios ir Centro 
pįMyboje yra buvęs.

bįpdr«*ffHavo«Dafr 
iki Kį Fe-

mieste automobilių nelaimė
se užmušti W žmonės, ber
nai per tų Ifikų užmušti 625 
žmonės.

Tuose 81 miestuose nuo
1929 m. baland. 18 d. iki
1930 m. baland. 18 d. užmuš
ta 8,803 žm., o per šiuos me* 
tus net 9,000.

Daugiausia užmuštų New 
York’e ir Chicago’jc.

MTTOTOTF Į GEN1V4
Maskva. — Sovietų Rusi

jos užsienių reikalų komisa- 
jĮ ras Maxim Litvinoff gegu- 
| žes 12 d. išvyko į Genevą, 
S kur dalyvaus Tautų Sąjun- 
I gos posėdžiuose.

I CHARUE CHAPLIN PURIA 
SAVO T1VYNŲ

Į Londonas, gegužes 10 d.— 
Anglų laikraštis “The Daily 

|Express patalpino pasikal- 
Įbejimų su Charite Chaplin. 
[Nesenai jis buvo pakviestas 
[vadovauti vienam iškilmin- 
Įgam vodeviliui, karaliaus 
gulbei paskirtam, bet atsisa
kė atvykti. Jis pareiškė, kad 

[anglai yra įsitikinę, kad jis 
| turįs pareigi} Anglijos at* 
[žvilgiu, bet jis to nesuptan- 
Įtąs. Chaplin pasakė, kad 
•prieš 17-kų motų Anglijoje 
jo niekas nenorėję, o dabar, 
kai jis savo darini Ameriko
je aukštai pakilę^ tai iftū

[ĮĮuo susidomavę, •

Apriginkltvę Utrtuvrii 
ir žibalu

Jšehisieji fanatikai, pasi
ėmę šautuvus, įsigiję žiba
lo, veržėsi prie katalikų baž
nyčių, vienuolynų, katalikiš
kų mokyklų.

> Degina bažnyčias

Pirmiausia puolė vienuo
lių jėzuitų gyvenamuosius 
namus. Tuojau apliejo žiba
lu mokyklą ir jų uždegė. 
Mokykla pražuvo ugnies 
liepsnose. Pranešama, kad 3 
žmonės buvo užmušti -

Pasidžiaugė mokyklos sm 
deginimu, tie fanatikai, bai
sesni už laukinius plėšriuo
sius žvėris, žygiavo toliau.

Jie tuojau padegė bažny
čių ir džiaugėsi jos sunaiki
nimu. '

Ir automobili* kalta*

Banditai sugriebė arki* 
vyskupo automobilį ir Šofe
rį ir liepė važiuoti po mies
tą. Po tafsūgrįžo į arkivys
kupo gyvenamųjų vietų ir 
automobilį sunaikino į žipū* 
lėlius.
. Saragossos mieste uždeg
ta kunigų seminarija, bet 
dori} gyventojų pastangomis 
ji užgesinta ir tuo būdu iš
vengta didesnių nuostolių.

Daužo Įaugu
' . I ■

Cordovoj vienuolyno lan
gai išdaužyti ir nuverstos 
šventųjų stovylos, pamink* 
lai.

Neleidi!* gerinti

Cadiz/e sudegintas Domi* 
ninkonų vienuolynas. Gais
rininkai norėjo gesinti, bet 
riaušininkai paleistais žil
viais priverto gaisrininkus 
pasitraukti. Daug sužeistų*

Milijoniniai naortoliai

:* Laikraščiai dar nepadėto-

ir kitoee katalikiškose orga
nizacijose ; yra buvęs ir dien
raščio “Draugo” redakcijos 
nariu.

Šia proga Pr. Zdankui ir 
linkime laimingos keliones 
ir gražios darbuotes Lietu- 
Vos gerovei.

popiežius va ulbės
. PER UNO

Mimus
New York. — Gegužės 2 

d. vakare pasimirė sirgęs 
plaučių uždegimo liga mili
jonierius George E. Baker, 
palikęs apie 500 milijonų 
dolerių vertės turto. Jis bu
vo laikomas Amerikos tre
čiu turtingiausiu žmogum.

Miręs milijonierius turė
jo jau 91 met. amžiaus.

250,000 MALDOTMKŲ 
ITALIJOJE

Turinas, Italija. — Gegu
žės 10 d. Turino miestų ap-‘ 
lankė 250,00Q maldininkų ir 
šiaip keliaiminkų, atvykusių 
aplankyti Šventąją Drobulę, 
kurioje Kristaus kūnas, po 
nukryžiavojirtio, buvęs suvy
niotas.

UŽSĖTO** MERGIKA
Lebanon, N. H. Auto

mobilis, kuriuo važiavo dvi 
panelės ir vienas vyras, 
smarkiai susitrenkė į medį; 
automobilį valdžiusi mergi
na, 23 metų amžiaus, buvo 
vietoje užmušta, šalia jos sė
dėjusi sunkiai sužeista, o 
treciasis keleivis — visiškai 
nepaliestas* sveikas išliko.

Vatikano miestas, gegužes 
12. — Penktadienį, gegužes 
15 d. Popiežius Pins XI pa
sakys kalbų viso pasaulio 
darbininkų organizacijų 10,- 
000 atstovi}, atvykusių į 
Romų paminėti Popiežiaus 
Leono XIII enciklikos *Re- 
rum Novarum” 40 metų su
kaktuves. Jo kalba bus ]xr- 
duota per nulio.

AMMRĮKIi™ SKRIS
Į SIAURAS POLIŲ 

'IVaskington, geg. 12 d. — 
Admirolas F. C. Billard 
paskyrė leitenantų Edward 
M. Rmith dalyvauti didžiojo 
orlaivio “Graf Zeppelin” 
kelionėje į šiaurės polių— 
ašigalį; kelionė įvyks iš Vo
kietijos liepos (July) 10 d*

“KARALIŠKOJI” OPERACIJA 
PAVYKO

zVeic York. — Gegužes 10 
žymus akių ligų specialistas 
Dn John M. Wheeler pada
rė operacijų Siamo kara- 
liniiu Prajadhipok kairiajai 
akiai, kuri buvo apimta ka
taraktų. Operacija pavyko.

■as, jie vyko į kitų miesto 
lalį ir naikino vienuolių 

karmelitų įstaigas.
Vienoje bažnyčioje, kur 

mvo 200 kunigų pasislėpę, 
jedievių minia sukūre dar 
didesnį gaisrą. Gaisras tę
sėsi apie valandų ir iš didin
gos bažnyčios paliko tik ap
svilusios sienos.

Kartu su jėzuitų didžiau
siais rūmais gaisro liepsno
se sudegė milžiniškos vertes 
bažnytiniai ir istoriniai do
kumentai.

Riaušininkai—plėšikai ne
paliko nelietą ir katalikų 
laikraščio EI Debate namų.

Banditų gaujos daugely 
mieitą

Iš Madrido šių apkvaišė
lių plėšikų kruvini darbai 
persifele ir į kitus miestus 
—į Malaga* Saragossa, Car- 
dora, Cadiz, Bilbao ir Sevi- 
lle. Šiuose miestuose tie be
gėdiški durimi atlikti gegu
žes 12 d.

Malagos mieste apie 300 
žmonių-žverių minia sunai
kino—sudegino jėzuitų vie- 

į nuolyną.
Puoli vienuoles

Sevilijos mieste įsiutusi 
i gauja išlaužė vienuolyno 

vartus ir puolė seno am
žiaus vienuoles, įvairiausiai 
jas išniekindama. Vargšes 
vienuoles, kurios suskubo, 
pabėgo pas kaimynus pasi
slėptu

MalagOfi nųcstę gauja, su
deginusi jėzuitų vienuolynų, 
įsiveržė į arkiv.vakiųio rib 
mus, kuriuos fe sunaikino.

.* . ■

kttų tetolikiškų
naikinta. Bet jų aksižhri

tų brangenybių yra ir Ispa
nijos žymiausias technologi
jos institutas, kurs buvo pa
garsėjęs visame pasaulyje, , 
Per praėjusius du dešimt
mečius per šį institutų pe
rėjo 8000 technikų iš įvai
riausių valstybių.

Apskaičiuojama, kad nuo
stoliai siekia apie 30 inilijo* 
nų dolerių.

Ispanijos laikinoji vyriau
sybe paskelbė karo stovį. 
Prezidentas Zamora per ra- 
dio pasakė kalbą, kviesda
mas valstybes gyventojus į 
ramybę.

POPIEŽIUS REIKALAUJA
PASIAIŠKINIMO :

Roma, gegužės 13. — Po
piežius Pins XI suteikė in
formacijų nuncijui Tedes* 
chmi įteikti pratęsto notų 
Ispanijos respublikos 'ty* 
riausylieci. reikalaujant at
siprašymo už baisiuosius į* 
vykins.

3 VYRitUŠYKS PI® 
KATALIKŲ AKCUį

»
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“Boston Post,”- aprašy
damas Ispanijos iNiskutiniu* j 
įvykius, rašo, knd Švontaah 
Tėvas dabartinių; laiku turč* 
jos nesmagumų dėl katalikų , J 
akcijos an Italijos ir ffate J| 
ras vyriausybėmis, o dabar ii 
naujas rūpėsią*— Diumijfc ii

f
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K Bo* buvo išsiųstas Vokietijos 
K pilietis, hiokytdjas dr. itar- 
® tung. Tuo reikalu “Elta”

[ Bkitejo Štdi Itų.
k Kiaip&te Aiigustil Viltfb*
K adą gimnazijos direktorius 
K 1929 m. pabaigoj buvo p>*n- 
K lęs įleisti 4 menesiams Vd* 
K kietijos pilietį, mokytojų 
K. Hartung, susirgusiam ino* 
J kytojtii Pobhimml pavaduo
ju ik Leidites buvo duotas. 
» Tfeiniiiiidi išėjus, Klaipėdos 
B ndtortb magistratus ir diiek- 
B torijd prašė palikti Inihėtų- 
W jį mokytojų iki gyvos galvos, 
y -isLkilo Gutariiatnra negale 
r?k jo sutikti, turint galvoj db 

aįktdrijos nenorų parengti
B itb piliečių mokytojų sve- 
® tltHMUų mokytojų vietoj

¥$ų Įlietų ųitadžioj gyvenęs 
į ted 1930 m. Mlaildžio 30 d.

be leidimo mokytojas Kart 
. img buvd įspėtas apleisti 

Lietuvų. Terminas išvažiuo 
ti, ataižiuiint į Vokietijon 

< vyriausybės pareikštų pagei- 
davimų, dar buvo pratęstas 

J* GO-čiai dienų, liet, mokyto*
jUt ttaiiUiig atsiSakitis pil- 

r dytl adttiiiiistracijos įsaky-
tlli jlS biiiiihdžio 21 d. buvo 

B" išslystas iš Lietuvos.
S, <* ______
t • kitlitl imuabi kijo

,‘S' ■ * - i l P* B"* #•*■*** l»«Nriil-
II ,*j|^ril VfUSIut tau Ml»rf« ir patrahktii
... . . • ’ Įtemno stoakomyben. Kovodžius mokykloje įvyko eg»a-|12 d hd_o MįJirifa. ištapk- 
ihiM balguaieme vakari- “

, , r Iiuute K. JipruiBtimo. k»d kunuoae mokslas imvo ei-| , . .šiliniai iihulKios iHoki’klbsI0^01^ ®^W$? ta*31** 
rtrtmas praUMoą tavkJK«įKnmw gydytu ^das. Jo
III ir IV skyriaus progra.jį_ .,’ ./

iMnfti Hkio Advkabl**'< ’ flI kU ,l8 **?*“* S# mdinhikS'fe mttt mliitahti.
> - v .“7^ ■ R alKirt? daryti h prikalba 

—rtinmkysto ir bitinui-!^. . '...* ■ .w -
: PMMHiiniu, išlinki* #11^1 uepažįstama motuakfy 

pnri OMUge & > traukiniu 
*®riyt jm» Iviižiiivibd i Kauna. Thtbar

te

i MMorruoJA BA*MY«+ Mt 1»H. B. mjrgo
'• ii t - ^r-t- • aa . . |fr paguldyta i Marijampo* 
; Mvhųe, yinMtts pitegje, t& ijgowJ} Jw 
;ii>t gižaus feitaelto y« įjolicljal, kad i’ieiia g}- 
' m d«<| ktuiigaik^ij .0 J1MW
■a »!' S 5 toHH'U'i“ ta - j ii> už tai paėmusi 200

k?11"' y'jiitij. B-iiėskgyvybei gręsia

tilt glažatis kdlnclto yni se-

Okupuotoje Lietuvoje FBBS0*55?W 
inoMtruiirorvnrui inffljvuiKvntuuvucut* M „lT”,

HhlrttV kiJJte tunui biivn ______ ____*_______  * , -3 fe« ^Camw«tUmtteiiUftty kaKria namų buvo 
apimtų. O viena moterėlė, 
sako, noHjibt {MOnMoti 
potvyniu ir įšoku* {Nevėžį 
buvo Bf raukt* jau be sąmo
nė*. AtoahlgjK jriu^tnuta ir 
*‘tadtittoje?* atmtarferoje, ir 
jau niekas tesvajojo,'kad 
pavMario potvynis Mhieštų 
kų iš aUkžtodttį aferų, į kti% 
tias kandidatai negarbingai 
atsiima savo kandidatūras.

a^su^ 8 *1’ užjdi paėmusi 200

mldos-taivo daugiau teiki 
ams. Dabar palikta lenku i 
:alba pamaldoms ttys šven-1 
adieniai pel* metus. I*rie| 
ažnyėios gyvūoja geras cho-1 
as, p. AlėksandianHaušI 
ėdamas. kUts yra veiklios I 
‘Pavasario” kuopos pirmi-1 
liukas. F’avasarinihkai cho-1 
•e sudaro daugumų. « I 

Šiemet bažnyčia pradeda-!
na remontuoti ir norima ja! 
ladidinti, tariau neturtingi! 
monės nepajėgia to didelio! 
avbo atlikti. Parapija tiki-1 
i sulaukti aukų ir iš platės-1 
iės visuomenės.

į komtib
t Kad potvyniai iiteity ne^ 
t pitetytų tofaų dideiiiį buo-

lt gyventojų Uum&l 
p l&lpių taip iš iietyčių, kdiį 
B itio iteiritpiuo jati ii 
g vddite drgttnai. Tam raiką- 
į • M ihU sudalyta specijali 
r kdifiiMijūfc kuli iflpinsis No - 
r ųitte ir Nėries suregttliavi- 
J mu. ibiš pii'iiiiiiinkds yra su- 
B itadeklnio ministerijos gene- 
| ralihig ŽėkratoriUs inž. Jad* 
f kevičius, d itgriiu — inžniie- 

rių tarybos pirmininkas 
B Marka, Klhųiėdos uosto di- 
V rekcijd# pirihinihkas inž. 
E Visockis ir plentui Valdybos 
K itektoriiis, hiž. Gabrys. Ne- 

intail ir Neriai prie Kauno 
L pristatys aukštus krantus, 

pttešliii kaip Užsieby. Tokiu 
ttadU pbtvyhiai ateity galės 

t būti nebepavojingi Kaimui.

į J muWWv MbteMd-

L Čekiške, fcduiio apsk. Ko- 
į W 28 d. Aukštadvario pra-

į MmA

SUVAŽIAVIMAS
^/DrH.’ConnegUeut apskritie# 

pridijeiminh su v# J i gv imt# Įvyks 
gegužė# 31 ta 1931 m. Mv. ted- 
mieto parapijų# totėjė, 330 Grecn 
St., M#w Hav#m Qom. Sesija# 
prasmės 1 vai. po įkt|. *

» AūakbhlcM vist* kilote j Jįj su*

nuįumiuMjtn
VlIriirtUB Wah ddii lt pa

ti ireieati} Ulikd Balni potvy- 
iiia kafaaitbti. iMIk-jiu St- 
nitinaii, Neria ir kitos rnazra- n'ayinu i4uvui>u KieumiHKj • AMKHtka vm* kiloiM j AJ »u- 
tilta Up?s nitaėhif 'Villųjiua iį(UI, Karveli* perkeltiią.į.tonti|WJm, m»loiij» prhlusll kuo 
mlestį ft tiulį tik* kltij vie-.|imij gudų ptirapm, uŠI Ly-

•U

PABAPIJAS

, Vilniau# aridvyskiųm pa- 
tfdyuiu titodtoj kleUiiną

Išlaido* mokykloms išlai
kyti Vis didįjį kuditagi, į- 
vedant privalomų pradžios 
mokslų, mokyklų tinklas la- 

’ 1925 mJpavojus. Manoma, kad mies- rbio plęėiateC 
pradžios mokykloms išteista 
14,520,692 lit; tų išlaidų da
lį, 1,834^754 litį, imdenge sa
vivaldybes, 0 visa# kitas —- 
valstybe. Per 1929—30 moks
lo metus, pradžios mokyk* 
loma jau išleista 19,291,138 
lit. Švietimo ministerijų 
tam skyrė .13,702,0W litų, 
savivaldybė# — 3,174,964 lt. 
ir 324,168 litų gimta iš ki
tur.

Pagal tuos davinius ap- 
skaičitiojama, kad vieną mo
kyklą išlaikyti kaštavo 9,600 
litą, b vieniu tekiny# 100 li
tų. Taip pat pagal mokes
čius apskaičiuojama, kad 
viėnaįii tietiivbs įnlieėiiii 
reikia pradžios itiokykloms 
mokėti apie 9 litų.

fcu kurios mokyklos turi 
nuosavtis namus, kasmet jų 
vis daugiau įstatoma. Pra
džios mokyklos turėjo savo 
namų 1919 itt — 370, 1925 
m. —530,19271h, 
1928 m.

rtcdyje “veikia” * koks nova 
slaptas abortų “daktaras.” 
kuris už gerų atlyginimų pa
deda moterims nukeliauti į 
kapus.

» paniVetio pAi)Air&*s
Į Katedros šventinius jau 
I pradėtas mūryti. Prasidėjo 
Į ir kitokia statyba: dengia-’ 
linas Lietuvos Banko skyr. 
I naujasis rūmas, kai kieno 
I Vadinamas Panevėžio “Pan* 
heonu” dėl savo kupolo; 
Į tvarkomos Pajuosty haujo- 
Idos kareivinės, kurias už- 
I įaigus Panevėžys neteks 
I linksmųjų kareivėlių — vi
lias pulkas persikels į Pa- 
I juostį.
I Miesto svarinimas srityje 
I labai jaučiama naujojo poli-

U* JflTBIglKGA LIUDIJIMĄ 
DU METAI SUNKIŲJŲ 

DAUBŲ KALBJIMO

Vilkaviškis, Balandžio 17 
L Marijampolės apyg, teis
inis nubaudė Sakalauskų iM gijos nuov. virs. p. Lukšio- 

nio ranka. P< tukšionį* y* 
i*a viimetis# ilga laikų tarna
vęs Panevėžyje apskr. virši
ninko įstaigoje, paskum 
Kaune baigė aukšt. polie. 
mokyklų, buvo kurį laikų

hmg gui „ . „
(iML Tdi jau iio pirmas'tai- 
tikites, kad lieUiytai iciidi* 
gui iMukelianii į nėlietųviš 
kas parapijas, b giliai te 
tuvįškoįe arba mišrite pa
rapijose inikdml'nelitokil lie
tuviškai kUfttaai,iU’šfls lietu
vių priešai.

iHia’ tmftphui 'iimklingų mirti*- * 
ip’mų mn«U ’ brangio# organiatd- 
jbs gęrovlt“

Kadangi it Iki iavižlivlmo ir 
iki mtlsų rengiamo# gegužinlM, 
kuri įvyk# liepoš 10 d, Glasain- 
būry, Hartford, Conn., talko ne
bedaug, tai jau visai laika# ap
tart! žiuoR retknln#, kad sludlatik- 
tuftthtt getų ptisėkmlų.

Apskritie# valdyba:
Pirm, J. Bernoto*, 
BaJt. B. MittfiniėM.

Ikiciamc Vilniuj potvynis 
aukščiausio laipsnio pasiekė 
balandžio mėn. 26 d., kada 
vanduo Nery pakilo iki 8^ 
metrų* virš normalaus lygio. 
Beibatanf viiiidetiA masės 
apiėmė MvdHiirtuaia# gatves 
ir-aikštes, ifedvb dpaemta 
ir katedros aikštė. Vanduo 
prasiveržė įjcatedios rifsius 
ir dįseiiie vyskupų karsttify 
ticrtB jie buvo ir ližinūiyti.

Vėliau tdiidūo pasiekė ii* 
elektros stotį ir miestas ho 
tefeo šviesos, thito imtiditk* 
tas taip pat telefoho ii* kitas 
susisiekimas, nes aplinkiniai 
plentai ir keliai buvo van
dens apsemti.

Smarkiai nuo potvynio 
nukentėjo ir provincija. 
Dysnos ir Braslavo apskr., 
upių lygis buvo pakilęs iki 
12 metrų. Dysnos miestas 
buvo visas apsemtas. Skęs- 
tantiems gelbėti buvo su
traukta daug kariuomenes. 
Šcai-os upė vietomis buvo 
išsiliejusi 4 kilometrų plo
te. Be pastogės liko dešim
tys tūkstančių žmonių. Vil
niuj be pastogės buvo irgi 
apie 10,000 žinonių. Prhsi- 
dt?jo didelio skurdas; žino- 
W neturi ^ valgyti . j

Visame Vilniaus krašte 
įier potvynį žuvo apie 20 
žmonių* Medžiaginiai nuo
stoliai labai dideli, l’astovų 
srity išnešta daug tiltų. 
Miškuose guli daugybe iš
verstų medžių. Tieų Vil
nium sunaikinti universite
to inspektai.

Vilniaus valdžios organai 
išleido visų eilę atsišauki
mų, kuriuose gyventojai ra
ginami saugotis'ligų. Mat, 
per potvynį sugedo vamien- 
tieicis ir kanalizacija, dėl to 
bijoma, kad vandeny neat
sirastų užkrečiamų Jnikteri-

ja v nt d vajumi*kam*

DONOS

Vilniaus .laikraščiai pra
neša, kad iš Lenkijos gilu- 
įnoM atgabenti ir gudų žemė
se apgyvendinti “posadui- 
kai” (naujakiiriai) pradėjo 
kovoti su vietos lenkais 
dvarininkais. Ūkininkų or
ganizacijas jie jau visur pa
ėmė į savo rankas. Dvari- 
Iiinkai su skundais kreipėsi 
keletu kartų į Varšuvų.

“Posadnikai” atgabenti į 
gudų ir lietuvių gyvenamas 
yietąs lenkinimo tikslais 
pradėtai reikalauti vis di
desnių teisių. ?

MIIOOIŽA 
MMlAI

r. o. Bttiif

N. ANGLUOS VYČIAMS 
nUNHIMiS

Km ii gerbUmijjiį Itevių nori- 
«ų prirašyti laikraiti “ Darbinin
ką,” malonėsite kreiptai įbrla iiii- 

iifeš, d ai thtnoidld iioHit paURUu- 
dtf. Už h4o diįbi jokio Mtbrtli& 

iho nerailpdauju. LdkraŽtii ‘‘pir- 
fbinink**’’ i

nftgj.; t.y.t>«i>U4WĮoUngurį.
Vinį. feiHliit kreipki-

•Šapai
y.J.MLAVAUKA*

7 Mota Stmt, WbreteUr, Mm*.

aku kartu #av*Hi- 
“ ww **M*f

L f. pettlukfteftio Mūri, 
ijįudo# telfcMliii kreipki-

V. J. MtAVAOKA*

<^rpejd/ir Atlfclybų iŠ Virt 
•alio Už kiaulės pavogimų ir 
letVisiiigų liudijimų teisme 
įbu ]įo du (metus sunkiųjų 
kubų kalėjimo. Sakulaus- 
.as 1928 m. buvo pavogęs! 
:iatllę. Teismas jam jn-itrisė Į kiekenavos polie. nuov. vir-l 
ris mėn. kalėjimo, bet jis Į liniuku. Tai tiesus lietuvis 
»asisamdė Kudiiiihkųirteis-||)aįl.įoį|įSj sąžiningas vaisty
tų apgavo. Apygardos teis-Įij^ tarnautojas. Reikia tikė- 
nas už teismo apgavimą Sa-L įs* ^ac| ppįe p. Lukšionio 
rahuiską ir jo liudininkus I Panevėžys stisitvaitays višo- 
kaudžiai nubaudė. |se nesusitvarkiusiose srity- 

■ • * 
se.

Balandžio 18 d. pusdieny- 
. je paleistas iš Panevėžio 

iKazlų-Rada, Marijampo-|žui|j.įtlju darbu kalėjimo 
ės apskr. Pastaruoju lai-Ltud aUųt. i> šilas, kurį Pa
ul šioje apylinkėje beveiki |leveži0 komendantas buvo 
Jekvienų savaitę policija Lubalidęs 1 mėn. kalėjimo 

laiba 250 lt., bet Respublikos 
Prezidentas bausmę sumaži
no iki vienos savaitės. tial. 
10 d. Subačiaus stotyje jis 
buvo taip ūmai suimtas, kad 
liet arklį turėjo svetimi na
mo (į tėviškę) parvažiuoti, 
birmas ir vienintelis gavo 
leidimų iš komendantūros 
lankyti kalinamą St Šilą 
kun. Lipnickas, nors norin
čių aplankyti draugą buvo 
daug; net tikrajai seseriai, 
dtvykusiai iš sodžiaus, nebu- 
Ivo duotas leidimas aplankyti 

jbralį.

ofiffiiy 
. INKSTŲ - į .ivlgu Jfla turite jifo

llip turite
Ifle puikflN viiteM »usil|»e|na jfln® 
I Huse iiiksltm Ir Kitos or#»mii U’ wrt« 
įleis iittuijwiiori|n| Ir var#*. Nte-Time 
| (Mdliilhiii W kimo Hfctj |«rus k t nrelklii 

Jis sutelkiu Jums >?vel« 
h# skilvi. ir mm*-
lnt« Ir jmKHitM BlmlM BvMkA’lt. W 
I lltml Maukite XtigibWu«. Jin yni P«r- 

avlklditlhkib Jeigu sfrle- 
Mitintu* rmtiirt M imprtijiykho Ji vil>

kandžiai nubaudė.

UBOBTŲ DARYMO

suseka šios rūšies nusikalti-] 
mų. Neseniai Vyšakio-Rū- 
*loj viena moteriškė mirei 
ano nevykusiai padaryto*a- 
horto. Kovo mėli, pradžioj 
k. Rūdos miestelio gyvento-

AK JAU įSiGUAi DARBININKŲ 
KALENDUNiŲ?

L. D. S. šiems 1031 metams išleido gražų, di- 
delį iV įdmhų Itdlbndotių. faUcndoriusknygos for

mato. Turi 100 puslapių. Jame pilna įvdiriaUšių ir 
imtidingiausių žinių. ~~~

Kalendorius tekaštuoja tik 25 centai. L. D. 
8.mi*lrtniš—lūecHtų.

; KaiBtidorllis gatln*|pns “įJarblnihkdV bhvei- 
‘ujje.SUBIVcsiBroad' .

Pasiskubink, kol dar neišpnrduota.
SoUtti įteton, itass.

/

’ , RiitlnMif* nHtiH M lHU»rtwyKile J 
Silkj U dėt Jthf U WIV0 urmininko.

♦ ... ' »■

■ u ■

599 ir 
625, o 1929—30 

m. apie 650; tas sudaro be
veik trečdalį vtaiį mokyklų. 
Mokyklų mokytojų ir moki
nių knygynuose 1929—30 m. 
buvo 430,956 totiių knygų; 
taigi, vidiitittiŠk’ai kiekviena 
mokykla suiro knygynėlyje 
turi apie 180 knygų.

PBADŽto* MUžtaisAB 
AUGA

.įvedus daugely Lietuvos 
Hetų privalomų pradžios 
mokslų, paskutiniais metais 
žymiai padidėjo mokinių 
Skaičius.

Iš viso metų pradžioj Lie
tuvoj buvo *2,284 ijradžios 
mokyklos su maždaug 165,* 
000 moididtj. Mdidi’aš teki
nių skaieitis pei* įiaskutinius 
mbttis padidėjo ^3,275.

Tirti potvynio pasėkų j 
Vilnių Buvo atvažiavę lenkų 
Valdžios atstovai su vjemt 
inniistėriu priešaky.

< Iiieluto# Vyųią Nfciijo# Anglijo# 
Apskritie# Mctihfe’ AuMiviiAiAVimria' 
icyka Sckmadien), gegužė# (May) 
17 d., 2 vai; po pietų žv. Pranciš
kaus’ parlipi jos fcvctairišjė, 94 
Ėradford 81,, LMwrcnee, Mas#. 
tCuopbš' malonėsite prisiųsti savo 
itotovus sulig konstitucijos ftusta- 
tymti.

Naifjofi Anglijos Apskrities Pir-. 
miriinkas

Kuya J. Vtorali

•M ■

rrofealonųlui, bixhleria)f pramonin
kai, kurie tĮKelhlasi ^iMrbliiliiko,'* tik- 
ra i verti skaMytoją tinimo*.

Visi garsinkite “Partiinlnke*

riaHii

Prof. kun. kraujelis šio
mis dienomis paskirtas te 
tuvių kalbos lektorium Vil
niaus universitete.

SKANMJUVŲ-AMEMKO# LDOJA
ATBAKKrKtJtfi tiETuį

GHHJŽES MfifflJO
Pmideda «r«ž|attsis gfcgUŽfc inčjiuo. žcmC VM MpddeiiMm Žu- 

Ihi paviaarM) rrtbU ; tasai kulto# y h jMvėltto nfekMte Dtevd Mo
tinas uarhoi, UlęVoti do#io# gamintojai akuba suslgdėbti, kad ši 
mėnesj savo maldomis, Ki^rtėihi# ir pMliiirėjitriu (lorojr jf p<v 
garbinta ir Jo« toje garbėje auHtaiM»(. Milonioa tm paffltldoa, 
šiandien jau atlkkainmi viso pfante mkatii^ ir‘i»Qdžuib«H’f r 
stipriai tūri paraginti kiekvieną kataljk* ilollai gaibititl Madia / 
draitg su visi katalikų krfkiėionijl, kadangi Diei b Mo-; 1
tina, mtls garbės yra verta*

Gegužės tnteb paskirtas Marija# garlpd. KkkvĮcnaa keiaJi 
katalikas mėtei Uiti suktelia# prw MaHM ^aniiakW 
D*uguhias kkktien* dien| skaito apmastymus kiekvienai, dienai 
tmakirte “Iktcblninko” turime nemažai ireriĮŽės mėnesio kny* 
jtelnj kun. Žadeikių įteįilų kaina tlf

tarime Ir daugiau įvairių knygelių Panelę ŠvenclžUsHt 
DAAUAUS KARALlEVfi ir kitnklŲ. įsigyk tet viena niama 
mėnesyje. 8u uisakyniniM krol|iku& i

“DAAHNiNKAK*

iJMltaMU įkndM MnHriUA 

otoMi-itiT i»U aMų umi •■uifrntb «tatm 
Lietuvį LaMkortig Agentę SeJiisgO# ui^rto#

idetUviil R KL Štuiv, AmerikojePirmoji Bbkmii* 
UUra “httoBBIK Vffl

LltAMnlatula Vyaį Ekskursu# Tkrter i KIATPS&A

jį | -! 'Li* . «■ ■■ I' ' im.i k »«iH ii ^'liiĮnik

^ Amrikyi Lic^uviii JiHnuoksl^HMMjto
t . 7- AvMrikrt tteiH EkoMįairt^OMm##

dLk , ■ t* V * ii’ k ai -dJ .ZA> SA

n

pihMininMiųie
1 " 11— BAma y--—»■ -AmmAa -am! --

sukbmAVUM-AiifiiĮCAN line
M* W. >WU>W.T



Iš Didžiojo New Yorko 
ir, New Jersey

.... M BijR. t .y j e.' Jį. a "r

Šventose kapinėse, atsakymas bu
vo, “mes bijojome savo draugų.” 
Štai ir motino* meilė,

Dabar užteks. Iki pasimatymo,
Yytwy«

ravoiuEiw« ir aš pradėjau, iŠ pradžių1 iš pa
lengva, &t paskui paragavęs, kad 
gardu ir aš įsidrąsinau ir nespėjau 
dar suvalgyti dvi keptas, viltas ir* 
pusę <fhsm*Čs,” kaip klebonas 
kun, Jonas M. Bakšys pradeda 
programą. '
' 'Programą atlieka mokyklos vai
kučiai, Seselių Pranciškiečių išmo
kusi; prie piano vadovauja Šv. 
Jurgio parapijos populiariškas 
vargonininkas K. Bam Viskas 
gražiai einasi. Pertraukose kla

iki latv^įuropa. P. Valantiejaii«| f̂tw -iin^sm’n0 S1W‘-
rūpegčių j*m buvo parūpinta di-Įrinkushis,“vėčius, 
delbi kambarys patogioje virtojoj Ch<uMi3-či*
ir užsakyt* visokio kelionei pato-1 .T“ .. . .
gumai sėdynė viršutiniam dė- T mitini žventė.—Įėjus
ny,*tektaa<alas, ir B. Kadangi U ~ ™P*P™t«
diddte skaitlius palydovų lydėjo,liaujas didysis altorius, gražiai 
buvo manyta, kad nebus galima Žiedais. Nauja Jė-
gauti leidimas visiems eiti į laivą. |*aus Kristaus Karaliaus stovyla, 
Mat kompanijos reikalaujama tu- pv- Jurgio paveikslas, uždengtas 
rėti tam tikri leidimai palydo-^vos brangia gelumbe, 
vama. Bet ir tos kliūtys buvo prn-1 tą «oną bažnytėlę, jautiesi 
šalįptoą ne* p. A. . Valantiejus, didelėje naujoje bažnyčioje, 
gerai pažindamas laivų kompani- ^Prasideda iškilminga procesija, 
jų viršininkus, gavo visiems spe-1 Vargonai ūžia, choras ir pačios 
eiąliUs leidimus ir visas didelis bū- Įmergaites Sodalietčs gieda. ,K1<’- 
rya gąlėjįo į laivą įeiti ir visą jį P^as vadovauja. Gražus reginys?, 
apžiūrėti ir galutinai su p. PielaĮ^rie didžiojo altoriaus mergaitės 
atąiavrikiuti. -Įprisižada tarnauti Marijai; klebo-

t Report*riipns užkabina medalikėlius. Po to
1— pašventinimas Sodaliečių iš
puošto naujo didžiojo altoriaus, 
iškilmingos mišios. Sv. Mišių me
tu pamokslas ir gerbiamasis pa- 

(mokslininkas, sakydamas pamoks- 
Mūsų korespondentai kai mie- Įlą apie pasišventimą tų mergaičių, 

ga, tai miega, bet kai prabunda, I patsai verkia. Tai — tam. Jonas 
tai ne tik Žinutes rašo į redakciją, r Bakšys — klebonas.
Mmt ir laiikus. Dabar vienas til-1 WnHnM ,„wB1 M A) 
po “Darhininko” grpiiAs 1 <1. Į .
Matyt kai kam labai svarbus. Mat I vai. w ryta iškilmingai 
žmogutis, matyt sapnnodamas. ĮMergauJs SodabetAs su savo mo- 
kaip Dant», nM. žmogutis sap- ein? p"c 
nuoja apie neoficiali* programą, IPer visų parapijiečių myli-
rasnltatna, apie barometrą ir ki-r"“ W*^°nmi Jonas M. BakJys 
tw «alna. O gal» vietini. ttfJk*lb*!r *uB™* * 
gal kaimyną. » pavydo. Kad r0 P«r»P>jWU»i, kad motin* T-
Namarka. yra garbinga kolonija, « v“° Y*™“1“ J*?* «
graliai miaiorganisiivns j daug tautds; kviečia myĮGti imvo 
draugijų, ir visos gyvuoja, štai ”«'«*> ‘“P» P*““'10 Mo-
parapija gražiai gyvuoja, skaitliu- |t,n* primena
gas šv. CecilRjno choras, iv. Vardo, |*1>1C «OT"* ž.,"on>4 
SodalietRs, Marijos Vaikeliai, L. "”” **! “,V

•D. S., SLRKA. (turi per 100 na- k5 knn,R« ”* Svemia«sm Sakra- 
yių), Federacijas 8 skyrius ir dan-1™*°!“ P°’ J*v® MoJOJO P*vo- 
gybą moterų draugijų — Motenj H*8 ! i,tai '’** *’ar ™"
Sąjunga, šv. Rotanfiaus ir kito., tai “,k,a me,1P
' RvkštėPrie mntir,os*

I 5-tą vai vakare mergaitės Soda- 
Įlietėft turėjo savo motinoms pager- 
Ibimo privatišką vakarienę Vytu
rlys, nebuvo kviestas ir> savo mo- 
jtinOB neturėdamas šioje aukšto šn- 

ROCHESTER, N. Y. — Atvely-hyje, negalėjo dalyvauti. Todėl no
ki© vakare 6-tą valandą parapijos įgaliu pasakyti, kaip toji vakarie- 
komitetas surengė gražią vakarie-Įnė pasisekė, bot tikiu, kad gerai, 
nę. Nuėjęs Žiūriu, kad mūsų ko-J 
mitetas dirba sušilęs. Vieni pri-J* aP** Motino* dietą 
ima svečius, kiti prima jų drabu-Į Bedieviai vaikai, labai myRkla- 
žius, tretieji šnekasi, kad padary- ĮmUuvo motinėlę atsitraukė ją » 
tų malonų laiką, kol šeimininkės Į Lietuvos. Nors kol ji gyvu buvo, 
prirengs valgius. Bet šeimininkės Į veždavo ir į bažnyčią. Ir syk], mo
tai iš tikrfjjų vertos pagyrimo. Į tinai paprašius, nuvožė ją į kata- 
Dirba, prakaituoja.. ĮlikiŠkas kapines parodyti, kaip

‘‘Darbininko” brangieji skaityMkapinės atrodo, bet parvažiavę pa
lojai, kaip vyturys ieško maisto, j sakė, kad mos ją padėsime, kur 
taip ir aš nuėjęs žiūriu, kas bus Įmes norėsime. Ir štai, tai vargšei 
tokio gardaus valgyti. TeSkoda-1 motinėlei, nesenai pasimirus, išpil 
mas valgyti, žiūriu, kad mūsų I d? gavo prižadėjimą — ir padėjo, 
truatistai V. Bntrimaitm, pavapi-Į kur jie norėjo - įMt. Hope mies- 
jo* senas veteranas ir Petras Pi-|to kapines. Vyturiui apklausus, 
kūnas, Jr. dirb* ir duoda innky-Į^l nepalaidojo savo motinos 

, -mus iterbinihkams. Petras Pikū- kur ji prašė - norėjo ataigulti 
uos yra tai Žvaigždė mūsų čia *u-l 
gūsio jąunifno, o jo tėvelis visiems r 
duoda patarimus, šnekasi mfsve-1 
čiais. Bot man neteko progos šne-1 
kėti.

Atėjo laikas sėsli prie stalų, Čio-1 
na i matau patį kleboną, kuris, nei I 
sušilęs, padeda daryti tvarką. OI 
prie garlita stato sėdi svečiai -— 1 
pp. Daktaras Akelaitis su žmona-, Į 
daktaras, kaip Žinoma, studijuoja I 
nervų ir proto Ilgas Strong-Mc-I 
morial Hospital; ši ligoninė yra I 
.sujungta su pagarsėjusiu Roches-| 

. tarifo universitetu. Tai pirmos Į 
vieta* pasirodymas čionai gimusio j 
daktaro Ir jo žmonos. į

Klebonui atkalbėjus maldą, pra-| 
aidėjo valgymam Tr man ganto I 
pnaldarė, žtarfot į valgančias, tat»

MA8PRTH, N, Y. — Gegužė* 1 
d. po pietų. išvažiavo j Lietuvą 
a prigyveni i Povilas Pieta, kuris 
gyvetta Fort WM«hinicton^ L. D 
Jo palydėti susirinko pas pp. Va* 
Jantieju* M—41 — 72nd St, Mas- 
peth,.N. Y, daug draugi/. Iš Va- 

. jlanticjip rhūaų mylimas keleivis, 
lydimas 4 automobiliais ir dane
lio draugų ir pažįstamų nuvažiavo

BROOKLTN, N. Y
“PratariTą” takiai puikiai 

pavyta
Š. n». gegužės 2 d. Lietuvos Vy* 

čių 41 Vytauto kuopa surengė di- 
celius Šokius su pamargmimafe, 
kurie puikiai pavyko.

N’ors oras tą dieną pasirodė ir 
nę koks, bet šokiams tas mažai pa
kenkė, ir salė buvo kimšte prikimš
ta.

Jaunimo buvo net ir Iš Jersey 
City ir Bayonnc’s, N. J., nors 
Harison’o vyčiai tą pnčią dieną tu
rėjo irgi šokius1.

Apreiškimo parapijos salė, kur 
Šokiai įvyko, buvo gražiai išpuoš-

DARBTKIWKAS

Dt W. D. CMriidg* vadovaują®* padirbdintam šb milžtaiškiui prietaiso*, kuriuod* afoktro* atip-

.G Vėliaus buvo šokiai dar painar-. 
ginti su baliūriais* Grieže geras or
kestras lietuviškus ir angliškus so
dus, taip kad visi buvo paten

kinti.
Pažymėtina, kad Brooklyn’o vy

čiai vis daugiau ir daugiau įsigyja 
sau draugu su savo puikiais pa
rengimais.

“aunkloji artilerija” poatatyta Šchonactady, K. Y,

NEW N. J.

K “GĖLIŲ MIESTO”

PRAMOGOS
. riknltas fr>ta>«
ia gcsmies u

(ĮegnMft* 21 U. AtMmnlnymo perapĮ- 
Mot. Dr-M renala H1Awa Varty** 

parnpŲ** ‘ta** Maspetue.' PraaHee t 
vai. p-p. > -

, .. , » 
OegmžčM 24 <1. AfireKklnm Pan RvĄ 

eboms r»‘ngl(i «l|<lolj maram * 
ntynyr yskam aatrje. Kmto* <
hih •*KnymM’fiys” alini «KtmIp 
žius Itffna" .

Gegužė* 24 <1 KarnlJenfa Angelų per, 
4rfhis rengta kfflH'ertą—vaidinimą, 
IJiw Tranuflznmtlon HalPJe, Itrooklyae, > ’

ūegužėM ai »i. §v. Jttrgio pamplio* 
Jieiuvly kaltam Ir Istorijos nvokykln 
niighi mokykhn* nžbnlnlino vnliorčlj, 
parapijos nnlėje. * '

* r ■ ■ , > 
G <1. Karalienės Angelų |l«* ‘ 

tuviu tnltaiM mokykla rengia niokylę- 
hm užbaigimo vakarėli, imrnpij«dW- a 
lėle.

ilirik’llo 7 aI. L. Vėli], N, Y. Ir X J. , 
npakr. rėngla sportą Švento, kuri fvykk 
WurliiiiiHM Pnrk’e, IIiikscII, N. J. V«* 
karA» Šokiai, l.lberly Ejih’je, ĖIlzutaHh,

Rengtai prie sporto šventės
Pastaruoju laiku, 41-os kuopos 

vyčiai stropiai rengiasi prie spor
to šventes, kuri įvyks birželio 7 d.. 
Warinauco Park’e, Uoseli, N. J. 
A. Mažeikai vadovaujant, didelis 
būrys vaikinų ir merginų, kas pir
madienis, trečiadienis, ketvirta
dienis ir penktadienis apie 9:30 v. 
v. turi bėgimo ir kitų sporto šakų 
praktikas.

Sportininkai labai sunkiai dir
ba, kad ir šioje srityje atsiekus 
41-mai kuopai vardą.

Tentas
41 Vytauto kuopos nariai pas

kutiniuoju laiku įsigeidė žaisti te
nisą. Taigi kun. J. Alekaiūnas iš
gavo leidimą vartoti miesto teniso 
aikšj^, veltui ir driUr viri 41-os 
kuopos nariai grupuojasi į grupes 
ir už savaitės laiko vyčiai loš te
nisą.

Kitose sporto sakose irgi dar
bas eina visu smarkumu.

X. Y. Balandžio 25 d. Imvo pa- į . Kunigų Vienybė* provincijos 
laidotas Apreiškimo Pan, Svč; baž
nyčioje sn iBdlmiagomis apeiga* 
mj#» Buvo ftUaikytos trejos gedu
lingos Šv. Mišios, UŽ jo vėlę ir iš 
bažnyčios palydėtas į šv. Kryžiaus 
kapinyną Brooklyn*.

Laidotuvių apeigomis rūpinosi 
graborius Antanas Valantiejus.

Reporteris

Piknikai
šv. Jurgio parapijos dr-jos ne 

juokais rengia parapijos pikniką. 
Tikictai pardavinėjami visu smar
kumu. Choras mokosi gražių dai
nų, kurias pirmą tartą išgirsit ge
gužės 17 d. Feklmau’s parko, Mas- 
poth’e. Jeigu kas, atsimenat pe
reitų motų rengtą šios pa^rmij-s 
pikniką, tai tų ragint nereikės. 
Tad visi į pikniką. Ten visi pasi
matysim ir smagiai laiką praM- 
sim. Aš būsiu, bet nepasilik ir tu.

Balandžio 21 d. pasimirė a. a. 
Kazimieras Hoffmanas, 75 metų 
amžiaus, palikdamas dideliame 
nuliūdime savo žmoną Oną, 3 sū
nus: Justiną, Kazimierą, Antaną 
it tris dukteris: ponią Andrulicnę 
ir dvi nevedusias: Patriciją ir 
Marcelę Brooklyne, o taipgi bro
lį Joną Hoffmaną ir seserį Oną 
Pranauskienę Lietuvoje.

Velionis yra išgyvenęs Ameri
koje apie 50 metų. Atvykęs Ame
rikon pirmiausiai gyvena New 
Yorko valstijoje; gyveno Chicago- 
je ir ūkininkavo *Louisiana valst. 
ir galutinai persikėle į Brook- 
lyn’ą, kame iki savo mirties išgy
veno apie 10 metų. Iš užsiėmimo 
buvo kalvis, ūkininkas ir kriau- 
čius. Buvo darbštus, taupus ir la
bai gražiai išauklėjo savo vaike
lius. Sūnus Kazimieras yra pla
čiai Amerikoje žinomas netik Jie 
tuvių tarpe, bet ir svetimtaučių. 
Jau prieš 7 metus velionis buvo 
paraliŽuotas. Sirgo namuose ir pa 
galiau Kingu County ligoninėje, 
kur ir pasimirė.

Šermenys buvo sa vos šeimos na 
muoae 110 Ralph Avė., Brooklyn,

Krikštai '
Karalienės tažnyčioje 

gegužės 9 dį apkrikštytos Jonas 
Juozas, sūnus Jono ir Elzbietos 
S*t. John; krikštatėviai buvo 
Juozas Kaminskas ir Rožė Roma- 
nick. Gegužės 10 d. apkrikštyta 
Evdyna, Irena, duktė Vinco ir Jo- 
zefos AukudnviČjųj krikštatėviai 
huvo Pranas Gribben ir Domicei? 
JRovas.

Vaikelio Jesana IV skyriaus 
dšDMritii

šį sekmadienį tuoj po gegužinių 
pamaldų, t. y. apie 4:30 vai. p. p. 
įvyks-Vaikelio Jėzaus IV skyriaus 
narių susirinkimas Karalienės An
gelų par. salėje. Prašomi būtinai 
<atsilankyti. Valdyba
* Mirt pral. J. R. McCoy, LLD.

Gegužės 9 d. mirė šv. Antano, 
Greenpoint, 'klebonas kun. praL 
Jonas R- McCoy, LLD. Palaido
tas iš šv. Antano bažnyčios gegu
žės 13 d. Dalyvavo Jo Mal. Vysk. 
Thomas E. Moltoy, D. D., daugelis 
pralotų, kunigų ir gausus žmonių 
būrys.

Radio WJ
Gegužs 17 d. 8:30 vai. vakare iš 

\VNJ. bus lietuvių programa. Dai- 
i nuos specialia choristų būrys iš 

F.lizabcth, N. J. Bus ir trumpa 
, kalba. Programą ves laisv. men.

J. Žilevičius. Klausytojai savo 
įspūdžius prašomi stočiai parašy- 

, ii. Ėidfo Komizija

— Lukšys rodė paveikslus 
suririnkhnas Brooklyne trijose salėse. Žmonių

dalyvavo apsčiai.
Gegužės 12 d. Xeiy Haven, Conn. j šeštadienyje 8 vai. ryto Šv. 

Jono K. bažnyčioje klierikai J. 
Raulinaitis, J. Kartavieius ir J. 

Lene^vičnis priima sulMlmkonatą, 
— Sunkiai apsirgo Agne <Vr- 

vinskionė geg. 10 <1.
— Gegužes 30 d. 10 vai. ryte 

Kewąrko katedroje priims kuni
gystę Jonas Kinta. Primicifias lai
kys Elizabethportc birželio 7 d. 
Priklauso Netvark’o vyskupystė
je.

įvyko eilinis provincijos susirin
kimas pas |cnn. V.. Karbauską. Da
lyvavo 18 kunigų. Svarbiausi ap- * 
tarti klausimai buvo Vytauto 
spaustuves reikalai, jaunimo klau
simas ir vysk. Bučio, M. I. C. pri
ėmimas. Provincijos vardas šiame 
susirinkime iš **N’e\v York’o ir 
A’tnv Jcrsey provincija” pakeistas 
į “Rytinių valst. provincija.*’ Se
kantis susirinkimas bus Alison i a, 
(’omi., antroje birželio savaitėje. 
Prie provincijos prisirašė kun. J. 
Ambotas. Rytinių Valstijų pro
vinciją sudaro dabar 27 kunigai.

LDS. pasitarimas •
Šį sekmadienį šv. Jurgio par. 

salėje apylinkės LDS. kuopų de
legatai turės pasitarimą prisiruoš
ti seimui. Visi prašomi būtinai 
dalyvauti tuoj po sumos, t. y. a- 
pie 12:30 vai. p. p.

„ Knyguošys
Arba “Kitaip Praamžių* Lėmė,” 

yra nemirštamas Paparonio veika
las iš spaudo* draudimo laikų, o- 
peretės formoje, kuris bus Icmia- 
mas didžiulio Apreiškimo Pan. Žv. 
choro gegužės 24 d. parapijos sa
lėje.

Choras, muzikui A. Z. Visminui 
vadovaujant, stropiai rengiasi prie 
šio margumynų vakaro, ir nori 
'padaryti vieną iš pasekmingiau- 
sių. Be to bus dar prie šio veika
lo pridėta didelė koncertinė da
lis, po ko seks lietuviški ir angliš
ki šokiai griežiant geram orkes
trui.

Pradžia 7:30 v. v. Bilietai 50 
centų, kuriuos galima įsigyti pas 
choristus.

Turtelio 14«t. Kmv ATuccTi) jwirap<J(iS 
piknike*, Jhix Kins4‘laii*X!lhihHf Parkc. - 
Maspethe.

jnrteHo 21 U. Rytlnlij Vjitanjų IMu- 
's Iii i kntnllkni rciųtlH Uchivlų. IHooą, 
Tins KtasėlkUR Clitifon Pnrke. MiuąHK

Birželio 24 O. šv. UnitančIniiM flr-Jit 
rengia kun. Jono Mulkino v»r<lttvių 
pagerbimo vakariene. Bus Aprel?klmo v 
po r. salėje. ,

Vyras Įsteigs valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybes uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybes rei- 
antroji laida.

Lietuvą matyli akaitydamną Ką* 
talikų Veikimo ttatro leidžiamą 
zavaHraštį ' \

“MOSI! IAIKRAšTIS”
Jį reikia užsisakyti tau Amerikoj* 
ir viriams giminėm! ir pažįsta 
mitini Lietuvoje. ' *,

”Mfl«ų Irikraštis” metams kta 
tuoj* keturi litai, pusei metų d« 
litai

Latvijoj, Ertijoj ir Vokietijoj5 
kaina ta pati, o vižur kitur užsta ' 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai, 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lota 
via Alėja 31 Nr. “Mtteų LaikraA.

t|r.n,a-wM, ,1,.,,      , .L   
a

LDS. Kuopų SusirinkimaiII

A. J. M.

ŽINUTĖS
— Kunigų V. prov. susirinkime 

iš apylinkės dalyvavo kunigai: 
Pakalnis, J. Balkūnas, P.» Lekešis, 
J. Aleksiūnas, * J. Simonaitis, P. 
Karalius ir Ig. Kelmelis.

— Gegužės 9 d. Columbus Coun- 
cil, Prospect Park West 1, buvo 
mokytojų bendri komunijos pus
ryčiai Dalyvavo virš 2,000 mo
kytojų. Kalbėjo pats vysk, Tho- 
mas E. Molloy.

— Gegužės 9 d. daug lietuvių iš- 
(vyko Lietuvon laivu Europa.

LDS. 111 kuopos sumripkimaa j- 
vyks sekmadienį, gegužės 17 d. S. 
m., tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti Taipgi atriveekite 
savo draugus priąsžyti-prie žios 
kilnios organizacijos.

Valdyba 
imvIimAL^ooinr.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyta 
sekmadienį, gegužės 17 d. š. m. 
Svarbu, tad Į žį susirinkimą ateitų 
viri nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūšų 
brangios organizacijos.

ATH0L,MAf8.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks gegužės 17 d., tuoj po 
mišparų, žv. Pranciškaus pampi 
jos salėj. Kviečiami viri nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesini* 
mokestis. Taipgi atrivsskit* savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organtaeijos.

Kviečia Valdyta

IAWUXŪ1I]UIII
LDS, 70 kp. suririnkimss įvyta, 

gegužės 17 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį aueHnkimą ir už
simokėti minorine*. Atelvąškite ir 
savo draugus prirašyti

- D1TROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyk* 

sekmadienį, gegužės 17, tuoj po 
pama&ų, iv. Jurgio parapijų* mo- ’ 
kykloje. Visi kuopia nariai yra 
kviečiami atsilankyti j šį miriria 
kfcną.

Valdyta/

PROVIDBMOB, R. L
LDS. H kp. mėnesinh auririnki- 

ii*as įvyks sekmadienį, gegužės 17, 
tuoj po sumoa, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad viri Šiame sod
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 
duokle*. Parodykime gražų pavya* 
dį kitiems.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mčneeį* 
sekmadieny, po 15 d., Iv. Petro ta 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

Įdomi knyga "KaWjtmwie« p*a 
bolševiku,” Parašė kun. P. Do
gelis. Jh pate pergyveno taį ką 
paražė. Galima ją gauti pas attta 
rių už 3 litui su perriuntlmn į 
menką. Kreipkite adresu: Kaw‘ 
BM, Kan. P. Dogrita, BttUika, Lta’ 
tava. Knyga įdomiai pavalyta, taj: 

Valdytanemaža—ISO puslapių.
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NEGUDRI KOVA

padaras žmogaus vaizduo
tės, tikinčios į bintus; kad 
jis Ueišlaiko sveiko proto 
kritikos ir kad jo esmė ir 
pareigos ėsą tik vaikų žais* 
Jas* Girdi, reikia tik Žmo
gų apšviesti, ir tikėjimas sa- 

. Vatine išnyks. Ir jie šviečia 
ir šviečia — savotiškai, žino
ma — bet tikėjimas iteiš- 
nyksta. Bedieviai tur būt 
Užmiršta, kad tikėjimas ir 
turi 8vo švies:} it tokią švie- 
8$; kuri “taiiisyljėse šviečia 
it tamsybės jos neįveikia.” 
Tilri būt tikėjimo šviesa ga
lingesne Už bedievy bes “ke- 
rteiiio leinputę,” kad sėk
mingai atremia visas tos 

’ dvokiančios lemputes pa
stangas. Ir toj -tikėjimo 
šviraoj Išauklėtas žmogus 
Titata tikru proto galiūnu, 
ktip antai Tomas Akvinie- 
ta, Albertas Didysis ir tūks
tančiai kitų katalikų moks
lininkų. Dasiitnlo, kad tikė
jimas ne tik išlaiko sveiko 
proto kritiką, bet tąją kri
tikų pasiima į savo rankas 
ir teisėjo' rimtumu kriti- 
kduja bedieviškojo mokslo

pareigos no tik kad nėra 
Vaiko žaislas, bet pagamina 
stipriausius vyrus ir doros 
bei pasišventimo genijus, 
taip, kad bedieviai, norėda
mi kovoti prieš tikėjimo ga
iviu ir intaką, turi griebtis 
jau no savotiškos apš vietos 
— tos nebeužtenka — bet 
šmeižtų ir pamėgdžiojimu.

Indomi tuo atžvilgiu ko- 
inunistų taktika kovoje su 
tikėjimu. Kuomet jiems pri
kaišiojama tikėjimo perse
kiojimas, tai jie su dirbtina 
panieka atsako, kad tai ne
tiesa, kad tikėjimo neverta 
nė persekioti, nes jis esąs 
tokia mažmožis, kad pats iš
nyks, reikia tik mužikus 
apšviesi. Sėt tdsai “maž
možis” nė nemano išnykti: 
jis taip didėja, kad jau pa* 
liko ne mažmožiu, tik labai 
svambiu uždaviniu, BblšeVi- 
kai netveria iš pykčio ir pa
giežos dėl nesėkmingos ko
vos su tikėjimu. die, rodos, 
nebeteko sveiko proto ir vir
to panašiais į mažą Vaikui 
kum, negalėdamas nuveikti 
vyro, rodo jam liežuvį. Jų 
visa vedamoji agitacija

nwvv g»vTWR MUBM BWr 
nytiidų apeigų pajdUtiho 
pmstijM, kuridra H- 
hM: “loiin *U JKtistM- 
iud!° jr “tai gyvuoja triU’ 
hiu!” Bet — Kristus kaip 
gyvavę taip ir gyvuoja ir 
ttiittkta trelė ūkinių 
iiiihias, d DMitiM kaip to
re, taip ir tatoMtofe ir he- 
IstengU patraukti į tomu- 
niatų eiles daugiau kaip vie
nų nuošimtį nišų tautos. 
bolše virt Ine apšvieti:, nė vai- ~ 
kiškas pašiepimds nieku Čia 
negelbsti.

Sakoma, kad Vienas So
mos imperatorius Trojanas, 
neiimėjo persekioti kri
kščionių. “Ir kain gi i — jb 
sakydavo: — jei jų tikėji
mas iš Dievo, tai jo nenu- 
VeikSihijO jei iŠ žmonių, tai 
pats savaime išnyks.’* Pasi- 
ivdo, kad Trojanas išmin
tingai pasakė. Krikščionių 
tikėjimas iš Dievo, ir jis te
begyvuoja, o jo petifekioto- 
jai seniai jau išdyko. Ar 
bolševikai galingesni už So
mos imperatorius? Tur būt 
be, kad griebiasi vaikiškų 
priemonių. Ar ne būtų gO- 
riatt pasekus Trojano išmin
tį?

uotas ■njMrrrfli wiwif

autas jUOjab tauto taitohta
Modate ptrataa vIHbll*W.....;l»e.

iULDV RlHRINtntB,
teitai* vlrtelUi*............... ........ įLt8

liALDV BiNKINtLIS, 
battfti* virJWMk.............ttis

W. TĖVO PIJAUS XI ENCKUKA AME 
MOTERYSTĘ

(Tęsinys)

Pats palaimintas tautų Mokytojas* BVfentos 
Dvasios įkvėptomis, nurodo į dieviškosios Išmin
ties nustatytų tvarką; priminęs sehovėS išminčius, 
kurie pažinę su visu tikrumu visų daiktų Sūrėjo 
bUVimą, tačiau atsisakė jį garbinti ir jam melstis 
(lui lendre un eulte), jis šiais žodžiais kalto to
liau: “Štai kodėl Dievas juos atidavė jų širdžių 
getonains, neskaistybei, kad jie išniekintų saVO kū
nus;” jis dar sako: “Štai kodėl Dievas juos atida
vė gėdingoms aistroms” (lae. tV, G), kadangi 
“DtaVas priešinasi puikiems ir nusižemimtsioins 
jis suteikia savo malonę” (Cfr. Rom., VII, Viii), 
be totios, kaip moko tas pats TaUtij Mokytojas, 
žmogus negali suvaldyti maistingą gašlumą (Čir. 
Boim, VII, Viii).
, todėl, kadangi įtūžę gašlumo užpuolimai nieka
dos negales būti tinkamai suvaldyti, jei imti siela 
pirmiausid nužemintai; šit pahudddino ir iluolan- 
kumo pagalba, negarblns savo fciirają, evatbiau- 
ria reikalinga, kad tie, kurio jungiasi Šventu ino- 
tarystės ryšiu būtų prisiėmę giliu ir tikru pąmal- 
duniU; kii'd tas pdmaldumaS gaivintų vifeį jų gyve- 
Uirtą ir pripildytų jų dvasią ir valią giliausia Die
vo Didytos įmgnrto.

taigi OAnytojai dgiasį tinkamai ii* sutattillul 
Mi giyiiittUsia krlkšciotliškn dvasia, jei jie ilgina 
lAudtnokiahčius nemltolti hUo dieviškojo įstatymo 
MmtebystČjre ĮMiBilikti ištikimais pamaldluno.lr re
ligijos praktikaVnnUl, ataidUoti visiškai Dievui, pa* 
įtėviai maldauti jo pagullms; eiti rakramentų, pa
laikyti ir pWi suryju dievotoimiiigUmo it plUnnl- 
jįmno nusiteikimą.

IHHIUUtlOt HIUMtt 
HhKTUVtl

* ii. ■» ■

(tagitite II d. Vlmta krikščioniškams įkumulb paki- 
M itaritrikitati attM ten^ų įvykį.

IJrttai pria 40 tariu Popirital D*0Hal XIII P«l* 
statai UfcurtffiUfcĮ i^4-^ic4kliką‘^lertitaMbvarain,” 
Irarioja UUMm taip reikia Spiįrii dariai ktallrimai.

DVpteiiitaibroHaM kiti lĮdmi įeral, tireiog giliai, nu* 
jllitl dabartinių btikų Dcaudžiipjias ndaimrs ir |š anksta 
SĮškUd nbšriril teMiii, kaip tų įlelahnių išvengti.

jis tlriHtai taįHtfd tautas laikytis kriksČiobiŠ* 
kb tririnfcuWl ridkatatidrinat iš valstybių, kad darbiniu* 
kai būtų riklriybfoe ne kaip kokie paliegėliai 
vargšai ar jmrdiliiriOiii^riai, Bri kaip pilnalriltai pilie* 
Wi;

Leonas XIII savo raštu nutraukė uždangų nitu vi* 
^tontfi^i^hidbiĮglįaibtj krilcSieionyllgS skraiste, tiri iš* 
iiainldjriiiciot ŽniogaUs^SAfjr^ /? ’

Jis griebtai pasmerkė raudonąjį sOciulizrtią. Bolše
vikų sukiirtesM gyvenimas Sbvietį Dusi joje aiškiai liu
dija, kad Did^ii Popiežių* nedpiirita.

Bet, žinoma, negalima taikinti Popiežiaus įspėjimus 
tik darbtainkanis. Tie įspėjimui dal- labinti taiknifini 
žmutižkutaO-tetakUsfeiUB kdpitalistatas, vadiiiaiiiftm li
berališkam taitŽitati j<fe lUotaui.

ĮVAIRENYBES
Ui®AWii fin tikins

Anglijoj yra paprotys 
dralistt Ue tik turtą; gyty- 
bę, sveikatą, ’bėt ir iteiik- 
niekiūs, kartais iiiAžos ver
tes daiktus. Taip, vieno cir
ko artistai apdratidė nuo ite- 
laifiiinto Atsitikiihb iSdfTOi-

Mitai. Kitaiii keistuo
liui anglui Užėjo į galvą 
mintis apdrausti nuo ugnies 
savo... cigarus..

draudimo tohdTOyei,kad vi
si jo cigarai sudfegt ,il* 1^“ 
šo išmokėti premiją.

— Žinoma, mes tamstai 
atlyginkime taitotoliUš, — 
atsako draudimo agentas.—,

■sės 9aės«as9BSBSša=»»»tM^n

Priešingai, Idbai klysta ti% kiltie; neigdami 
gamtų viršijančius priemonės, htoio ptaktitojfc ik 
su gamtos mokslų (būtent: biologijos, paveldėję- 
mo mokslo ir kitų panašių) išradimu pūgu g^į 
atvesti žmones prie to, kad šie sutramdytų kūlio 
geidulius. Tai nereiškia, kad reikia mažai vertin
ti natūralinei priemones; kadangi vienas yra gam
tos ir malonės autorius, Dievas, kinis gdUitOfe ii* 
antgamtės gėrybes SUtvarkėttdip, kad jos būtų žina
nčius naudingos. Tikintieji todėl gali ii’ privalo 
naudotis natūralinėmis priemonėmis. Tačiau klyk
ta', kas mano, kad tų prieniohių pakanka užtikrin
ti moterystės skaistybei, arba kas mano, kad natū
ralios priemonės yra pajėgesnės degu antgamtinės 
malonės pagalba.

šis moterystės sujungus re papročių dtatiktitok 
dieviškiems įstatymais, be taitio joks tikras mo
terystės atnaujinimas nėra galimas; prileidžia (su
ponuoja), kad visi lengvai, su visu tikrumu ir be 
jokio klaidos prieinaišo, gali atskirti, koki yra mo
terystės įstatymai. Kiekvienas gi mato, kiek įvyktų 
iliuzijų ir kiek klaidų prisiplaktų priė ti&0«; jei 
kiekvienam būtų palikta rūpintis surasti šiuos į- 
statymus vien su savo proto pagalba arba jei reikė
tų jUOO silfasti priVatiškb apreikštosios tlėšos UIŠ- 
kiniiho keiih. Šio sumetimai, be abejones, titika 
daugybei kitų dorovės tiesų, tačiau jų svaibUhUS 
yrd begalinis, kada < 
rioje gašlumo patraukimas lengvai gal

tiktai juo labiau, kad dieviškojo įbtntymo laikymas

-■ilOTiV'

einasi moterystės sujungi, ku- 
auklmas lengvai gali lygauti 

trapių žmogaus prigimtį, jų apgauti ir suvilioti. Ir 
tiktai juo labiau, kad dieviškojo Įbtatymo laikymas 
reiktilaujū iš vedusiųjų dažnai suhkių ir ilgalaikių 
atikų, kurioms, kaip liudija patyrimai, silpni 
žmogus pf ieš pastato tiek ni^UhWntų, klek tik jahl 
reikia, kad tik pasiteisintų dėl dieviškojo įstatymo 
nesilaikyrtio. ? ~, p * H į‘ Į

Tdlgl, kad tai nebūtų vien fltoija ar dietiško
jo įstatymo iškreipimas, liet tiktis ir MUteiitiškite 
pažinimas įstatymo to, kuris hilšvirelū protus ir 
vadovauja Įmonių papročiams, reikalinga, kad

ū t, ife 

mTYWM01ULimtTt 
1914 metais, kilūs didžia

jam karui, išėjo. į frontų 
Vengrijos piltatis Aleksan* 
dtas Sabo, kuris prieš pat 
karo paskelbimą v,»dė jauną 
žmoną. Praslinko keletas 
inetų, 0 apie Babo iiiekd ne
buvo girdėti. Ir tik karai 
bėsiltogiant, buvo gaUtii ^i- 
hia, kad jis žuvo kažkur ra
kti fronte, JUtnia Sabo žmo
na, praslinkus kuriam lai
kui, ĮiesulaUkusi vyro ište
kėjo antrų kartą,

Bet 1923 metais tariamai 
žuvęs Šabo grįžo iš Rusijos 
nelaisvės ir čia sužinojo, kad 
jo žmona ištekėjo Už kito 
Vyro ir yra trijų vaikučių 

ktir Jtarštų ŽMių rnotina. Neimredamas auly- 
ti savo žmonos laimę, ftabu 
nepasirodo gimtajame kai
me, išsigalvojo sau kitą pa
vardę ir leidosi kelionėn po 
kraštą. Taip tęsėsi iki 1931 
jnetų vasario mėn., kol fta- 
bo nesužinojo atsitiktinai, 
kad antrasis jos vyras mi- 
l*ė.

Dabar .Balio grįžo į savo 
kaimą, kur rado našlę žmo
ną su trim vaikais. Jis pri
sipažino teljemylįs savo žmo
nų ir pareiškė noro pas ją 
pasilikti. Deja, čia atsira
do kliūčjų iš valdžios orga
nų pusės. Mat, valdžiai fia- 
bn buvo miręs žmogus it 
jam nenorima dovanoti ne- 
tejsetą pavardės pakeitimą 
ir dokiimeUtų padirbimą.

Jiedu* itakti* Tuo tūpti

mudauii. baltasis žinomu iw

Amerikos yra plotai negali
nu gyvenimui vien tik dėl 
tarifą. Braiilijoj *pacio« 
(taHWauri<ki virio* stovi 
tiktai M ta, tad M tel« 
tajabl žuiogūi nepakėliatai 
karščiai.

MokUintakai dabar žadu 
kairiu* ktariUs atraitai, ii- 
iromt, iie Įkilkite, b tik gyve
namas trdtaa, jūrų vandens 
pagblha. Jūrų vanduo 500 
wrų gilUinoj turi tik Vie
nų lažpenį šilurhde. Vadina
si, nedaug Šllt&iite už ledą,

ar galiniu butų sužinoti, ko
kiu Bttdti cigarai Midegėl

— febkiū Būdu T Labai įkl- 
prastai, aš juos surūkiau.

— Puiku! Mes tamstai su- 
mok&ittfė premiją; Ufet jUttis 
teks atsakyti teisme už SŪvo 
apdrausto turto padegimą.

Anglas slipriitb, kad jo 
šposas nepavyko. Jam teko 
atsltakyti ttao apdraudimo, 
kM išrengti by W ttititoe.

Baltosios rasės žmogus 
daug lengviau pateliu šalti 
begu kaflttį Baltieji žitri- 
nėš gyvena toli šiaurėj, iš- 
skyiiis tas Vietas, kur vieš- 
pataiyū poliariška kelių mė-
»5«HMaMštaaMMieiEi9E9MKnas9Ki«šesš:

vaiidepysb toks šaltas van
duo? Žinomas yra reiškinys, 
kad šiltas vanduo kyla vir
šun; d šaltas eina apačion. 
Visti .i^baUlta Vandenynai 
jUnkiAsi tarp savęs. Ledinių 
vandenynų vanduo parė
miau teka į žemes pusiaujį, 
o karsta. Salta išite* vanduo 
plaukia paviršiu į ašigalius. 
Tokiu-būdu ir atsiranda šal
tas vanduo jūrų gelmėse.

Visas dalykas imti tą vaip 
denį 1^ giltiitios ir pompuoti 
izoliuotais vamzdžiais į gy
venamas vietas. Brazilijoj 
jmi mirorni bandymai ir jie 
vyksta įUrai. (“M. R.”]

A AM. VALSTYBAS PRIIMS 
onciAiu bRO PAŠTO 

V1LIAV4
Ji plevėsuos visuose aeta- 

ditnhuose, kur tik brO pašto 
Aetoplanai sustoja, Vėliava 
smnddk K hotirontalinta 
raudonus; beitos ir mėlynbs 
judėtų baltame lauku, O virš 
jų nupiešti milžiniški aukso 
Sparnai ir gaublys su antra
šu: 8. Air Muil.” (J.
V. Oro lMtas’7.

Arėjais Vitkdttakas

Nesigailėk vandens ir nuli
Jo* Ta tauta kuUūringcsr^

^Msidaja daitfM 
mailo.

KAM ffilULUIŠA O
KL OFISU 

pratara krtiptii dUl ritą tafonra 
ata ujtaMhkė“ Adodatarrai

prie panmldiimo DiteVb atžvilgiu ir prie nord jam 
tahiaUti pritidėtų sttaišfata ir nužeminta* paklus- 
itaiiitaj BatiiyČiai: juk pate Mūslį Virpate pa- 
rialė Bažnyčių tiesos ritiūytoja, bet kibk tatai lie
čia žmonių elgesį ir papročių tvarkų, IftJts šiuose 
reikaluose daugelis dalykų, patys per save, nėra 
žniogatis protai neprieinanii. Mat, kaip įgimtų re
ligija ir dbrog tiesų sHtyjė Dietas apreiškimą su
jungė su proto ŠvitisM, kad uhet dabtw*tihejfe žmonių 
giminės būklėje1 visi galėtų Ibjigtai įriŽittti Su tVit- 
tu tiktmhu ir be klaldbs pi’Uibilišd” (Coiie. Vat, 
seSs; UI, cap. £) tai, kas yra teisinga ir tikra, jis 
prineštai tuo pačiu tiksiu pastate Bažnyčių viso
kios, tiek religijos; tiek doros, tieTOs valdove ir sau
gotoja. -Tekladsū j<M tikintieji; kad apdraustų ei
to protų iilta kliudbe it Bito papročiu* lino Būgėdi- 
W, ir tapaiehklA M Skto protas ir žlfelaL Jri jie 
iiendri nilstoti patys Dlėto, sU tokiu dideliu geni
mu, suteiktos pageibos, Jie priValo priiniH klusnu
mą ne vien iškilmingų Bažnyčios aptarimų atžvil
giu, bet; Išlaikant tam tikra proimteiją; taip ĮMit 
kitokių konstitaeijti it dekretų, kiltie draudžia re 
pasmerkia kai kurias nuomones; kaip pavojingas 
ar blogas, atžvilgiu (Cfr* Cone. Vat; Sess. iii, etp* 
4;minr.cam,t*/m4).

Todėl taooe klaiislliittaatf kurib šiandien* kelia
nti niotbl’ystašdtŽtiltUL tikintieji teUeūtsidbda pbr 
daug ravo pūčių toreftdlHiUi Ir tenesileidlįii šUti- 
liąjdtai tos klaidingdttimogaue proto laiįvt’g, ku
ri vadinama aktasomŲtf. % , . • ■

Bėra hieto kai labiau netiktų rato vaido vėre 
tani krikščioniui,, kaip ravo puikaujantį praitikč- 
jinią rato protu leisti riti tiek toli, kad Utslrakytų 
pHį>ažihti titras, kurių jb asmeniškai it tiesiogi
niai hegalčta pažinti; kaip žiūrėti į Bažnyčią, kuri 
taFtairiyta Dievo pasiųsta taikyti ir valdyti visai 
falito, kaip {nfcnkai irtfbranidtą apie raamus da
lytos ir Ipta dabdriiniUa jų OMĮnkltik arba tirt pri
tarti Ir kbUiayti tiktai iškllmtatitoiųjų aptarimu 
apie kuriuos Mes kalbėjome, lyg būtų galima tik

čia žinomų elgesį ir papročių tvai 
reikaluose daugelis dalykų, patys

mintingai galvoti, kad kiti Bažnyčios sprendimai 
yra klaidingi dt kad jie neturi pakankamo tiesos 
ir paddruiiiO pagrindo.

Drit^šlngiu, tikrų krikščionių, mokslininkų ar 
ne, savumas yl-a leisti save valdyti ir vesti visame, 
kas liečia tikėjimų ir papročius, šventajai Dievo 
BaŽnyčiaii jos vyriausiam Ganytojui, Romos Pon- 
tifui, kuris pats yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
talus Vėdataitl.

Todėl, kadangi viską reikia suvesti prie dieviš
kojo Įstatymo ir dieviškųjų minčių, kad moterystes 
diriaujinimas visur ir pastoviai pasiteisintų, yra 
labai svarbu, kad tikimieji butų gerai pamokyti 
Apie moterystės dalykus žodžiu ar raštu, ne atsi
tiktinai ir paviršutiniškai, bot dažnai ir iš pagrin
dų* SU aiškių H* ĮtikinaiiČų argUmoiitų pagalba, 
khd tds tiesos gVVai pagautų protų ir pasiektų šir
džių Ulines. Težino jie, te dažnai apmąsto, kokią 
išmintį ir kokią gėiyllę žmonių atžvilgiu Dievas 
parodė, .įsteigdamas moterystę, jų šventais įstaty
mais apdraustlamas, ir dhb daiginu, ją nuostabiu 
būdu ilaukŠtindaiUiis į sakramento orybę, ko dėka 
susituokusiems krikščionims yra atviras gausus 
tatiloidų Šaltinis ir jie tokiu būdu gali skaisčiai, iš
tikimai įgyvendinti aukštuosius moterystes tikslus 
iitvu asmeniškai gerovei ir išganymui, savo vaikų 
gbtoral H* išganymui, o taip pat risus Visuomenes 
ir visos Žmonių gimines gerorid ir IšganymuL

Tad, jei dabartiniai moterystės? priešininkai nie

kad iškreiptų protus, sugadintų širdis, ap- 

gėdihgittUsias ydas, jūs, (taiĮiiugleji Broliai turite 

piistdte vyskttįiiis, knd VdiAytilhiet Dievo itažny- 
čią, jo įgytą savo kraujo kaitai** (Ari., XX, 28% 
jūi privalote iš Visų p$cgų veikti priešingai: jūs. 
imtys, jūKl žiniai peteriieji kunigai ir net tie rink
tiniai iMmuliotiyK susitelkę padėti l|iemrebiškmu 
aįniitMlavuhui lojo, taip Mūsų gyvai trokštamoje

ųtdbvrf n* išganymui, o taip pat tišbs Visuomenes 
ir visos Žmonių gimines gerovei ir Išganymui.

Tad, jei dabartiniai moterystes? priešininkai nie
ko nevengia — kalbų, knygių nei kitokių priemo
lių — kad iškreiptų protus, sugadintų širdis, ap
juokintų moterystės skaistumų, išaukštintų pttčiim 
gė<liiiįiaUsiak ydas, jūs, (Inrblugivji Broliai, turite 
daugiau padaryti, jūs* kuHiioš GDVasin šventoji 
pasiritę vyskupais, kad VUldytilhiėt Dievo Bnžny- 
čių, jo įgytų savų kraujo kaitų?* (Ari., XX, 28%
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If/n. ScmWįįifo

blaivininkas-
VISUMENININKAS

Netilsime valstybės, visuo- 
numest, organizacijos, znetU- 
riučios savo vadi). To reika
lauja pamatiniai žmonių

papročio neigėjas, bet kartp 
naujų, gražių, blaivių gypų 
nihio formų kūtėjas. i 
suktas Šia kryptimi blaivi
nimo darban susilauktų daug 
gražesnių vaisių*

Atėjo laikos iežkoti nau
jų kelią, naujų blaivinimo 
būdų. Savaimę suphmta-
Ina, kad svarbios visuome-

tarpiufiviu susitvarkymo ninio gyvenimo reformos te-
dėsniai. Gero vado reikšmė guli būti pravestos sėkmin- 
organizacijoj labai didelė, gai tada, kai jo# iš anksto
Genis vadas su blogu kariuo
mene daugiau laimi, negu 
blogas su gera. Mums blai
vininkams, kaip visuomeni
ninkams, taip pat svarbu tu
reli geni vadų ir veikėjų.

Visuomenes veikėjas pir
miausia turi aiškiai pasista
tyti klausimų, ko jis siekia, 
ką jis naujo dori įnešti į vi- 
siioineUes gyvenimą ir ką 
prašalinti. Mes esame pasi
ryžę iš visuomenės gyvenimo 
pašalinti girtavimo paprotį, 
o nepagalvojame, ką šios 
blogybes vietoje gero visuo
menei duosime. Tiesa, jau 
pats girtuokliavimo pašalini
mas, turint prieš akis ben
drąją visuomenės gerovę, bu
tą labai didelis nuopelnas. 
Tačiau kiekvienas visdome- 
uihkiri turi skaitytis su vi- 
suomenr, jos khltarrib psi
chika. Daug lengviau gir
tauti įpratęs žinogiis svai
galą atsižadės tuomet, kai 
jam jų vietoje Ims nurodyta 
naujų gražių dalykų,
vininkas visuomeninkas tu
rėtų būti ne tik girtavimo

yra, gerai apgalvotos, Svar
bu, kad mūsų blaivinimo 
centrai nusistatytų nors kė
lių metų blaivinimo |)lahą*

Kiekvienam vlsuoihenin- 
kui taip pat labai svarbu 
susipažinti su visuomenei 
kuriai jis nori vadovauti. 
Pirmiausia reikia visai rim
tai sau išsiaiškinti, kiek vi
suomenė yra paruošta nau
joms mintims įgyvendinti. 
Mat, visuomenę pažinti nė
ra toks lengvas dalykas, 
kaip iš karto gali atrodyti, 
nes ji turi labui įvairią įsi
kalu : tautinių, valstybinių, 
profesinių, ekonominių ir k. 
Visuomenė nėra negyvas ar 
sustingęs daiktas. J oje vyks
ta nuolatinis kitimas. Vi- 
suomeninkui reikia stropiai 
sekti tuos Visuomeninio jęy* 
yeiiimo. jMMjkcdHihbsiy. lai
kytis tinkamos, taktikos. ’

Visuomeninkas taip pat 
turi paskatinti visuomenę 
susidomėti jo įgyvendinti

Blai- (norimu dalyku. Jis turi įni-
sistengti. kad pačioje visuo
menėje kiltų noras ko nors

nuotėkiu* vimiomenininkiu 
turi apčiuopti gyvuosius vi- 
siiohienėfc reikalus ir su jalu 
slirišti savo dalbą.
j Trumpai sakant, prade 
dant kovą su ydomis, reikia 
gerai ištirti visuomenės nuo
taiką. Tuo būdu galima at 
tartį toą piudaptitigoa giją*, 
nuo kurh| priklauso visuo- 
menės ydų buvijnas ar jų 
nykimas, Tada 'tik galima 
■rasti tinkamų kovos prie
monių,

Visuomenininkui taip pat 
reikia atkreipti dėmesį ir į 
save. Pirmiausia visuome
nininkas turi turėti tikrą, 
gyvą norą visuomenės gyve
nimą veikti, spręsti jai rū
pimus klausimus ir visuo
menei pasiadkoti. Dažnai 
visuomenininko darbas yra 
nedėkingas, tačiau tikrai* vi
suomenininkas neturi to nu
sigąsti, nes tik pasiaukoji
mu nuveikiami žymūs dar
bai. Visuomeiiininkui taip 
imt labai svarbu mokėti tin
kamai susiorientuoti esamo
je padėtyje. Sakoma, kad 
geras susiorieiitaVimas kar
tais yra įgimtas dalykas. 
Tačiau ir stropus lavinima
sis, susipažinimas sė visuo
menininkui lupiniais klau
simais, niokslinimasis labai 
daug gali prisidėti .prie vi
suomenininko orientacijos 
išsiplėtojimo.. Tačiau prak
tinis sugebėjimas dubti vi
suomenininko darbą .gali at
stoti ir teoretinį pasiruoši- 

kltiusiilhu n?wT painūs. Cfy- 
venime galimo rasti gerokai 
pavyzdžių, kurie rodo, kad 
ir bė Žymesnio inoktdO Žmo
nės tik satb daibštumo dė
ka iškyla į visuomeninio 
gyvenimo viršūnes.

UERMĮI I. L Wl BLAIVININKŲ M*m 
NAUJOS ANGLIJOS APSKRITIES

lietuviai bhivinihlud Bhonii, he. 
g« prieš kelia metus. Gerbdamas 
blaivybę, Blaivininką N. A. Apak. 
vardu rašiau kektę sveikinimo 
laišką Fed. Kongresui ir kitą <»r- 
kanbadją seimams,

Iždininkė Franees ZaJctskienė 
»— strtigfaim teiti pareigas iždinin
ko.

Blaiv. N. A. npakr. išvažiavimo 
Palangoje rugplfičio 31, 1930 re- 
mitalas toks; įeigos 170,04; jšlab 
los ą04.(il. ptdnas — <12.03. ” Pu
se pelno atiduota Šv. PrailciškMlis 
imrapijai, Lau-rence, Mnss. Iždo 
globėja S, šijefkifltė raitortuoja, 
jog knygos yra tvarkoje. Kita iž
do globėju B. Ubikilitv nepribu- 
vo.

Organizatoriai Išdavė raportą: 
I. Svii-skas, F. Zaletskienė, P 
Maukus. 8. Bugnaitis raportą iš
davė per kitus. Pareiškė, jog ren- 
gfcpds ateityje daugiaus jhmldnr- 
huoti. Ik kuopą raportą pasirodė, 
kad VA’ikiamn normaliai.

ttRttAMy KLEBONŲ
, DĖMESIUI

wbarbilnUl^o,, udnnnUthi* 
eijn turi laimi gražių lietu* 
viškais parašais paveikslų, 
skiriamų Pirmosios Komu
nijos ir Moterystes Sakra- 
mmto pi-iėmimo atminimui. 
T orime ir gružių medolikč- 
ny.

(ierb. Klcbumims, Butei* 
kiahtieniš didelius tižsafcy* 
mus, didele nuolaida.

Kreipkitės: * ” **
• bAjlfeimMKO” Abtt.,

e. **

Brttedttay, Su. Betari, MgM.

APSKRITIES
SUVAŽIAVIMAS

PROTOKOLAS
lilrtiviniokų nirttritieš siivužia- 

vimls įvyko baliuidžio 10, 1931, 
IVorėester, Mas«. šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje prie Froti- 
denęc gatves.
, Apskrities piltu* Juozas*Svirs- 
kžs atidarė* sesijas*. Maldij atkal
bėjo Blaivininką centro pirminin
kas kini. Jonas Baksnos.

Sveikinimai: vietos klebonas 
kun. Augustinas Petraitis. Svei
kino ir linkėjo sėkmingos darbuo
tės blaivybės dirvoje. Taipgi Blai
vininką centro pirm. kun. Jonas 
Bakanas sveikino 'fir aiškino, jog 
reikia dirbt Blaivybės prakilnų 
darbą, Sveikino m Blaivininką 
centro iždininkė* Ona Sidabrienė. 
Skaitytas laiškas nuo Blaivininku 
pirnios kuopos Kąterbliry, Conn 
Visi sveikinimai priimti sudide- 
liu enturijaamu. / . * r*

KšaukimM ddcfritiį/ T kuopa,

Veeko, Frinm Mlktslaenė, Be- 
nediktas Jakutis, t

24 kp7 Atholr Haas. — Juzefo 
Monstienėį Stasė Tamulionytė.

25 kp., Wdteestėi*, Mw.—Kuo. 
Augustinas Petraitis, Kun. Jonas 
Bskanaš, Pranai Maukus, Vincas 
Blavąckas,. Vladn^ BimŠa, Pran-

eifikus Longvinits, Juozapas Svirs 
his, Juozapas G ndzc virins, Jonas 
Tututis, Jonas. Grigus.

49 kp., Boston. Mass.: S, šijof- 
Liūtė, A, Varžiilskaitė, K. Rainis 
K. šijrikiene.

Svečiai; Blaivininką centro vi- 
ev-pimiin. Magdalena Urmonienv. 
Bkiirinitrką centro iždininke Ona 
Sidabriene, Uršulė Jokubaitė, A- 
domas Kadratavičius, Petronėlė 
Monkienč, Kazimiera Stankivnč, 
P. KulišaitskiPne.

Į sesiją prezidiumų išrinkti: ve
dėjas—Antanas Zaveckas, paged- 
bininku K. llainis, raštininkai 
—S. šijefkiute ir B. Jakutis; kny
gą žiūrėtojai — V, Blavackas, P, 
lengvinas, maršalka — Pr. Man- 
-kus.

Skaitytas protokolas ir. buvo 
priimHs.. " . ..

Apskrities vgldybpB yaportai; 
hrmfninkas Juoms Avirskas ~ 
stengiaus kiek galėjau veikti blai
vybei} I vico-pirm. M. Zablackas 
ir II viee-pirin. Mar. Kilmoniūtė 
nepribuvo ir neišdavė raporto,

Raštininkas Benediktas Jakutis 
— veikiau kiek laikas it1 aplinky
bės leido. Man rodos, kad šiais 
laikais Naujoj Anglijoj dauginus

Nutarki surengri išvažiurim% 
kartu su Blaivininką Centru. Pel
nas — vienas trečdalis askričiui, 
o du trečdaliu cent riti. Išvnžiavi- 
n»a» bus Liepos (July) 9 dieną, 
Maironio Parke, Woreester, Mass. 
Išvažiavimo komisija susidaro 
taip:

Worcester, Masu. —J. Svirskas, 
kun. J. Ba k imas, A. Kondratavi
čius, O. .Sidabriene, J. Grigas, J. 
Gudzevieius V. Blaveckas — jie 
rūpinsis pasekmingo išvažiavimo 
surengimu.

Boston, Masu. — K. Rainis iri S 
Šijefkifitė - jie spaudoje garsins 
išvažiavimą.

Athol, Mass. — S. Tamulionytė 
ir J. MomiltnŠ — ižvažiavinr< oi 
ganizatoriai.

Cambridge, Mas*. — F. Zalets 
kiene, A. Zaveckns. B. Jakutis — 
rūpinsis pakvietimais į išvažiavi
mą.

Pertrauka — einama į bažnyčią. 
Suteikiamas palaiminimas su 
švenčiausiu.

Įžangos ženklelius parūpins 
Woreester’io išvažiavimo koriku* 
ja.. • *-■ ' -* - . ’’ ■

Antanas ZaVeekas — pirminin
kas, Stasė Tamulionytė—X-ji vicr- 
pirminiiikė, Stasė ūijefkiritė—II-ji 
viee-pirminhikė, Behediktas Jaku
tis — raštininkas (117 AVebster 
Avė., Cambridge, MaSs.), Fraiices 
Zaletskienė — iždininke; Kar. fii- 
»’< fkienč ir A. Varžinskaitė — ižd<

L. p. S. N. Anglijos apskritie^* 
priešsėiininis suvažiavimas įvyki 
i. m. gegužės 24 d. 1 Vai. p. p. 
•iv. Jurgio parapijos svetainėje, 
Norivood, Slass,

Sis suvažiavimas turalą brid< 
gausus atstovais ir reikšminga* 
nutarimais. Pageidaujama, kad 
Naujoje Anglijoje visos esančios 
kuopos prisiųstą kuo daugiau ata*' 
tovą. Jei kurios kuopos negalėtų 
ilstovą atsiųsti, tai prašome pa* 
liryti įvairią pasiūlymą noru 

raštu. t
Visas kuopas prašome mūsą ši’ 

kvietimą maloniai priimti.
Apskrities Valdyba: > i

Kun. Fr. StrttaHMluUi,.
Dvasios Vadas .

VI. Paulauikaa,
« Pirmininkas

Ktx. J. MadaeiH,
Raštininkas.

globėjai; Steponas Bugnaitfe — 
organizatorius.

Kitam siivąžiavimiii vietą pirtį’* 
pins valdyba. f *

Srirtm*»išreiškė* padėką vieta* t 
klebohitl kun. A. Petniiėlui ųį t 
grąžą priėmimą, taipgi ir vietinei 
Blaivininką 25-tai kuopai. Scaiju 
nždiirė pirm. Antanas ZavcekM. 
Maldą atkalbėjo kun. Jonas Balta* > 
nas. < *

Antanas Baveckas, vedėjas, 
Benediktas Jakutis, kalt, ,■

* Tačiau, koks kilnus bebūtų Bažnyčios mokslas, 
jo vieho nepakanka moterystei iš uitu j o palenkti 
DieVo įstatymai; net kada susituokusieji ynigerai 
pramokę moterystes doktrinos, jiems reikia dar 
labai stiprius valios, kad laikytų šventus Dievo ir 
gamtos įstatymus liečiančius moterystę. Kokios 
bebūtų teorijos, kurias kai kurie nori palaikyti ir 
skelbti žodžitt bėi raštu, yra vienas nusistatymas, 
kuris pūs susituokusius turi būti tvirtas, nuolati
nis, /nepajudinamas, būtent: visame, kas liečia mo
terystę* be svyravimo laikytis Dievo įsakymų: vi
sada su meile viens kitam padėti, sabgoti skaisty
bes ištikimylK'* niekados nepaliesti moterystes ry
šio pastovumo, tiktai šventai ir krikščioniškai nau
dotis per mot'eiystę įgytomis teisėmis, ypatingai 
pirmais moterystės laikais tam, kad, jei paskiau 
aplinkybės reikalaus sūšllaikymo, jį jiems butą* 
Vienam ir kitam priparius* lengviau ištaikyti.

.Kad įsisąmonintų šią tvirtą valią, kad ją išlai
kytų ir kad ją jgyvehdhitų, susituokusiems kri
kščionims bus laimi naudinga dažnai apmąstyti sa
vo padėtį ir rūpestingai prisiminti gautąjį sakra- 
inelitą. Tegu jie nuolat prisimena,, kati dėl savo pa
dėties pareigų ir orybės jie tapo specialiu sakiu* 
ųietitu pašventinti ir siUtiprinti* sakramentu* ku
rio Veikiančioji galia, hots ir neįspuudžia charak
terio (tout eh h’hnpritnattt pas de caiuctete) ta- 
<liatl tvėiiil amžinai. Tegu Šiam reikalui jie apniąs- 
tb tjkiui guodžiančius šventojo kardinolo Bellnr- 
Iniiii) Sodžius, kuris šiaip (liėvomlimingai aptiiiė sa- 
vo inintį, su kuria sutinka ir kiti žyįmls teologai: 
“Moterystes sakramentą galima įsisamoninti iš 
dvieji/ pusių : pirmiausia, kada jis įvyksta, ir pas
kui kada, syk j Įvykęs* jis. tveria. Tai Ištikiu jų sak- 
rmtaūitas įmimšus Ėueluiristijni, kuH yiu sakhi- 
iholdas ne tik tilo momentu, kad ji įvyksįn, lid ir 
!k»r Visą laifej, kol ji piisililM; nes tol, koHnsitlio* 
[ilsieji gyvena, jų st;junga ytū Kristaus ir Bnžny- 

čhig sąkrahmrtta** (R* fenk Bellannin, De eontrų* 
vvhtlU, tom. Iii, Dc iJ»tr,, coiitrovort. lį K).

ir rėkinnciidliojathojc Katalikų Akcijoje, jūs pri
valote viską ptuiaildūti — klaidai priešpastatyti 
tiesti, gėdingai ydai skaistybes spindėjimų, aistių 
vet^ijai Dievo vaikų laistę f Cfr. lo., VIII, 33 sijų.; 
Gal., V, 13), pagaliau ilUsikalstanutni Utsiskyrihių 
lengvumui tikros meilės moterystėje iiepajudiM- 
nitunų ir iki mirties nesulaužomą moterystės ištiki- 
mybes sakramentą.

Tokiu būdu krikščionys galės iš visos sielos šlo
vinti Dievą už tai, kad jie stt tokia jėga ir sykiu 
su tokiu švelnumu jaučiasi verčiami juo toliau bėg
ti nuo visokio kinio dievinimo ir nuo visokios nie
kingos lėbavimo vetgijuš. Jie su pasibaisėjimu 
nttsigtĮš, jie kUorūįiestibgiausiai atsitolins nuo tų 
kriminalinių sąvokų, kurios, žmogiškos orybės gė
dai, skleidžiamos šiuo pačiu metu žodžiu ir raštu, 
kaip “tobula moterystė,’ ’ir kurios iš tos tarimuos 
tobulos moterystės padaro, kaip teisingai pasaky
ta, “iškrikusią moterystę.”

Tas išganingas pamokymas ir tas religinis kri
kščioniškos motelyštės mokslas neturi nieko ben
dra su tilo įKū’detU fiztoldglhlU aiiiclėjiinū, per ku
rį tariamieji moterystes gyvenimo ivfohnatoriai 
pretcndimiii piitarhiUiH susituokusiems: jie pla
čiai dėsto fiziologijos klausimus, tačiau tokiu būdu 
greičiau hiukomn mimo gudriai nusidėti, negu do- 
jybčs skaisčiai gyvėiiti.

Taigi* U(mbingieji*BH>liai, iš visos Mūsų .sielos 
Mes snviUtiihės Miltų inimiiigo atmliUmo įtihlltk- 
ko Lęoho Xttt ŽmlŽhlš jo Enciklikoje apie krl* 
kščhmišką Moterystę, hukrėiptoje viso pasaitlio 
vyskupams: “Nepraleiskite jokios pastangos, sakė 
jis ten, panaudokite Vim savo jltttoHHų, kad iš
liktų visoje neliečiamylMųe ir visoje skaistybėje*, 
jums pavestų gyventojų tarpt', doktriliitį klirių mū
sų Viešpats Kristus ir dieviškosios vaKos aiškin
tojai apaštalai perteikė, kurią katalikų Bažnyčia 
religingai išsaugojo ir kurios* laikytis ji įsakė vi
siems krikšrintiims iki amžių pnlmigos” (tillt* 
EneycL Arcmmm, 10 Kobe. 1.880).

Tačiau,' kad sakramento malonė (luotų visas sa- 
'(o išdavas, ji reikalauja susituokusiųjų Undradar- 
hiaVimo, apie kurį Mes jau kalliėjome, o tas beh- 
(įradarinavimas yra tame, kad jie darytų visa, kas 
įtio jų pareina* kad savo pareigas uoliai atliktų, 
taip lygiai, kaip gamtoje, jėgos, kurias Dievas iš
balino* pasireiškia visoje savo Stipryls^je tik tada, 
kada žmones jas savo darbu ir sugebėjimu išjudi
na, nes kitaip iš jų nebūtų jokios naudos, taip ir 
malonės jėgos, kurios iš\sftkraniento įtryško sielon 

ten pasilieka, privalo būti žmonių geros valios 
įr dilrbo apv alsintos. Tegu susituokusieji vengia 
iieigti sakramento malonę* kuri juose yru (Cfr. I. 
tim., t V, 14); bet tegul jie rūĮH'stingai stengiasi 
Atlikti savo pareigas, kiek tatai bebūtų sunku, ir 
&gu jie tokiu būdu patiria tos malonės kasdien au
gančią jėgą. t v.

Ir jei pasitaikytu, kad jie pajus jų padėties ir 
jų gyvenimo vargus juos labiau slegiant, tegu ne- 
Mstoja drąsos, liet tegu sau pritaiko tai, ką apaš
talas šr. Paulius rašė savo brangiam mokiniui Ti- 
Ihotėjui, kuris beveik buvo nustojęs diųsosdel nuo
vargio ir nepasisekimų: “Aš tau patariu atgaivin
ti Dievo malonę* kuri yra tavyje per rankų trždėji- 
>pą. Nes Dievas mums davė ne baimes, 1x4 jėgos, 
fiieilvs ir išminties dvasią” (TT Tim., I. 0-7).

Bet visa tai. Garbingieji Broliai, didžiąja dali
mi paieiim mm tinkamo susituokusiųjų tolimojo ir 
Artimojo parengimo moterystei. Iš tikrųjų, nega
lima neigti, kąd tvirtus laimingos moterystes pa
grindas ii* nelaimingos moterystės sugriuvimas jau 
-nmgiątni jitmumlių sielose mm kūdikystes ir jau
nystės dienų. Nes dėl tų* kurie piim motVVystes 
egoistiškai kiti save it savo naudos rišame įtako
jo, kurie dtsldtmdavo savo grididmlns* gailinti bi
joti, kad nmier.vsfeje jie pasiliks panašūs į tuos, 
kokitih’Įjie būvu prieš -inntvrygtę; kad1 jięn* gali 
tekti surinkti tai* kn jie pasėjo ((Kr, Gal, VI, 9) s 
būtent liūdesį šeimos židinyje, ašaras, iihipuMiŠką 
ptmlcką, kbvas* nesutarimus, Itemlro gyvenimo pa* 

nieką ariat dar, kas jau viršija visa kita, kad iš
gali likti vieni su savojiesuvaldomomis aistroiuis*

Tegu tad sužiedotiniai eina moterystei! gerui 
nusistatę, gerai prisiįvngę, kad galėtų viens kitam 
padėti ir bendrai sutikti gyvenimo bandymus, ii? 
dar daugiau, pelnyti amžina išganymą ir savyje su
kurti išvidinį žmogų ligi Kristaus amžiaus pilny
bes (Cfr. Eph., IV, 13). Tokiu keliu eidami jie 
lengviau pasirodys savu vaikams tokiais, kokiais 
Dievas nori, kad būtų teyai: tėvas, kad būtų tik
rai tėvu, motina, kad tikrai būtų motina, kurių' 
dievobaiminga meilė ir pastovus rūpestiiigumaB * 
duotų vaikams galimybes tėvo namuose, net skui*- * 
do sąlygose, šioje ašarų apakalnėje, rasti šiek tiek 
Įianašumo į rujų, kur žmonių gimines Kūrėjas bū-* 
vo patalpinęs pii nmosius žmmies... Tokiu tai bū- * 
du jie iš savo vaikų padarys tobulus žmones ir iš* 
Imigttis krikšvirtiiis, jie jiems įkvėps tikrąją bažny-» 
Čios dvasią ir jie jiems perduos tą kilnų savo tėvy
nės meiles ir prisirišimo jausmą* kurio reikalauja 
dievobaimingumas ir dėkingumas.

Todėl tie, kurie mano įstoti j tą šVcMitą nibte- * 
vystės sąjungą* ir taip pat tie, kuriems yi’a pa* ’ 
vestas, krikščioniškos jaunuomenes auklėjimas, 
privalo ypatingai aukštai Vertinti šiuos patarimu^ 
jie parengs getų ir įspės blogą* jie primins min
tis, kurias Mes esame pateikę Mūsų Eueiklikoje 1 
apie anklejin ą. Tad mm jauniausio amžiaus tei
kia taisyti pakrikusius, plėsti geruosius vaikų iš
linkimus. O svalbrdu už viską — pvhnmkti jų pro
tą iš Dievo li'lusmmis doktrinomis, sustiprinti jų' 
širdį su dieviškos malonūs pagalba* l>e kuriom i>Č ’ 
vienas iš jų negalės suvaldyti savo blogus judinki* 
mus, Irj kurioj taip |mt negalima biri tiketri virti* 
ko Bažnyčios miklejatnosios akcijos iTZUltato* Baž
nyčios, kurini Kristus būtent šutvike dangiškas1 
doktrinas ir dieviškuosius saknumditUs* kūli Iš jot. 
imdarytų įtakingą žmonių Mokytoją* (Uit Emyrik 
Divini iįiua Magistrų 31 Bet-. JlfelB,

* (Bw. datųtlau)
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DANGUN ŽENGIMO ŠVENTĖ
Katalikai U <1, ketvirtu!ieiiįt mini savu 

<TiMp Šventa, prisiūiindiuni sav<> Iš‘xanvti»,įniK Ji ^aus 
Kristaus į dangti žengimą.

$iiH įvykis atsitiko 10 dienų pnbdinkns mm Kris
taus PrisikėliiiUL Sunkti įsi vaizduot koks tai džiaugs* 
ipad galėjo būti danguje ir žemėjo,

Per 40 dienų nuo Prisikėlimo Kristaus vaik’rmja 
tarp žmonių, stiprino apaštalus, mo*danins juos di- 
4žiam žvejojimui, I \-r šį laikotarpį Jo iryvenimas buvo 
antžmogiškas ir sudievintas; Jis kaip skaisti dvasia, 
Mmgėsi grįžti į aukštybes & kurių buvo atėjęs. Jh 
Mmgėsi supurvintai žemei įminti nutraukti uždan<?ala. 
kad žmonės ištryptų <ljiit«aiet irrožvbvs,
į Prieš žengiant Jam i darnių, mokiniai dar drįso 
Jo paklausti, ar Jis žadąs pfstatyti Izraelio karalvstę.

Bet Kristus atsakė, kad ne ją dalykas žinoti apie 
visa, kol jie nėra dar visai sustiprinti. Bet Jis pažada 
ntsĮąSfi dvasios galia (kai šv. Dvasia nužengs). Kai šis 
(Dvasios nužvnū'ibnr-) h\T s Jis iižrilTrina, apastalat 
bus tikrais liudininkais Jį \įsose pmurtritn tlalvse.

Tai užtikrinęs ir palaiminęs Savo mokinius. Jis 
pradingo tarp debesų, palikdamas nustebusius moki
nius. ‘ P- If ■ ff

z Mokiniai sugrįžo į savo vietas ir atsistojo prieš di
džiulius darbus, (laibus, kurie ir Šiandie dar nebaigti. 
Jie Pasiliko \ieni prieš priešu armijas, kuriomis vra 
yisais pasaulis.

Bet juos drąsino Kristaus vieni i* paskutinių atsi
sveikinimo žodžiu: J.N llCSir ST ICMĮi* IKI PA- 
ŠAPUI/ PAIiAlfiPS.
i Kristus. į/emrdnj'Uis i daiigii, dar labiau sujunūė 
Žemės gyventojus su Amžinuoju gyu iiimiL Tiesa, že
mėje Jis buvo sveėias, hel . nioniti J h neužmirš nieka
dos, nes, pagal Jo ?<,d/iH-. žemė l\g lapo dangaus du- 
wp. . ' : y
t Ne vienius Jo dieviškasis pažadas nedingo ir negali 
tUhgti. Kiekvienas minios skaisčios sąžinės tikintvsis 
gali matyti dungatis debesų tebrmirgtmeius rasos laše
lius, paslėpusius Kristų Jo Dieviškojo Galybėje-, kiek
vieną kartą, pakeldami nuvargusias akis nuo žemiškų 
Rūpesčių, prisiminkime Amžinąją Te vyną, kurioje visi 
kuMtiksime su J ud.

DU BROLIU

VINCAI KUDIRKA

KAS GIRDETI UETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Turiu garbia pranešti, iškilmėse 
vo pasipiiošusioa, dalyvaus Ją Em. Philndelpjliijoa

Beje, tenka išreikšti pagyrimo)Ipirdinalta Daugherty ir daugybė 

 

žodį Detroito’lietuvių visuomenei, j svočių kunigų. Ceremonijoa praai- 
kad gausingai lankosi j tokius pa-1 dės 10:50 vai. sekmadienio rytą, 

 

rengimus. (įrengėjams-* griaus- j Iškilmėse užkviesta dalyvauti vi- 

 

mingns “valio/* kad savo paren-įkos katalikiškos organizacijos ir 

 

gimti* tiek publikos moka *pri-|choraif kurie išpildys gražią pro* 
traukti. gramą su naujais vargonais. Klo-

Dosniai laikrai&aia Jwn,w ^Wn* KąulakU ir vieti* 
Įnjavikaraskun.V.Mikaitisatėn- 

Girdėti iš parapijom], kad mūąųĮgj^ nepaprastos iškil-
jąunimas daugiau ir daugiau doĮmta įvyktą kuo gražiausią ir į- 
Oiiti lietuviškų hikrašČhj---“Dar-Lpą<]įngia!Mia.
hininko,” “Draugo“ ir “Garso“| Todčl phnadelphicčiti irapylin- 

 

skaitymu.z Kai kuriose «cim<we,mi |ję^ lietuviai visi, visi gegužės 31 
nekantrumu laukia laikraščių, kn 1 dienf fį žv.f Nįziimoro parapiją, 
ritios pasidalinę puslapiais skaito. LVoprtieitidto progos matyti tą is- 
Jr sąjungietfs džiaugiasi, kad jąĮtorišką dieną.

dukrelės labai įdomaujasi “Motėj 
rą Dirva.” Bravo mūsų jaunimui 
— naudokitės lietuvių spauda, tik 
tokiu būdu prisilaikysimo nuo iš- 
tuutūjimo.

tf skoningai ir naujausioj madoj bu* KKUHN6AS MOHNĮ) 
PAGERBIMAS'

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS |
Dideli, Modemfški Motorlaiviai

Keleiviams, Paštui! ir Prekėms Pervežti |
Tarp

NEW YORKO * KLAIPĖDOS

SPECIALŽS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Visos išplaukia iu«>t«H’hiiviu -GIIIPSHOLM"

GEGUŽŽS 20 d. Ekduirsiji A. Liet Tani. Federacijos 
BIRŽELIO 27, Lina “Jaunuolių EI: skursi ja,“ rengia

A. L Ekonoin. Centrą’..
LIEPOS 23 d. Specialė l.Lehivių Ekskursija. *
RUGPJŪČIO 19 d. A. Liet. Ekononi. Centro Ekskursija 
I’lntt«<niiĮ rtift.niuu’ijų ir lahnknrėty l- n'ipldtės J savo laiva
korčių asauiTa. ar bet kuria ‘■•re.ty Amerikos Linijos ništlne.

SWEDISH AMERICAN LINE
10 State «t., Boston, Mnss.; ‘Ji Stete St„ York. N. Y.

ĮSI N. Mhh^n’i Ate., (Iiknipo. III. į

ai

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
: ADRESAI

<V. JONO EV. BL. PAŠALPINAS 
L DR JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. žioba
*80 ML Ida Iltį.. Dofčhester, Mass.
i Tetaptame Columbla 6431

Vtae-Pirmlnlnkas — J. Petrauskas
‘24 Thoinas Bark, So. Boston. Mass.

IW. "Raštininkas — J. Gllneckisi
‘G Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fpj. Bftštlnlnkas — M. Solkls
256 E, Nintli St., So. Boston, Mass. 

Ifcllntnkns — A. Nautlžiftnas
885 H. Broathvny, So. Boston, Mass.

Maršalka — J. Zalkls
g TVinfield St., So. Boslna, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas troėbj 
jnedėldlenl kiekvieno menesio. 2 vai 
ę» Parapijos salėj, 402 E. <th 

So. Boston, Mass.

PRANAS KUDIRKA

Vincas Kudirka ir Pranu Kudirka, pirmieji LDS. nariai ir daug 
pasidarbavę katalikiškose draugijoje ir orfaniaadjoee. Abu yra buvę 
LDS. Centro valdyboje. Vincas ir dabar tebėra LDS. Centro vice
pirmininku. Be to, jis yra Federacijos apskrities Urmininkas. Sunku 
tikėti, kad būtą buvęs seimas ar suvažiavimas tos ar kitai katali
kiškos organizacijos kur būtą nedalyvavęs Vincas Kudirka. Jis daug 
kartą važiavo į suvažiavimus ir seimus savo Ušoums. Brolis Pranas 
irgi nesiskyrė nuo savo brolio. Jis taipgi yra dalyvavęs suvažiavimno- 
$0 ir seimuose, žodžiu, ką ir kur vienas vaiki, tai ir kitas rėmė ir 
padėjo. Gegužės 15 d. i. m. išvyksta Lietuvon aplankyti savo seną 
močiutę, gimines ir pažįstamus. Tvirtai pasiryžę nuvažiuoti ir pas 
kun. V. K. Taškūną ir kan prof. F. Kemššj, buvusius “Darbininko” 
redaktorius ir nuvežti LDS. Centro redakcijos, “Darbininko” štabo 
ir LDS. nariu sveikinimus.

pp. Kudirkom linkime laimingos kelionės.

ATSISVEIKINO

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J08 
VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
2-1 l’reseott St., Kemlvllle, Mass.

Vlce-l’irnilninkas — J. Markelėmis, 
140 Bovvpn St., So. Boston, Mnss.

l‘rot. Raštininkus — V.. Paplauskas, 
116 Bowęn St., So. Boston, Mass.

X'ln. Raštininku — M. Saikia,
236 E. Ninth St. So. Boston, Maja.

lždii..i kas — V. Balutis,
30’j Nercer St., So. Boston, Mus. 

Tel. So. Boston 0647-VV.
rnrSalka — J. Kalkis.
7 Wlnflohl St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas nntr$ 
nedJJdionl kiekvieno mėneaio Parapi
jos wi|?l 4t)2 E. Seventb St, South 
Boston. Mass.

NORAVOOD, Mass. — Sekma
dieny, gegužės 24 d., bažnytinėje 
salėje įvyko Federacijos skyriaus 
surengta išleistuvių išvažiuojam 
tiems į Lietuvą vakarienė. Daly
vavo apie pusantro Šimto žmonių, 
vietinių ir iš kitą kolonijų, kaip 
tai, So. Boston’o, Canton’b ir ki
tų. Toastmasteriu buvo kun. F. 1 
Norbutns. Kalbėtojų buvo daug 
ir visų kalbosfisukėsi apie įvažiuo
jančius į Lietuvą pp. V. ir F. Ku- 
dirkus., p-lę Stašaitę, pp. Kurienę* 
ir Stasiulienę. Ypač p. Vinco Ku
dirkos darbuotę kleb. kun. K. 
Urboną virius labai gražiai įverti
no.

Federacijos vardu p. V. Kudir
kai įteikta graži dovanėle.

Publiką sujaudino p-lės Štarai
tės kalba, kuomet ji susijaudinus 
pareiškė, kad važiuoja į tėvynę 
apsigyventi ir p. V. Kudirkos kal- 
1 .i, kuomet jis priminė kovą už 
lietuvybę ir katalikybę šioje ko- 
’onijoje. Taipgi dai* kalbėjo p. 
Karionė ir Stasiulienė.

Išvažiuojantiems visi linkėjo 
laimingos kelionės.

šv. Cecilijos choras, p. V. Stase- 
vičiui vadovaujant gražiai sudai
navo keletą dainelių.

Pasibaigus programai vakarie
nės dalyviai nesiskubino į namus 
bet dar asmenini išvažiuojantiems 
į Lietuvą linkėjo laimingos kelio
nes ir prašė jų, kad nuvažiavę į

Lietuvą nuvažiuotą pus buvusį 
kleboną kun. C» K. Taškūną ir jį 
nuo visų pasveikintų.

Sudiev! Sudiev!
Rapi

BalanHARTFORD, Conn.
džio 18 d. š. m. parapija? mokyk
los svetainėje, įvyko “surprize 
pariy” pp. K. Tamošiūnam, jų 15 
metų vedybų sukaktuvių paminė
jimui. I vakarėlį susirinko apie 
150 žmonių. P. Tamošiūnam buvo 
tikras “surpriaaM* nes rengėjai 
sugebėjo išlaikyti paslaptį. Rengė
jų vadas p. J. Mončiilnas buvo 
toastmasteriu. P. Tamošiūnai ga
vo daug linkėjimą ir gražių dova
nėlių.

Vakarėly dalyvavo ir kleb. kun. 
J. Ambotas ir vikaras kun. E. Gra- 
deekis. Svečią buvo ir iš tolimes
nių kolonijų: Bostono, Westfieldo 
ir kitų.

Visi linksmai ir gražiai praleido 
laikų. Pasistiprinę skaniais, už
kandžiais smagiai pasišoko.

P. Tamošiūnai yra daug pasi
darbavę katalikiškose draugijose 
ir kuopose, ypač LDS. 6 kp.

Ilgiausių metų!

ŽINELĖS
Jackus

U2TUV0S DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

VALDYBA
Pirmininke — TekKl AšmeJisklenS

03 (J Street, So. Boston, Mase.
n Tel. S. Boston 23S5-M.

._Vk*JUrm!nlnk6 — Elena Mikulskienė.
00e E. 5fli St.. So. Boston, Mass.

Peet. RaAt. — E zblcta Aukštlkslnlutv 
G St, So. Boston, Moša

Tel. So. Boston 4710-W< 
FJK Rttlt — Markui* Mnrkonlutė

46 G St, So. Boston Masu.
JMInlnkė — Ona StanhiliutS

ąjft Weot <kh st. So. Boston, Mnss. 
-Tmrlrtsr# — Ona MtegtaliehB

' 1512 Columbki R«l.. So. Boston, Mass.
k KAm* GWj:t — E. Jnnnšonlcmė

1426 Coltūnbla M, So. Boston, Mns< 
i tMuiffiJ* savo susirinkimus laiko kas 
į aitrą ulnnilnką kiekvieno mėnesio, 

t:» vai. v* kare, pobažnytinėj sve
tainėj.

YMUt draugijos reikalais krtlpkltė’ 
r pat protokolą raitininke.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA 

•’trminminui — jonas L. retraiiskns, 
24 Tlu<mos Park. So. Boston, Maso 

A icr» PirmlalnluK—Juozo* Jnckerlėhis. 
02 Snu-yor Avė., Dorcln’sfer, Mnm. 

Prot ltnštįninka* — A. Novlera, 
IMS E. Bronhvay, So. Boston, Maks. 

C lm Raštininkas — Juozas GnzevMtys* 
27 Tampa St.. 51:ittnpan, MIM., 

lP.<Unlhkn* — .Vincas KalISlus, 
67 G Street, South Boston. Maso. 

Tvnrkdarht — Petras Geležinis, 
14 Vintnn St. South Boston, Matai. 

Timu5i!<»s RH’-Irlnklmnl hutui kas plrmi 
nedėldfenj kiekvieno mėnesio 2 vai 
po plotų, pariipllos sidPj, 402 Eajt 

‘ Soventh St, So. Boston, Šiam.

JM<>. įtonnlul, W*tttcriaL prunumlit- 
UuL įnirta delbia: l •‘Darbininkė," tik- 
r.»l vert! MialtytuJij Daromos.

Vi l z tr. hfUlė« "tJartibilnkv,”

PAGRAŽINKITE NAMį 
IR KAMBARIUS

(•oriausiu iH-ntn. Mes parduodame 
gori) penty Ir poplenj piginu hegu 
kitur. Be to. mos pentlname namus 
15 vidaus ir lauko. Grindis atnauji
name.

CHESNA8 A SCHUKA
17S Mllllmrry St.. tVorcester, Mas.

yeaaaaaaaaaaaaaaataMaaai

CHARROrS
PIANAI-RADIO8 

ŠALDYTUVAI

30 TRUMBULLITRSBT

TeL 4-9480
lengvM TRygos—la MuašbnMa

DETROIT, Mirt. — Pūrelio, 
šv. Jurgio parapijos klebonas kun. 
J. čižanskas, apie 10 dienų pasir
gęs, jau sveiksta ir pradeda eiti 
savo pareigas.

Liet. Svetaines Bendrovės su 
muzikais Čižauskais surengtas va- 
karas gegužės 3 d. puikiai pavydo/ 
Žmonių j programą atsilankė la
imi daug, o j nokins priėjo tiek, 
kad didžiulė svetainė buvo pri
kimšta. Žemutinėj svetainėj bu- 
vo griežiama lietuviški šokiai.

Iš atsilankiusiųjų girdėti, kad 
visi pilnai patenkinti operete 
“Lietuviškas Milijonierius” ii 
koncertu. šį vakarą galima pa
vadinti “muziko* puota,’* net 
skaitlingas šv. Jurgio bažnytini.' 
choras (r visi solistai bei solistės 
labai gražiai pasirodė ne Vitfc 
dainavimu, liet ir apaireiigimią

BALTIMORE, Md. Gegužės 10 
d. Kekmadienį šv. Alfonso lietuvių 
bažnyčioj tikrai bus įspūdinga 
diena; daug teko mūsų dvasiai va
dams kun. Mendeliui ir kun, Dn* 
nnskih pidirbėti, nes jau iš vaka
ro iki .10.-30 vai. buvo apgulusios 
klausyklos žmonėmis, iš ryto ir 
taip pat. Sv. Vardo vyri; dr-ja 
skaitlingai ir Moterų Sąjungos 
kuopa “in corpore” ėjo prie Ko
munijos ir daug pavieniai, 8-tą 
vai. rytą kun. A. Dubinskas savo 
pamoksle Iškėlė motinos garbę, o 
vėliau kun. L. J. Mendelis, savo 
iškalbinguose pamoksluose, nupie
šė molinos didžiai garbingą meilę, 
sujaudino iki ašarą net ir senuo
sius, Vakare 5-tą vai svetainėj, 
Seselių Kazimieriečių darbštumu, 
buvo įrengti garbės stalai, kur bu- 
ivo vaišinamos motinos tarp savo 
mažų vaikeliąr Jr-čia- kunigal į 
skaitlingą minią sakė gražias pra
kalbas. Tikrai mūsų motiną puota 
ihuvo žavėjanli,

Svečiai

, Gegužės 8 d. lankėsi BnltimorC- 
je svečiai — H. L. R. K. A. Centro 
raštminkns Šaliūnas ir Dr. Ažu- 
kas; lankėsi lietuvių bankinėje j- 
staigoje, kurios vedėju yra J. S. 
iVasiliauskas. Tik kiti susivieniji
mo noriai apgailestauja, kad ne
žinojo ir neturėjo progos pasima
tyti. Svečiai nuvažiavo į Wnsli- 
ington, D. C; juos lydėjo No\v 
Yorko Lietuvos konsulas P. Ža
deikių.
i Ragina kraustyti*

Jau kai kuriose primose įvyko 
liūdnų atsitikimų — gavo teisėjo 
paraginimus apleisti jų gyvenimo 
kambarius, užž nemokėjimą-nuo
mos; nedarbas į jų gyvenimą atsi
liepė, nors pirmutiniai reti įvykiai 
lietuviams darbininkams daug 
liūdnos panikos reiškia.

J. išLiatnvai

iMįfMENTiUN
DMNJŽlĮinmVĖ

Laivų Agentūra, Drabužių 
Krautuve, Petras Bartkevi
čius savininkas ir vedėjas 
per 20 metą.

Parduoda laivakortes ant 
didžiąją ir greitąją laivą.

Siunčia pinigus į Europą 
ir į Lietuvą.

Daro ir tvirtina doku
mentus, nes yra ^Notary 
Public.’

Dabar nutarta, kad krau
tuvė “American DryGoods 
Store” turi daryti didelį 
nupiginimą ant visą 'drabu- 
Žią ir ceverykų (shoe). Par
davimas prasidėjo šiandien 
ir tęsis 10 dienų,

Krautuve visuomet Bus at
dara iki 9-tai valandai vaka
re. Kepamirškit a'dreeo.

AMBRICAK DRY GOOD8 
STORft

M No. Mda ft, MortaDo, Mom

inipu

Parapijonka

VHŪŪMVYKO
07LOWELL, Mnw. - LDS. 

kuopa gegužės ? d. surengė vnka> 
r vaidinimą. VaidintojaiJne 
,vo LDS. 65 kp. nariai iš Nashna, 
X 1L Jie suvaidino (M komedi
jas: “Nelaimė ir laimė’* ir Varg
šas Tadas.” Pirmą komediją vai- 

IIABTFORD, Conn. Balan-|(jjno p Valaitytė, Sakavičiūtė, J. 
džio 26 d, LDS. 6-tos kuopos pa- iTamulioitis, A. Norkūnas, K. N* 
kviesti Brooklyn ’o dramos ratelioS. UJČickas ir D. Skirkovi- 

j“Vairas” vaidintojai suvaidino_ ,L Tamulionis, 
gražų veikalą “žmogžudžiai.” K i^lknė, K. Nadzoika ir O. Skir- 

 

Nors tą sekmadienį ir labai lijo,

liet publikos Į lietuvių mokyklos pcrtmukv metu buvo tikim,, ktt. 
svetainę susirinko apie 500. Bot sudainavo A. Gronsiiutv, J. 
ne vien imrtforrliefiai dalyvavo- ĮTn,nolionyO. Skirkevif-ienė, J. 
buvo atvykusii, iš Waterbury,IT’ar.tulio.tiH; akomponnvo O. Ku- 
New Britąin, Conn. dranhrtf ir J. Tamulionis.
- Prieš vaidinimo pradžią kuopos Į yj^ programa praėjo gražiu 
pirmin. S. Šrupšas pakvietė klebo
ną kun. J. Ambotą pasakyti įžan
ginę kalbą. Gerb. klebonas išaiš
kino dramos turinį.

Vaidinimo pertraukų metu bu
vo įvairių pamarginimų. Daina
vo p. p.O. Biisovičifttė ir V. Kau- 
nietytė, kurioms akomponavo p. 
V. Labcckaitė.

New'Britąin’o kleb. kun. A.. 
Vaškelis nurodė ir įvertino jaunų
jų darbus bei lietuvybę. Savo kal- 
boje išaiškino ir LDS. organizaci- 
jo« prasmę ir reikšmę.

posakė smarkią prakalbą, nurody
damas LDS. kelius it reikalą prie 
jo« priklausyti.

Į vaidinimą buvo atvykęs ir L 
D. S. Conn. apskrities pirmin. J. 

Bernotas.
Vaidinimas nusisekė labai gra

žiai. Hartford’e ir dabar tebesi- 
girdi pasitenkinimo atgarsiai. 
Daugelis klausinėja, kada “Vai
ras” vėl atvažiuos.

Vaidintojomc vakarienė
Vaidintojams tik,ką atvykus iš 

Brooklyn’o buvo surengta pietūs, 
kuriuos pagamino K. Hrupšienė. 
O. Kaunietienė, O. Žukauskienė, 
M. Bernotienė. Pietums vadovavo 
LDS. 6 kp. pirm. S. šrupšas. Bu
vo atsilankęs ir kleb. kun. J. Am
botas. Būta ir kalbų, kurias pasa
kė dramos, ratelio vedėjas J. An
tanavičius, kleb. J. Ambotas. ir ki
ti. Klebonas džiaugėsi sulaukęs 
dramos ratelį “Vairą,” kurio pa- 
tarėjum yra kun. N. Pakalnis. 

Po vaidinimo vaidintojus pasi
kvietė į savo kambarius L. Vyčių 
S kp. Ten svečiai susipažino su 
hartfordiečiais vyčiais ir linksmai 
pasišoko.

1 Linkėjimai
“Vairo” nariai pareiškė, kad 

ateinantį sezoną jie prisirengs 
vaidinti “Aušros Sūnus.” Hart- 
fordiečiai tikisi vėl pakviesti į sve
čius.

Smagu girdėti, kad jaunieji 
gražini pavaduoja senuosius dar
buotojus lietuviškame darbe.

Ton bnvęt

YmiusisEųs- 
TEATRAS

pasisekimu. Atsilankiusioji dau
giau negu patenkinti.

Gibia dėkingumas LDS. 65 kp. 
už jų didelius darbus.

Įsigykit...
Visi Lowėlliečiai, dar neturį ti- 

kietų kelionei į gegužinę, įvyks
tančią gegužės 30 d. Montello, 
Maso., malonėkit, atsiliepti — gau
sit “round trip” tik už #1.25. Ti- 
kietus galima gauti pas P. Pečiu-, 
.konjenę, E. Jurevičienę, J. Nor- 

. .. |HrWirT.VemiMk,. Nfflivfluo- 
P. TntoraitU ^a’atfrtury, Ct.|šlt!

Mtunbc&cb “Zvaaialii”

PHILADELPHIA, PA.

DETROIT, MICH.
Lietuvos Dukterų dr-ja savo 15 

metų gyvavimo sukaktuves minės 
gegužės mėn. 17 d., 7 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parapijos bažnytinėje 
svetainėje.
• Bus suvaidinta komedija “Žen
tai'iš Amerikos.” Veikalų suvai
dins gabiausi mūsų artistai. Bus 
prakalbti: kalbės šv. Jurgio para
pijos kleb. kun. J. B. čižauskas ir 
Šv. Petro parapijos klebonas kun. 
V. Misevičius. Dainuos žymios 
solistės p. M. Širvaiticnė, p. Dr. 
M. Siurbienė irp-16 S Bukšaitč. 
Po programos bus pasilinksmini
mas.

Brangios sesutės detroitietės — 
pasinaudokite proga ir prisirašy
kite į mūsų draugiją, ne* tą va
karą įstojimas į draugiją bus vėl- 
tui nuo 16 iki 45 metų amžiaus.

Todėl malonėkite nepraleisti to 
vakaro, nes tbkios iškilmės retai 
kada pasitaiko. Mūsą rengėjos de
da visas pastangas, kad publika 
būtų patenkinta. '

j. h. m.

GREIČIAUSI
FABAULY LAIVAIB n C OEM PKEIVIEIM .

EUROPA!
mauau nau & mnM akt vAjmmno

iv. Kastakro parapijos balny

•padieni, gegužės mėn, 31 dieną. 
Jau nebetoli aenai laukiama die
na, kuri bus viena iš gražiauiuų 
ir iškilmingiausią Philadclphijo- 
jc, ypatingai šv. Kazimiero pat*, 
pįab nes Įvyksta pašvetiHnimaii 
po tatsrui atnaujintos Mr. Kasi-

HM ran.iĮ !K>nW ir ęmwH« ■»lx«lmhw įrf»y»i<>«.

TOK 7 DinMl unuva 
•pooiolit trtkU ii >rt«»rk»vo» 

£į£ft^COLUMBUS 
^vait#lMawid«u narai 

tlMMiK KaMtinlala Laitais *vtW- 
va* laOama-

riją kWktt* F* Mte Yietlal W*ty *«*»
•B IT ATI raiKT, BOttOI, MAM



VIETINĖS ŽINIOS
.. i • • I . . ,

/MinMOM P1AU0...
Parapijoa rcuniott balius gegu

žės 12 £ t»raėjd kražiu įmaML 
mu. Hftilgu bukd Žiūrėti, kaip se
nieji kartu llnkataiitOid «u javai- 

Alai*. Viltą vakar| vyravo imagi 
lietuviško nuotaika. Ypaiingii tu* 
įėjo pteHiMekimd licthvklkaa Mete 
traa bei lietuviai lokiai.

Buvo ir įkilkite kdritėrtas, kuria
me daly vavo keliolika porų *- U 
senių ir jaunų. Dovaną už cha- 
rakteringiausj šokimą laimėjo p. p. 
Antąnčlk'nė ir Mikulskis, o fe. p. 
O. Valeekaltč ir ftHIauskas fcito 
pagyrimą už energingą drąsumą 
ir norą palaiky Ii lietuvišką fedlkū- 
tę (mat ši pora Amerikoje gimus 
ir augus). ___ -

Visą reuurnn eigą akylai sekė 
‘<014 timer’Mj” štabo viršininkas 
Dr. Kaspcras su savo artimiausiais 
adjutaiitais—Ėd. tValiaeku, feditli 
Whhe, S. Minkum Ir kitais.

Į bailų buvo atsilankęs net pro
kuroras Foley; matėsi Dr. Lan
džius, Dr. Galva risk i, ady. K. Ka
linauskas, adv. Cunys, “riarbinin- 
Ico” redaktoriai, prof. Galinis, 
varg, M. Karbauskas ir kiti. Gra
žiai pasirodė ir vyčiai, atsilanky
dami gana gausingai su savo lyde
riais A. P. Nevieni, V. tamulifi* 
nu, featestini Ir Zulonu priešaky.

Kep.

5 i

*

Pranešame, kad dr-ja yra ti 
kute 19 liepai išvažiavimui, fer

tt* šv. Abito Parapijo*
‘ O tP W t 1W fŠ ra & i i ra Et

I NARUS 
hi

t* ireitel. 301 Mm

»i
> ■ ’1A1.’1. 1 A L _A -A * —_ i£

intencijai. THite Urix>i*ričitf* sm* 
fcys ir pamokslą. Taipgi dslyvaus 
jlį vakaro programoje.

į Gegužė* 24 <j. įvyks lietuvių 
4’ttikų ir jaunimą gegužės mėnesio 
ibocCteija 
ižą, jog 
kinti i 
jd£ Jei 
įvyktą 
čiaus mokinių 
naudai.

a MMjtei

Pirmadienio vakare
ir

fe

iii

MaHjo*
toje
Kilu.

dienoje

iftlifttų

garbei
gali

Spėj.
■feiiįidėjHio 

Imlnyėlojė.
Skilandžio

kouėertšii
dar

P<

klebonas kilu.

. Mari još 
AlkUftiht
Si-

nifrtfcios žINUTM
Šeštinių vakare f>o pamaldų į- 

vykil parapijos veikimo komisijos 
ir įirftarPjiį svarbus siteirinkimas 
išvažiavimo reikalui. Mhtų gerai, 
kad susirinkime dalyvautų daug 
jūundoinbhūs, kad bent vienas pa
rapijos išvažiavimas įvyktų pagal 
jaunųjų planus.

• • •
Pciiktadienį vakare feo pamaldų 

bus Tėkų Marijonų fečmėjų sky
riaus susirinkimas. Bus tariamasi 
apie X M. Vyskupo-Btlčio priim
tuves. 'iiJAFraitka nSiiHŠrJ- 1
mavę. i

l’raHaą
Veni Creator, 

pgntfeljiecitta atlikti 
supažhidirio

J. 'M
<K H

pridiietibA , 
SManavl

tai
A,

vasarinės ari
ijas Juoda viei

rio«. vyrams ir

KOLUMBO1

Massachuaetts vaUt. Kolumbo 
vyčių 155 skyrių atstovai gegužės 
M d. turėjo metinį susirinkimą. 
Rytą visi atstovai ižklausč mišių 
šv. Cecilijos bažnyčioje.

Posėdžiai vyko Somorket vieš-

Katre Deiiiieiiė (feehte) 41 mėtų 
tinžiaiis, 46 Levi1 re 11 $t.f Bošioii, 
ituss. mirė miesto ligoninėje ge
gužės ‘J d. tapo bažnytiškai pA- 
aidota gegužes 12 d.

lankančių
moteriiua

misija* T*

__Sekmadienį 9:30 vai. rytą kini. 
K Urbonavičius atgiedos šv. mi
šias Lietuvos Dlitcterų draugijos

^■V- ................OTrtffr
’tri.sb.feoatoaS&ti

a.o.salna^smallha
unum ADvoKivla

Baltai dk UnlnnfaU 
O^tNU.11 UNIVKRSrrt W A. te 
O. WA8HINGT0N ŪNIV. MlLLte 

‘‘Darbmmko” N«mė

Iii B0.V.

SUSIRINKIMAS IR VAKARAS
L. Dukterų Dnja’Savo susirin- 

iime, 12 (L gegutės, ttUtatv prisi
dėti prie vasarinės vaikų mokyk- 
Os su $25.00. Iš protokolo suži- 
hojatl, kad pereitame siislrinkitiie 
irisklčjd ferie parapijos baliaus su 
^.00. šiame shsiruikiiiic plačiai 
calbčjo apie draugijos veikimą ir 
eiigiiimą vakarą n d. gegdžės, 

baŽriytinėje salėje, kdr bus vaidi- 
dmas ir įvairių pamarginimų. 
fetis silvaidinta dvi jitokin£bs ko
medijos “Teta iš Kalifornijos*’ ir 
0Namuose 11Č viend vyro/’ Vai- 
Ilns kabios Norivood’o sodaiMfe. 
patartina vteieins giusiai ilsitaH- 
kyt į ibiiiėtį vakarą ir feaidgcrč- 
ti čm augilsio jaiiiilmo tikrai »r- 
iistiškart gabumais. Taipgi kal
bės gerb. kuli. K. Urljohdvieiiis, 
Korišood’o kleboiias. Ddiriiios so
lo fep. KasparaUė ir AddhinitČ. 
i’rdgram^ JglJ’Vdtik apie 30 amiib- 
fiti. Pianu ir sriiuikii duetą išpil
dys brbliai JanUŠMitekat, vietiniai. 
Tų vakarą bus priimamos narės į 
dr-ją numažintu įstojimu, o tilto 
1‘3 iki 25 metų visai be įstojimo 
mdfatetfes ir daktaro. Kviečiame 
visus gausiai atsilankyti. įžanga 
mažą — 35 Ir 50 eentų.

dclrs minios i ;
tadienyje ir penktadienyje btfelą 
kunigų iš apyllkėa į psgelbą klau- 
syti išpažinties. Vakarais būną 
du pamokslu; jų tarpe giedama 
Švč. Marijos PšiiM litinija. Pir
mą vakarą litaniją giedojo 
lloivolPlo kleboną* ktth. fe. V. 
St rakau«kas, kuria skaidrus, švel
nus bakas papuošė pamaldas. 
Vaikučių misijos yra 3 vai. po 
piet. Rytais pamokslai būna 9 
valandą. Misijos užsibaigs sekma
dienyje 3:30 valandą po piet. Mi
sijomis yra giliai užsiint eresavę 
visi vietos lietuviai: . pamaldose 
net matyti datig lietuvių iš apy
linkės miestų.

Įsidčmčtinaa pritnriHteš* 
f » •< *

Sekmadienio vakaro 7 valandą 
Cambridge lietuvių parapijos sa
lėje kalbės žinomas visuomeninin
kas kun. Jonas J. Jakaitis, M. L 
t’. Kalbėsiąs dviem atvejais, bū
tent : apie vienuolių Marijonų dar
buotę ir apie rytinių apeigų kata
likus, kurių vyskupu popiežius 
paskyrė marijonų vyriausįjį virži- 
ninką vyskupą P. Bučį.

Perkama-Bernaičių Kdfeglji

Tėvas Jakaitis, užbaigęs misijas 
Cambridge, važiuoja New York’an 
užbaigti fefekllrid dAįbd ifedUt liti- 
ktemoi! Ifet^iįA^M” Pei* 
mimas nuirtaVybės įvyks žntradie- 
je, gegužės 19,1931. Kolegija bus 
mieste Thompson, Conn.; vieta y- 
ra tikrai ideali, didelis 305 akrų 
Žemės plotas su mišku ir dideliais 
trobesiais. Nepaprastai gražus 
fearkas puošia visą nuosavybę ir 
vilioja akį žiūrovų. Nors vieta 
perkama, sulyginant, nebrangiai, 
tačiau taip didelę skolą Tėvai Ma
rijonai pasiryžo užsitraukti tik vi
suomenei spiriant ir žadant pagel-

kas vakaras.

ROMUVOS PARKE
---------    ---•     i   ’ _ .

vnyNTouiAUj MABB»
L»

PARKAK HU8ATDARAI 10 VAL RYTB
ajgjjjo^^

MdKiHUMl k»ife<eiHiiife vkli$ ktilii jiUuilig idiįl seiiliri, lilitblilln ii- iilflžtts, giltitdiU 
datyVffaHĮHHifcJįfe Hlį Hiėtiį 0fettfj4lHfedfc) ledi fcdtfeiU* iiiilcSiiiiii lilikį ir

klatii^H ii’ jįiibilį gfeuitiiliiikiį ilds liliš ViMOkiij Žilialij, feiiktyiiilj, Vii’Včs
tradkiiiiHBkftiįkll VAikiHdiįl HibiėHt gti itiH-giMbiiiis. i*i dį4attid liltK įvilft’į fedl ddi’ 

tokios niekad nebuvo. Dainuos §v. Roko parapijos choras iš Moutelln, Alass. vado
vaujami vaigoiiiniiikui į*. Šokui, šv. Cicilijos etiopas iš Nonvood, Afass., vadovau- 
, ant yąrKOiiiniiikui p. P. Staseviciui, N. P. P. Šv. parapijos choras iš Cambridge, 
Aass.y vadovaujant varg. M. Karbauskui, Jr. ir kiti. Tikimės, kad bus ir solistų ir 
solisčių. i?<xlėl visi, Itiirieins tik apiinfcybės leis, dalyvaukite šioj Gegužinėj.

' įžangos į Šokių salo iki 8 vaL vakaro nebus. Galėsite šokti už įžangų į parkų kiek 
tik iidrt’MitK Nuo 8 Vai. vak. iki vėlumos bils “jitnby” šokiai. Hienų ir vakaro gros 
3rocktoiio įžymiaiudtlii bikčs. Įžanga į parkų liobningl tik 25 centai.

VUus Širdingai kviečia K^lilTSTAS

Gegužės 10^ parapijos mtaiiiė- 
So. Boston’o vaidintojai suvai- 

no veikalėlį “Unksmoe Die- 
m?.” Vaidinimai puikiai pasise- 
5. Mergaitės savo roles buvo ge
li išmokusios.
Vietos parapijinės mokyklos 
ažasil choras, fargonibinkiii p. 
. Karbauskui vadovaujant, ke
tą dainelių gražiai apdainavo. 
Gal dėl lietaus žmonių nedaug

A. ą. Marijona Radvilaitė gegu
te 3 d. valstijos ligoninėje staiga 
lira* Jį buvo apie 30 metų dili
aus. Paliko nullddiine L’arii- 
ridgc’iuje brolį Ir dvi seseris Lie- 
ivoje. Palaidota iškilmingai 
lažnyčios apeigomis šv. Mykolo

dvių svetainėje bUvd prakalto 
ialbč jo J. fe, jteučka, B. Ajth 
a* ir kuri. P. juŠ kak ta feri 
Iraiigijos nchiažil narių pririraš

(UMBiiaas, mam.

"Ti

Tol. So. iksrtoh iatod 

tutinki faattibtu

i

'IW.UnįYer»ityl«3-J.

Sekmidieiiib pmnalffea

Šekmiidlenyje Cambridge lietų
jų bažnyčioje bus trejos mišios: 
:00, 9:00, suma li:30. Pamokslą 

akys misijonierius. Misijų užbai- 
[a 3:30 valandą.

Klebonas širdinfai dėkojo pp. 
trbauskams UŽ stttei) gintą šio va- 
irčiio. Dėkojo ir vaidiutdjoim 
; pMsiaukojimą atvykti ir atmi
nti be atlyginimo.

Gegužės 9 d1. Peter Ben ferigham 
goninčje mirė ilykolas Taurins- 
as. Jis gyveno ferighton’e. Nors 
y vendam** nelabi! rūpinosi savo 
ielos likimu, vienok prieš mirtį 
peirūpino geriausiai Palaidotas 
ažnyčios apeigomis gegužės 11 d- 
Šv. Vincento pašalpinč draugija 
i Brighton, Mas#, dalyvavo šv. 
lišiose, kurias gerb. kun. F. Jus
aitis laikė draugijos intendjon. 
langelis narių per mišias ėjo prie 
v. Komunijos. Po pietų 3 vai. lie-

LUZECKAS&SUliKILAS
FOTOGRAFU

Traukiamo paveikslus grupių 
ir pavienių.

Senut pi veikslus Nlnaujinanie. 
lic to, turinie pįtnlnviniul visokių 

rėmų.
87fi Cambridge Btitoėt 

CAMSfcIDGI, *<KN.
Tel. tini,.

Ofiso valamlos nuo O iii 12, aš< 
liate-d Ir nuo 6:30-0 v«k4f* 
geredoteta nuo 0—12 nj. <**«■*> 
Sukatomis nbo 0 Iki 4 vai vakaHk 
Nedėlioto* nuo 6 Iki 12 tat &o< 

(imgni sutirti) ■>
i

■ t
■ 1

JUOZUS!. aulu
Veda visokias provaa. Dar® ri

šu* legaliu* dokumentui.

8171 a. BHMtthy) 
. gąttk BotM; Mala.

TtlafmteM: Šou Botton 2TM 
tasii į tiiU iU4

n1 "f.j1 ;:v';;crMas==sssssaiWM.iiu'.' Jaae

feabtauteMM 
.ADVOKATAI

P. IR t IOMISUI
KAMPAS tAQAD#AY,IS ■ ST. 

80. BOSTON, M A8& 
(Aptlekoriahš iidtoMko sateaį 

laftotet III II Btrwte 
PtebtAB X KAONAtmi

oflšaa:

Ottetoattarte:«A. M, totP.lt
■ . ____ :___ . <............ .. -. y .-->•»• «

muziKos aomu
. arvsri^Cu USMulKAdnAMAl

ne

MTMUįĮ
Kiirms

JeltU norite, ksd jlsg MattHtiobl- 
hus ligai |r grašiai Mi*a*to. nuo
kite man ntipent.vll. Talpai Išlygl- 
im IhmI.v’s ir sparnų sulankstynui*.
Kalnu t>rl.įii»ijH» „

96 VICTOĘIA. STRĘBT 
w.- sGMervillė, kAfes,.

UMlMI NiniMI
Rengia Lietuvių Ckėsrų Dr-j», 

i’gužės-May 16, Nuosavam Name 
‘Dahlgrcn Hali”) kampąs E ir 
ilver gat., South Bbatoii’e.
Visi galėsite kergi pašUinksniin- 
ir ger< laiką turėti, iibs bus vi

lkit; akinių tižkkhdžlą ir gėriirių, 
galėsite gerai pasišokti lietuviš- 

ų ir airil'btkonižkiį šokių ferie lie- 
iviškos orblieštros. Visi galite pa
naudoti prie šios progos, nes vi
ii pigi įhhga. ŠlotOririis 15 ceti- 
j, varams 25 teiitai.
Vaikams prie tėvų įėjimas nte

Grieš Gabijos oteheriras.
Visus kviečia

MittVM ttį mo

MugnoĮla Avė., CSmbrldge.^Ma.ss. ar- 
Inman 84. 2-|ą feltertią numi*i Ml 

imbarių, trijų metų sentamo, viri |t«i- 
bitei. Nu<rialta« bsrillymas visuomet 
į« brhnitaš, Lerigtoe aųlygo*. Nerti 
•otarfų. P. p. roiJit, 16 Uonttil 
re., C*iabrW Tąt. L’Mv. 2685-TV.

(5311'

HttJAM ittajiiiinm
918 KAST BBOADMAY 

žteth JMšrtn, ihto.
Tct.8B.i392

Jo krailtiiv^jc galiniu gauti 
“iėė-etoim/* idbiko ir lito- 
klų tllgdtdų daiktų. Ateikite 
ir porsjtikrihkde.

KRIAUŠI A KIRPYKLA
Bvtra* įvedą* ir JwM Kalite 

tmll (Peter and Joe) perkėlė ša- 
b kirpyklą—skutyklą į naują 
ietą—322 W; Broadmyj So. Bos- 
>n.
kirpyklos abu savininkai pri

ešą savų maloniems seniems it 
iujiems kostumeriams, kad nau- 
jje vietoje veikia ir itMiijos kil
os—nuo šiol skutama ir kerpama 
igiau, negu anksčiau.

LITBUANIAN

G. ii 0 I U n n u 
atidarė naujų studiją 

N0RW00D PHOTO 8TUDIO 
««l Waahinttoe Bt. k 

Sanborn BIdg., toeto M 
Noivrodd, Misi 

TC1.-0242
barat! v Įsuktos riteles įmireiksllis 

,.jiebran<l*t
ANTRA STUDIJA 

•153 tfroiuhvay, Su. UoetMi, MhSs, 
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naktk Vltnkaflams netaikoma da
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(Vipmr) 
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TRIJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETE

AGURAAI-AGURKAI
; BROOKLYN, NVY«~ 

117 d., Sfkmdtoij, Broųktyno
Rengia Operete Dravtija.

J

“AGURKAI

r 8
.u jjw 'J-.—„j —   „-i 11 li. ..siįt-s,

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
peretės1* choras vaidins nepapras- 
tai puikią ir Vulkaną trijų aktų 
operetę “Agurkai” Labor Lyccum 
salėje, Brooklyne. Prasidės 3 vai.
P* P-

Tai viena iš pnikitfnsių bei links
miausių operečių. Tikrai galėsit 
pasidžiaugt savo jaunais lietuviais, 
kad sugeba nepaprastai gražią o- 
porėtą suvaidinti: išgirsite graži'}

4-
TcJeytene: STAGG 2—OTOS

08. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—KAY
Namą Tt'lFfona«: Mk-Ngan 2—42T3

VALkNDOl! ‘
Nuo 9—12H ryte S—S vak.

(kampas Uatea Ava.) 
BROOKLYM, M, X

4

šis didžiulis Karalienes Angelų parapijos choras, p. P. A. Dulkei vadovaujant, išpildys programą gegužė* 24 d. š. m., Tramfigura* 

tion salėje, Brooklyn, N. Y.

KUN. P. LEKEŠIAUS 
VARDUVĖS

BROOKLYN, N. Y. — Gegužes 
5 d. popiežiaus šv. Pinus V die-

> noje. Apreiškimo Šv. Pan. para- 
; pijo* draugijos surengė gori), kun.

Jfcri ''Leke&ui, vardo dk-my p«- 
r gerbimo vakarienę.

Kadangi gerb. kun. Lekešis y- 
ra visų parapijom) mylimas, tai 
pagerbimo vakarienei! susirinko 
pilnutėle Apreiškimo parapijos di
džiule svetaine.

Vakarienes rengimo priešaky 
Stovėjo šv. R.-ižanriaus Draugija. 
Neatsiliko taipgi ir L. Vyčiui kuo
pa, Mot. Sąj. 29 kuopa. Vaikelio 
JfHus Dr-ja ir šv. V ardo Dr-ja. 
Šios tat draugijos daugiausia ir 
pasidarbavo.

Susirinkus visiems dalyviams Į 
svetainę, buvo pakviestas ir pats 
toa dienos eelebrantas, gerb. kun. 
PhiS. Jam pasirodžius, susirinka
moji sukilo ir gausiu delnų ploji
mu ji sutiko. Susėdus prie stalų, 
buvo taikomasi prie skanių val- 
Knj*

Vakarienė buvo pradėta Tautos 
Himnu, kurį sugiedojo parapijos 
mergaičių choras, vedamas muz. 
A. Vismino. Padainavo “Pnsvei- 

t Mnimą,” “Močiute mano” ir dar 
vieną antri), kurių pavadinimą 
nenugirdau. Pabaigus dainas, pu-

Idikn ilgai ploja ir einama prie 
valgių.

Vakaro vedėjas kun. J. Aleksiū- 
itas paprašo kun. Pių sukalbėti 
maldą ir po to valgoma. Kada jau 
gerokai pavalgyta, vakaro toast- 
masteris knn. Aleksiūnas apibudi
na vakarienes tikslą ir čia pat pa- 
prašp kun. kleboną K. Paulonį 
pakalbti. Kmi. J’ąulopM. sveiki- 
na celebrantą ir primena, kad ku* 
nigus pagerbti galima netik vaka
rienėmis, bet ir kitais būdais.

i

Įteikiamas gynj gelių (rožių) 
bukietas nuo vakarienes gaspadi- 
nin. Pia paprašyta viena gaspa- 
dinių p. Snbatienč sveikino kun. 
Pių/

Dovana nuo Mot. Sąj. 29 kuo- 
• pos. -Dovanos nuo mokyklos mo-

Dainuoja Maslauskaite ir kita, 
akompanuoja p. Visminas: “Ant 
krašto marių.”

P. Mikulskiene sveikina knn. 
Pių nuo Mot. Sąj. 29 kuopos.

P. Stngniilirienė sveikina nuo 
šv. Rožančiaus Draugijos.

Maža mergaite Stagniūnaitė 
sveikina — deklamuoja ir įteikia 
dovaną nuo šv. Rožančiaus Drau
gijos.

“Dovana — gyvų rožių bukietas 
nuo Baltrušaičių.

P-lv R. Maslauskaite deklamuo
ja ir sveikina.

Plės Bnziūtvs dainuoja: “Kaip 
gražu” ir “Kupinsiu dainužę.”

Bukietas nuo Mikalauskų 
įnynos.

Dovana nuo Sodaliečių.
Sveikina p. Klimienč nuo 

kelio J. Draugijos.
• Sveikina: p. Korbetas, p.
Prūsaitis, p. Zaukus. p. Eimutis 
nuo 41 L. Vyčių kp.

Dovanos nuo Jucevičienėj PėL 
tauškiem"* ir Korbctų.

Kalba kun. J. Šeštoku ir svei
kina.

Dovanos nuo p. p. Korbetų, Ju
cevičienės ir Petravieienvs.

Sveikina p. Valant iejienė 
savo šeimos.

Sveikina kun. J. Balkonas,
primena, kad kun. Pins yra netik 
kunigas, bot ir vienas goriausių 
lietuvių ir patriotų.

Kalba pats celebrantas kun. 
Pins Lekešis. Jis savo kaltoje dė
kojo visiems susirinkusiems ir jį 
pagerbusiems.

Galop padainuoja dar Sesutes 
Buziūtės “Dainuok sesute.”

Petraiti padainuoja — padekla
muoja.

Apie 11 vai., baigiant vakarie
nę ir programą, oita prie užbaigos. 
Kun. Aleksiūnasl paprašo celebran
tų sukalbėti maldą, ir buvo pa
baigta vakarienė.

Žodžiu, vakariene buvo pasek
minga. Dalyvavo apie 300 svočių 
ir visi, matyt, patenkinti skirstėsi 
į namus.

Surengimui šios vakarienes dau- 
ginusia pasidarbavo šv. Ražan-

arba ekskursija i Lietvą
{vykę

■ Sekmadieny, Gegužes 17 d., 1931 
H LABOR LYCEUM SALĖJE

949 Willdughby Avė., Brooklyn, N. Y.
Pradžia3:30 p« pietų.

Po Vaidiniui Bus Puikus Balius
liaiga: $1.00,75c. Šekians 50c.

t skambių, širdį jaudinančių, dai
nelių — be to ir puikią istoriją n- 
pie-ekskursiją į Lietuvą.

Pačiame vaidinimo dalyvauja, 
musu Žymiausios muzikalus jėgos’ 
— ąimfouijos orkestras ir visas 

•Operetės choras. Po «|>errt<-i La- 
lius. Bilu tų kainos $1.00, 75e.; 

iokiains — 50 centų. 1
V. Matuaevičius,

Operetės Ri-ikalų Vedėjas.

Gegužės 7 d, mirė a. a. Pranciš
kus Bučys. Palaidotas gegužės 11 
d. iš,Sy. Jurgio bažnyčios šv. Jo
no kapuose. Paliko dideliame nu
liūdime kovo žmoną ir dvi dukte
ris.

Rap.
Vtik. Jėzaus imirinkimu

Pereitą sekmadienį, gegužės 10 
d. įvyko 3 skyriaus Vaikelio Jė
zaus draugijos susirinkimus. Nors 
narių mažai atsilankė, bet susirin
kimas buvo gyvas. Pirm. B. Brun-

ttlIABETH, N. J. 
NAUJIENOS

Balius

Gegužės 17 d. įvyksta parapijos 
1 inlius, kurio pelnas skiriamas mo
kyklos išlaidoms padengti, 
kviestos vi-sos draugijos ir 
'nutarė dalyvauti.

zMažina algai

Lietuvių sales bendrovės

Pa- 
visos

stisi-

svarstė ir NUTARĖ
dzirnė ntulafr susirinkimą ir pa- Primosi h’ykęa geguže 4^.F-mk-

Jiaus Draugiją*' Gaspadinės buvo: 
p. O. Stagniūniene, A. Laukaitie
ne, J, Toretoziene, J. Misevičienė, 
V. Bilevičienč, J, Ambrozevičienė, 
N. Jucienė.

Moterų Sąjungos29 kuopos: St. 
Subatienė ir V. Sarapinienė.

Vaikelio Jėzaus Dr-joa : M. Dra- 
gūnaitienė, M. Klvitienė* .

Šv. Vardo Drąprijo*; p. Kor- 
tota ir Korto'

Liet* Vyčių -H kp. Btalua autaisė 
A. Mažeika ir & Stagniūtė. IMc 
stalų patarnautojos: O. Stagniū- 
naitč, M. StągniūiiaitČ, M. Januš- 
-kaite, J. ir J. Biiziiitės, M. Zinke
vičiūte, J. Svendeliūtė, V. Krušai
te, O., PutrimaitČ ir A. Varaškai- 
t€‘.

Vakarienei indus paskolino ge
raširdės Moterų Sąjungos 29 kuo
pos narės. • 1

Vakariene visais atžvilgiais kuo 
geriausia pasisekė, Tas ačiū Šv. 
Rožančiaus Draugijai ir jos pirmi
ninkei p. Stagniūnienei, kuri ne
nuilstamai darbavosi vakarienes 
pasisekimui. : *

Rap.

NIįWARK, N. J. — Gyvenama 
didžiausias nedarbo laikas. In
dustrijos įstaigos užsidaro, bankai 
bankrutina. Darbininkai susirūpi
nę .«avo sutaupytų kelių centų ap- 
Mingojhnu.

Šv. Jurgio dr-jo kilo klausimas 
dėl Lithuanian Buikling & Loftn 
Ass., kurioje yra padėta keli tūks
tančiai dolerių.
~ Buvo įgaliota valdyba ir parink
ta tam tikra komisija ištirti būk
lei. Gegužes G d. Vakare turėjo 
posėdį. Po ilgų apkalbėjimų ir 
Išklausę ekspertų pranešimo, pri
eita išvados, kad L. B. & L. Ass. 
yra saugiausia vieta, šios orga
nizacijos kapitalas dabar siekia 
įarti milijono dolerių.
1 šv. Jurgio dr-ja nutarė palikti 
pinigus minėtoje org-je, kuri mo
ka G nuoš.

prašė sekret. M. Brangalticnę, 
kad perskaitytų pereito susirinki
mo protokolą. Nutarė prisidėt 
prie rengiamo Moterų Sąjungos 
vietines kuopos pikniko, kuris į- 
vyks liepos 12 d. Išrinkta p. Gu- 
dzinskienė, pasitarimui su kitomis 
šios d-jos kuopomis, dėl bendro 
visų Brooklyne esančių V. Jėzaus 
d-jų, surengimo didelį išvažiavi
mą—pikniką. Pagirtinas dalykas, 
tik k.:d tas Įsikūnytų.

Ex-direktOTiu3

C. BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio parapijos visos drau

gijos rengia parapijos naudai 
pikniką. Piknikas įvyks gegužės 
17 d. Feldman’s Grove Parke, 
Harrison & Grand St., Maspetli, 
N. Y. Šis piknikas bus labai 
triukšmingas, nes visas jaunimas 
rengiasi dalyvauti. Bus puiki mu
zika ir kiti įvairumai.

Mergelė

Krikštas

Gegužės 10 d. Antano ir Katri- 
nos Augulių sūnus pakrikštytas 

i vardu Kazimieras. Krikšto tėvai 
Kastantas Sasnauskas ir Ona Ne- 
maniilte.

Kar.

NAUJA DRAUGIJA
NE1VARK, N. J. — Mūsų kolo

nija labai gražiai organizuota į 
daug draugijų. Dabar suorgani
zuota dar visai nauja draugija, 
kurią sudaro tik ką atvykęs iš Lie
tuvos jaunimas. Jau buvo du susi
rinkimai. Draugija sav.c pnsivndi- 
no “Lietuvos jaunimas Ameriko
je.” J valdybą iišrinkta — pirm. 
— O. Naviekifttv, vicc-pirm. — M.. 
Maroziūte, prot. rašt. — O, ^ru- 
kąmkiutč, nąrių rast. — J. Rot-, 
kifltč, ižiffri. — J, Pocius; įstatams 
paruošti komisija — J. Ponelis, P. 
Kilda ir viena panele.

Šios dr-jos tikslas bus dirbti 
Tautai ir Bažnyčiai, rengti vaka
rus, koncertus ir tt. Kitas susi
rinkimas bus gegužės 17 d. 4 vai. 
p. p. Tik ką atvykusį iš Lietuvos 
jaunimą kviečiame atsilankyti į 
susirinkimą.

Šią draugiją sumanė ir suorga
nizavo varg. A. Stanšauskas, kle
bono kun. Ig. Kelmelio padeda
mas.

Draugija turi gražaus rimto 
jaunimo, rudenį suvaidins gražų 
veikalą “Cingn Lingu.”

Jauna Gėlelė

ture parapijos pttr<‘ngitnams, ku
riuose dalyvauja visos draugijos, 
suteikti salę veltui; taip pat lais- 
var užleisti tautos labui parengi- 

. mams ir prakaltoms,
Khs-jnas nutarė numažinti algas 

, po $5.00; meimdžcrms gaudavo po 
( $25.00 ir 5 nuoš. ąjio pajamų prie 
! “bars.” Dabar gaus $20.00 ir pro- 
. centus, bet jei reikiamos algos ne

sukels, iš kasos pridės iki $32.00; 
kitas darbininkas vieton $35, gaus 

. $30.00.
Posėdžiaujama

Gegužės 9 d. buvo šv. Kazimie
ro dr-jos susirinkimas, kuriome 
nutarta dalyvauti parapijos baliu
je. Buvo smarkių ginčų, kirk pa
skirti dėl “trinkso.” Vieni siūle 
$10, kiti — $5.00. Laimėjo “penk- 
doleriniai,” gavę vienu balsu dau
giau.

Mirė

Mirė beveik nesirgęs šv. Kazi
miero dr-jos senas narys P. Sora- 
ka.

Viatinii

JEBSEY Cm, N. J.
Šv. Onos parapija šuoliais'žen

gia į priekį. Mūsų mylimas kle
bonas knn. P. Vanagas gražiai 
tvarko — nupirko naujus vargo
nus, išdailino bažnyčią iš vidaus, 
ir iš oro pusės, suorganizavo gerą 
chorą ir 11.

Gegužės 3—7 d. buvo misijos, 
kurias vedė Tėvas Alfonsas Pran
ciškonas. Visą laiką buvo daug 
žmonių . ,

Jonu Parapijonų

IR MOTERŲ “APSKRITIS” 
POSĖDŽIAVO

BROOKLYN. — N. Y. ir N. J.
L. M. S. apskrities suvažiavimas 
įvyko balandžio 26 d. Apreiškimo 
pai* salėje. Suvažiavimas buvo 
skaitlingas ir nutarimais turinin
gas.

Į įvydesiantį pcimą delegate vh 
rinkta p. S. Subalienv.

Atsilankęs kun. P. Lekešis pasa
kė gražią kalbą, kuri sukėlė en
tuziastišką ūpą.

Po posėdžiu įvyko jubiliejine 
vakariene, kurios metu buvo ne 
tik valgių, Ind- Ir prakalbų, dainų 
ir lt. Dainavo pJčs Buziūtčs, p. 
K. Hoffinąnns. Dainų programai 
vadovavo vargom A. Visminas. 
Kalbas pasakė kkh. kun. K. Pau- 
lonis, kun. P» Lekešitis, kun. Dr. 
Vaitkevičius, K JJ^inblkmc/ K. 
Krušinskas, H* Subatitme, AL 
Dragrtnaitieur, V, Vaiantiejienč
M. Širvetlenė.

šliūbas

Gegužės 10 d. Vincas Abromai
tis ir Ona Bnlukoniiitė šv. Jurgio 
bažnyčioje priėmė Moterystes Sa
kramentą.

Piknikas

Ateinantį sekmadienį, gegužes 
17 d. įvyks senai laukiamas šv. 
Jurgio aprapijos piknikas, kurį 
rengia šios parapijos kat, draugi
jos. Piknikas bus įdomus, nes pir
mas šiame sezone, tai reikia lauk
ti, kad tuivs didelį pasisekimą. 
Pradžia 2 vai. po piet. Vieta vi- 
jsiems žinoma, tai Feldman’s 
‘Grove Purk, Harrison ir Grand 
Štr., Maspeth, L. I. Įžanga tik 50 
centų. Bus ir programa, kurią iš
pildys šv. Jurgio parapijos cho
ras. Dainos bus naujos. P, Ra- 
tikevičiaps puikus orkestras gros 
lietuviškus ir angliškus šokius. 
Lai ne vienas parapijoms neap
leidžia šio pikniko, nes kiekvieno 
parapijiečio tiesioginė pareiga 
t emt savo parapijos parengimus.

. &
Serga kolektoriui

Šv. Jurgio par. kolektorius p. 
Juozas Šųii&tiskas, staigiai susir
go,. Linkėtinu greito pagijimo. P» 
šuliauskns yru kolektorium nuo 
šios, paiv Musitvčthuo ir Intot <10* 

— Gegulės Jfai chm savo paraigas.
■ 1-1 . »»».

LaimS, kaip neįveikite: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveiku.—Turgenevu,
n*

. KLASČIAU®

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertą®*, 

Kokiams ir visokiems pnalllnkmnlnl- 
ntmami mnagiaasia vieta. Brook- 

; lyne-Maap«the. Jan laika* iki* 
I kyti Mlę žiemos aeaoauL

Te!. 8tm 2—5043 Notary Pabtle

M. P. BALLAS INC.
BIELIAUSKAS 

Oratorius ir Balsamuotejas 
734Grand«t.,Brooklya,K.Y.

8.8.

kamp. Maspeth ir Betti Ava.
Mupeth,W. Y.

<1 [ liiimmiHiilin ..............

Tek Stasį 2-OT38 Notary PitbUe

JOSEPN LEVANDA 
(Lmadiuku) 

GRABORIUB
107 Union Ave„ Broetiye, WX

j į Tol. Greenpoint 9—2320 j
Ii

TUepbom: 3TAOG 2-^105

DB. A. PETRIKĄ
(HfflMCK) .

UKTOfia DBKTMTAA

! I)

JOSEPH GARSĖTA
; GR A B 0 R T U S

— IR —

BALŠAMUOTOJAŠ 
J 231 B1DY0RD AVKTU1 

ĮROO tLYM> M. Y.

<Mm JuMŽiMta
VALANDOS:

Nuo » vai. ryta iki • vai. vakaru 
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