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KARDINMAS O’CONNELL MNVTSKMVIIM
ri ‘ 30 METĮĮ SUKAKTUVES

VILNIAUS BUSTE

šių metų i
paskelbtas,
Daug žmonių badauja. W sndrgimų dmitaj* ir vidurių

Boston’o
arkivyskupas
IŠPLAUK*
kardinolas William O’Con
Gegužes 15 d. 5 vai. vak. nell gegužės 19 d., antradie
iš Nv\v York’o laivu “Unit nį, susilatikia 30 metų su * Vilnius. —, Apie potvynį
ed States” išplaukė “Drau kaktuvių, kaip konsekruotas pranešama dar šios smulk.
go” ekskumja, kuriai vado
menos. Drujos mieste 90%
1901 metų gegužes 19 d. namų šiame mieste išjudinta
vauja p. Pr. Zdankus.
Amerikos kolegijos Romoje iŠ pamatų. Daug jų nunešta.
rektoiuus monsinjoras WilĮ- Snnaikintair žydų sinago
iam O’Connell buvo įšven ga. Mieste kilo dėmėtoji šil
TOJAI
tintas ir paskirtas Boston’o tinė. Lig šiol įregistruota 50
ffashhigton, geg. 16 d. —! diecezijos vyskupu.
susirgimų. Daug šeimų ba
Vidaus reikalų sekretorius Kardinolas yra labai pasi
Ray Lyman Wilbur prane žymėjęs savo darbais per il dauja. Iš Sovietij Rusijos
ant lodo lyčių ir namų stogų
šė, kad amerikiečiai kasmet gų ganytojavimo laiką.
Dauguva atnešė kelis žmo
gydytojams už medikališką
nos.
pagalių sumoka 3 milijardus
106 milijonus dolerių.
VILNIUJ 4,000 ĮMONIŲ BE
Baugiausia sergama bron
PASTOG1S
chitu, inf luenza.
Vilnius. Potvynis Vilniuj
Roma, gegužes 17 d. — Į turi sunkių pasėkų. Ligi šiol
AUTOMOBILIŲ SKAIČIUS
Bolones miestų, Italijoj, bu pačiam Vilniuj be pastogės
vo atvykęs iš New York’o iko 4,000 žmonių. Nelaimin
Automobilių registraijos žymus muzikas italas Tosca-i
biuras praneša, kad šiais nini, kurs turėjo koncertą. gųjų tarpe baisus skurdas.
metais iki balandžio mene Po programos fašistai už Jie vaikščioja gatvėmis, ai
manuodami: “Pavalgydin
sio pabaigos įregistruoti puolė muzika, reikalaudami
ki! mus... Duokit kų nors
116,897 automobiliai; pernai pagroti
fašistų
himną. suvalgyti.” Katedros pože
tuo paeiu laiku — 108,614. Toseanini atsisakė, todėl fa
miuose užlieti vyskupų kars
šistai savo kumštimis jį Siek tai, nors jie ir buvo užmflrytiek “paglamonėjo*”
“DRAUGO” BKSKURSUA

FAŠISTAI “PAVAIŠINO"
GARSĮJ MUZIKU

RAUDUNEJI jm
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LD& I
OOEGKCUį
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Rrapi

joj, Brookly^
bonu yra
jas ir prietrib
kalnia.
Brooklyn’o
kuopos, dv
vaujant, si
priimti šriftui
čius.

r Mo
rfineN. Pa

ftrUnkčs
vadoi
»ve-

mūsųįžymiui
literatus darbi
nmis.

Pageidauja
seime būtų . i
kiekvienas am
viena kuopa.
Naujos Ap
centre. Privi
sur geras,
apskričiai nt
pinigų atstovui
šoms padengi
seimų New Y<
kupo BŪČio, M?
mas. Tikimės,
Būčys dalyvM
Gerb. arimo <
gera proga

ųmnto dienos

Vatikano
žvs 16 d, Popiežius Pilis XI
priėmė amerikiečių delega
cija su vyskupu O’Hara
priešaky, atvykusią į darbo
enciklikos 40 metų sukaktu
vių minėjimo iškilmes.

Madridas, gegužes 17 d.—
Ispanijoje pirmą karių po
45 metų viešai neminėta ka
raliaus Alfonso XIII gimi
mo diena. Ispanijoje šį kar
tų buvo uždrausta daryti
bent kokius viešus minėji
IŽ TAŽISTŲ PARTIJOS
mus. Karaliaus draugai bei
PAŽALIMTA 100,000 '
monMivhistai tylomis privnNARIŲ
tiskai susirinkę kėlė Šampa Rerlunįįs.—“Beriinor Tageno taures už buvusio kara blatt” praneša, jog italų fa
liaus sveikatą.
šistų partijoj“ generalinis

MEČIA IRUNO’į
PASUKTI
Paryžius, geg. 16.—Pran
cūzų užsienių reikalų ministeris Aristide Briand, pra
laimėjęs prezidento rinki
mus, panoro visai pasitrauk
ti ii? prancūzų politikos lau
ko. Apie tai jis yra jau ir
viešai pareiškęs. Prancūzi
pas
me. jos tautinė taikos taryba
kreipėsi į Briand’ą, kad palr j*, riiįktstssvo vietoje.

sekretorius Ginrati pareiš
kė, kad paskutiniu laiku,
vykdant Mussolini įsakytų
uvalymo akciją,” iš parti
jos turėjo būti pašalinta
100,000 narių, ši uvalymo
akcija” busianti nuolatinė.
Ginrati praneša toliau, kad
jau paduota 10,000 prašy
mų įstoti į fašistų partiją
1932 metams. Ginrati pri
dūrė, kad fašistų partija
bus papildyta vien tik iš ka
riškai suorganizuotos jau
nuomenės.

JMNUt UMUUt

/ virio

Associatcd T’i’oss prane*
ša* k«d gegužės 14 d. naktį
gaisras sunaikino Lietuvos
valstybes operos rūmųa.
Gaisro motu Žuvę InAiųdU
kostiumai l>oi scenerijou. Nuostoliai siekią 100JMM)
dolerių.

POPIEŽIUS SfflUit
DARBININKUS
Roma. — Popiežiaus Leo
no XIII svarbios enciklikom
^Reriim Novarum” 40 me
ili sukaktuvių proga, gogu**
žvs 15 d. i Romą attyko iš
daugelio valstybių darbinin
kų oi’ganizaeijų atstovai. At*
vykusių darbininkų huvo a*
pie 10,000.
Popiežius Pius XI atlaikė
šv. mišias ir pasakė knlbųr
kuri buvo perduota per radio. šį kartą Popiežius kalbejo itališkai, prancūziškai
ir vokiškai. Vėliau kalba buv<vatpasakota ir angliškais
Šv. Tėvas sveikino atvy
kusius darbininkus ir visų
darbininkiškų pasaulį, pn-

nimo ištiko apopIek8ij*. Ne- pakelt*
daugį,
vopiežiatiH Leono JRff •’
turima vilties, kad jo gyvy svarbių klausimų. .Gyvena* Roma. — Italijos premje
nuopelnus darbo žmonoms.
Granada, Ispanija. — Go- Žemės drebėjimas Kauka bę pavyktų išgelbėti.
me krizib laikus. Bedarbė ras Benito Mussolini .gegu Tokia, Japonija, geg. 17.— Jis pareiškė dar šių savaitę
gtižės 15 d. naktį Atarfe ze sunaikino daug kaimų. Katastrofinga padėtis Dys nesumažėjo, bet padidėjo. žes 9 d. priėmė New York’o Japonijos vyriausybe ir par
išlcjsiųs sjieeialų raštų apie
mieste raudonieji banditai Sangesuro srity sunaikinta nos mieste. Iš 41 miesto gat Darbdaviai, kurie yra di- bankininkų Otto H. Kahn. lamentas svarsto kariuome
dari M) klausimą.
užpuolė bažnyčia, norėdami 80 proc. visų kaimų. Tarp vės 33-ose vandens lygis sie didžiausi bedarbės kaltininnės sumažinimo klausimą.
Popiežius pasmerkė visus »
jų sunaikinti.
Katalikai kitų, nukentėjo taip pat Tif- kė ligi namų stogų. Kitose kaij užsimoja darbininkus SUAREŠTAVO PRANCŪZUS Manoma sumažinti bent 3
kraštutinumus — ir kapita- ’
LAKŪNUS
smarkiai gynė ir buvo ap lisas ir netoli jo esanti Stali gatvėse namai buvo užlieti visai pavergti* Daug bedar
divizijomis. Tas reikalas bū liziną, ir socializmų, ir ko- *
šaudyti. 4 visai užmušti, o no gimtinė. Žuvusių priskai- ligi pusės.
bių su šeimomis badauja, o Schweinfurt, Vokietija.— siąs įmigtas tik gruodžio mė munizmų: kvietė darbdavius ,
toma 392 žmonės, o sužeisti)
10 sužeistų.
dirbantieji stumiami į di Gegužės 17 d. naktį vokiečių nesį.
ir darbininkus į Iiendrų eii805. Žemės drebėjimo ištik
policija suareštavo viename
1200 BEDARBIŲ EPISKOPALŲ džiausi skurdu. Darbininkų
turtinu darbų. Nurodė, kad
ta šalis yra netoli Persijos
AUKŠČIAUSIA KRISTAUS
viešbuty
tris
prancūzus
la

algos kapojamos be pasigai
DVASININKŲ
t visu krikščionių olialsiu fu*
STOVYLA
sienos.
kūnus, atsklidusius iš Pran
lėjimo.
šiandien
jatt
rasime
ri būti malda, darlias ir pa*
Cincinnati. —Lesington’o
cūzijos. Suimtieji teisinasi
Brazilijos sostinėje Rio de
dirbtuvių
kur
darbininkai
siaubojinias.
episkopatų vyskupijos vys
paklydę ir negalėję surasti
t
Janefro greitai bus atideng
dirba
visą
savaitę
už
$10.00,
kupas H. P. Almon Abbot
kelio
atgal
į
Prancūzijų.
ta Kristaus stovvla, dau
Washington, geg. 17 d. —
EUROPOJE VIS NAUJOS
episkopatų susirinkime pa o moterys * darbininkės už
giau, negu 100 pėdii aukščio.
Sugrįžęs
iš
Rapidan
’
o
va

SUTARTYS
reiškė. kad dabartiniu metu $3.00 į savaitę. Katalikų
NAUJAS DIREKTORIUS
Tai aukščiausia Kristaus
sarnamio
prezidentas
HooBažnyčios
Galva
primine
Roma, geg. 11.—Yra riin*
1,200 episkopatų dvasininkų
Kaunas.—Savivaldybių de ver pareiškė, kad per atei (ų žinių, kad greitai bus
stovyla pasaulyje. Ji bus pa Cairo, Egiptas, geg. 17. —
darbininkams
jų
pareigas
ir
yra be darbo.,
šventinta Kolumbo dienoje. Per rinkimus Į parlamentą
teises ir pasmerkė darbinin partamento nauju difekto- nančius 3 metus vidaus rei baigtos derybos galutinai su
rium paskirtas Šiaulių aps kalų departamentas sutau daryti prekybos sutartį tarp
Italų didysis mokslininkas tarp priešingų partijų rin
LENKŲ SEIMAS SUSIRINKS kų išnaudotojus.
Marconi uždegs stovylai e- kikų įvyko susirėmimų, ku
Italijos, Vengrijos ir Aus*
L. D. S. organizacijos pa krities viršininko padėjėjas pys 17 milijonų dolerių.
GEGUŽES 23 D.
B.
Petrauskas.
lektros šviesas iš savo laivo, riuose užmušta 9 žmones ir
(rijos.
Varšuva. — Prezidento grindinis obalsis ir yra
iš Italijos.
UŽSIMOTI LAKUMAS
sužeista apie 30.
Moseikio įsakymu dėl nepa “Viską atnaujinti Kristu
PER*J0 Į KATALIKYBŲ Omaha, Neb. — Žymus la
prastos seimo ir senato se je. ”
kūnas
Ch.
W.
Holman,
leis

Anglijos atstovo Austrijai
TA)S. Centras
sijos sušaukimo pasiremda
damas orlaivį 300 myl. grei Erie Phipps žmona priėmė
mas, seimo pirmininkas Svitumu Į valandų,—nukrito su katalikų tikybą: anksčiau ji
talskis balandžio 19 d. iš- NUŠOV* P0UOTNIMK4
Indijos tautinio judėjimo orlaiviu ir užsimušė.
buvo anglikone.
diuntinejo Msiems seimo ats
IR BATE NUSIŠOVĖ vadas
Mahatma Gandhi
Vilnius. —• Balandžio 28 d. nuostoliai laimi dideli. Vai- tovams pranešimų, kad pir
tfaashington, — Gegužės spaudos atstovams pareiškė,
vanduo Dauguvoj pradėjo džios keliams, tiltams ir ki mas seimo plenumo susirin 17 d. viename naktiniame kad jis sutinkąs važiuoti at
slūgti. Balandžio 29 d., van tokiems įtaisymams padary kimus įvyks gegužės 23 die klube Robett B. Montgo- einantį rudenį į Angliju daduo tebeslūgo. Dysnos pot ti nuostoliai apskaičiuojami na.
ineiy, 27 metų, žymios šei- lyvattti konferencijoje, kū
vynio nusiaubtose srityse 70,000 zlotų sumai. Privatūs
mos ainys, putkininkb sū- rioje bus svarstoma Indijos
stiprinami namai, nes bijo nuostoliai sudaro 60,000 zlo KAUKAZAS MOKI SUKILTI nūs, nušovė policininkų, gun- kausimnii
Geneva, gegužės 17 d. — prancūzų užpuolimus atr0£»v
!U‘ •A ‘f
PRIEŠ BOLŠEVIKUS
ma, kad jie gali sugriūti. tui. Pasėliams padalyta 24,Tautų Sąjunga, susirinkusi ti. Manoma, kad tos sųtuW
kiai sužeidė klubo, šeiminin
Nors daugumas gyvulių bu 000 zlotų nuostolių. Be to, Kaukaze prasidėjo priešJlfrtMkfa.
-^Bolševikų
val

Į savo posėdžius, dabar t ies klausimas pateks į tarp*
kų ir -po to patą nusišovė. Vi
vo išgelbėti, tačiau dabar dumblu užnešta apie 200 ha. sovietinis bruzdėjimas, kuso to priežastis — klubo šei džios laikraštis f€Izvestija” svarsto Austrijos-Vokietijos tautinį teismų.
jiems stinga pašaro. Vilniuj lauko, kurio nuvalymas, ris ypač stiprus pasirodė
mininkas atsisakė jam .pa-, balandžio 29 d. džiaugiasi sudarytos muitų sutarties Lenkijos delegacija tmti
gauta pranešimų iš kai ku kaip apskaičiuojama, kaš Azeimerdžane ir Gruzijoj.
sudarytąja Rusijos-Italįjos1 klausimų, {Smarkiausiai Au aiškintis dėl Vokietijos iš
ruošti stalų.
rių nukentėjusių dėl potvy tuos iki 40,(MM) zlotų.
Sukilėliai apsiginklavę šau NusiŠovėlio drabužiuose komercine sutartimi ir rašo, striją ir Vokietiją puola keltos bylos: Vokietija kal
nio apskričių apie padary
tuvais, kulkosvydžiais ir net policija rado bonką likerio. kad, girdi* kapitalistines prancūzų atstovai, kurie yra tina Lenkijos vyriausybę
tus nuostolius, šiais prane Vilniaus krašte per potvy atrankomis, kurie yra at
valstybės jau pradedančios įteikė savo vaštų-inemonin* poi^vkiojimii. vokiečių Len
šimais, nuostoliai Molodeč nius žuvo 7 žmones. Vilniu imti iš karo policijos. Erisuprasti* kad su Sovietų Ru durną. Vokiečių’ delegacija kijoje.
. ■
■
nas apskrity siekia 13,300 .je nukentėjo 10,000 žmonių vanėj jau buvo įvykęs kru Gardino apskrity imtvy sija _reikia gražiuoju gyven- su minisferin*Curtium prie Lietuva ir turi bylų, kariu ’
zlotų. ŠvonČioniij apskrity
uis mmcšč apie 50 tiltukų*
o ue Ivoikotuoti jos prekes. šaky darbuojasi ir rengiasi iškėlė Lenkija,
vinas susirėniimas*
* /
KAUKAIS

‘

PAILSĖJO II PASIDARYS
TAUPESNIU

EGIPTE KRUVINI
RINKIMAI

POTVYNIS VILNIAUS KRAŠTE PADARĖ
DAUG NUOSTOLIŲ

GANDU ATVAŽIUOS
| ANGLIJA

NENORI AUSTRUOS-VOKIETUOS
. SĄJUNGOS

o
4

-

B ARBINIMKAR
"j; '.'. r. ■■•■i..
į

Antradienis, gegužes 16 cU 1M1
W!

u

NU*0V* BRIEDĮ
Kum Mfias Plienu nuo
TVARKO B
REIKALUI
vadus taikos teisėjo įkilau
Tauragės apsk.
> |»0 KAUKĄ MIAVMA
J0CKU1 a nn JO MOTOM tižiu 23 d. nubąustas 300 lt.
Kekališkių
kaimas.
Šis kai
Miittslara^
Alytaus
apsk.
jooku* » ntn jo mitomNUBAUDĖ REDAKTORIŲ
LAUKIAMA DAUGELIO
arba
1
nivn.
kalėjimo.
Į
100 DttIŲ AUKSO
<’*ia įvyko visuotinis parlipi* mas prieinu prie Khiiįicdos
KUNIGŲ ATAMAINŲ
Perimi “Vilniaus Ryto
į
Balandžio 23 <L pro Ry^ą,
jus susi rinkimui Nutarta krašto, kuris dalimis apau
MIRTI
juj
” Nr. 4(> buvo įdėtas
r Ir Kaunu iš Hovietų Rusijos Jockaus plėšikų byloj jau Balandžio 1$ d. Kybartų pirkti du varpus bažnyčiai- gęs miškais. Kadangi Klai Iš tikrų šaltinių tenka pa
tirti, kad lUtimuuiMu metu straipsnis “Kaip iš tiesų
p | Berlyną specialiu vagonu paskelbtas spmidįinąs* Joe- Taikos Teisme vėl buvo vieną 300 kg., kitą 460 kg. pėdos krašte veikia taisyk
pasirodys Vilniaus nvktvys- buvo Dmitniukoj.” Miesto
k pervežtu 100 dūžių aukso.
Icus, Komaras, Lengvinas— sprendžiamos prieš Kybar Taip pat nutartu atimujiu- linges medžioklės, tai ten
ku^Mi parėdymus apie hitui- stornstijos puyctįvmu, minęTamošauskas ir Kazys Ei- tų laikraštuku atsuk, redak ti bažnyčioj vidų ir atre- yru dauginu žvėrių, kurie
gų utamaiuas Vilniaus arki- Uis laikraščio numeris buvo
rpšius imbausti mirties torių L. Skatiką įskeltus mmdimti visus altorius ir ateiim ir į šių apylinkę. Tu
vyskupijoje, Parėdymai bū su kon fiskuotas ir iškelia
bausme. Alf. Eiiušins gavo dvi bylus, Jas iškėlė advo- svirno su tvurUiis ntogsi už proga pasmaudojii mūsų
V
TAUKIŲ BENDRIJA
siąs įdėtas artimiausiame teisme byla.
p m. sunk. d. kalėjimo, Ad. katai -Paškevičius ir Misiu- dengti cinkuota blėka, Be slapti “strieleiai.” Taip ne
kurijos organo numeryje. Balandžio mem 13 dieną
Knpas — 4 m., Tl< ilirnta- revičius už jų viename tol- i o, gnlinįuai sus du rta pa senai į šių apylinke atėjo
E šiomis dienomis. Mari jam- vieins—2 m., A. Slušnys ir
samdyti sargą kapams pri* gražus briedis, kurį “striei- Manoma, kad įvyksią gau Miesto 'reisine (Sąd G rodž
jetone įžeidimą, kad jiems
r poleje įsisteigė netekėjusią
iu) buvo nagrinėjama byla
žiūrėtii.
Šiems ivikalams riai” tuoj suseko ir nušovė. sių personalių atmainų.
A.
Milius
po
1
m.
paprasto
esą
Vaišu
va
meilesnė
už
E mergaičių Sąjunga, pasiva- kalėjimo lygtinai. Kostas
parapijiečmi apsidejo rink Mane, kad jau viskas: mė- Šitie gandai kunigų tar dėl minėto straipsnio. Tą
Lietuvą
ir
tt.
Foljetoim
au

cRnusi Lietuvaičių Katulisos yra — viiTfc ir valgyk. pe kelia neramumo, lies dieną nežinia kodėl sprendi
Pakalniškis, Petias ir A. torius nors ir nebuvo aiškiui liava po 1 litą nuo ha, ir po
S kių ^‘Sesutes” Bendrija. Tolinšiai išteisinti.
50 cnt, nuo einančių išpa- Bet įvyko kitaip: Balandžio nieks nežino, ar paliks vie mas nebuvo paskaitytas, jis
apie
niiiiimus
advokatus
iš
B Bendrijos adresas: ManžiftrūtL Šiems reikalams mėn. 16 d. atvyko Klaipė toje ar bus perkeltas. Nora tapo nukeltas j balandžio l<>
sireiškęs, tačiau alsakuniad. ir Miesto Teismas nubau
p/ jamimlė, Bažnyčios g. N r.
Irtų savo aukomis paremti dos krašto policija, girinin- dviejų nuomonių, kad ruo
$ 1, (Raštų Biuras).
PBRROVt ŽMOGŲ
sis redak L Skatikas pri
šiama lietuvių kunigų at dė “Vilniaus Rytojaus” teSubačiaus valsčiuj Žalio pažintas kaltu ir laikos varpams rinkliava apie 80(1 kratų. Rasta pas ūkininkų mainos. Mat, “l)z. WiL” ir daktorin p. J. Naviką 500
‘-i
sios girios miško eigulis su Teisėjas jį nubaudė 2 mėn. litų paskirta altorių taisy mėsos, o pas tarnautojų oda. dalinai “Slowo” kampani , lotu pabaudos arba jų ne
ATSIGAVO NUMIR1US
(’ž.neleistina taip reto Lie jos prii’š kai kuriuos lietu užmokėjus G savaitėms ka
Zarasų mieste vienuose sitiko su 2 pažįstamais as kalėjimo ir pritaikė kardo mui.
lėjimo.
» namuose buvo rastas negy- menimis, Šie ant eigulio Ra- mąją priemonę 2(K)H Htii.
Nutarimai jau vykdomi. tuvos miškų gyvulio nušovi vius kunigus (pav. kun.
Redaktorius
teisme
nebu

Dilime paduota tų»cli4jcijn
vas rusas. Mirusiojo Ja veną •imavirinus pyko ir pradėjo
Nepaisant sunkių laikų.žmo mą jie gaus atsakyti teisine. Budreckį Pelesoj) neva tai
osa “pamatas” perkėlimui. i Apygardos Teismą.
,V palaidojo ir susirinkę žmo- ,į mušti. Eigulis gindamasis vo, taigi byla nagrinėta už nės trokšta matytį Dievo
IŠ tiesų betgi perkėlimai da
nes pradėjo melstis. Ir kaip pavartojo ginklą, ir revol- akių,
namus gražiai kaip buvo
Kirk teko patirti policijai prieš karą, sutvarkytus.
romi didžiausiąja lietuvių LIETUVIŲ BANKO TARYBA
| » visi nustebo, kai po keturių .erio šūviu peršovė vienam
TAUTININKŲ MEMORAN
išvykus
jo
suimti,
jis
kaž

š
jų
pilvą.
Sužeistasis
pa

katalikų skriauda, kaip
į Valandų numirėlis atsisėdo.
IR VALDYBA
kur
pasislėpė.
Dabar
šio
DUMAS
pav. perkėlus kunigą Kar
pildytas Panevėžio apskri
IŠRADO MASINĄ SKARDI
laikraštuko redaktoriui kitų
velį į grynai gudišką para Po š. m. balandžio mėn.
ties savivaldybės ligoninėn. piliečiu yra iškeltos dni ke
NIAMS
STOGAMS
Kntuiua.
Tautininkų
įtarį .
MIRA PAS NOTARĄ
i I d. Įvykusio yisiiotimo
DENGTI
tijos centro komitetas įteikė piją, arba sumanymas iškel metinio Lietuvių Kreditinio
turios panašios bylos.
L
79 metų senukas EimonSth'Įtikiu 7xm., Švėkšnos Arkivyskupui Metropoli ‘ ui ti iš Pelesos kun. Budreckį, Koopcrativo pajininkų su
l tas Vladas, iš Rikiškių kai- Ji KYŠIŲ RMIMĄ TRYS
MĖNESIAI KALtJIMO
vai. Šiame kaimo stogų memorandumą dėl susida nrieš kurį nerimsta greti sirinkimo ir to paties mėn.
DIDELĖ AFERA
< Ino, Šilalės v., atvykęs šilariusios jiadėties. Jame tau mos Valdonų “akaličos”
d. laybos posėdžio įmuko
Aleksote stiklo fabriko dengėjus Puipas Kužius pa
.< Jeii, pas notarų ir dar ne- Al. Kumpikevirių, buvusi
darė mašiną* kurią paruo tininkai skundžiasi, kad ku šlėktos, kurie užsigeidę pas organų sudėtis susidarė ši
Notaro
.-egistratorių
Vyr.
'•Aras” savininkas Rabiftas .* UJęs kontorom jo gotikose
nigai nemoka bažnyčiose sa save įkurti pampi ją iš ke tokia: Taryba: Cicėnas A" pradėjo staigiai silpnėti ir ištaigoj, už kyšių ėmimą vicius Jokūbas už perku rį šiama skarda dengiant sto
lių sodžių vien todėl, kai
ubaudė 3 mėnesius kalėj i- buvo priėmęs Tamošiūnų gą. Jo pagaminta mašina kyti pamokslų. Kad skyriai
domas :(sekretorius), kliu.
tuoj mirė.
žinotų, ko reikalauja cent Pelesoj yra... lietuviškos ‘ ibiras Krištupas, Mačiu
skardą
sulankstė
ir
supjaus

.10.
Kaip
jau
žinoma.
Kim

• Senukas turėjo suparaliJuozų, kuris besidarbuoda
ras, tas memorandumas, su pamaldos.
kas Petras, Mdtųlionis An
žuotą kairę kūno pusę ir tį Vyresniojo Notaro įstai- mas sugadino fabriko pečių tė. Dalnirtinis skardos prir
statytas daugiausia pagal Kokie tie bus perkėlimai. um as, D-ras šlajnJis Jurgis
rengimas
plaktukais
atimąs
oje
atvažiavę
iš
tolimų
ap'dažnai sirgo.
ir ištirpino katilo vidurį,Tuo
tuo tarpu nežinia, nes, pa
kririų piliečiai — daugiiiu- padare fabriko savininkui daug laiko ir esąs nepato policijos surinktas žinias,
suk kompetcntjngij asmenų, »r .Vcleckas Ka£uniei&$'
pasiųstas
taip
x>at
į
provingus,
nes
blogai
sulankstąs.
L
BOTAGAS U* 500 LITŲ
Ja ūkininkai turi daug var apie 20,000 litų nuostolių^
net oficdjaliąme kpį’ijos or f (piimipinkasjįh
I
’
ranas
Kužas
savo
išradicijUt
-ua
'.:r
/.
gu,
iics
prisieina
keletą
die

E Atsitiko, kaip ir kiekvie■ i. *.
Teko patirti, kad tuo i cigane uWiad Ąrch,” nebus
mą
jau
pritaikė
ir prakti
ni
ar
net
ištisą
savaitę
su

■r tmm atsitinka. Plungės vai
kalu kriim )iolk\ vedė kvo
susyk paskelbta visi perkė eis, Krutulys Antanas ir
koj.
Dirbant
šita
mašina
• Beitij vienas ūkininkas pa- mišti, kol gaunu dokumen- ta ir Tamošiūnų traukia tie
limai, kad nedavus supras Stasys Kuštant inas.
GAISRAI
darbas
pagreitinamas
I>ent
as:
įkeitimo
liudijimus
pa-'
$ Iiietė botagą, o kitas jį rado,
som kaip įtariama t n pada
ti, jog tai daroma lenkini
10 kartų ir aptarnauja įa du
Naktį Tūbinių bažnytkai mo tikslais, o tik po kelis
iš
žemes
banko
gaudūdoms
bet nenorėjo atiduoti. Parius tvria. kad pakenkti)
Vyras įsteigė valstybę,
1 metusis nusitaikęs, kada jo •1 ar kitą. Tuo pasinaudo-. Rabinavičiaus stiklo Įmonei, darbininkai. Taigi darbas my (.Tauragės apskrity, Ši perkėlimus būsią skelbiama moteris
namus. Bet dabar
jf nebuvo namie, pasiėmė savo hunas Kumpikevičius Alrk i Tur būt, tų padaryt Tamo pasidaro pigesnis, greitesnis lalės v.) sudegė Glazerio X- ištisoj eilėj numerių.
valstybes
uždaviniai taip
te botagą. Apie tai sužinojęs ' is, ūkininkus, atsidūrusius šiūnų bus prikalta*jęs koks ir be to, esąs patvaresnis. ’ ciko krautuve su prekėmis.
sunkūs, kad moteris turi
Tr« nats<1A^<*r’nr- Krautuvė buvo atskirai nuo
profesionalui, biznieriai. pramonin gelbėti vyrui valstybes Tei
L radėjas supyko ir padavė okioj padėty, “gelbėdavo” nors Rabinavičiaus konku
kurio skelbiami ‘•Uarbihinki*," tik
dar daro nauja išradimą— gyvenamo namo ir apdraus kai,
rai verti skaitytoju paramos.
teisman. Prasidėjo bylinėji- ndamas kyšius.
siuose.
rentas ).
stogų vandmtekių vamz ta nebuvo. Nuostolių pada-* Visi garsinkite* “Darbiniuko.”
g inasis. Teisinas bylą, kuriodžiams gamintL
ryta 8000 litų, spėjama, kad
K jc buvo iššaukta apie lt) liū Ui BARBARIŠKĄ MUŠIMĄ
Jtiliit,s .1 nibf'dzcrit ius, Jėzgaisras
kilo dėl Gazerio ma
lį dininkų, jau tris kartus atiNUBAUDĖ DU MAN.
iio “Pavasario” Rajono pir Kuil Jkiukša, Kuktiškių
žamečio vaiko krautuvėje
f Bėjo. Byla dar neišspręsta,
KALRTI
mininkas Alytaus Kuro Ko parapijos klebonas, buvo tar
& abiem ūkininkam jau kaš- Ma rijampolės apygardos mendanto nutarimu išsiųs domas dėl balandžio 12 d. paliktos bankrotkos.
K tavo maždaug 500 lt. Gali ir teismas išnagrinėjo buvusio tas šešiems mėnesiams į šventoriuj įvykusio susirin Naktį Poragaudžiių kai
me
Kvėdarnos valsčiuj,
w- Bar tiek pat kaštuoti.
kimo.
, olicijos nuovados viršinin Mažeikių apskiatį.
Tauragės apskrity, nudegė
ko bylą. Jis buvo kaltinaSSSR MIŠKO TRANZITAS šilgalienes Onos medinis
K
Jiuii. 3htrli(uick(i.st Šėtos i ms už vieno piliečio smar
Į LIETUVĄ
tvartas, daržinė*]r kluonas,
L Tid; mok. kapelionas, adini- kų sumušimą. Tas nuo mu KRATŽ KAIMO MERGAITES
Šiomis dienomis Daugav- buvę po vienu stogu. Taip
jhhtratyviu būdu nubaustas šimo buvo net apkurtęs vie Pagirių policija blandžių
pily iwko pasitarimas dėl pat sudegė juose buvę trys
M*’BOO litų už “Pavasariu” na ausimi. Viršininkas už 21 d. Leliūnų kaime kratė Sovietų miško tranzito per
karvės, viena veisline kume
kuopos sušauktą sus-mą za- tai buvo atleistas iš vietos ir pa vašu rinkikes A. čy vaite
Danga
vpilį
į
Lietuvą.
Kaip
le. du šmtes, pašaras ir ūkio
SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
|stistijoje kuo|H»s narvs Ru- patrauktas į teismą. Teis ir M. Grigaite. Policija kaž
praneša
“
Jaunukas
Žinąs,
”
padargai.
Traliesiai
ap

ATLANKYKIME LIETUVĄ
Pr. už tą pat nubaustas mas jį nubaudė metais ka ko ieškojo, bet nieko nerado. i Lietuva praeis 7,000 plotREMKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDĄ
drausti nebuvo. Nuostolių
[, BX) litų.
lėjimo.
Kam baladttia pa mUmui kratam kuomet dM lietuvių
formų miško. Kasdien bus padaryta 2786 litų sumai.
yra palaikomas nuolatinis mdmekimM Mew York—
TARDĖ MOKSLEIVIŲ ATEITI persiunčiama po 200 vago Gaisro priežastis nežinoma.
Kopeakafa—KlaipMa,
nų.
NINKŲ SĄJUNGOS
Spėjama, kad kas padegė.

Vinioslš Lietuvos

Okupuotoje Lietuvoje

K L A I F E D O N

AR JAU ĮSIGIJAI DARBININKĮĮ

KAlfNOORiy?
L. D. S. šiems 1931 metams išleido gružų, di
delį ir įdomų kalendorių. Kalendorius knygos for
mato. Turi 100 puslapių. Jame pilna įvairinusių ir
naudingiausių žinią,
Kalendorius tekaštuoja tik 25 centai. L. D.
Kalendorius gaunamas “Darbininko” buveiHėje, 366 West Bromhvay, South Boston, Mass.
Pasiskubink, kol dar ncKpardiioto.

SEKRETORIŲ

(I

Balandžio 20 d. krimina
linėj policijoj buvo tardytas
moksleivių at-kų s-gos sek
retorius J. J. ^Žemaitaitis
dėl išleistų centio. valdybos
aplinkraščių.

PAŠAUNA GASO SKAUS
MUS VIDURIUOSE
Xugiv’Į’«>iK» areliui p.tšttlh'ii MtM’
fiUaU-nillJ ofcilvJl‘ir -UihU’lUO3C.
ir klttlB Manio patiriMiiHiS*
Jis
loitįiį. priflutida gom v
IHHlhj, hu^itli gnh«»3 uli.nuh\|i»n;j. Inu!
Kulius, inkstų nv
stlpumiin*
k MuoiliiudM'ir sii'thpihia uIiuto*
iJHHtS. ratiiiieni'i ii'

Kuolo kflnų htto tijirj perų Ir
IKuturjn jHH silptų ii* BM’Hiij. DflriniH
nankitė JttuuTpm*. Jin penisitiuvj ttptlVkUilHkų. Jpfgn njiHehriihilivs
iH‘tuvh ,t<» iKiironykiic JJ užtsilątl <i»i-

GEGUŽES MENUO
PrashhUu urutasis gouužšs iuvnuo. Žeme \ <*I apsidrnuia /.n*
liu p oasario rūtai; tasai laikas yra pavestas nekaltos Di^vo Mo
linos parbei, lįjj voti Josios garbintojai skuba susigri«‘bti,'kad š»
nn’ni si >avo maldomis, giesmėmis ir pastiprėjimu doroje Jų pagarbinto ir Jos toje garbėje atsižymėtų. Malonios t(is pamaldos,
šiandien jau atliekamos viso pasaulio mieMtiojfę ir sodžiuose,
stipriai turi*paraginti kiekviena katalikų uolid garbinti Marijų
d’ aug su \ isa katalikų krikščionija, kadangi Alaviju, Dievo Moiiua, nnci gaubės yra verta.
Gegužės m(*nw> pnskii ttis Marijos garbei. Kickvieinas g> ras
katalikas per tą inėin*xj turi ypatingas prie Marijos paymldas.
Daugumas kiekvienų dieną skaito apni’prtyhms kiekvienai dienai
paskirtus. t,Da*»i»inlnke“ turime nemažai gcgiiiės mėnesio kny
geliu gerb. kini, žadvikm parašytų. Kaina tik Gar.
Turime ir (landau įvairių insygclių apie Panelę Švenčiausią * /
DANU AUŠ KAI? ALlENfi ir kitokių, Įsigyk bent vienų šiame
tafiu \vjot Su uustikymnL kreipklti^ i
f

^DARBUNINKA^
3M W> M0*OWAY

*0. BOBTOr, MAM.

Lietuvių E. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
GeguMsMay 29-tų dienų Laivu “FREDBRIK TOI”
Linksmiausiu VyCiy Ekskuraija Tiesiog j KLAIPfiDį.

Biržei io-June

t/

AmedkoALietuvių Jaunuolių Ekskufsijaš
ABsnlkut Lietuviu Ekohomlnls Centrai

Xtivu

’mDMiir vtti"

1,1«į) •«. J »iy si li.a? L*im “OTOTMD nA.<HM<'
. UettitiuI.ah'ftkurciuAn'tn^SaluniJMUitlrttM

Vboi {MūUntcK M pairtitos padaryt
ntmiaGaa Ir
pil»a įvairokų
dilių, kuri* dalyvaaa atadevrijoje
ll*ik«lauklU Nuo Savo A#nto LaltatavrtM ant

SCANDINAViAN-AMEMCAN UNE
Lkrav.m Paltų VaMyh^i Ko«tr*t^to Pairai

' '

ir WMHum mmt, Ne* York w

lWX»«»U»K.Cfcta»t«,nL

Ui Uhlt^IuvU SU Nen- Tvifc

į s-r-r—• "■ rr*1 ui ft
0

Laivu‘‘HBLLIGOLAV

r - c

AąMngSU

•

"F?

DARBININK A S

UtnM&mk gtgnžfei 19 d, l&l

S

Nidcas neimto ir nebus visuomet patenkintas radus ir kad mes turime per šiuos dui Tad suvažinvjmas pagcidauuii,
cad skelbiamos Stis-mo “ Garse**
džiaugfunų blogam flirte, girtavime ir pasileidime. Nerei- metu nu®
būti) aiškesnes ir detaorganizacijos gerovei, pasklarbuo- sąsksl.toft
i
kia linksmumų žadinti dirbtinomis priemonėmis, Imt rei
ii, kad pereitame Kelme sulaužyti škcsnčs.
kia, kad jisai eitu iš vidaus. Alkoholis tik laikinai rodos, konstitucijos dėsniai būtų atitai
Taip pat suvažiavimas pagei
palinksmina, bet po kiek laiko dar daugiau slegia ir žudo. syti.
dauja, kad Centras, esantį Brook“Kiekvienas stiklas pc» troškulio nuraminimo yra prakeik Dalyviai smarkiai diskusuoja. lyn’c, SuK-mo namą tuojau kam
tas ir jame gludi velniai/’ sako At'kspyras. Tik visiškas Visi apsvarsčius, išgvildenus ir nors isnuomuotij, nes dabar na
11 i
savęs suvaldymas atidaro vartus tikram džiaugsmui. Su aptarus, išnešama sekančio turi mas yru tuščias ir tik vien nuo
F
t JCTS M
ii įi’
nio rezolincijoH:
11
silaikymas pramogofk* kelia džiaugsmų, o uesaikumas—jį 1. Kad LRKSA. Centras nesu- stolį teneša.
mažina. Nesaikingieji tikro džiaugsmo nepažįsta, Ug •spenduotų ir nefebrauktų, esan Kad mūsų apskrities suvažiavi
dykite tylų džiaugsmų naminio židinio — šeimos džiaugs čių dabar jaimamėčių skyriuje, mai būtą gyvesni ir įdomesni, nu
narių, kurie neišgali savo duokles tariama asmenis bu paskaitomis
mų!
4
ar referatais, mūsų organizacijos
Kaip gi yra su Nikiais l Ar jie gali sukelti 1 inksmumo 1 laiku sumokėti, ir palikti juos, su reikalais ir katalikiškos akcijos
laukus jiems 46 metų savo am
Taip, bet tiktai atliekami su saiku. Tautiški šokiai, kaip žiaus, ilgesniam laikui vaikų sky klausimais, pakviesti.
*JHe MMt be • reUgions man. Ha
B. Bailiukai suktinis, lietuviška polka ii* k., su pilnu savęs apvaldymu, riuje, ir laukti kol bus kitas Sei Tas palikta valdybos nuožiūrai. _
rtudles the p^ophsta a great dėti"
širdingu mandagumui dorovingu didingumu, akyse tėvų ir mas, kuris turės tinkamiau šį sky
‘Ttea; bat It’ą the proflti uauaUy
nontlooM «h»t with tht losses. my
Taip pat nutarta, kad kokio
patikimų žmonių, visai tinkamas balins taktiškam, kuk rių sutvarkyti.
W
nors kuopų įnešimai, sumanymai,
2.
Kad
LRKA,
Susivienijimas
liam jaunuoliui nedarys jokios neigiamos įtakos.
skundai ar kitokio dalykai būti)
BEAUT1FUL PLAYER
Bet tikras džiaugsmingumo šaltinis—-gerti knygų skai priklausytų )>rie ALRK. Federaci apskrities valdybai prieš suvažia
jos ir
Jaunimui yra įgimta džiaugtis, būti linksmiems. To tymas.
j
Jis praplečia jaunuolio proto ii’ kuriamosios vaiz 3. Kadangi LRKSA. konstituci-, vimų raštu įteikti.
niekas neginčija. Bet linksmumas turi būti tikras. Tikras duotės
(
horizontus. Panašos lailcrašciat bei žurnalai irgi ja aiškiai nustato organizacijos Toliau, daug atstovų dumia ap
inksmumas praturtina vidaus gyvenimų, daro laimingų, to pat teikia. Visų dmigiausin kilnumo suteikia religin pagrindinę tvarkų, nuo kurios skrities valdybai paklausimus, ko
įtenkintų ir džiaugsmingų. .Jis pagelbsti gyveninio sun gas džiaugsmingumas. Jis džiaugsmingumų padaro am laikymosi ar nesilaikymo priklau dėl mūsų apskr. daug gerų ir
so ir mūsų organizacijos ateitis, naudingų visos organizacijos ge»
kumus pašalinti ir visa lengviau pernešti. Kas tikrų žina.
tad Ne\v York ir New Jersey aps
džiaugsmų pažįsta, tani gera gyventi.
3. naiumnin*' Kur dainuojama, ten gali drąsiai ei kritis pabriežin, kad konstitucijos, rovei įnešimų ir nutarimų, kurie
pereituose suvažiavimuose ’buvo
Tiktai žiflrėkimi, kad linksmumo šaltiniai būtų kilnūs, ti. Blogi žmones nepažįsta dainų. Giedojimas ir muzika pildymas yra privalomas visiems vienbalsiai priimti ir užgiri i, mū
^mintingas jaunuolis nesemia iš nešvarios kūdros taip va- jaunuolio sielų daro kilnesnę. Y patingos jaunimo globos nariams, o ypač Pildomojo Komi- sų organe “Garse” nesimato aps
inamo “džiaugsmo.” Nešvarių dalykų vengia jau pati reikalingos tautiškas dainos. Daina ir" muzika—tautos. teto nariams, kuriems esti organi krities protokoluose įdėtų.
savigarba, o tyrų linksmumo šaltiniu ieško. Mes turime sielos reiškėjai. Daina išlaikė grynų tautiškumų, daina zacijos vadovybė pavesta. Na Valdyba paaiškina, kad visi tie
riams yra. reikalinga geresnis iš1 įnešimai ir nutarimai yra iš pro
žadinti, kas žadintina. Tat be pavojaus, tik tam tikrose jį ir ugdykime.
Ho-NlM Smltemhard is a beiutltal
Centro valdybos pusės pavyzdys, tokolo išbraukiami.
pUyir.
ribose ir savo vietoj būkime linksmi. Ar turi patraukimų
Apskritai gražus džiaugsmingumas ir linksmumas v- pildymo ir laikymosi konstitucijos Atstovai tuo pasipiktina ir vien
Bho—Tau meta »he playn beiatU
prie
tokio
linksmumo?
Kur
jo
ieškai?
ra sielos tyrumo pažymys.
(“Pavasaris”] dėsnių.
fally.
balsiai nutarta mūsų apskrities
Be—Na, that 1« what 1 doa’t meta.
J. P. Želionis ir K. Dumblys rei• protokolus no liktai organo “GarJaunimas daugiausia ieško linksmumo ten, kur jo ne
kalauja, kad būtų viešai paskelb■ še,” bet ir kituose katalikiškuose
galima rasti. Materialiuose reikaluose paskendęs jauni
LOVE FOR MUSIC
ta, Centro Valdybos sulaužytii laikraščiuose, kaip “Darbinin
mas neina tobulėjimo keliu, bet priešingai, atbukina savo
konstitucijos punktai str. 11 par. kas’* ar kituose, patalpinti. '
jausmus ir seku gyvenimo susmukimų. Gyvenime yra
3, kur yra pasakyta, kad “Pildo
Sekantis LRKSA. New York ir
daug linksmybių. Tik neužmerkime akių ir mes jas aiš
mojo Komiteto nariai negali pri Nc\v Jersey apskrities suvažiavi
kiai pastebėsimo. Bet neprivalome perdėtai rodytis—nors
klausyti į organizacijų, priešingų mas nutarta par. salėje, 15 E. 23rd
Suvažiavimas įvyko balandžio būtinai turi priklausyti prie A. LRKSA. ir katalikų tikybai.”
St., Bayonne, N. J. padaryti ru
žibutė žydi pasislėpus, bet kvepia mielai.
m. 26 <1. Sv. Jurgio par. salėjo. Po- L. R. K. Federacijos, ir kol jis prie
Diskusuujama
ir
vienbalsiai
pri

dens laike.
Vidujinis džiaugsmas—sielos tyrumas—pasireiškia iš sėdį-malda pradėjo apskrities pir Federacijos nepriklausys, mes ne
imama.
Apskričiui savo duokles užsimo
orėn dažniausia trejopu būdu.
galėsim prie jaunimo prieiti ir jo . Toliau, kai kurie atstovai daro kėjo šios kuopos:
mininkas P. Montvilas.
1. JHolmviiMis. Švelnus juokavimas niekam nedarus Čia talpinama iž to suvažiavi prie Susivienijimo pritraukti, ir apskr. valdybai paklausimų, ko GO kuopa už 1925, 26, 27 ir 28
žalos ir neįžeidžias, pajuokos sųmoningai paliečia žmogiš mo protokolo ištrauka “Įvairiu j- pažymi, kad šitos taip didelės dėl apskr. suvažiavimas buvo metus $2.00 ir 165 kuopa už 1926,
Sus-mo klaidos yra padarytos kai taip trumpu laiku ir dviejose
kas silpnybes/ gražus Šposai ir taurūs prisitaikymai mo
27 ir 28 metus $1.20. Viso gauta
“Pinniauria kalbama raibių jau liurių Su*mo vadų tik tam tik- skirtingom* datpse laukiamas.
13.20.
■
mentui priklauso prie gerųjų gyvenimo pusių. Laimingas nimo į Siis-mą organizavimo reika uja imvo asmens reikalai,*.
Pirmininkas paaiškina, kad tai Apmokėta pirmininkui įvairių
TM Artlst—Qn« wbo It HactnHj kas turi tokių giedrių ir linksmų prigimtį. Jis užkrečia lais. Čia kelis žodžius taria pir
šiuo- klausimu suvažiavimo da įvyko tik per klaidų.
išlaidų sąskaita sumoje $1.20.
Jevoted to muile mušt not lo»« numey.
MIm Street—I infer thst from the gera nuotaika kitus ir gyvenimų padaro malonų. Taip jis ai intakas I*. Montvilas, kuris, nu lyviai karštai diskusuoja, visapu
Įneštas sumanymas, surengti ko-’ Baigiantis suvažiavimui, pa
stalo of priees for erery blg perform- nnsikra^o 1x4 kokio pykčio ir įvairių silpnybių.
piešęs apie jaunumecių akyriauš siškai jį apkalba, išgvildena, ap kį nors apskrities naudai ižvažiakviečiamas kun. N. Pakalnis, kelis
mce.
Juokaujant turime būtinai išvengti dviprasmiškų žo reikalu svarstymus ir nutarimus svarsto, nutaria ir reikalauja, kad rtmų ir kad N. Y. ir N. J. apskri žodžius suvažiavimo dalyviams
JUSTHASH
džių bei {losakių. To nepadarius kuklesnieji turi rausti, buvusiuose seimuose, prašo atsto A. L. R. K. Susivienijimas turi ties, esančios New Jersey valsti pasakyti ir suvažiavimų malda už
vus tuo reikalu išreikšti savo nuo tuojau būtinai prie A. L. R. K,
joj, kuopos darytų kokius nors daryti.
Kiekvienas jaunuolis turi būti persunktas kilniausiais mones.
Federacijos priklausyti.
jausmais ir, žinoma, tik jais operuoti. Nereikia ir per Kalba L. Tvaskus, kuris savo Pagaliau kalbėti atsistoja ir J. parengimus atskirai bo No\v Yor- Kun. N. Pakalnis savo kalboje
ko kuopų savo pusėj, o Xew Yorko džiaugiasi taip gražiu Ne\v
daug juokauti, ypač'niekšingai, kas labai blogai atsiliepia kalboje išreiškia savo puomonę, P. Mačiulis, kuris trumpai ir aiš savo pusėj, bet kad gautas pelnas York ir New Jersey apskrities
į patį ir į kitus. Kai kas mokosi juokauti iš juokų knyge kad centras dabar iš jaunamečių kiai nusako reikalingumą Susivie eitų \ visos tapakritien naudai, kuopų veikimu ir, apibudinęs ne
lių, Im4 kartu pamiršta ten esant daugumų niekšybių ir skyriaus narių, kuomet jie sulau nijimui prie Federacijos priklau svarstomas, nagrinėjamas, disku kurtuos gręsiančius iš šalies Susi
kia 1G metų savo amžiaus, noiž- syti ir kokias iš to jis naudas tu
tuojamas ir galų gale šiemet nū vienijimui pavojus, ragina visus iš
šlamšto, kurie veda į storžieviškumų, o ne į inteligencijų.
brauktų, bet paliktų ir lauktų Sei ri, būtent: viena, kad Federacija
jokio
išvažiavimo nutariama ne vien petis į petį dar daugiau veik
Juokavime ir apskritai kalboj reikia vengti žodžių bei mo. kuris šį perankstyvą iš jauna veikia katalikiškoje sferoje ir ką
rengti, ir, jeigu kuomet bųp kas ti, ir rimtai rengtis į būsimų,Sei
posakių, kurie įžeidžia broliškų meile. Ne kiekvienas ga mečių skyriaus narių išbraukimą, ji daro savo vardu, tuo pačiu re
nors (rengiama, ’renįlLii tik visos mų, kad ten galėtumėm sumaniai
•• ueapgalvotei ir tik tam klamuoja ir Susivienijimą, iš ko
li viską pernešti—kiti greičiau pasišalina iš tos draugijos
apskrities vardu, nežiūrint kur ir rimtai orientuotis ir atitaisyti
— jie yra kilnūs bei džentelmeniški. Taigi niekų neįžeis- tikrais politikos reikalais vieno jis turi daug naudos ir antra, kad parengimai bus daromi.
pereito Seimo padarytas klaidas
kime, bet pasilinksminkime, džiuginkime. Parodykime du Seimo padarytas, atitaisytų ir pa Federacijos tikslas yra suorgani L. Tvaskūs G0 kuopos, Bayonne, ir netikslumus, kas LRKSA. gar
liktų taip, kaip seniau buvo.
zuoti visus Amerikos lietuvius \
Hmū Waltw—Wh«t’» tlmt cMp at ris visiems dviprasmiškiems juokams.
X. J., atstovas skundžiasi suvažia bės nedaro, ir, baigdamas savo
čia
V. Daubaras taip pat pabrėžia' katalikiškas organizacijas.
thc coroor table wantt
vimui,
kad Centras jam pašalpos, kalbų, linki visiems gerų pasek
Wattec—•Say» b« iruti a littla of
2. Juokimasis, džiūgavimas. Juoktis yra sveika. šio skyriaus netikslų sutvarkymą Susivien'jimas, Federacijai pade
•rerythlnf.
nors jis visą, kas buvo reikalau mių veikime ir pažymi, kad kai
Linksmumas, tai kūno ir sielos tyrumo* rodiklis. Links ir pageidauja, kad vaikai jame dant, gauna daug nartų.
H. W.—Makt lt bisb.
jama, išpildė, neišmoka. Į paklau kuriais Sus-mo dalykais yra no tik
mas juokas neturi *būti svetimas nė vienam. Tebūna mū pasiliktų ligi 20 metų savo am Taip pat jis pažymi, kad Susi simus ir laiškus visai neduoda at N. Y. ir N. J. apskritis, bet net
PLACE FOR BRIDCE
sų džiūgavimai kaip sidabro skambučio tonai, o ne kaip žiaus, t. y. iki tol, kol jie įgauna vienijimas prie Federacijos ne dėl sakymų. Pats kelis kartus net as Chieagos, Pennsylvanijos ir kiti
-avo pilietines teises.
to, kad ton reikia kiek pinigų su
arklio žvengimas. Susiraukęs, kaip devynios “petnyčios,*’ Tuo reikalu dar kalba ir kiti mokėti, nepriklauso, lot dėl kito menini buvo į Centro raštinę pas apskričiai nepatenkinti.
Sekretorių nuvykęs, kuris jam pa
Būsimos N. Y. ir X. J. apskr.
veidas tebūna svetimas geros valios žmonėms. Tikras atstovai.
kių priežasčių, kurias jis Čia aiš
sakė, kad čekis jau paruoštas ir loterijos, laimėjimui $10.00 auksu,
džiaugsmas kyla iš geros, tyros sąžinės. Laikyk savo sų- M. Kazlauskas savo kalboje pa kiai pabriežia ir nurodo, ir, bo to, tuojau jam pašalpa bus paštu pa
tikietėlius išplatinti pasiėmė 134
žinę tyrų, tai linksmumas bei familiariškas juokas puoš ta žymi ir pageidauja, kad sekantis dar, kaipo buvusio Seimo atsto siųsta, bot, sako jis, jau kelinta kuopa 10 knygelių ir 135 kuopa
vo lūpas. Tavo džiaugsmas jjasieks ir kitus. No b? rei Seimas vaikų skyrių pertvarkytų, vas, papasakoja apie buvusio Sei savaitė, kaip pažadėjo prisiųsti, 3 knygutes.
nes jei to nepadarys, tai mes grei
kalo sakoma, kur yra linkimų, ten viskas gerai sekasi — tu laiku neteksime jaunamečių mo cigit, jo darbus ir nutarimus, bet dar via jokio čekio negaunąs. , Suvažiavimas uždarytas malda
ir apie Sus-mo bylas, dėl ko jos ki
susidariusi aplinkuma nepastebimai veikia kitus, pakol vi skyriuje nė vieno nario; kad Su lo ir iš kieno priežasties, ir, bnig- Patariama jam su skundu pas 7:15 vai. vak. Pirmininkas dėko
Susivienijimo Pirmininkų P. P. ja suvažiavimo dalyviams ir atsi
si tokiais tampa.
sivienijimo kuopos palaikytų tam mūsų Susivienijimas privalo griež
Muliolį ar Skundų Komisiją kreip sveikinę visi skirstosi į namus.
Tikras džiaugsmas yra didele nauda netikta; snu 1x4 ir prius ryšius su vietos parapijų tai lakytis konstitucijos, nes ne tis, kurie tą dalyką ištirs.
P. Montvila*,
kitiems. Bet toji linksmybe, kuri išplėšia sąžinės ramvlję, dvasiškiais ir kad. visos mūsų L. darnas kalbėti, jis pažymi, kad Toliau, besvarstant įvairius da
LRKSA.
N. Y. ir N. J. apskr.
S. A. priklausytų1 prie A, sitaikj’inas jos dėsnių yra didžiau lykus, kai kurio atstovai pastebi,
išardo santaiką su Dievu, nėra jokia linksmylie, bot kančia R.
Pirmininkas
L. R. K. Federacijos
i
mūsų organizacijos betvarkes kad skelbiamos “Garso“ kai ku
They say ttietloo bridgo la reapon
S. Lukoševičiui,
nusivjdimas ir paklydimas. Džiaugsmas neturi sąžinę Pirmininkas savo kalboje taip sia
tlbh for a lot of nerroūa breeWowjia»
priežastis, kas demoralizuoja mū rtos Centro sąskaitos yra neniš.
LRKSA.
N. Y. ir N. J. apskr.
HJ know Ih It won’t be toną before slėgti, bet gaivinti.
pat pabriežia, kad Susivienijimas sų organizacijos narius ir kuopas, kios ir nesuprantamos.
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valių, todėl neturi* nei teisės
sugadinti vaikui ausis.
Nuo sukimo arba nuo dau
žymo vaikui ausų, gali į au
Ii JAPOMŲ GYVUMO
Neturi matyti tavo dmu*
sis įsimesti infekcija, gali
sun NomiMTmiui B.aiJ»<>cuTiMr or labgb JMida* nurodymai. Bu-igų klaidos.
keltis votis, iirakiurti ausies
Niekad neturi su kitais
šida
yra
vadimiinOB
japonų
• afatartša'Ąet-fa Maroki, 109*
maątoidmis kaulas, gali pro
ginčytį Jei nesutinki su
Afaifaairta te* nutUtat fa apačiai rate fa fafaMi P«wrMW fa* fa SMfa* UfS doroves taisykles, kuriomiii
dėti rūdyti, o net ir smege
Afa fa Oefafae «, UIT, *fafa*fafa a* Jfay 11, 3W*
vadoVaujuHi japonų tauta. kito nuomone, paaiškink
nyse votis, kaip pavojinga
’ i*yki
aUBKKiPTIOK RATM:
MUCMUMSKATO9 KMMAj
Bušidos žodis yra kilęs iš jam, kad jo nuomone teisin
yra vaikui ausis sukti, tai
DraMatia TMrty ................9400 kMfafafa Mafa
*>9440
1PMHIM0 ų-9
19U
“būši” arba kitaip japonų ga ir gerai apgalvota, bet
*~l IfaaiOTjraiuriy
9*^ UfafaoyMfaąrn ................ifaOO
niekuomet to nedarytų.
Šiuo kariu tu su ja negali
Bfafafale <*» *fa waak jaarty, ,92H0 VUM kart Mraltlfa mtaM.*...|9M ritimus, karys, Bušida yra
*v jubgio rjuurumi saiaji
Vargiai šis mano straips
,
Vfaafan *•<* P*
y*rty.., .99190 UW«ay 1 kart aaralMO*aaataM. .9UM
ritierių kodeksas, kuris šian sutiktu
nis tiesioginiai pasieks šir
Biooim, w. t.
“ DARBININKAS"
dien yra virtęs visos japonų Kalbėdamas su kitais, ne
dis
tų tėvų, kurie savo vai
M Weet Broadvray
South Boston, Masą tautos kodeksu. Štai svar turi savo asmenį daryti pa
L* D. 8. apskričiua ir kuopas prašome išrinkti
kams ausis skaldo, nes ausų
Talaphon* South Boaton 0920
atstovus. Pageidaujame, kad kiekviena kuopa tu
biausi bušidos nurodymai sikalbėjimo tema, bet išimti
skaldymas paprastai yra
rėtų nors po vienų atstovų seime. Kuopos, kurios
žmogaus kasdieniniam gy nai kalbėti apite tavo drau
tamsių laikraščių neskaitan
išgali, tuiėtų išrinkti po kelis atstovus prisilaikant
go iriteremis) taip put uetuvenimui.
čių darbas. Už tai prašyčiau
konstitucijos nurodymų, t. y. nuo dešimties narių
Tu neturi daryti pdstabij ri kalbėti apie trečių asme
gerbiamų skaitytu,jų, kad
po vienų atstovų.
nei kitiems tais atsitikimais, nį, nei girdamas jį nei peik*
teiktijsi šį mano staipsnį
D, D. S. Centro
kurie tau yra nemalonūs, o damas.
Duatio* Vadas Ktui. F, Virmaitsliis
perskaityti tiems, kurie sa
taip pat tu neturi matyti to, Niekad neturi apgailes
Pirmininkas VI, PaulaHskan
vo vaikams ausis skaldo,
Pastarąją dienų įvykiai jau vyriausybe imsis rimtų kas yra negražu, negera, tauti, kų esi padaręs, o taip
Sekretorių A,
Kne’dys
Tm>
Tamstos pageHjėsite su
Ispanijoj parodo, kad no be priemonių riaušėms numal turi nekallieti blogo ne apie pat neturi aiškinti kitiems
Iždininką* d, Verseckas
mažinti kurčių skaičių lie
reikalo bijotasi bažnyčios šinti, bet jų jau nebereiks, kų; lygiai žodžiu, lygiai iaš- savo pasielgimo priežasties.
tuvių tarpe, tuo patarnausi
. persekiojimo, naujai respu nes tikslas atsiektas ir riau 1u turi nutylėti visa, kas da Apie tai neklausk ir kito as
te savo brangios tautos ge
blikai įsikūrus. Ir tai įdo- šes savaime nurims.
mens, kodėl jisai yra vie
lo nemalonumą kitam.
plaštakų. Vaikas nuo smū rovei.
"l)r.”
; , minusia, kad įvyko ne koks Jau iš tolo žiūrint visas
Tu neturi pasirodyti ki naip, o ne kitaip pasielgęs.
gio beveik apsvaigsta, o tė
' ‘ \ vienas-kitas žiaiuumas, bet tas bažnyčių naikinimo su tam, kad esi apviltas, turi Tu niekam neturi sakyti
vas da pakeikiu, na, ir ma
sistematinis bažnyčių degi manymas atrodo suplanuo blogą nuotaiką, ar kas tau ktit, kurio reikalo deliai ir
no kad tokiu būdu išmokins
nimas — jų sudeginta apie tas. Jį galėjo suplanuot skauda, ar esi pagautas nc- pas kų eini. Niekad nesa
savo
vaikų, kaip reikia ant
Dažnai tenka pamatyti,
.
dvidešimts — ir dvasiškijos komunistai, ar kiti tikėjimo
kyk,
kodėl
vienaip
ne
ki

dpykantos.
kaip supykusi motina tu svieto gyventi.
engimas. Tiesa, Ispanijos priešai, tas nesvarbu, bet
Neturi į įžeidimų įžeidimu taip esi pasielgęs. Taip pat šuoja savo vaikui ausį. Ne Oi, kada išnyks pas lietu L. D. S. Connccticiit apskrities
priesseiminis suvažiavimai įv^ks
1
respublikos vyriausybe ne svarbu štai kas: kad vyriau atsakyti; jei kas būtų tave niekad kitam nepatark.
vius
tas
biauros
paprotys
—
gegužes 31 <1 1931 m. šv. Kaži
išmanėle
nesupranta,
kiek
prisiima sau kaltes, ji kalti sybė mokėjo atatinkamu nio- įžeidęs, turi mandagiai nu
Visais gyvenimo atsitiki daug žalos gali padaryti vai tampymo ir daužymo vai miero parapijos saloje, t339 Orcen
na komunistus ir pareiškia, mentu užsimerkti ir tol akių sišypsoti, vieno žodžio į tai
St.» Mew Hmn, Oonn. Sesijos
mais turi būti kantros.
ko sveikatai. Juk vaiko au kams ausų? Ar tėvai taip prasidės 1 vai. po pietų.
( > kad panaudos visą energiją neatidaryti, kol gaisras ne
neprataręs.
Visada ir su visais būk sis, tai no kraliko. Motina, elgdaiįiicsi pagalvoja, kad Apskrities visos kuopos į šį su
šiaušėms numalšinti, liet tie padarė savo. To ilgai nerei
švelnus.
tampydama vaikui ausis, jo taip baudžiant vaikų galima važiavimų malonės prisiųsti kuo
:;
pažadėjimai tik tada pasi kėjo laukti, nes ugnis vei
daugiausia atstovų; taip pat pra
rodė, kai kelios bažnyčios, kia skubotai. Paskui, žino juk tai buvo svarbiausia Visada ir visur būk šalta išmintį neištempia, o apka suėsti: jo viso gyvenimu, ga šoma pampinti naudingų suma
i
vienuolynai ir seminarijos ma, vyriausybėje turėjo pa l>rogramo dalis, Nauda išėjo kraujis. Niekad nesikar- lint! ir padaryti jį darnes lima padaryti jį nelaimin nymų mtteų brangios organizaci
gu, kurčiu!
jos gerovei.
niu, tai galu
!
nuėjo dūmais. Ugniagesiai daryti kokį nors pareiškimą dvejopu: viena, kad jau ke- ščiuok. ?•
Kadangi ir, iki suvažiavimo ir
ir polieijantai buvo pašauM- katalikiškai visuomenei. Mo liosdešimtys bažnyčių nuėjo Karių įer dienų, turi ižo- • Nei šiurpas- sukrato rū Nuo mušimo antausiu* ga iki jnfaį rengiamos gegužinis,
p « ii, bet nė gaisro rinitai ne- kėjo nuplauti rankas ir jas su dūmais ir ima gerokai žadėti dalyko ar darbo, ku gint, kaip .žiaurus tėvą*, b li sprogti ausies būgnelis, ir kuri įvyks liepos 19 d. Glasaintužęs ant vaiko, pykšt, žmogus gali likti kurčiu vi bury, Hartford, Conn., laiko ne
į- ’ ” gesino, nė minios energingai paskui iš džiaugsmo pa laiko jas pastatyti; antra, ris tau malonumo teikia.
nemalšino: girdi, nenorėjo trinti, o suversti kaltę ant kad galipia pasauliui pa Jei vargas, ligos, neapy pykšt apskaldė ausis su sam gyvenimui. Seniau Ru bedaug, tai jau visai laikas ap
sijos armijoje, sužvėrėję o- tarti šiuos reikalus, kad susilaukJ . j su įsiutusią minia prasidė-komunistų — tai jau leng skelbti, jog Ispanijos žmo kanta ar blogas ūpas tavo
tumėm gerų pasekmių.
p ” ti, kad labiau ueįsiustų. viausias darbas: komunistai nės patys degina Imžnyčias, kankina, neprasitark ki na savotiškos. Jos reikalau fieieriai, pliekdami karei Apskrities valdyba:
Km. J. Bernotas,
į
Šiaip jau riaušės praėjo be- nuo tokių apkaltinimų nesi- taigi jos nebereikalingos. tiems apie tai, ir stenkis a- ja iš japono, kad jis taptų viam* i antausius, daugumą
Eašt.
B. Mi&ttaiane.
pareigos
žmogumi
ir
vykdy

jų
visiškai
apkurtino*
Ne

į
veik nekruvinai, vos keletas purto, dar gi jais didžiuoja Kiek čia vandens ant maso- pie tuos dalykus negalvoti.
Tokiais atvejais’ imk tokių tų prievoles šaltai, nosiduo- mažai lietuvių sugrįžę iš
į
< Žmonių buvo nukauta, vis- si. Kad viskas atrodytų į- niškojo malūno!
(
kils neužilgo vėl būsią i-amu vairiau, įvelta dar keletas Bet toks perdidelis gudru knygų, kuri tau visiškai ne dainas jausmų įtakai* Cha* Rusijos armijos buvo pu
į
ir puiku. Ir kur čia nebus royaliatų — karaliaus šali mas tolimesnėj gyvenimo ei patinka ir jų atsidėjęs skai rakteringas yra šalto krau* siau arba visiškai .apkurtę.
Į
puiku, kad keli 'desėtkai ninkų — ir viskas taip pui goj nevisuomet apsimoka. tyk. Atmink, kad tavo Ii- jo visais gyvenimo atvejais Argi reikia baisesnio ne|
bažnyčių jau sudeginta ir kiai išėjo, kad vyriausybei Žmones, ypač ispanai, moka kitnas, yra tavo pasielgimų reikalavimas, kurio mums, prietelio, kurs žmogui sulietuviams, dailiausiai labai naikina girdėjimų? Tėve, prairau kryptis <U1 vUj Intoms
i*<
keli tūkstančiai vienuolių tenka tik pasididžiuoti iš at gerokai atkei’šyti, kai su ir tavo minčių multatas.
■
Kaip
matome
taisyklės
yir laimi stinga.
{nemušk vaikui į antausį, nes rijų “Darbininko” jUndnbtraei
j
paliko be pastoges ir vos iš likto žygio. Nukentėjo, tie randa, kad iš jų skaudžiai
tfTinnutWi,9i\\\ davei jam girdėjimo do-Įfaiu
K. nt gana įdomios, o be to ganešė savo gyvybę. Dabar sa, Katalikų Bažnyčia, bet pasityčiota.
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mentu, užsitikrintų gausesnę ketvirtojo įsakymo kai, tai bent susijungę su gavo jmdeties žmonėmis, biauti, kad pinigų Įnliųriii; jei ta pati motina sa
palaimų: “gerbk savo tėvų ir savo motinų (kinis su viešų ar privačių organiaacijų pagalba, jie ga vo paprastame darbe arba ypitingame motinos
yra pirmasis įsakymas Pažadėjime), kad būtum lėtų patenkinti būtinus gyvenimo reikalavimus darbe stokuoja tinkamo maisto, vaistų, kompeten
laimingas ir ilgai Čia žemėje gyventum’* (Ephes., (Cfr. Leo XIII, Litt, Eneycl, Rcruiii Nuvarom, tingo gydytojo priežiūros ir kitų tos pat rūšies
dirtykų ; kiekvienas mato j kokį nusivylimą gali
lūAfaii 1891).
VE 2-3; efr. Exod., XX, 12).
Įkristi
susituokusieji, kiek šeimos gyvenimas ir
Bet, jeigu šeima, ypatingai jei ji yra^gausinga
Kadangi neretai atsitinka, kad susituokusieji
Dievo įsakymų laikymas jiems pasidaro sunkūs ir
*'*
(Tęsinys)
patiria didelių sunkumų norėdami visiškai laiky arba mažiau sugebanti, nepajėgia subalansuoti sa
koks pavojus gali iš to kilti viešajam saugumui,
vo biudžeto su Mūsų tik kų nurodytų priemonių
Rengiantis gi laimingai moterystei ypatingai ti Dievo įsakymus ir moterystes padorumų dėl
visuomenes' ramybei ir pačiai jos egzistencijai,
pagalba, tai krikščioniškoji artimo meilė būtinai
vargo,
kuris
viešpatauja
jų
židinyje,
ir
dėl
per
di

Svarbu rūpestingai pasirinkti sau porą: iš tikrųjų
reikalauja, kad krikščioniškoji labdarybe papildy nes ĮMigaliau, žmonės, atsidūrę tokioj padėty, gali
nuo to pasirinkimo didele dalimi pareina moteiys- delio laikinųjų daiktų trūkumo: savaime aišku*
tų ko trokšta iMivargūliams, kad turtingieji ypa patekti į tokią desperniją, kad, nebriurvdami, ko
• teš laimė ar nelaimė, nes kiekvienas iš susituoku kad, tokiais atvejais reikia galimai geriausiu bildu
tingai padėtų neturtingiems, kad tie, kurie turi nustoti, jie gali įsikalti beprotišką viltį, jog iš vi
siąjų gali būti arba galingas pagelbhnnkas arba jiems padėti.
suotinės krašto ir jo įstaigi| suirutės jiems galėtų
O pirmiausia reikia visais būdais stengtis įgy pertekliaus, nešvaistytų jo tuščioms išlaidoms ar
didelis
kliudytojas
krikščioniškojo
gyvenimo
prakk.
ba prabangai, bet kad jie jį pavestų tų gyvybes ir būti didelė nauda.
vendinti
tai,
ką
mūsų
pirmtakas
Leonas
XIII
jau
’ tikavime. moterystėje. Neatsargi moteryste Ims
Todėl tie, kurie atsako už valstybę ir bendrąjį
sveikatos palaikymui* kuriems trūksta net būti*
;yis;| gyvenimą nusiminimo šaltinis: todėl jaunuo yra pare iškęs (Litt. Ėneyel. Rotum Nuvarom, 15
lahų>
negali nepaisyti susituokusiųjų ir šeimų ma
niausiu dalykų* Tie, kurie savo turtų dalį bus pa
liai, kurie ketina vesti, privalo rimtai pagalvoti, Mali 1891): būtent, kad visuomenėje ekonomine ir vedę Kristui esančiam vargšuose, gaus labili gausų terialių reikalų* nes kitaip iš to būtų didėlė skriau
prieš pasirinkdami asmenį, su kuriuo jie vėliau tu- socialinė santvarka būtų tokios, jog kiekvienas šei
atlyginimų iš Viešpaties, kai Jis ateis pasaulio teis da pačiai valstybei ir bendrajam labui; todėl jie
’ rėš praleisti visą gyvenimą; tuose galvojimuose mos tėvas, atsižiūrint į jo padėtį ir jo gyvenamos
ti; tie gi, kurie bus priešingai pasielgę, bus griebtai turi įstatymų sumanymuos ir biudžeto sudaryme
T jie. privalo pirmiausiu atsižvelgti į Dievų ir į tikrų vietos sulygęs, galėtų uždirbti tiek, kiek reikalin
nubausti (^lattlų XXV, 34 sqų.). Nes ne vdtiii teikti didžiausius • reikšmės neturtiugą šeimų pa
jų Kristaus religiją, toliau jie turi atsižvelgti į sa- ga jam pūčiam, jo žmonai ir vaikams išlaįtyth Apaštalas šitaip įspėja: uTas, kuris bus turėjęs kėlimui: jie privalo šį uždavinį laikyti viena iš
‘‘Nedarbininkas vertas yni savo uždurino” (Ime.,
K . ve, į asmenį, su kuino mano tuoktis, į savo busi
šio pasaulio tūrių irikurh-biis, nesigrinudindamaš, Ifagrindinių valdloa atsiikomybin.
M
muosius vaikus, o taip pat Į civilizuotą žmonių ben- X, 7). Atsakyti jam uždarbį arba duoti jam ma* žiūrėjęs į savo brolį skttfdeatsiradusį: kokiu būdu
Mes tai au skausmu čia konstatuojame: šian
, dmoinenę, kiiri kyla iš moterystės sąjungos, kaip žesuį uždarbį, negu jis vertas yra, sunki neteisybė meilė jame begyventų r (I lo., HItIU
dien
neretai Įmsitaiko, kad, aukštyn kojom ap. iš savo šaltinio. Tematdauja jie knrštal dieviškos ir nusidėjimas, kurį Šventas Raštas stato į pačių
Nc•jei privntiškų pašalpų neužtenka, tada viešoji veliant moralinę tvaiką, motina ir jos pavaini
pagalbos, kad jų pasirinkimas įvyktų pagal krikš- didžiausiųjų eilę (Cfn Deut, XXIV,
galiu privalo papildyti privačių žmonių pepajč* kiai vaikai (kuriuos, tiesa, taip pat reikia gell>eti*
b r čionišką išmintį, ne aklos ir nežabotos (efl’renei')
kad ir dėlto, kad nebūtą didesnių blogybių) tuo
, n aistros spaudimu, nei dėl turtų troškimo, nei dėl rio, turint galvoj bendras sąlygas, nepakaktu šei gumų, ypatingai tildo svarbumo viešam gerui rei jau ir gausiai gauna Įuuišlmus, tuo tarpu kai jos
7
R
kale, kaip užHkrimmąa šeimai ir susituokusiems
kokio kito mažiau kilnauk motyvo, bet iš tikrini ir mai išlaikyti.
atsakomos teisėtai motinai arba teikiamos šyk&
lojalios meile*;, iŠ mmšjrdaim prisirišimo prie kito
Tariau reikia, kad susituokiantieji patys, gerai, tikrai žmoniškų sąlygų? Jš tikrųjų, jei šrimoa, y- Hat ir lyg nenoromis*
asmens tam, kad moterystėje ieškotų tų tikslų, dėl prieš įstodami motcrysteii, pasistengtų iš anksto patingai tiri, kuriem turi daug raikų^ paturi pinkliTačiau, Uarinngiejię JJroliui, ue vien Hkimim
kurią Dievas ją įsteigė. Pagalinu tenepumii^ta jie pasirūpinti,, turiMmni galvoj moterystės pareigas mų hu|ų; jei vyras negali gauti darbo ir Uždirbti
dalykuose yra laimi avarini* kad yaMyl# duotų
dėl to pasirinkimo atsiklausti tėvų išmintingo pa- ir jtdkahis, ar lient pasirūpintų sau jum palengvin sau pragyvenimui; jei kasdien reikalingų dalykų
£ ‘ tarimo; teįveriiim ankštai šį patiirinąt, kad, tėvą ti, kad jie įmutinformuotų jms kmnp<'tentingus nu- galima pirkti tik perdėtom kainom^jri net šal motriyriri ir Seimai t virius Įmgrindi^ M taip į
•L
?-ndntwHir patyrimo dėkn* apsirtransfų mm pin- minis kaip to tikrai ii padoriai pasiekti. Reikia mo* motina, didelei šeimos gyvenimo skriaudai. pat ir rialų gvruvfai ivikalr: svarbių kad Valslyliyt
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O LAIKAI, O PAPROČIAI

■su

tuviai būvu vieni iš pirmu
tinių, kurie išdrįso skelbti
Rašo Jonas čelkįjs MorfaiHa* * ' pasauliui: — Lietuva turi
būti laisva ir nepriklauso
ma!
— Ar ne Amerikos lie
O laikaiI o papročiai! —- bevaldant kraštų, buvo už
tuviai jtaitikavo ir seimavo,
sušuko didis tr gamw seno daryto# katalikiakog mokyk
įsteigė atstovybes, delegavo
vės romėnų kalbėtojas Cice loj , kunigu :
atstovus į įvairius susiva Dideliu pasidarbavimu gerk, kle Lai V. Dievas atmoku brau- ’
ronas, kalbėdamas senate daug kunigų buvo ištirtanti,
žiavimus iškdti Lietuvos ir bono, kijn. F. Virmausko (South •gimus HesuČhj priotcllams, taip w
prieš niekšų Katalinų, kuris ordetuii panaikinti; bažny
lietuvių vardą ir gaiiię, rin Boston, Mnss.) ir p. M. Kibime- šv. Kazimiero vkniudijji kaip fe«
griovė ir ardė anų klikų se čios sakyklose cenzūra įvel
A. lt I). centras, reiškia
ko pinigų įvairiuose sureng nes (Bostonietcs) l apo ai gaivin >h
s padėkoti ir pagurini# Ho. Itanovės Romos valstylies tvar ta; veiklesni |)awiuliniai ka
tuose bazaruose dėl Lietu tas Žv. Kazimiero Akademijos Rė 1 o.i ir Wor<’csler, Miisk A. R, Di
regim tėvynė* iRliąiugf;
ką. gyveninių, nunylię, tau talikai buvo pašalinti iš ta "Ateiti
SvieiHą niuinKkryžltiHHiit tiiGr vėlią
vos belaisvių, dėl apmokėji< mėjų Dr-jos ILtas skyrius. Jau skyrių darbuotojams ir aukoto
vo vietų ir ištremti; buvo Stokime
i kor» gurbhig* —
tinį susipratimų...
Dirbkim, krutMcta <W IJeikvoR.”
mų valdininkų, kiuiiionK*- ('viiimi - šv. Kazimiero Vienuo Janis
Iš tikrųjų, tai laikai ir daromos įvairios asmenų ir
<1i Ateltlulnkų lIliHiKi)
CMmH
nes, šaulių, vte. Ir šiandie Uiųin (’hiesigoje prisiuntė sąrašų
papročiai mūsų tėvynėje — butų* kratus; susirinkimų •Ar jaugi tas ateitininkas
nų plaukia Amerikos lietu 22 mmij sumokėjusių $32.00 jų
mokesti?*.
Kai kurios rėmėjos
Lietuvoje. Kas savaitę kas draudimas, spaudos smau yra verias persekiojimo- to
vių pinigai į Lietuvą... Lie net po $5.00 vietoje $1.00 yra <lagimas
ir
cenzūra.
..
Bet,
ar
dienų ir minutę girdime įištrėmimo ? Ar jaugi jis y*
tuva yra laimėjusi nulijo- i ilsios.
Bismarkas atsiekė savo tiks ra tautos išdavikas, jei jis
nais flateriu iš dnosntų ame Seseles Kazitnierietės ir visą A.
Geležinis kancleris uoliai ir nuoširdžiai tarnau
naujienų apie tautininkų lus?
rikiečių lietuviui. Daugelis R. D. yra širdingai dėkinga gra ‘•Diubininku” adiniinitos* ’į
“diktatūriškos” valdžios ka Bismarkas pasirodė' bejėgis ja Dievui ir TėvyneiBet,
Amerikos lietuvių aukojo žios širdies veikėjoms, kurios pa c i ja turi labai gražių lietu- J
talikų pei’sekiojimus. Pa prieš sąmoningus katalikus. tautininkai, vis dėl to, per
savo paskutinį centą dėl laiko ir remia tą mūsų išeivijai
ląip reikalingą kultūros židinį — viškais parašais paveikslų, B
žiūrėjus į dabartinę Lietu Katalikybe, kaip ta didele sekioja juos, kali jie drįsta
Lietuvos...
šv.
Kazimiero vienuolijų.
skiriamų Pinntaės KūW«
vos politine būklę, matosi ir galinga uola, tik dar la stoti už teisybę, kad jie sa
Amerikos lietuviai turėjo
**Whiit Party” VZorcerierieėių n i jos ir Muterystrfs Sakra- Jį
liūdnas vaizdas: tautininkų biau sustiprėjo I
vo gyvenimų ir veikimų su
didžiausios įtakos į Lietu
surengta naudai
naudai Seselių.
Seselių.. . nj^to pričiniino atininimuL 3
surengta
diktatūros valdžia jau varo Ir Lietuvos tautininkai derina su katalikiškuoju ivos liepeiklausom ybės atga
Kasimieriečių
Turimu ir gražių inedalike- ?
atvirą kovų prieš katalikus aklai eina jo pėdomis: “su dealu ir akcija: i“Viską at
vimą.
lių.
*• ' $
Atvelyjr,
balandžio
12
d.
p.
ir katalikų organizacijas. valstybina” kataliku drau naujinti Kristuje.”
Amerikos lietuviai katali Kondrataviėienė surengė su drau
(lerb. Klebonams, siltri- j
Visur vyksta plačiu mastu giją vedamas gimnazijas,
Tokia valdžia, kuri nori
kai griežtai protestuoja gėmis “tvlibrf party’’ kuri davė
kianticiiis didelius užsaky- *
katalikų persekiojimas^ bau atimdami mm jų pašalpas; įgyvendinti savo galią per
prieš tokius netaktingus gražaus pelno, IniO-nt $50.00 šv.
mus, didele nuolaida.
įį
dimas, ištrėmimas... O tei- kunigai yra baudžiami už griežtus nesąmoningus žy
Lietuvos tautininkų val Kazimiero Vieiiuolv no reikalams.
Kreipkitės:
tį
sįjbėa žodis — kaip tiems pasakyta teisybės žodį; dau gius, tik sau duobę kasa...
džios žygius ir smerkia jų Kadangi prie “\vhilist palty” bu
“DARBININKO” ADM.,
. į
tautininkams skaudus, koks gelis studentų ir veiklesnių Istorijoj randama daug fak
politinę liniją. Tokiu ne vo sveteliai* vaisinami ir skaniais 366 Broadway, So. Boston, Jtas. •
užkandžiais, taigi šiuomi dėkoja
katalikų yra ištremiami; su tų, kad žiauriausi persekio
jiems skausmas!..
taktingi tautininkų žygiai ma ponioms, aukojusioms valgius:
Pirmiaus tautininkai ne si linkimai draudžiami, da jimai ir žudymai ne tik ne
gali sulaukti liūdnų vaisių pp. Alavošienė, AukŠtakalnieiiė,
išdrįso atvirai kovoti prieš roma kratos, cenzūra.?.
pražudė idėjų, bet dar la
ir pasekmių... Jau šian Banienė, Barauskienė. Džedeliokatalikybę, liet, šiandienų, Tautininkų valdžia užda biau ir uoliau jas paskleidė
dieną daugelis Amerikos lie iiienė, (ludzeviėicnė, Kupstienė..
Landžiuvienė, riktelime. Poškie
ta “juoda katė iš maišo iš re ateitininkų moksleivių or visuomenėje... Tas kilnus
tuvių žiūri su abejojančia nė, Svilkienė, šriukietie.
lindo ir drasko” nekaltus ganizacijų ir, pradėjo atvi idealizmas neis ten, kuų ve
viltimi į Lietuvos dabartinę
žmones, studentus...
rai persekioti visus ateiti jai pučia, bet, nebijodamas Jungtinėse Amerikos val i politinę būklę... O kas su \Voreester, Mass. A. R. I). sky L. D. S, N. Anglijos upskrittoi
rius berods bus 27-tas iš eilės rė
Šiadieuų m«s aiškiai ma ninkus ir ateitininkams pri nei jokių audrų, nei jokių stybėse yra beveik trečia da rytojumi-L.
piiešsciminis suvažiavimas įvyks
mėjų skyrių.
5. m. gegužes 24 d. 1 vai. p. p. į
tome jųjų veidų, jų tikslus jaučiančius žmones,
vargų to persėkiojimų» dar lis lietuvių tautos! Tie lie Kada, *gi ponai tautminžv. Jurgio parapijos kvi•Uta£& H
ir idėjas. Tautininkai, pri Prieš 60 metų reikėjo Lie MDariuau aągS, klestės ir žy tuviai enugrųųtųi, kurie bė4 kai,^ pagaliau supras savo
Ndhrondi Mase.
Lietuvą matysi skaitydamas
go iš savą mylimos tėvynes didelę klaidų 1
sigėrę tos liberatizino—ma- tuva pažadinti iš savo gi des!* .
šis suvažiavimas turėtų bttl
feMkp Vafkime Vortra leidžiamą
sonizmo dvasios, grumiasi laus tautinio miego. Bet Jei tautininkai mano, kad žiauraus- ruso persekiojami,
Tenebūna jie Romos Ka- iivaftraitl
gausus atstovais ir ireikšmingas J
žūtbūtinėje kovoje prieš ka reikėjo drauge susirūpinti jie išraus katalikybę su rado plačių dirvų
laisvę talinieriuis!
nutarimais. Pageidaujamu, kad
kad J
___
Naujojo Anglijoje visos <esančio* *
talikybę.
ir jos dorove. Popiežius šaknimis ir panaikins, tai Amerikoje, Esant tokioms
Kas ii gerbiamąją lietuvių nor*
kuopos
prisiųstų kuo daugiau ate-. sąlygoms ir aplinkyl^ems, tų užsirašyti laikraitį "Darbinin
Tautininkai eina vokiečių Pins X savo veikimui pasi jie didžiai klysta...
Jį reikia užsisakyti sa« Amerikoje lovų. Jei kurios kuopos negalėtų ,
Bismarko — “kultūrkamfo” rinko obalsį: “Viską atnau Pažiūrėkite kų rąšo pran buvo įsteigta daug organiza ką,” malonėsite kreiptis prie ma ir visiems giminėms ir paaria afslovų atsiųsti, tai prašomo p®*
tikslas bu nęs, o ai visuomet noriai patarnau miems Lietuvoje.
pėdomis. Prūsijos ministe- jinti Kristuje.” Ir ateiti cūzų didžiausias revoliucio cijų, kuriu
daryti įvairių pasiūlymų nors j
iis pirmininkas ir imperi ninkai, supratę tuos gilius nierius, komunistas Prudh- vo: Laisva ;ir nepriklauso- siu. Už savo darbą jokio atlygini “Mūsų laikraitis” metams kai rastu.
mo nereikalauju. Laikraitis “Dar tuoja keturi litai, pusei metų du
Visas kuopas prašome mūsų
jos kancleris Bismarkas ne šv. Tėvo žodžius, užraše sa on — apie Katalikų Bažny nta Lietuva^
bininkas*' išeina da kartu savaiti- litai.
kvietimą maloniai priimti.
sigailėjo jokių pastangų at vo vėliavoje: “Visky atnau čios ateitį, jos stiprybe ir Kaip Lietuvoje buvo spau je. Kam būtų perbrangu du kartu, Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj Apskrities Valdyba:
q
Kun. Fr. Strakanakas. -j
siekti savo žiaurių tikslų. jinti Kristuje.” Ateitinin galybę:
dos draudimas, ar ne Ame tas gali užsiraiyti vieną kartą sa kaina ta pati, o visur kitur užeisDvasios Vata
Jis smarkiai ir žiauriai l>er- kai, laikydami tų brangų i- “Einant tais dėsniais, ku rikos lietuviai spausdino į- vaitėje, t. y. penktadienio numerį nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
Visais spaudos reikalais kreipia brangiau.
VI. Paulauskas,
svkiojo katalikus ir ta kova dealą prieš save, kuris švie riais tvarkoma Žmonių isto vairių laikraščiu ir knygų
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lsis
tės pas
Pirmininkas
prieš katalikybę buvo vadi čia, kaip tas švytuiys tam-| rija, Bažnyčia turėjo tūks- ir siuntinėjo slaptai į Lietu
vis Alėja 31 Nr. “Mūsų Uikrai
V. J.BLAVA0KA8
Kai. J. N&dmika,
nama “kultūrkamfu.” Jam šioj naktyj, skelbė savo kil- tantį kaitų pražūti. Kas be vą ? Ar ne amerikiečiai lie- 7 Moti Street, Voroerier, Mase Itfe.”
Raštininkas,

nias idėjas visiems, lavinta
tais Kristaus nustatytais
principais... Ateitininkų idejos: tikybos brangybė,
mokslas, dorovė ir tautos
reikalui!
i .
Ij. tię tautininkai; perse
kioja tų gražų ir skaistų Žy
dint; katalikiškų jaunimų,
kinis bus mūsų tautos ateL
lies uola, dėlto, kad...

liko jai iš to, kas jų rėme iv
palaike i Nieko. Visa žu
vo. Ir net tų menkutę vals
tybėlę, Švento Petru nuosa
vybę, vienos dievobaimingos
kunitęaikštienės padovanotų;
iš jos atėmė. — O tačiau, tę
sia jisai, ji atlaiko visas ata
kas; ji pergyvena ir perne
ša visus skiltoms to pasidalininius... Kas joje yra, ko
kitur nėra t
Atsako: —
Babiseia Dievu tiki. Ji Juo
tiki geriau, negu visos kitos
sektos. Bažnyčia yra tyriau
sias, tobuliausias ir gražinu
sias dieviškos esmės pareiš
kimas; ji vienu temoka tik
rai Dievų garbinti. O ka
dangi nei žmogaus širdis,
nei protai negali atsipalaidoti nuo Dievo minties, ku
ri yru esminis Bažnyčios
charakterio bruožas, Bažny
čia, nepaisant visų.puolimų,
pasiliko nenugalėta.^
Bažnyčia tad stovės ir ryt
ir per visus amžius. Kiek
tikėjimo dvasios ir susipra
timo galėtų tautininkai sem
t i iš Prudhon’o. žodžių...
Amerikos ’ lietuviai yra
daug padarę Lietuvai nau
dos: ekonominiai, politiniai
ir dvasiniai, todėl, jie ir tu
ri šiokios tokios įtakos ir
balso į plačių Lietuvos vi
suomenę.
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susituokusiųjų skaisčių ištikimybę ir savitarpio
pagalbų. Įstatymų. Nes, istorija tam liudininke,
Valstybes išganymas ir laikinoji piliečių laimė yra net vilt i ir negali išlikti sveiki ten, kur išjudi
nama pagrindas, ant kurio jie stovi; tas pagrindas
yra gera papr<ičių tvarka ir ten, kur piliežių yd<»s užkemša šaltinį, iš kurio Valstybė semia savo
gyvybę ,būtent, moterystę ir šeimų.

i

,
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ida ko bijoti iŠ žmonių Įstatymų pusės. Ir taip jie gia prie moterystės sakramentu, suteikto pagal
idažnai yra pražūties priežastimi sau ir daugeliui Kanonų Teises, civilines pasėkas” (Concord., Art.
34: Actą Apost* Sėd. XXI (192$)), pag. 290). Tik
Iš tokios sąjungos su Bažnyčia tikriausia ne ką paskaitytoji taisyklė ir principas išplečiami to
jkils nei Valstybės teisėms nei jos integralumui jo limesniuose Konkordato straipsniuose.

Štai dalykas, kuris gali būti pavyzdžiu ir ar
kio pavojaus ar sumažėjimo; visokis nepasitikėji
mas, visokia baimė šiuo atžvilgiu yra tušti ir be gumentu įrodančiu, kad ųet mūsų laikais, kada,
rodė: “Niekas neabejoja, kad dieviškasis Bažny deja, taip dažnai peršama visiškas Valstybes at
Įsteigėjas, Jėzus Kristus, norėjo, kad bažny skyrimas nuo Bažnyčios ir net nuo bet kokios reTačiau apsaugoti moralinei tvarkiu negana čios
<
griebtis išorinių jėgų ir bausmių, kuriomis disim- tine galybe būtų skirtinga nuo civilinėj galybes ir igijos, dvi suverenines Galybes gali, be jokios
*mioja Valstyliė, nei žmonėms parodyti dorybės kad kiekviena iš jųdviejų būtų laisva l»e kliūčių skriaudos savo teisėms ir savo respvktyvieins su
gražumų ir būtinumų, o reikia pritraukti prie to atlikti savąją misiją, tačiau su tokia sųlygty kad verenumams. susiartinti ir susijungti abipusiame
darbo religinę valdžia, kuri paskleidžia protuose kiekvienai iš šių dviejų galybių naudinga ir kad sutarime ir draugiškoje sąjungoje bendram abie
tiesos šviesų, kuri veda valių ir kuri turi galios visų žmonių reikalams svarbu, kad sutarimas ir ju labui, kad abi Galybes taip pat* gali sujungti
sustiprinti žmogaus trapumų su dieviškosios ma harmonija viešpatautų jų tarpe,.. Kada civiline savo atsakomyln’S moterystes reikale ir tokiu bū
lonės pagalbi. Vienintelė gi religinė valdžia tai valdžia sutaria su šventąja Bažnyčios galia driiu* du pašalinti nuo krikščioniškų, židinių pragaištin
Mūsų Viešpaties .Jėzaus Kristaus įsteigtoji Baž gišku sutarimu, tas sutarimas būtinai suteikia di gus pavojus ir net artimų sugriuvimų.
nyčia. štai kodėl Mes gyvai raginame Viešpaty džių naudų abiem Galybėm. Valstybės orybė, iŠ
Mes norime, Garbingieji Broliai, kad visos
je visus, kurie yra civilinės galios nešiotojai, už- tikrųjų, nuo to pakyla ir tol, kol religija yra jos Šios mintys, lies kuriomis Mes, Mūsų ganvtojiško
mėgsti ir palaikyti sutartinus ir draugiškus santy vadove, vyriausybė visada imsilieka teisinga. Tuo rūpestingumo snjdudinti, tik ką apsistojome, bū
kius su Kristaus Bažnyčia. Tokiu būdu, sujung pat laiku tas sutarimas suteikia Bažnyčiai apgv* tų plačiai paskleistos, sutartinai su krikščionišką
damos savo pastangas ir uolumų dvi Galybes pa nimo ir globos pagalbą, kuri yra nauduiga tikim ją Išmintimi, visų jūsų rūpesniui tiesioginiai įti
salins milžiniškas žalas, kurias papločių pakriki tiesiem” (Liti. Encycl., Arcamim., 10 Febr,1880). kėtų Mūsų brangių vaikų, visos lie išimties didžiomas, atakuodamas moterystę ir šeimų, laiko ky
mos Kristus šeimos narių tarpo; kad jos jiems
Kad iMirodytuiiH* via vieną naują ir ryški;
bančias ant Bažnyčios ir ant visuomenės.
vyzdį (pasakysimo), kad pagal tokią tvarkų ir būtų išaiškintos taip, kad visi puikiausiai pažintų
Valstyliės įstatymai gali labai dauję imdeti visiškai įuigal Kristaus įstatymą, iškilmingas Su tikrųjų moterystes doktrinų, kad jie rūpestingai
Bažnyčiai šiame svarbiame už<|avin'yja jeigu tik sitarimas nesenai sudarytas tarp šventojo Sosto apsidraustų nuo pavojų, kuriuos migiu paklydi
savu nuostatuose jie skaitosi su tuo, kų dieviška ir Italijos į savo nuostatus įdėjo taikingą susifąri- mų skelbėjai ir ypatingai, kad, atmesdami pasau
sis ir lavžnytinis įstatymas yra nustatęs ir jei jie mą ir draugiškų bendradarbiavimų moterystę* rei lietiškus nedoryiies ir geismus, jiė šiame amžyje
baudžia tuos, kurie tam nusižengia. Neretai pasi- kaluose, kaip ir pritiko Šlovingai italų tauto* irto* gyventų kukliai, teisingai, dievobaimingai, |mlai. taiko tokių žmonių, kurie nlųno, kad doroves įsta rijai ir jos senovinūu|s( i^liginųms^ irtMli^ijoimt, inintOH vilties Jr didžiojo Dievo Ina mūsų Tšganytymas leidžia tai, kų leidžia Valstybės (statymai,r Htai kų iš tikit) jų šiuo trikriu •škaiton^ IflterMMi* Įpjiį' tata KHtįtm 'garbingo’ atėjimu" lūltormvL
\
ar lamt tau kn jie nrimudžia: ariat tokių, kurie‘ Nutartyje; “Italų Vahtyhv, nofrtlanui grųiiiūi me“ (Tit; 11/1243).
Tepmkmi
taip
visagaliugaris
Tėvas,
**iš
kurio
muhTyatcs
jrtąigiū,
kuri
yra
šeimos
|nutrinta,
3ic( prieš
sąžinę nmidnja^i visomi# i^Hytim
orybę
atatiniuničm
auvo
žimanų
thalndji&M,
prijunkjrk'
iepa
tčvyrtė
danguje
ir
žemėje
gauna
wivo
k Mumis bffcvcmis, to* jie mbij»i llievo ir normų

vardų (Kpb., III, 15). kuriu stiprina silpnuo* 5
rius ir suteikia drąsos silpniems ir baikštiems, te*
padaro taip mūsų Viešpats ir Išganytojas Kris*
Į
pagrindo dalykai: Leonas XII I jaui tai
liti aiškiaiptt*
iUAĮvmt 1*** . #y,
Bis,* kuris įsteigė ir ištobulinu garibinguosius«a- v
krameittus (Conc. Trident, sess. XXIV), kuris .
panorėjo moteryste padaryti savo iudšpasakoiW
sąjungos su Bažnyčia paveikslu; tepadaro taip
šventoji Dvasia, Dievas-Meilė, širdžių šviesa ir
proto jėga, kad šioje Enciklikoje suteiktieji Mūsų
pamokymai apie moterystę, apie nuostabų Dievn j
įstatymų ir Jo valių liečiančius šį aukštąjį sakrarnentų, apie pavojus ir klaidas, kurie jam
š ia, apie gydomąsias priemones, kurias reikią ŪMI<loti, būtų visų suprasti, priimti su dUoMuais p#? ;
linkimais ir, su Dievo malones piivnlba, įgyvenu
dinti, kad tuo būdu krikščioniškose moterystta U
naujo pražydėtų ir atgytų Dievui pašvęstus vri- 1
bingumas, skaisriatisis tikėjimas. uopajudinatMl
pastovumas, šventumas ir sakramento malonioj
pilnybe

Kad visų lipdomų davėjas, “kuris mumyse m*,
gimdo vąlią ir darbą*' (Pbil., Il» KD teiktųsi, pi
gal savo visagąlylies didybę ir imgal savu gn
mą, įgyvendinti ir priimti prašymų, kurį Mtw
ką suFurmavomc, Mes uužemiutai klojmiH* ptfe
jo malonės Kostą Mūsų karštas maldas ir,
gausios to visagntiugojo Dievo imlahnos
Mes tvikiaute iš visos šiltinu Jums, Garini
Broluti, o taip |mt tlvhsiškijai ir jūsų bud
rūpestingumui imveštivms žumuvins Aimšbdi
Palniminuna.
z
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imis ūveufų Febų. IJKMK
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ptisigerPjimų ir džiaugsmą kėlu
žiūrovuose,
Taeimis* hadą atsiras toks žmo HARTFORD, <*mm,
Gegužės
gus, kuris mokėtų suvaldyti mū J d. Šv, Jono Brang, draugijos su
— Ar tavo‘žmon* moka virti?
sų publikos jaunųjųdalj, Iki**gy sirinkime dalyvavo daug narių.
—klausia Jonan savo nesenai ve*
Tik už f1.00
vam kaului” pradeda įkyrėti jų Priimta ir daug nutarimų.
dusj
draugų,
Ala*
I<kHnI*»
knygių galim* p
“Mano nurtliivlė mažą išauginą/*i išdykavimas svetainėse. Tai vie = Atsilankęs L Vylių S kp. atsto Klaipėdos krantas, kitados
— Mokėt, tai kur ji nemokės,
sluytl "Darlifnliiko" AulmlulKtraci*‘Tykiai, tyldui N« miinėlh trim” natinis dalykas, kuris gadino šio vas kun, Eit Grtsleekfci kvietė gramai liotttyiškas, apie 500
joje lt< pwę normales k*liwn<:
—atsako Ai#,—ti|c, deja, as nega
if ‘♦Siuntė menę motinėlė”; tftip* a akavo malonius Įspūdžius.
dr-jos narius skaitlingai atsilan metu vilkdamas vokiečių liu vąlgyl, ką ji išverda.
AUKAIMIO OBUOLIO jfr
m ir ihtilftmurijomss— ” Motuše
TO R UA (Graikų MytlHiloalRfttviU kyti į Vyčių sportininkų čempio
t A, L, R, K Fcdcrarijosį Naujos
jungų, nemaža suvokietėjo.
Ioh tiupaneBa) mi pavelkKlaks
mieloji” ir “Mamyte.” Kaip dai
nais vainikavimo Mkllmra, įvyk
BlMUVlą kalboj lg*ul<|$ AlyBkriUo* lipJikritiPs šuva?,h rimas’ nos, taip ir <b kjamiieij<is Jiiivo
> Atėjęs j ligoninę dcžū mojantis
Po
pjdžjojo
Karo
Sis
kraš

y*
siančias gegužės 16 d. Lietuvių
rara* liepos 19 <L. s. m„ Lmą vai.
tilihlingai parinktos*
tas iHivoifpripažintas Lietu gydytoja* klausia sargo: —- Ar yTRUMPI KKA1TYMZLIAI—
mokyklos svetainėje.
» pietų, lietuvių parūpijftstA’cttHra kas nauja?
labai gralfta inMlakMtymai aBert
rankoj
klebonai
kun,
A.
A
Skaitytas
SLA,
lt<
kp,
laiškas,,
vai, o 1023 m» prijungtas „ — Taip, pono daktare, ligonis iHe Įvairiu* gyvrainm atxl(lifc (Mmbridge, Mąss,
klmKiM. I’nmfta J, Ttirvydaa, «4.’5r,
kuriuo draugija kYMęiama daly prie jos.
|Geriii*mf Federacijos skyriai Petraitis trumpoj kalboj paaiški
š 17 numerio pradėjo labai kvai
nu, kad SL vakaras surengtas žv.
vauti
kuopos
20
metų
gyvavimo
TURTO NORMA—maksllfr
rafonėkite išrinkti kuo daugiui
kl rnislnkMlytnnd, Paraka UoDabar Klaipėdos ,krašte luti!
B atstovų į šį suvažiavimą, m s Kazimiero vienuolyno naudai ir AVATERBniY, Conn.—L. Vy sukaktuvėse. laiškas priimtas ir
— Kame gi dalykas, Daužosi?
aia ............................................. riue,
Mi daug svarbių reikalų aptarti Rėmėju skyriui pradėti. Aiškino, čių 7 kp.. vadovaujant kompoz. nutarta dalyvauti m valdyba. Pa vyksta sunki ir arsi kova lie — Ne, jis tik nori siųsti telegra
UŽKEIKTA MEIlGEkK 8U
kaip Mkniinga yra Sesutėms Ka
skirta ir dovana.U iždo — *10.00. tuviškumo su vokiškumu..
gtanizaeijos gerovei, šis suvožiaBARZDA IR BAIIZDA8KUmų
savo
uošvei.
A.
AI*
1a»i«i
t
gegužes
10
d,
salėje
TIK—apyaak* ................... ....lėc,
Iškilmės įvyk* birželio 21 <1 Lie
haiKš yra metinis ir paskutinių /hnb'rit'tfms turėti nuosavą vie
Ta. kova tuo sunkesne, kad
“Motims dienai” pagerbti sutą rytuose.
ATSARGIAI 8U UGNIMI.
tuvių
Parke.
įyfeš federacijos kongresą. Taipnngė vakarą. Suvaidinta 3-jii
Vertė W IrnklMm knn. K. A..10e.
tau pasidarė, kad esi
Vokietijon vyriausybe skiria , —
Rėmėja!,
visi
gali
būti,
užsimošv.
Jono
Ev.
dr-ja
niekuomet
ir
H pralomc gerinamų dvasiškių ir
veiksmų komedija ”Karolio To
taip nusiminęs?
Už $2.00
frktKkių parašyti referatu snra- ktjv 'boa dol<*iį metinio mukt*-’ tą”; vaidina J. Mažeika, M. O- niekam neatsako priralėti ar du- dideles sumas vokiškumo
— Gi žmona grį^° & tėviškės.
7io,
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lavimYik Federacijos skyriui rairntytė. J. Jakubauskas, J. VazDEJIOKRA’nZMAN. l»nraSŪ
— O kas pasidarė su koja, kad
T
uri<įneš
$25,
gi
amžinais
na

joje
didžiausia,
arba
rakant
—
ka

ibiaml užsimokėti savo duokles j
kun. Taimm tlUnatH*........Wk\
tuose kraštuose, Iš tij sumų šlubuoji
nikaityfv, M. Virbiekas, K. Jakuratkrifį. Pinigus siųskite apskri- riais bu* tie. kurie sumokės šilOO. haiHkaitė, J. Leiunaitis, O. Geėio- ralaitė, panašiai kip visoje Ame
NNIN-taa TARPTAUTINIS
— Spyriau garvežį, kad jų at
rikos išeivijoje yra XX B. K, S. A. nemaža dalis tenka ir Klai
EUUHARISTIN18 KONGRE
Įr* iždininkui: J. Versiackas 5C1 Re to pratu m“, kati netrukus bus
niutė, A. Mareolynns, F. Kardins(“M. R,”]
SAS. l’anifi& kuri. Pr. Bfieya,
Draugijos išvažiavimas-gegužb pėdos kraštui. Kaip laikraš gabeno.
AukLsiiufai *»prišalus KHairinkinms.,
ftriimnt St., Nonvond, Sfnss.
M. I. (♦......... ......................... ,.1.ėo
binte, P. Lazauskas.
t
/.ar šjs khmMiaas Ims plačiau išne įvyks birželio 7 d. Lietuvių są
į Apskrities valdyba:
įžanginę kalbą pasakė p. Alek- ryšio parke, Visi lietuviai kvie čiai skelbiUj šiais metais Vo
PRAMONINfiK DEMOKRAiu\il<knfąs.
TUOS i»A(UHNPAL ParaW
Pirm. V. J. Kudirka
kietijos vyriausybė, vokiš
siš. Pertraukų metu kalbėjo klek,
Uosis .............................
7ėc.
čiami į šią gražią pramogą atsi
Po to pasirodė ii* žvriniabalsės
Ra.št S, čeikauskos
kun. J. Valantiejus, kun. J. Kazkumo kituose kraštuose palankyti.
Draugijos
nariams
daly

BOLŠEVIZMAS
—
Kas
mi
y*
dainininkė*
—
p
b"
Jub*
Rogliūtė
Tž<l. J. Versinckas .
l iuskas ir kun. A. Šmulkštys.
M
ra l>olftovlxmiis Ir Jo vyk<|yvavimas privaloma*, nes kitaiplĮlaikymui, yra paskyrusi 30
■r* p-b\ A. Hr’gąitė.
jnns Kurijoj .............................. ia<».
1. Krauze, Jurgi* (George), sū
Buvo ir kitokių pamarginimų.
milijonų markių (žiūrėk nus Wilhelmo, kilęs iš Dauglauj Abi dainiuiidiės apdovanotos P-Jė Žiukiūtė skambino pianu, p. užsitraukia |1.00 bausmę.
SOCIALIZMASJR KRlKūDraugijos korespondentai “Mūsų Rytojus” iš 1930 m.
iŠH'biii.i'' balseliais ir tikro malo- Andrikiūtė solo dainavo.
CIONYBC. 1‘rof. V. Jnrguėlo lOe.
kio kaimo, Tauragės apskrities;
pnuino teik", h* t kažin kodėl jus
moteryste, ir ŠEIMY*
Žmonių buvo pilna svetainė.
atvyko j Amerika 1907 motais;
Kr. 50).
NA. Vertė .1. Gerutis.............. 40c.
taip rehii t -p:tsira>|u mūsų pats n- Vaidintojai savo roles gražiai at
prieš Pasaulini Karų gyveno PittsLIMPAMOSIOS LIGOS ir
Lietuvybę palaikyti ir jos burgh, Pa.
imliose.
liko todėl publika patenkinta
kip nuo Ją IMlraugotl? l’arnL MW‘ESTER, Mass. — S»>nai
P-Iė Karsnkiiitė dar j.-funa smui- skirstėsi. Tik išeinant iš salės,
teises pasekmingai apginti
Dr. A. VlleHfa...................... .TOc.
W. FITCHBURG, Mara — Ge Klaipėdos
Buvo kalbama, kad Seselėms Kn- kminkė, !><•» iš šio vakaro pasiro- smarkiai supliekė lietus.
2.
Pavilčifinra
Jeronimu,
kilęs
krašte galima
MOTERYSTRS NESUAR.
DfiMYBE. .L lisaauskls. Sv.
gužės 10 d. .vakare į šių koloni
Iramiorietėms būtinai reikalinga i- <l\ nto galima tikėtis, jei uolini
iš Užpalių miestelio, Ukmergės ap
steigiant
įvairias
draugijas,
Primidja
Kita. P-jos leidinys, Kaime..10c.
ją buvo atvykęs Athol’io lietuvių
hAgyti nuosavą virtą Rytinė vtil-Įprr' t- sieks, kail ateityje sugeskrities; dabartiniu laiku esą gy
kuriant
mokyklas.
Šiais
me

Už |2.60
Gegužės
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įvyksta
kun.
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^•tijose. Vieta numatyta ir iš kai- l ės pasirodyti dar rimtesniais išklebonas kun. P. Jttraitte. Gegu
vena Brooklyn’o, N. Y.
JONO
KMITO
EILES........ 1.»M>
no
J.
Kinto
primicijos.
1
vai.
p.
i i._
ir-iltlymais ir prie didesnės publi
žė* 11 d. rytų parakė pamokslą, tais švietimo , Ministerija
£hų pereita į• darhą.
p.
įvyksta
pagerbimo
vakarienė.
3.
Lukattskas,
Juozas,
sOnus
Jo

išklausė išpažinčių, aplankė ligb- baigia statyti Pagėgiuose
ė^Jlt^tlžės 3 d. Seselės K.irimie kos.
MEILE (Poem). Unrnfiė M.
Gustaitis ................................... Ūk*.
no,
1925
metais
išvykęs
iš
Lie

nius,
atlaikė
šv.
mišias;
aplankė
Ypatingai graliai pasirodė jau
iriatės!paruošė tikrai įvairų ir tu
Važiuoja į Lietuvą
(netoli Tilžės) gimnazijos tuvos j Ctiba, kame išgyveno apie
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
piningą vakarą. Pirmiausia sn nuoliai ir nnži vaikučiai įvairio
ir Steponavičius.
Parakė A. Rueevi«u<!..............40c.
Iš AVatcrbury’io .šiemet labai
braklinta trumpas veikalėlis “Mo- mis dekkmaeijomis, dainomis, o
UŽ visa tai klebonui visi dėko rūmus.
ketverius metus.
ANDERSONO PASAKOS—
4. Perminąs Vadovas, kilęs iš
o« Vardadienis,” kurį suvaidi- ypač gale užtraukdami, ”Viens. daug važiuoja į Lietuvą, Tarp ja. Šioje kolonijoje yr* nemažai
Kailiuose
Rimuose
yra
di

su pkvelkslCUnlM
.........20c.
važiuojančių yra ir LDS. Conn. lietuvių, ap*ileidqrių tikybinėse
Elena Juškaitė, R. Juskevičiu- <lu, trys. ”
delė salė ii* tinkamos patal Viekšnių miestelio ir gyvenęs AJ« KELIONES PO EUROAldon* Navikaitė, P. Balsytė,
Ahelnai imantį ką sesutės Ka apskr. iždininkas Sim. Cibulskis, pareigose.
PA IR AZIJA Varafe Pranalpos dėl kino. Pakuote Pa merikoje 1173 W**Įiington St, «ą
Talatkovičhitė, A. tforūševi- zlai ierietėj sumano surengti, tą kurs važiuoja gegužės^ d. ir ža
P. >..... • /T........2.80
visunmet gerai padąra, Taip ir da prabūti Lietuvoje apie kelią
Aldoną Urmonaite.
gėgiuose kino nėra. TTad mo South Nomroodj Mara.
PETBIUKAB-laIMtt vieno
vaikelio. Vertu S. Raktiuskas 13c.
Vaidinimas gražiai pamargintas šiuo sykiu. Programos rūpestin mėnesius. LDS. 5 kuopa linki
. Ieškomieji arba asmens Žiną akykla,
turėdama
nuosavų
ki

omis: “Lai gyvuoja sveika/’ gas sudarymas, vaikų prirengi- gražios kelionės, laimingai su
ŽAIDIMU VAINIKAS—Sano apartų, o filmas gaudama pie juos prašomi kreiptis į Lietu* vyl»ės
grįžti ir vėl į bendrą darbą stoti.
vakariniams Ir ictfpiMIvos Pasiuntinybę Šiuo adresu :
nfma mt jąihlomlK. Sutaisė M.

BRUUAMS AMER»O$

KAS GIRDĖTI , LIETUVIUI
•
KOLONIJOSE

BĖRA TROBA ĮS6TTI
PIGIŲ KNYGŲ

LIETUVIAMS

PRANEŠIMAS

“MOTINOS KENAI"
PASEMTI

IEŠKOMI:

i “M 0 TINUS
I ■ * VARO

ATLANKĖ SU PAGALBA

ŠVEDŲ
1C AMERIKOS LINIJOS
Dideliu Modemiški Motorlaiviai
V Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp
NEVHORKO-KLAIPĖDOS
(t&cr ^O'.ffi£Jub--urxĮAį^ dizle-diją)

SPECIALUS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Vis»ra Išplaukia nu t« rhilviu “GRIPSIIOLM”

GEGUŽĖS 29 d. Ekskursija A. Liet. Tani. Federacijos
BIRŽELIO 27, 1-nia ”Jaunuolių Ekskursiją,” rengia
A. L Ekonom. Centras. *
LIEPOS 23 d. Specialu Lietuvių Ekskursija.
BUGPIŪČIO 19 d. A. Liet. Ekouum. Centro Ekskursiją
I’kitiNiihj informaciją ir Inivakurrlą krelpkltvs j smo laivukorėm agenią, ar bet kuria švedą Amerikos Linija raštine.

SWE1)ISH ATvIERICAN LINE
10 State Sr., Boston. Mus*.: 21 Stato St.. New York, N. Y.
ĮSI N, Mielu-nn Avė., Chiiiigo. Iii.

I DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI .
. JONO XV. BL. PAAALPINES tV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
'
VALDYBOS ADRESAI
DR-JOS VALDYBA
kas — M. globa
,M Mt. Ida Rd., Dorehester, Mnss.
Telephone Coltimbia 5431
Flminlnkas — J. .Petrausko*
4 Ttoomas Park. So. Boston, Mas*.
ĮtaAtininkas — J. Gllneckts
TImvru I’ark, So. Boston, Mass.
BattlnlnknS — M. Selkls
» X Nlnth St, So. Boston, Mn»s.
as«— A. NaudSIOnns
K Broiidtvny, So. Boston, Mnss.
J. Zaikis
W8»field St, So. Boston, Mas*.
* miko susirinkimus kas trečių
•kUenl klekvleno mėnesio. 2 rot
pietą, parapijos ralėj, 492 D. Tth
So. Boston, Mara

Pirmininkas — J. Grublnska*
24 LTescott St., Keadville, Mass.
Vicc-Pirinininkit* — J. Markclloni,,
140 Bowen St, So. Boston, Mas*.
l’rot. BnStininkus — V. Paplauskas,
116 Bowen St, So. Boston, Mušt.
Fin. Raštininkui — M. Saiki*
25G E. Nlnth St, So. Boston, Mus.
ll.iliLukas —• V. Balutis,
30& ilercer St, So. Boston, Mara
Tat So. Boston 0G47AV,
Moršnlka — J. Zslkls.
7 'iVtnfield St, Šo. Boaton, Mara
Draugija taiko susirinkimas kna antrų
ucdėidieni kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj. 41)2 EI Sesenth St, South
Boston. Mus.

ruvos DUKTERĮ DRJOS
ŠVENTO PETRO IR POVILO
OLOBA MOTINOS iVC.
DR-JOS VALDYBA
VALDYBA
vtrminhjiUtt — Jonan L. retranalm*,
kM■*- Tekle ASmetiakiene
21 Tifhmra Bark. So. Bteton, Mas*

G Btreet, So. Boaton, Mni*. .
Tel. 8. Boelott 230S-M.
ttmmthk* ■— Elena Mikulskienė.
HL *th 8U So. Boston, Mara
Itaft. — Ehbleta AukMiknlnlntū
G St, So. Boston, Slass.
Tat So. Boston
Malt.
MatJon* Markoaiutl
G St. So. Boston, Mara.
ra — cm* stnniuiinte
W4j< <kh SU S<>. Boston, Mnss.
r* — (iii* Mlžglnllenė
ColMRbltt Rd., Ko. Bflšton, Mns«.
Oleraja
E« JaniiMnlcnė
Oltimhla RA, So. Boston, Mosi
tavo misirinkimmt laiko kas
Mtrų mnrainkų kiekvieno mėnesio,
trim vai. vakare, pcd)s|lnytmėj
tolioj*
VkMlM
.MkaTstN

Vlco-Plrmitilnkas—Jna*** Jackevičius,
• 02
Ave„ Porclmter, Mara
I’tnt. Jin.4iįninkąs — A. Nevieni,
045 E. BroKhvay, So. Boston, Mara
M1», RnStlnlnkn* -* Juoraa GrntevIJIne,
27 Tampa Št„ Matmimn, Mara
lėlininką* —• vinto* Kalimas,
67 G Street, South Boston, Mara
TvHrk'lar’s — T'oįrra <Wetinis,
14 Vinimi sp., South Boston, Mara
ProucIJo*! nuMrlnkinvil būna kna pirm*
* nciKMI<m| kiekvieno mėtioslo 2 vai
po pietą, Varnptios eniai, 492 NgM
Serenlh St, Ko. Boaton, Mara

Profesionalai biznieriai, iinunooln*
kiL knrlo KfcuIlUn?! •’li.irftintotc/* ilkva-H :4::tV h4ą
5< 4 g'ti«inkii«« ‘ĮhtHonlnkr/'

veltui iš švietimo Ministeri
Grigonis ...........
.5O<‘.
LHhuaaiaa Legatton,
jos, galėtų suruošti ir viešų
j Nesenai lietuvis bueeris savo
2e22 — Idthltreet,
M6 B’w*y, So. Boctoo, Mara
seansų; tuo labiau susiartinautomobilium užmušė lietuvę mer
WMhIn«ttSn, D. C.
J
gaitę, o kitą sužeidė.
tij su krašto gyventojais ir
Griaunant protostonn bažnyčią,
dar gautų lėšų, šelpimui ne
užmušta vienas lietuvių vaikas ir
turtingi} mokyklos mokinių MBSįl VAIZBININKAI INTERESUOJASI MERKUS
vienas jaunuolis italas.
kurių mūsų mokykloje ne
Nesenai vėl automobilis užmušė'
EKONOMIKA
trūksta ir kuriuos prisieina
lietuvių 5 metų vaiką.
ne tik knygomis, rašomųja
Darbai
t
medžiaga, rūbais, bet ir gry . K patikimų šaltinių sužinojome,
Su darbais vis prastai. Ir ” bo
kaip galvoj* Amerikos stambūs
nais pinigais sušelpti. Nuo kad Amerikos lietuvių Vaizbų Bu biznieriai apie susidariusių sunkių
seliams” mažina algas — vieton
savaitinių mokesčių bemoka tik
savas kino aparatas mokyk tų Sąjunga’ pagaliau pradėjo la ekonominę pųdėtj: ar jis rūpinasi
nž darbo valandas, šiaip jau dar PIUS BUKAMAITO, Cmurd Li- lai būtų didelis pUusas ne tik biau interesuotis, kas dedasi Ame h t‘darbių klausimu ir kaip jie apie
bininkai dirba 4 dienas į savaitę nijoa žtabo naryz, vadovaus di
rikoje, kaip ilgai dar tęsis ekono
lėšų atžvilgiu ,bet ir kultūri minis krisi* ir nedarbas, kuris tai “rūpinasi”; ar jie vien tik apo 7 valandas. Tik tiek dabar džiulei lietuvių ekakunijai laivu
pie savo biznius galvoją, ar tų ima
smagiau, kad jau šilta.
AąuiUnia, kurie išplauks M Mew niu, moksliniu ir pedagogi taip sunkiai užgavo ir lietuvius at plačiau, rišdamr su viso krašto pa
eivius.
P. J. York’o, birželio 17 d.
niu.
dėtimi, ir kokia iš tikrųjų yra da
Taigi aš, Pagėgių gimna Šiais metais balandžio 28-29-30 bartinė Amerikos ekonominė pa
dienomis Atlantic City, N. J. įvy
zijos direktorius, išdrįstu ko metinis 19-asis S eilės, Nacio- dėtis, stambiųjų komersantų aki
ŠVEDŲ AMERIKOS UNU1 ATIDARĖ NMJJį kreiptis į Jus, lietuviai ame nalių Prekybos Rūmų (Chamber mis žiūrint.
Geistina, kad Ekonominio Cent
rikiečiai, prašydamas paau of Commerce of the United ro nariai stengtųsi dalyvauti ir ki
SKYRIŲ-KUIPĖDOJ
koti besikuriančiai' mūsų States) atstovų suvažiavimas.
tose konvencijose (darbo unijų,
f tų suvažiavimą nuvyko dele
finansinių
ir kitų), kaip Šiais me
gimnazijai
kino
aęartų.
Da

KLAIPĖDA, balandžio 1 d. — land” Khiptda, Skyriaus vedėjas
gatai nuo Amerikos Lietuvių
tai*,taip
ir ateityje: ta* duotų
Virš minėta linija atidarė savo p. Pranas Saborski*
bar kada visur ^paprastieji yaixlxw Butų Sąjungą* pirmų py
galimybės
mūsų
vaizbininkų orga
ofieiališką skyrių Lietuvoj, adre
Tarp Klaipėdos ir Kalmaro, kino aparatai yra'keičiami iį savo gyvenime: K Philadelphia,
nizacijai savyatoviai susivokti,
su: švedų Amerikos Linija, Lie Švedijos nuolatinį ir tiesioginį su
Pa. Vaizbos Buto: p. J. V. Gri
kas dedasi aplink mus krašto eko
pojos g-vS 35, Klaipėda, Lithua- sisiekimą palaiko Švedų salioninis garsiniais aparatais, tai, ma
ebia, adr. M. M. šlikas; M Baltinominiame gyvenime.* .
nia. Telegrama adresas: “Hem- laivas S. & Borgholm. Iš Got- no manymu,, kad ir neblogų
more, Md. Vaizbos ButO:,Adv Nahenburgo išplaukia dideli trans negarsinj aparatų galima dąs Rastenis ir Dr. Butais, Ek.
Amerikai Lietuvių
atlantiniai Švedų Amerikos Lini prieinamai gauti.
Rkraomiaii Gratraa >
Centro nurys? iŠ Neuark, N. J.
Nelaimės

jos motorlaiviai kuriais plaukia*
ma į Amerikos Jungtines Valntij jas. Kelionės laiką* 8 dienos per
1 Atlantiką.
Prie virš minėto skyriaus yra
dar antra įstaiga Lietuvoj, repre
zentuojanti virį minėtų linijų, ad

PAGRAŽINKITE NAMį
IR KAMBARIUS

Goriausiu pentu. Sies pgnlttortftme
gerą pentą Ir poplorą pigiau negu
kitur. Be to, mes pratiname namu*
4S vidaus Ir lauko. Grindi* atnauji
name.

17S SlUlburry St, IVorcester, Mra
Dlal 4—7218

resu: Išoivyljčs Biuras
kimaa” Laisvės AUj* 11* Kau
nas, Lithuani*.
.
VI. f. JteMcra, /

a——raųeinttf»e»»ttųt

švedų Amerikos Linijom
Liet Skyriau* vedėjas

CHESNAS ABUHUKA

CHARRON’S į
į

PlANAI-RADtOB

]

ŠALDYTUVAI

!

90 HUM1ULL RTBSBT

'

1U.4JMM
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Įdėmi knyga
pra
bolševikus.” Parašų kum F. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką
parašų. Galim jų gauti pra auto
rių ui 3 litus ra pentaaittaiu Į Ametikų. KrripHm odheoųt Kau
nas, Kas. M Bogota, BtaMta* Xta
tara. Knyga Romiai parašyta. ►

Tikiuosi, kad mūsų padėtį
kovoje su vokiSkumu supra
sit ir Klaipėdos krašto lietų*
vinimo darbe mums pagclbesit.

L. Toma*
SVARIU

TOMNUIMS

I

Vaizbos Buto: p. A. S. Trečiokas,
Ek. Centro nary*.
Parrykę delegatai be abeju paNetigailčk vandens ir mki.
sMalyk savo įspūdžiais su kitam
lo. Ta tauta kultūringam^
vaizbihinkik per spaudą ir pada
dmcpias
rys pran'dilmus Vaizbos Butų na* kuri sunaudoja
muilo.
riam* Bus įdomu patirti, ką ir
'■"■'u

"

■
■

■■■

-

•■•.

taftai Laiva Pataraariaaa
Įtatfl
JUU**UJKw

ALWT»iT.Tjy
Maldos atidarant <tr užda
rant mėnratoityt tretininkų
susirinkimus atspausdintos
atskirai. Viena knygelė tik
5c. Reikalaukite,

**nAwiqmr<A#n
MA l*way. ta tara Mara

4

*w»u*i**mjw*u*iw

NBMYORK

IŠvaŽlraM reguliariai kas ravaitf. Taipgi remūhiHai
MptatkiMai mra gramtarigi* ramkarmuis hirnia:

wr. Lora, MiLWAtnqa n

oltolaitd

TteatogMat griiMliala raiMilaMd ra Lietuva, IW

t

•w

pxftwt»tritxa

MM, ttfUfc it t, IMI
111 IRMIu>iwm■!11

GERIAUSIA KOTU

M***—*—*——III Iltiy upiniĮ

vietines žinios
11 '/i
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LIETUVIŲ DARBIN1SKŲ SĄJUNGOS N. A. APSKRITIES

'

SV ROKO PARAPIJOS
METINE

SMULKIOS žmUTU

Brtrts IteedM ir Juokui Kariukonfo (Peter and Joe) perkėlė sa
vo kirpyklą—Mkutyklų į naujo, -/
vieų-ĮŠŽ W» BrMw> &>. Bos
ton.
Kirpyklos abu aąyininkai pra
neša savo maloniems seniems. ir
naujiems kostumeriams, kad imujoje vietoje veikia ir naujos kai*
noH—n'iiušiol skutama ir kerpama
pigiau, negu anksčiau,

Praėjusį sekmadienį Lietuvos
dukterų draugija minėjo savo ine*
tinę šventę, 9j30 vai. rytų drau
gija gražiai amnUuotai dalyva
vo mišiose, kurtas laikė ir pa
mokslų imsakė kun, K. UrUnaviAnt rudu nį suėhia 30 met ų nuo sius. Mišių metu narės ėjo prh
konsekracijos į vyskupus J. B. Komunijos.
Vakare turėjo programų. Buvo
Kardinolo O’CannelHo. Jis sųvo
kunigų konferencijoje, pereitų pmnkviestos Nmrnroodra Hodaltaantradienį, prašė ypatingai paai«- t<?s, kurios suvaidino dvi linksmas
melsti toje jam bragioje jubilie komedijas “Teta iš Kalifornijos“
jaus dienoje. Tų patį atkartojo ir- i»* “Namuose nė vieno vyro,“ Vai
dinimų visų laikų lydėjo publikos
dioee^ijfti organe.
ganius juokas. Na, bet ir vertėjo
Vaikų pirmos komunijos panto* juoktis, nes vaidintojos taip gerai
kos bus per visų tantitę tuoj pot savo roles vaidino, ir beveik vtaai
mokyklos. Penktadieni jų pirma. sklandžiai, kad jos’tlkral užsitar
išpažintis. šeštadienį ju šv. Ko navo visuotinio pritarimo^
Vakarų vedė p. Ašmcnskienė;
munija ir įrašiaėjimas į brolijas.
Ir iŠ sužlugusiųjų kas nėra įsirašęt įžanginę kalbų pasakė kleb. kun.
į škaplierius, rožančiaus brolijas, F. Vinnauskis. Prieš vaidinimo
paskutinį veiksmų kalbėjo kun. K.
galės tuomet įsirašyti.
tu-bonavičius.
Pertraukų metu solo dainavo
šeštinių vakare po pamaldų,
kaip buvo skelbta, įvyko parapi p, p. V. Adomavičiūtė ir A. Kasjos veikimų komisijos ir padėjėjų paraitė,
Smuikų ir pianu pagrojo broliai
susirinkimas. Sužinota, kad me
todistai užėmė visai vasarai Janušonial (iš South Boston).
UlWiMMOJl VISUOMET®:-A'akaras praėjo gražioje nuotai
Munchbnek’s parkų. Nutarta tik
koje.
Gale
vaidintojo#
ir
publika
vienų dideli parapijai išvažiavi
Nuoširdžiai kvieemujė vhUs, kaip jaunus taip senus, didelius ir mažus, gausiai
mų šiemet tvrengti parinktoje kartu sugiedojo tautos himnų.
dalyvauti pirmoje šiil metu C1ĘGUŽINEJE, kur galėsite linksmai laikų praleisti ir
Atsilankiusieji gėrėjosi Norkur vietoje. Cpas geras. Mano
wood*o
Sodalivčių
organizuotu

ma, kad Vyčiai paruoš atletiškų
tyru oru pakvėpuoti gražiaitio pušynėly, pažaisti, pasišokti, gražiu dainelių pasi
mu, darbštumu, sugebėjimu. Va
programų.
klausyti ir gabių sportininkų pasižiūrėti, nes bus visokių žaislų, lenktynių, virves
lio joms už tai.
traukimas vyrų su vaikinais, moterų su merginomis. Programa bus įvairi, gal dar
Soda liečiu pirmininkė su savo
tokios niekad nebuvo. Dainuos šv. Roko parapijos choras iš Moirtello, Mass. vado
gvronus padėjėjomis tvarko ge
vaujant vargonininkui P. Šokui, šv. Cicilijos choras iš Norvvood, Mass., vadovau
gužės mėnesio Marijus Galiui pro.
SUttllTI 4 ŽMONI*
e* sijų kuri bus 24 d. š. m. 2 vai.
jant vai^onininkui p. P. Staseviciui, N. P. P. Šv. parapi jos choras iš Cainbridge,
Gegužės 16 d. prie K St. susidū
po pietų. Ji bus viena iš gražiau rė automobiliai ir sužeisti 4 žmo
Mass., vadovaujant varg. M. Karbauskui, J r.-ir kiti. Tikimės, kad bus ir solistų ir
sių ir kaipo smūgis Ispanijon nės.
solisčių,
Todėl visi, kuriems tik aplinkybės leis, dalyvaukite šioj Gegužinėj.
priešreligiškam vandalizmui. Jų
p. Urbonas nu filmuos.
įžangos į šokių salę iki 8 vai. vakaro nebus. Galėsite šokti už įžangų į parkų kiek
•UGRIUVO NAMAS XB
tik
norėsite.
Nuo 8 vaL vak. iki vėlumos bus “jitney” šokiai. Dienų ir vakare gros
SUŽBIDt S ŽMONIS
Tėviškas tėvas yra vienas .S(K
Brocktono įžymiausias orkestras. Įžanga į pa^kų nebrangi tik 25 centai.
1452 Waxhington St,, South
Bostmfo lit'ta vi.s4< kiMit
”
z
Sijd
f
.gcgtižfc
16
«L
naktį
griuvo
Jis yra našlys-. Jo dukterei einant
* K
Širdinffid kviečia KOMITETAS
namas
ir
sužeidė
3
žmonės,
ėjusius
prie pirmų Sakramentų, jis pats
tų dienų priėmė šv. Komunijų ir gatve. Vienas iš jų visiškai sun
fiu dukrele praleido visa dienų. kiui sužeistas.
Tik luaipntuii, švieti taute ga
Namas buvo tik 50 metų senu
Misijos buvo labai pasekmių- t ie su įgaliojimjįds turėjo per 20,mo.
gos
;
visas
dienas
buvo
pilna
žmo

li
laimšti pasaulio tautų lenkty
(XX) halsų, kas ir sudarė kvorumų.
Belieka tik dvi savaitės velyki
nių,
o
užbaigimo
metu
dar
dau

nio laiko. Katalikai turėtų apsi
Suvažiavimų vedė advok. Cuiiys. niavime.
giau buvo.
žiūrėti kad tos dvi savaiti nepra
FRASAUNO 8 DONOMS
F. Vtrakas laišku iš Lietuvos pra
POTOGRAFAI
1 Žmonės misijomis buvo labai
bėgtų jiems neatlikus geros Vely
25 STUDENTUS
nešė, kad Lietuvoje bendroves rei
| Traukiame paveikaus grupių
kinės išpažinties.
Bostono universiteto vadovybė patenkinti ir jie dėkingi ir misiir pavienių.
kalai
gerėja
;
su
U(?tipw
vyriau

už nesilaikymų tvarkos nubaudė jonieriui, ir klebonui, už tokių
S o n u* pa veiksit m iitimujinamo.
sybe
susitarta
atmokėti
skolų
Lie

Tėvas Jakaitis darbuosis kole 25 studentus, prašalindama juos gražių misijų survngmų.
Tėvyn&s likimas, jos laimėjimai Ir ne
Bv to, turime pardavimui visokių
j
Rep. tuvos bankui Icng^omU’ sųlygo- laimės, Jos sielvartai ir bėdos Jums vi 5
rėmų.
gijos reikalui ir gelbės kun. Vir- iš universiteto trims dienoms.
t
siems, be aliejcjlmo, rupi. Jums taip i
mis.
'
tnauskiui gegužės 22, 23, 24, 29,
875 Cambridge Street
pat rupi, kati Tėvynėje taurautų Ir
i
30 ir 31 d. d.
Naujais direktoriais išrinkta J- klestėtų leistumas Ir lalsvd. Jus taip | CAMBRIDGR, MA8S.
pat niekinat priespaudos nevalių Ir ne
SUGRĮŽO . . .
TeL Uulv. 0438
J. Romanas, J. Ctinys, t). Siuurie- ribotų sauvaliavimą su švenčiausiomis =
Gegužės 16 d. sugrįžo p. p. O,
Įmonių teisėmis Ir laisve. — Jus norite,
Serga Kazys Čepulis. Joana Laurienė ir F. Zalctskienė iš ke
nė, A. Vaisiauskas, V. širka ir J. kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ata
riu atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koka
Peštienė, Aleksandra Milkan t le
lionės nutomobilium po Amerikos
Petrauskas,
jis tikrumo) yra. — Altais visais atne, -Jieva šliužienė ir Jonas Ru
žymesniąsias vietas.
Rep. ivggiais Jums labai yra pravartu B
binas.
siraSytl
Paryžiun, geg. 16 d. — Be
“Darbininkai,“
f •
l’HOTOdKAl’lUS
Rep.
veik oficialios žinios prane
8UARMTAV0 MUNŽAInes
“DARBININKAS” yra tlkrhuialna
NlftNKUS
ša, kad Bostpn’o inayor’as
Šių dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis. i
“DARBININKAS" ugdo tlesoa ir
Gegužės 17 d. 'naktį policija pa James J. Curley Prancūzi
atidarė naujų Ktinlljų
Prisiekę Advokates
Crof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redague laisvės meilę.
I lf0RW00D PHOTO 8TUDI0
dare kratų 431 B- 6th St., $outh jos vyriausybės bus apdova James
“DARBININKAS* moko neapkęsti
literatūros, ,tetariu, visuomenė
681 Waihington St.
Ir akademiškojo gyvenimo iliustruota* priespaudos etnurto ir niekinti dldvab I
'Boston'e ir suareštavo kelis “mei
dų veidmainyste.
notas
aukščiausiu
ordenu.
(
mėnesinis
inrnalaa
yra
(lidUawlaa,
f
Santara
BIdg., Room 5-6
strus,“ tarp kurių yra ir pora
“DARBININKAS” tiesi* tolų Tėvy |
rlmčlaueias, J<k>miatab« Ir kiekvienam
Norwood,
Mass.
Šiuo laiku J. J. Curley prMllavlnuPdaM imogul tliikaiataiialta nei i šviesesni rytojų.
Veda visokias provas. Daro vi* lietuvių: Povilas Burba ir Walter
TC1.-O242
“DARBININKUI” visur Ir vlaadoa |
lietuvių žurnalas. Įtarti visljaskuMkl
aus legalius dokumentui.
luacy (Trečiokas).
lankosi Laisvosios Airijos te uŽslMkytl “židinį”
I Darau visokios rilšies paveikslus
rupi darbo įmonių reikalai.
“DARBININKAS” trtrl laba) įdomias |
nebrangiai
“tldlnlo” kaina Lietuvoje: met
1.
šis namas priklausąs Jonui rūstybėje, kur jis buvo labai
81718t. (kampas Broadiray)
savo
“
RADIO
ŠYPSENAS.
”
PUMU. 20 ILS Amerikoje a^etaaaa HOtt
I
ANTRA ŽTUDIJA
Starkevičiui, kuriam policija įt«i«
“
DARBININKAS
”
yra
darbo
tao$2.50.
| -153 Brotuhvay, S(X Boston. Mass.
širdingai priimtas. Prancū pomnečiul
Adr. : “ikllaya.” Kaime, Latevta AL nlų Ir Inteligentų IsikraStia.
kė įsakymų ateiti pis komisionieTek S. Ib>». 202IMV.
“DARBININKĄ” redaguoja profeso Į
Telefonas: Šou Botaon 8788
zijoj#.
Amerikos
33-jij
mayrių Jenney.
riui I’R. DOVYDAITIS.
Namų; Talbot 2474
StoMliite kad ttfirs|y<iMDA»BZ¥/J?Per kratų rastas visas munšaino or’ų vardu pasakys kaliai.
KĄ* pntyr ir Uraii/Mt« H Mvo
, varymo bravaras, 11 taškų degti
sZma Lietuvoje,
Iš Prancūzijos Curley va
Amerikoje “Darbininkai” Iraltsoja
nes, 1000 galionų brogoa ir įvai
»14!0, 0 Lietuvoj tik 00 amerikonukų
žiuos i Italijų, kur, kaip gir
(AfCice Telcpltonę Ueivcrslijr 103t
riausių įrankių spiritui varyti.
lies. Tel. Kuhersuy IŪ37
NAUJAS RIZMHJHUB
““DARBININKO” adrMat.* Lltha^
Policija šį namų jau senai sekė, dėti, jį laukia ir didels alkio-*
018 RAST BR0ADWAY
nla, Kaunas, NcprikluusomyMs alkčtl
kaip Įtartinų, nca dažnai pastebė vanojimas.
South Boetan, Mass.
davo ateinant moteris tuščimnta, o
Vnderteker A Rmbalmer
BMUHA-ttANAS
Tel. 8.11.1®
BROOKLYNO m APTUNKĄS
j jimms otiAiuimuH m
Lekcijoj duodamaa privaliai kaip įeinant — jau. nebe tuščiomis, bet LUT, PRRKYBOS BKNDROVSS
BĄl^ASirOUMAB
Jo krautuvėje galima gauti
maDems taip Ir agamtitatotei wUg
kai kų paslėpus nešant.
nuvažiavimas įvyko gegužes 16 d.
pagmbm atlieku gerai Ir pigini.
sr«nma llttalkiot XtawrtattMrįjh|h
“
iee-crejim,
“
brfiiko
ir
kito

Žiucmi
pranešama,
kad
Jurgis
’ Policija kratos daryti atėjo ei 4 vai. p. R. parapijos svetainėje.
Kiti du vlmiutln visur. VŪnikiui auramokoe altelaafllte Itatavių
kių valgomų dulktų. Ateikite
t<»int>biiitis. v*lotn atdara dieni; ir
Tumasonis yra įgaliotas rinkti
viliai persirengus, todėl policinin Dalyvavo apie 100 svrininkų, kuuaktj. rftmie&'inms netaikomu eks
ir persitikrinkite.
“Darbininko“ prenumeratas, pa
kus įsilėkto, kaip koatumerius. Bot
tra mokėtini,
Tai. Oolttmbh 0176
garsinimus ir spaudos darbus. Jo
883 Cambridga Street
nauji “kostumeriai“ yięton užsa
adresatu
į
RAST (UMWm MAMA
kymų, padavė, raštų, kuriuo įsakoVMI******^^
J. TUMA80NIS,
mg leisti padaryti kratų,
1356 B. 91
Brooklyn, N. Y.
Taigi, lietuviai munšainininka

Knn. K. Urbonavičius šeštadie
nį ir sekmadienį padėjo kun. Virmmisknu Imžnythllame darbe. Da*
lygavo Lietuvos Dukterų parėti*
gimė.
»
» ' o

RFRII7INF
įvyks

GEGUZES-MAY 30d., 1931
ROMUVOS PARKE
MONTELLO, MASS.

PARKAS BUS ATDARAS 10-TĄ VAL. RYTE

įLUZECKAS&SUBVILAS

j

BROLIAI IMI

PRANCŪZAI APDOVANOS
J. M. CURLEY

JUOZAS B. SAUJOS

K. IIDLAUSKAŠ

ADAM OWIRKA& SUN

MUZIKOS MOKYKLA

NAMŲ SAVININKAMS!

M«ll»voj« (tanu* » tatrita ir ri*
‘tatia tta*i«rw>ju kamlMum HMitinu lutas Ir atnMtĮta* ėrlMIa
Derbi atllrint tatai ir tataib tata
[kiti, i’etatajkit*. tatritiMMk

mitale k nitai

t.

H*:

/Ajutnue

Tel. Vfllverrity 1T»«
■r

■j*k

turės progų apie mo biznį pasipa
su ko t teismo, kur jiema ruuštamaa
tinkamas sprendimas.
pttMM Jo vwH.Dwk M

MMŪiM tNMvam#
CktelMrHt*. — Efekmadlcnf, ge
gužės IT d., S#0 va|. p, p. uteilm gė misijos, kurias vedė Tėvas, mlhljonkriuM kun. J. J Jakaitis, 1'
1 a

PERMINĖKI WAVE

‘ Keikiiiuu.lninns
iww porniiuient
oš Medį

I0»
iATftPfMt
CMfCHMMY

1

h HTlitlUr
nmtTY
anomj
• c* rA*mi -

KUiOIENR
VroiK
(’or. L Ir’mii St.
M. ltad<m4 Mims.
M,K B, 21WM.

SavinInknB Lietuvon v«lluoj«. Kreta
kltči greitai. 301 Ewtt Flftb St., South
Ikidon, Mm (tarp G Ir II gatvių),
tamaš Irime Šeimynoms po 4 kemlmrlise šeiinyiiiti. Remtas J mčiMMj note
♦00.00 Kalnit namo $4500.
(G.-96)

Tel, Uo. Bitam Otat

ummaDunmu

DR. M. V. GASPE
'KABPARĄVIOnm
5111. Broadway, 8o. Rotao*
O/ta Valsmtm;
Niyo ♦ itftt ryte ir nta 1 d» iki
S Ir nuo 6 Iki 8 vėl. vtaere. Ofleubtata vakarais Ir
oetrtldlenlals, taipgi ceredoMlsnus
18-toe diena uidary tas.

Taipgi nuima ir X-mf
Liettfris DaatiatM

l.s«

URS. A. GALVARISKI
(GAL1NAUSKAB)

<14 Broadway, 80. Boston
Ofisu atdaras noo 10 Iki 13 vtL
ryto, nuo 1 :80 iki 6:80 po otetir
ouo 0 Iki 0 yakara, kvėpto drtta
pagal susitarimo

Tol. University 9466

DR. SUSAN 6L0DIENE!
(GURRY)
Lietuvi Dantiste
Valaudt*: 9*-6 ir 7—9

(Central Skvire)
CAMBRIDGE, MAU.

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS
driei peaydymo visokių
kraujo, nervų ir chroute*
kų Ilgų. Kurie kenčiate
nuo reumatinuo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arta’
gileliu kokių kūno Ilgų, turttusrtt kreiptis tuojMM,
Atminkit, pMitetravimite

Dr.Cral(,32ZES“£.
tstentai: Antradieniais, ketvirta
dtenlals Ir Mttadlenlata 10-18 rta

G. C, STUKAS

“ŽIDINYS”

"BLUE COH"

SERUS NAMAS
PARSIDUODA

tai
Tet. So. IJosloii 21MM)

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
2Ū1 W. Broadway, »o. Boston
Ofiso viiI:hh!o» nuo |) Iki 13, nuo
1:30—G Ir nuo <1130—1) vakare.
Seredoinfe nuo 0—12 vai. diena.
Snbatomis nuo P Iki ft vai vaknn*.
Nedėliomis nut> 3 Iki 12 vai, dienų
(nagai suturtj)

tet. s. B. ana

DR. J. LANDŽIUS
(8W»0'ir)
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

Ofiso valandos:
2—4 po pietų; 7—8:30 vakare

■W»MMi|iii i jTiiJ.1 lįįii Įiijįiiiji|ijĮliĮ>MiiĮliWMM|M»i"li M

NAMA8 PAIMTAS UŽ MORTGICIŲPARDAVIMŲI •
Mnpnulla A\v.( eatnbridne, Mass. ar
tl IntHtut Sų. g jų šeimynų namas, 5-0
kambarių. trijų motų senumo, visi lįtrt
žyniai. Nuosaikus pariniymtw visuomet
Ims priimtai Lengvos sųlygos, Nėra
blokelių. P. P. FOI.EV. 10 Loowd
; Aw, miibrtfmv T«i, i’nln 2M5AV.

(&»)

PATARNAVIMAB DIRN4
IRNAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
anABtumniū
JUTAULMtKHtaA*
877 ir 4«' 0mMA|«
uT1m£W| JMUUHk
Trieptaae Vhheriiir M6t*W»

TaLtatrteeMta

JOHN REPSNIS, M. R.
(RBMT8)
Oftso Verttatai 1-4 ir **•
m Mm A*K arti OMbtral H

,

*
DABBIKIKKAS

B

Antradienis, gtgtiifr 19 d., 1931

IS DIDŽIO JO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
Per pusryčius kalbėjo: 1) kle
vai, atlaidi! — gegužes 24 d,
VITKUS NUBAUSTAS IKI['40< 'boras
rengiasi prie MiŠparij gie bonas, pažymėdamas bfiti ištver
dojimo ir “Magnifikat”—-Moząrt. mingais sau pasižadėjimams, 2)
vice-pirm. P. Baltuškaitė, 3) sekr.
CborM vaŽinoi
-15 M. KALĖJIMO
— A. ObeleviMūt?, 4) Kasinio.—

MERGINI! GRAŽŪS
DARBAI

pagijo ir perkeltas kalėjiman lau- ’
kia teismo. Kaltinamas žmogžu
dy st P įe.
Radio

4.

Teleptwne . «TAGG 2-0708

DR, BUDIS K. VENCIUS

VALANDOS:
Nao 9—12 H ryto, 2—8 rak.

499 GRAMD ffiBBT
Mūsų choras yra užkviesti da
DANTISTAS
K. Kundrotas, 5) Trnstistas — J.
(kaupo* Uaton Ara.)
ROCItESTER, X Y- — Jaunų Radio komisija rūpinasi naują
X—RAY
lyvauti “Lietuvių dienoj,” birže-,
BROOKLYM,
M. Y.
stoti
gauti.
Žmonės
didžiausiu
Lapinskas,
6)
Ir.
Staniulytč,
7)
Namų
rcltfoa**:
MichiganS
—
4273
Š'o laikraščio skaitytojams jau liti 21 d, Brooklyn, N, Y. ir pasi
mergaičių gražus būrys susiorga
-----------------—
------------—
Ė<1, Losnevičin.
yra žinoma, kad neivyorkiętis Pr, žadėjo dalyvauti
nizavo pereitų metų spalių mėne susidomėjimu laukia tolimesnių
Vaizbos Butų kongresą Atlantic
Visi kalbėtojai, vaikeliai dėko sį ir nuo pradžiai savo gyvavimo lietuviškų programų.
Vitkus w. m. sausio men. 24 d,
JnbUUjus
jo mamytėms už skanius pusry yra tiek daug pasidarbavusios,
(
’ity, N. J.
Jmkvo patiekęs atsakomybėn už
Atvyko iš Lietuvoa
Šiemet suėjo 20 metų, kai cho čius ir jų gerumą; dėkojo klebo
Brooklyno Vaizbos Butas su
nužudymą savo žmonos, .fam bū
kad iš tikrųjų yra pagirtina.
ras gyvuoja; rengiasi tą jubiliejų nui už iškilmių suruošimą.
Gegužės H d. laivu S. S. Ame kvies ateityje apylinkės profesi- f»t»gii?ės 24 (i. Atsimainymo parapi
ro taikoma pirmo laipsnio žmogGegužės 3 <1. buvo iškilminga
jos Šiol,
rengiu ••Lawn Purly,”
paminėti Laukiame,
Ed. Lesnevičia pareiškė savo diena. Rytą per mišias skaitlin rika iš Lietuvos atvyko panelė Jonaitis lesti šį pasitarimą.
Žudysles apkaltinimas. Tačiau*
parapijos daržo Mntą»ctlie, Prasidės 1
C’horas yra susiorganizavęs po draugams ir draugėms pagarbos
Jadvyga
Zabryimitė,
paskutiniu
vai. p. p.
Bylų nagrinėjant General Sessions
gas būrys mergaičių buvo priim'globa fiv. Cecilijos 1910 m. birže už gražų šios dienos elgesį. Die.laiku dirbusi Klaipėdos krašto,
teismo, Neu’ Yorke, teisėjas AHen
’tas i Sodaliečių Draugiją. Buvo
Geguži^ 24 d. AprelSklmo Pah ftvė,
lio 12 d. Dar yra keli choristai, ye duok, kad vaikelių ‘‘Angelo
Sako, ten žmonės ne tik miestuo
r-«rupljo.s rhoniH rengia tlhlelj niiirguTięrad'o ganėtinų prirodymų pa
tai neišpasakytas gražus reginys,
mynijĮ vakarą rarapljos lalėjo. Stalo
užsilikę nuo to laiko; pirmasis Sargo” dr. kuo sparčiausia aug
laikyti pirmo laipsnio žmogžudys
matant visas mergaites baltai pa se, bot ir kaimuose labai nusista
nių •‘Ko.vgnoSys" arbn “Kitaip Pmnmpirmininkas, nors senas, bet dar eli ir kad kiekviena^ tėvas ir mo
tę
prieš
Lietuvą.
Valstybinėse
įs

f.his IZ*mf«.“
tės kaltinimą. Tas reiškė, kad Vit
sipuošusias ir bažnyčią išpuoštą
gieda kiekvieną sekmadienį baž tina būtų šia organizacija susi
taigose nebėra senovinės vokiškos
kus ištrūksta iš elektros kėdes
Gegužes 24 d. Karalienė Angelų pnr,
naujais
dalykais
—
povių
mergai

.
» rūpinę ir savo vaikelius į ją siųs
V ESTFIELD, Mass.- Gegužes .dairas rengia koncortą-^vaUUnliną,
drausmės ir tvarkos. Valdininkai
Vitkaus advokato Al. J. Vonoiaus nyčioje.
čių
darbuotės
dėka.
Choras vis tobulėja, šiemet ėjo tu.
“pasipūtę” ypač prieš no inteli 2 d. šv. Kazimiero draugija turė Bus Tninsflgumtkm sulojo, Brooklyne.
— ^AVentz'l pastangom^ Vitkus išsi
in eorpore prie šv. Komunijos. ^lamvtčs kurios dar nesate* • Tą, patį
T vakarą
ii • prirengta
t • yeka^7 gentus, dažnai cigarą rūkydami jo bulių, kuris labai gerai pavy Gegužės 31 <|. šv. Jurgio parapijos
aiamjus, kūmos <iar nesate frjenę J)UVį) jaj)ai p^knunga .Tas
suko ir iš antro laipsnio apkalti
Tas įvyky Paimi} sekmadieni. Tai prirasjnsiossąavo vaikelių į “An- atjautimas parapijinių pridavė ir besišnekučiuodami, “kaip Kvė ko, nors tą vakarą ir lietus lijo, lietuvių kalbas Ir IstorlJoR mokykla
nimu, kurie gręsė viso amžiaus
*
lengiu mokyklos užtaiiglmo vakarėlį,
y m vienas iš gražinusių ir pa gėlo
Sargo
’ ^5”
‘“f!? ,^
ar"°/
ate\nanti;su- daug ūpo naujai draugijėle i. ir darnos sekretorius,” pasakys ne bot žmonių buvo pilna svetainė: parapijos Halėje.
kalėjimu. Gi trečiam laipsny P.
vyzd i n ginu šių chorų šioje apylin ’sirinkimą, kuris įvyks pirmą bir
turiu laiko” atvykusiam su rei visi gražiai linksminos iki 11:30
Vitkus visgi užkliuvo ir, po teis
bo aliojo# jos stengsis ir toliau
Birželio d d. Karalienės Angelų jiekėje.
kalais.
Gal tautininkų išdidžios vai. nakties, Įžangos nors ir ne tuvių kallHis mokykla rengiu mokyk
želio
men.
sekmadienį,
prirašyki

mo 8 nagrinėjimo dienų, Vitkus
parodyti gražių vaisių. Vakarie
buvo,
draugijai
pelno
liko
apie
los užbaigimo vakarėli, parapijos Ka
Darbai
dvasios prisigėrę. Visgi Lietuvos
te.
gavo nuo 7 iki 15 motų kalėjimo.
nė buvo pagerbimui mūsų klebo
lėjo.
keletą
desėtkų.
vyriausybei
reiktų
daugiau
dėme

Pas
mus
darbai
dar
nekruta.
.
Saugokitės
pasivėluoti
!
• Vitkų nubaudė už tai. kad jis
no kun. J. M. Bakšio pirmų su
Birželio 7 d. L. Vyrių, N. Y. Ir N. .T.
X. Y. kaktuvių gyvenimo Rochesteryje. sio kreipi į Klaipėdos kraštą, ypavojingai sužeistos žmonos ne Daugiau žmonių vis lieka be dar-'
Šokiai
npskr. rengia sporto šventę, kuri jvyks
Ii
pač, kad valstybinėse įstaigose
gelbėjo — nešaukė gydytojo, bot bo, nežinia, kas bus.
AVarlnnneo Purk'e, Busacll, N. J. Va
[Labai malonu turėti taip darbš
Gegužės '10 d., šeštadienį, va kar* šokini, LIberly saloje. EliziilH'lh,
“eitų, kaip muzika.”
Nauja Gileli
lauke nuo 8 valandos vakaro iki
tų ir gerą kleboną. Lai jam Die
Lietuvos ūkininkų ir ūkio dar- kare šv. Kazimiero draugija ren
* 8 viii, sekančio ryto, kuomet rnevas suteikia daug malonių ir ilmmctU au Roehestericfmis taip
P»”^ “T gia šokius, kuri** bus šio pavasa Birželio 14 <1. Kur. Angolą parapijos
dikalė pagalba jau buvo per vė
piknikus. Bus Kliisriaiis rilnton Parke,
fnaitė, padėtis visgi esanti no per- rio paskutiniai. Visi kviečiami ir Maspothe.
lu. Gydytojas paliudijo, kad gy
.
pasekmingai darbuotis.
iš
apylinkes
miestelių,
kas
nori,
' geriausia. Žmonės pradeda nirš
vybė britu buvus išgelbėta, jeigi*
Gegužė* 10 d.į Sodalietės gra
Birželio
21
«l.
Rytinių
Valstijų
Holuti vis labiau prieš esamą tvarką. lai nepamiršta atsilankyti į šv. \|nl katalikui rengia Lietuvių Dienų.
laiku būtų pribuvus medikalė pa
žiai pagerbė savo motinėles. Rytą
Amerikiečiam, važiuojantiem« Lie Kazimiero draugijos šokius, Įžan Bus Klasčiau* (’lliihm Parke, Maspetlr,
galba. Nors Vitkus teismui liudi
PATERSON, N. J.—Žiedo pum HARRISON-KEARNEY, N. J. jier mišias visos narės ėjo su sn- tuvon, reiktų pagalvoti, kaip ge ga visiems veltui.
jo. kad jo žmoną mirtinai sužei
Birželio 24 <1. Sv. Božanėlaus ilr-Jn
purėliams pradedant skėst is ir žy — L. Vyčių kopa gražiai pami- vo motinomis prie Sv. Komuni riau sunaudot ten vežamus dole
K. V. M. rengia kun. Jono BalkOno varduvių
dė i namus įsibrovę “bomai,” bet
I ngerblmo vakariene. Bus Apreiškimo
dėti, būtinas yru gražus ir pasto 'nėjo “motinos dieną.
Gcgužes jos. O vakare surengė joms va rius. Savo patyrimu ir kapitalo,
teismui ir visiems nebuvo aišku, vus oras, kad nenukristų kuoke lo d. per pirmas šv. mišias visi, t karionę tinkama programėlė,
par. salėje.
kodėl Vitkus taip ilgai nesikrei lės ir nenubyrėtų sėklos. Visuo- gražini išsirikiavę, ėjo prie Šv.l Lai ^.gyvuoja ta graži Jauna. sako, jie daug galėtų padėt Licpė prie gydytojo? Iš kitos pu
*
. ,
GAUTAS SIUMTIMYS MAUJŲ
Jinvnės pumpurai yra mažyčiai Komunijos. Visi buvo pasipuošę draugija, ir jos visos darbuoto- |t tuvai
Panelė
Jadvyga
laikinai apsises, vėl, niekas negalėjo parodyMALDAKNYGIŲ
vaikeliai; jiems būtinas yra gra gėlėmis. Tvarką vedė K. Lutkus jos.
lietuvaitė Hj'’’l>,,s snvo ,C,J> r’h0"i™’’
kad moterį sužeidė pats VitMALDŲ RINKINĖLIS,
žus auklėjimas — nuolatine prie ir E. Grivertas.
**
{Linkime jai kuo goriausios sek AYESTVTLLE, III.-Tėvas Au juodai* viršeli*!* ..
\kits, nors grįčiojė rasta kruvinas!
$1.75
žiūra.
Po mišių visi vyčiai žygiavo i
MALDŲ KINKINĖMS,
inės Amerikoje.
kirvis, ir kruvini Mtkaus marš
gustinas
Dirvele
per
(
’
>
dienas
ve

ši kiliui darbų varyti pasiryžu •Šv. Vardo svetainę, kur rado
Korespondentas dė misijas, sakydamas gražius Juodais vlrtellal*. ................... $1.25
kiniai. Jis sakė, kad save susi
si yra “Angelo Sargo” org. Štai gražų parengimą. Čia buvo kal
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS,
kruvinęs benešdamas moterį į lo
.pamokslus. Žmonės labai gausin Juodai* prastai* viršeliai*....... 50c.
š. m. gegužės mėli, antrąjį sekma bų, dainų, muzikos. Kalbėjo kon
vą. Prie Vitkaus apkaltinimo pri- ‘
MALDŲ RINKINĖLIS,
gai lankėsi.
dienį, kada keliama yra motinos sulato sekret. K. Jurgėla, varg.
|1.75
sidejo ir jo praeities gyvenimas,
baltei* virieHato.M...
Klebonui
kun.
S.
Bartkui
į
pa

veitė vaikams ir visuomenei,; mū E. šlapeli* 8.
MALDŲ B|WNĘMSy
kė kuriu parodė ncpavyždingti twmrigalbą
buvo
atvykę
daug
kunigų,
są šv. Kazimiero par. vaikelių kevičius, J. Staailionis, A. Dauno
baltai* YlriWtata............«.|L25
r
nro gyvenimo nuotykių.
“Angelo Sargo” dr. suderina tą ra* O. Ašakuniūtė, J, Kuprusc- Lietuviai katalikai yra kvie — Springfiel.dk), Mass., vysku net iš Dayton, Olrio,
“DARinmrKAS”
/
®ep. tiieną ir savo iškilmes; vaikeliai
Didelį įspūdį sudarė atvykę iš
vičius.
3M Broidmy, 80. Borton, Mm*.
čiami dalyvauti Jo Eklicel. Vys pas pripažino Kunigų Vienybę
Chieago 6 vargonininkai. Didelė
per jas pasižada klusnumą, mei Vėliaus prasidėjo užkandžiai. kupo Petro Būčio sutiktuvių va Amerikoje.
padėka priklauso varg. A. Stul
lę- ir pagarbą savo tėvams ir-Die Stalai buvo nukrauti valgiais, karienėje, Hdtel New Yorker,
— Gegužės 14 d. vakaro Ap gai už pakvietimą svečių ir už išvui. Išvakarėse vaikeliai atlieka papuošti gėlomis.
8th Avc. ir W. 34th St., Noiv reiškimo par. salėjo Vyčių 41 kp.
Šv. išpažintį, rytojaus dieną in
Prieš pradėsiant užkandžius, Yorke, 1931 m. birželio men. 7 minėjo Motinos Dieną. Vakarie mokinimą choro.
Misijų metu buvo labai gražios
'
NETCARK, N. J. — Mūsų pa- ’corpore valgo Dangiškąją Duoną. ^kuopos pirm. J. Vaitkūnas atkal dieną, 7 valandą vakare.
nėje dalyvavo Vyčių tėvai.
pamaldos,
kokių iki šiolei dar ne
*
Taptjoj misijos baigėsi gegužės 3
Tą dieną kleb. kun. P. Karalių? bėjo maldą. Jis paaiškino ir iš Bilieto Janina $3.00 asmenini.
— Liepos 3 d. laivu “Frodo- buvo. Parapijiečiai dėkingi savo ‘Darbininko” name 5 arte
<1* labai iškilmingai. Per visas mi šv. mišias laiko vaikelių intenci kilmių tikslą.
Gavtis $3.00 iki Š. m. gegužės riek VIII” išvažiuoja Lietuvon klebonui.
7 gražus dideli ir šviesūs
sijas žmonių buvo pilna bažnyčia. ja ir trumpai paaiškina Motinos Užkandžių metu pasakė kalbas pi. 31 imtinai, siunčiama vakarie kun. A. Šmulkštys.
kambariai. Yra elektra, gaMisijas vedė.Tėvas Alfonsas Ma- Dienos reikšmę, skalydamas vai viee-konsulas P. Daužvardis, kun. nės bilietas.
Anglių kasyklos
— Tėvas Bonaventūra-Pauliu 
sas, maudynės, skalbynės,
|
ria, P. C. ir prigolbėjo Tėvas Ga- kelius būti paklusniais savo tė L. Vaicekauskas, P. Velyvis. Ypa Vakarienes salėj stalai bus nu kas, O. P. vyksta iš Romos į AKitokių darbų beveik ir nėra,
r
brielius, P. C., kuris pasakė pa- veliams, kas rytas, vakaras mels tingai p. Daužvardžio kalba par meruoti.
nieriką. Dalyvaus Tėvo Žvirblio kaip tik anglių kasyklos. Bet dir- duodama šiluma ir janitoį
mokslą ir anglų kalba. Misijos tis, eiti išpažinties kaš mėnuo ir liko gražių įspūdžių.
rius patarnauja. Del platės*
Stalų numeracijos korteles, su O. P. primicijose Brooklyno.
I’bama tik po 2 dienas į savaitę.
F
pavyko: žmonių prie šv. Komuni visa širdimi mylėti Dievą.
M. Akelevičiūtė ir O. Ašakų- sidarą draugiški būriai (10 asm.), — Jau susidarė komisija Karn
Nesenai užsidarė darbinių keli nių informacijų kreinkitšs
jos ėjo labai daug. Tėvas AlfonTaip darydami vaikeliai apsi niūte sudainavo duetą.
malonės paimti įeinant į svetainę. Renės Angelų par. atgaivinti Vy nių dirbtuvė, kur neteko darbo ‘Darbininko” Adrniniatra.
sas atlankė visų draugijų susirin- saugos nuo nuodėmės, kuri nelei
Visa programa praėjo gražiu
Užsakymus siųsti Komisijos sek čių kuopą.
apie 180 moterų.
r
kimus ir buvo choro susirinkime, džia jiems it žiedo pumpurėliams pasisekimu. Jaunos vytės, savo retoriui: Kun. P. Karalius, 147
— Tikietai dėl vysk. P. Būčio,
Naminėlė gyvuoja
kur gražiai pakalbėjo į jaunimą, vėjai ir lietus išaugti ir pražydė •mamyčių padedamos, pagamino Montgomcry St, Paterson, N. J. M. I. C. vakarienes Uotel Nevr
Tel. Stagg 2—5043 Notary Public
pagirdomas už gražų giedojimą ir ti.
skanius valgius. Rengimo komiNors ir nedarbas siaučia, bot
Yorker, birželio 7 d. jau parda
paprašė padainuoti. Choras suPo šv. mišių mamytės par. sa dete pasidarbavo M. Lašeiūtė, H.
vinėjami. Galima gauti pas kle naminėlės netrūksta ir ji čia la
[
dainavo porą dainelių.
lėje suruošė vaikeliams bendrus Buzarienė. M. Stankiūtė, V. Kasbai madoje.
bonus.
BIRLIAUSKAS
Choras vakarais giedojo baž pusryčius ir džiaugėsi gražiu jų pariūte, M. Augustinaitė, A. AkeI
Buvęs svečiuose
Darijai
nyčioje; jaunimas lankėsi misijo- ^susitvarkymu ir dar gražesniais levičiūtė, O. Kasparienė, B. Aš«iOratoriui ir Balounuotoju
Šiuo
tarpu
Elizabeth
’
e
ramu.
t
se, nors ne visas. Dabar artinasi jų norais.
kūnas, A. Mašenauskiūtė.
734 Grand 8U Brooklyn, N. Y.
KLA1ČIAU8
Bedarbe tebeslegia žmones taip,
Šutuoktuvšs
•••••••••MeeeeMMeMMeMMMMMMMMMMMMMMMMMaMMMeMAMNMMM* kad ir visuomeninis gyvenimas ei
na lengvesniu tempu. Viena iš
Piknikams, baliam*, koncertam*,
J. Sidaras gegužės 31
didžiulių dirbtuvių: N. J. C. Rnilį Pranas
e
MdamslrvlaOkteaia ptuiillnkmnlntTek Stuc 2—0798 Motery PnHSe
Road Machinė Shop pradėjo vėlsus>tu°ks su Marija Stankevi- Dimams Mnagiauma vieta Bfookdirbti po kelių mėnesių pertrauabu gimę ir augę BR>ok- lyne-Mnspethe. Jau laikas ufcteap
ats
lyne.
Pranas Radzevičius susi- kyti salę Hemo* aeaonuL
kos, bet nežinia ar ilgai,
JOXA8KLAlČIU«,8<v.t
(XtVMidawdK*i)
/
dirbtuvės vedėjas sakosi nežinąs. ' tuoks su Elena Reynolds Pašknikamp.
Maapeth ir Betts Ava.
Ičiitte,
Brooklyniete,
birželio
14
d.
Vienintelė Kataliką Spaastavė ir Kraatavė Apyliakėje.
Žmonės neramūs, nes iš vienur ar
G1AB01IUS
Maapath, M. Y.
kitur paleidžiama dar, nors ir po P. Radzevičius kilęs iš Livvrpool,
107 UuicMi Aw.t BrooKyn, M.Y.
Anglijoj^ Abu šliūbai bus Kara
Parduoda maldaknyges, rąžančius, Škaplierius, medalikėlius, kryžius, stovymažą skaičių,
Mergaitės, mokančios bent kiek lienės Angelų bažnyčioje.
las ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atvirusių
siūti, gali lengviau gauti darbo
Lukšys išvažiavo
• Tol. Grecnpoint 9-2320
’
jų lietuviškais parašais
TMepbctt*: STAGG2—8106
kelPtoj vietinių siuvyklų, bet daž
Lietuvos jud. paveikslų opera
nai uždarbis toks menkas (7 dol.
torius gegužės 15 d. išvažiavo
sav.), kad ir pagyvenai negali
(hkmmk)
Lietuvon. Vytauto I). Komiteto
LIETUVIS DANTISTAS
GRABO R I IT S
i “Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- ! ma. Apylinkėj pasitaiko mergai nutrauktus paveikslus su p. M.
tėms pakenčiamų vietų už tarnai
M1 B. «k ft, *t*Hya,». T.
-IRBiržiška neįteikv nariams. Jų gu I
duoda atskirus “Darbininko” numerius.
! tes.
limu bus gauti per p. Valaitį.
Vaikinai važiuoja į ūkius ieš
BAWAMUOT0JAS
Atidarą Antradiiajo, KrivirUdlmio ir MMtafo Viktrii iki 9 vaL
VALANDOS:
Tartai pas Konsulą
kot darbo, bet ir ton aliuku gaut.
į 331 BRDFOBD AV1MU1
Nuo » rak ryta iki S rak rakara.
Antradienio vakarais dežiuruoja J. TimuMonu. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio į Kuko, dar kiek ir anksti.
IVaktadHnlate Ir
Gegužės 13 d. Lietuvos Konsu i
BMOOKLYM, M. Y.
tikMMtttHN.
vakarais—J. P. Mačiulis, šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real :
I kariganmią
late Nen Yorke buvo apylinkės
Estate” reikalus bei notarinius užliūdymus.
;
Andrius Kvedaras, vienas ISt veikėjų pasitarimas. Tikslas —
choro na.riib įvažiavo kariuome perorganizuoti apylinkes Vaizbos
NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais — JŪSŲi LAUKIA
M< > f l Al A> ( S /
nėn tarnaut Paskutiniu laiku Butą. Iš trisdešimts kvjestų as
menų
atsilankė
dvylika*
Pasitari*.
neturėjo darbo.
,mai tęsėsi apie peniam* valandas.
Įkattjfauą
'SS4,GBANDSTDDET
BROOKDYg.lf.T.
P.- Lideikis pranešė apie įvykusį
K Kulbis, užmuM **vo žmo tarptautinį vaizbos butų kongre
Telefonuokito: STAgg 2—2133
/
i
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PRAMOGOS

BALIUS PAVYKO

“ANGELO SARGO” VAIKU
SĄJUNGOS IŠKILMĖS ‘

VYČIAI PAGERBĖ
MOTINAS

MISIJOS IR ATLAIDAI

DALYVAUKIME VYSKUPO:
PETRO BUČIO

ŽINUTĖS

MISIJOMS PRAĖJUS

IšRENDAVOJIMUl
KAMBARIAI

M. P, BALUS INC.

ELIZABFTH, N. J.

BRUOKIYN, N. Y.

GUNTON PARKAS

“VYTAUTO” SPAUSTUVE

JOSEPN LEVANDA

ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

“DARBININKO” AGENTŪRA

JOSEPN GARSZVA

VYTAUTO SPAUSTUVE
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DR. A, PETRIKĄ

