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PRANCNįMOJ HaiUŠTASJNESHOS i*•

Tours, Prancūzija. —- Ge- kad vienos senos pilies griū- 
nančios sienos gręsia vienos 
moteriškės gyvybei, liūgo 
geljjėti, bet buvo užmuštas. 
Moteriškė išliko gyva, tik 
koją nulaužė.

gūžite 20 d. žemes slinkimas 
užmušė Amerikos laivyno] 
generolą Roliert H. Dunlap, 
norėjusį gelbėti vienų mote
riškę. Generolas, pamatęs,

PUSIAU MERGAITĖ,
PUSIAU ŠUD

CUBLEY HM* AIRIJOS 
ĮSTATYMUS

BBLGMUETUVM SIŪLO POHEIHISfl

Varšuvos medikai yra la
jai susidomėję nepaprastu 
reiškiniu.

Šv. Lozoriaus ligoninėje, 
itskirame izoliuotame kam- 
»aryje, guli nepaprasta ligo- 
lė. Tai 15-kos metų mer- 
:aite, vieno valdininko duk- 
ė.

Mergaites išvaizda visai 
tormali. Tik jos rankos ir 
zojos apaugusios plaukais. 
Mergaitė vaikščiojanti ant 
ankų ir kojų, kaip gyvulys, 
i, matyt, yra įsitikinusi, 
ad esanti ne žmogus, o šuo, 
ies loja, kaukia ir pienų la- 
ą. taip, kaip šuo. Ištarti 
inai gali tik du žodžius: 
fetė” ir “mama.” 
Gydytojams padarius krau-

Cork, Airija ,geg. 19 d. — 
Boston *o mayor’as James J, 
Curley pareiškė, kad savo 
kelionės metu po Airija ne
matė nū vieno girto žmo
gaus. “Tai yra todėl, kad 
Ai rijoje bntlegeriai neturi 
svaigalų monopolio, kaip 
kad Amerikoje” — Curley

Klaipėda.—4 ‘Lietuvos Ke
leivis” praneša, kad iš Bel
gijos atvyko į Kauna belgų 
inžinieriai vesti derybas dėl 
Nemuno užtvenkime elek
tras stočiai. Tai turima dė
mesy Nemuno kilpa, esan
ti prie Birštono ir Nema
niūnų. Apskaičiuojama, kad 
tos kilpos vandens jėga su
teiktų visai Lietuvai elek
tros reikiamų kiekį.

Belgai siūlų Lietuvai 10 
milijonų litų, jei jiems bū
tų suteikta teisė naudotis ta 
jėga per 20 metų.

Lietuvos vyriausylię de
rybose atstovaująs Marty
nas Yčas.

elaimingoji mergaite, nuo 
»at gimimo dienos, serga 
eiŠgyjoma venerine liga. 
Mų liga ji yra paveldėjusi 
< tėvų.

HCARAGUA’OJ VIS DAR 
TEBEŽUDOMA

Managua, Nie., geg. 19.— 
lUsirėmimuose tarp tauti- 
ės gvardijos ir banditų 
nujos užmušti 5 žmonės ir 
augelis sužeista.

R TAUTININKŲ VYRIAUSYBR 
PRIPAŽINO ISPANIJĄ

Klaipėda, gegužes (5 d. — 
4iikraštis “Lietuvos Kelel
is*’ praneša, kad ir Lietu
os tautininkų vyriausybe 
Hpažino Ispanijos respu- 
liką ir jos vyriausybę.

IMYHME VYSKUPO
PETRO BUČIO 

SUTIKTUVĖSE
Lietuviai katalikai yra kvie- 

iami dalyvauti Jo Ekseel. Vys- 
upo Petro Būvio sutiktuvių vn- 
arienėje, Uote! Neiv Yorker, 
th Avo. ir W. 34t|i St., New 
rorke, 1931 m. birželio mvn. 7 
ieiiil, 7 valandų vakaro.
Bilieto kaina $3.00 asmeniui.
Gavus $3.00 iki* L m. geguži 

i. 31 imtinai, sinnvinmn vakarie- 
cės bilietas.

Vakarienes salėj stalai bus nū- 
aerūoti.

Stalą numeracijos korteles, su- 
klarę dradgiški bfiriai (10 asm ), 
nalonča paimti įeinant j svetainę.

Užsakymus siipiti Komisijos sek- 
storiui i Ktin. P. Karalius, 147 
tfontgomery 8t., Paterson, N. J.

pasakė.
Be to, Curley pareiškė, 

kad bntlegeriai yra didžiau
sias pavojus Amerikos atei
ties gerovei.

NUšO¥ėVYRiĮ,1ET ŪKO 
IŠTEISINTA

Niee, Prancūzija. Ko
vo (March) 11 dienų ameri
kietė ponia Charlofte Nash i 
Nixon—Nirdlingef nušovė 
savo vyrų, žinomų turtuolį 
Tuojaus po nušovimo ji nu
vyko į policija ir pareiškė 
nušovusi savo vyrų, ginda
ma savo gyvybę.

Gegužės 20 d. Prancūzi
jos teismas ją išteisino. Kal
tinamosios advokatas ginda
mas ją pareiškė, kad “ji 
per graži, kad galėtų būti 
bloga.”

Kaltinamoji teisinosi, kad 
jos Vyras buvęs labai pavy
dus ir grasindavęs jai mir 
timi. Todėl ji savo lovoje vi
sada laikydavo revolverį.

Nušautasis vyras buvo 57 
meti) amžiaus, o jo žmona 
— tik 26. Prieš kelis metus 
ji buvo išrinkta St. Louis 
“grožio karaliene.” Su vy
ru susilaukė dviejų vaiku
čių.

DANCIGO KONFLIKTAS 
PAA4TRU0

Dancigas. Laikraščių pra
nešimu, Dancigo konfliktas 
dar paaštrėjo. Dancigo uoste 
nuo balandžio 8 d. stovėjo 
vienas’lenkų torpedinis lai
vas. Dabar lenkai čia atsiun
tė ir antrų torpedinį laivą. 
Gdynėj buvo surengta aštrių 
pratęsto demonstracijų prieš 
Dancigo valdžių. Vienoj de
monstracijoj buvo priimta 
rezoliucija, kurią buvo'en
giama net paskelbti Dančige 
ekonominį boikotų. Kaip ži
noma, lenkai prikiša Danci
gu!, kad Dancigo gyventojai 
lenkai turi per mažų saugu
mo garantijų/ Del tos prie-*

BROCKTON’E DAUG 
DIVORSŲ

Brockton’o teisme gegu
žės 18 d. per 90 minučių iš
spręsta 16 divorsų bylų. 
Viena toki byla baigta per 
2 minutes ir 10 sekunda.

HITLERISTAMS VOKIETIJOJE 
SEKASI

Oldenburg, Vokietija. — 
Gegužes 17 d. įyyjco rinki
mai į Oldenburg’o ocijnų, ku
riuos laimėjo ititlerio parti
ja — fašistai. 1928 m. rinki
muose hitleristai teturėjo 3 
o dabar laimėjo 19 vietų. So
cialdemokratai ir centristai 
pralaimėjo po kelius atsto
vus. Komunistai padaugėjo 
2 atstovais.

/ 
I

' ItoMfcNTfNĖS PARTIJOS NEMLYMtt?
RINKIIIMSE ’IF ‘

KIUIE
LD8. XVI seimas Čia pat. 

Ar jau prisirengę išduoti 
-kuopos metinį raportui Ar 
jau išrinkote atstovus į sėi- 
itių? Jeigu ne, tai šaukite 
specialų susirinkimų ir ja
me išdėstykite, kaip svarbu 
yra turėti atstovų ar atsto
vus seime, kurie prisidėtų 
išspręsti įvairius, organiza
cijai naudingus, klausimus. 
Darykite viską, kad Tams
tų garbinga kuopa būtų ats
tovaujama seime, kuris į- 
yykš birželio 8 ir 9 dd«, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
207 York St., Brooklyn, N. 
Y? '

Be galo svarbu, kad visi 
nariai būtų pilnai užsimokė
jo organizacijai. Tad pra
šome valdybos narių peržiū
rėti narių stovį kuopoje. 
ĮŠkolektUotus mokesčius 
tuojaus siųskite į Centrų, 
kad dar prieš seimų galeto- 

„ me įtraukti į knygas ir sei- 
U me- iho raporte priskaityti prie

i

Vatikano — Po-
plėšius Pins XI fl fcužčslS
d. speeialėje aul tercijoje
priėmė Amerikos I pmokra-
tų Įiaifijos naciofll k»o ko-
niiteto pirminink*tfohn J.
Raskob.

ST. ŠIMKUS PASKIRTAS 
DIRIGENTU

Amerikiečiams

'f

PAGALIAU PA1
Gubernatorius2.! 

Bly gegužės 19 dJ 
geležinkelių konto 
tymų 26 metam 1 
statymo ginčytasi j 
metus, bet pagalia 
finis gubernatoriuM

►h B.

fc W-
R šio į- 
£ per 6 
idftbar-

V raitif i 
HJMETr'.
.t * s

. — VyruteKaunas.
džiojo universiteto į 
prof. Vincas Čepii 
gūžes 3 d. susilauki 
tų amžiaus. Tų dį 
versitete įvyko išk 
minėjimas, kurio nJ 
kiek įvertinta prot 
kio mokslinis ir vii 
nia darbas.

PAGERBS PROFESORIŲ 
EIN8TKIN

Ojrford, Anglija. — Ge
gužės 23 d, garsusis Oxs- 
ford’o universitetas sutei
kia profesoriui Albert Ein- 
stein mokslų garbės dakta
ro laisnį.

PIRMOJI LIETUVĖ 
LAKŪNĖ

a Di- 
toriits 
«ge-

k uju-

r- ■

VOS KTERMLINM
Atlanta, Ga., geg. 19. — 

Du negrai jaunuoliai, pasi
kėsinę prieš baltveide mer
giną, buvo užklupti minios 
žmonių, kurie norėjo negrus 
nulynčiuoti. Atvykusi poli
cija vos tik išgelbėjo negrus 
iš minios teismo.

Nugabenus negrus į kalė
jimą, žmones bandė kalėji
mų dinamitu sprogdinti. Iš
vengti didesnės nelaimes, 
policija buvo priversta neg
rus išvežti į kitų miestą.

Kaunas. — Nesenai įmi
gę aeroplanu skraidymo 
kursus ir išlaikė egzaminus 
p. O. Steponaitytė. Tai pir
moji lietuvaite lakūne.

NUSOVS ŽURNALISTĄ

Los Angeles, geg. 20. — 
Nežinomas žmogžudys vėlai 
vakare nušovė žurnalistų 
Charles Craivfonl

užsimokėjusių narių.
I, t), K. Centro 

Sekretoriatas

NU1OV1 MERGINĄ IRPATS 
Bpmnfta.

d. anksti rytų tūlas Kari E. 
Ritchie, 22 metų amžiaus, 
revolverio 4 šūviais nušovė 
savo buvusių meilužę 18 me
tų mergina Myrtle Croker. 
Po to jis pats nusišovė.

Nelaimingoji mergina tų 
rytų vaikščiojo drauge su 
savo 2 seserimis ir vienu 
studentu.

Kaunas.
gerai žinomas kompozito
rius Stasys Šimkus paskir
tas Lietuvos operos dirigen
tu, kurio pareigas pradės ei
ti nuo šių metų rudens se
zono.

SUMIRIME STUDENTAI 
KATALIKAI IR FAŠISTAI

Vatikano miestas, geg. 20 
d.—Vatikano organas “Ob- 
servatore Romano” prane
ša, kad trijuose miestuose 
(Bari, Modeno ir Patina) 
fašistai užpuolė katalikų 
studentų organizacijas. A- 
pie susidariusį padėjimų 
popiežius kalbėjosi su Itali
jos katalikų federacijos pir
mininku.

Kaunas. — “Lietuvos Ži
nių” gegužės 7 d/numeryjo 
Liet, valstiečių liaudininkij 
sąjungos centro komitetas 
praneša savo partijos sky
riams. kad nedalyvautų bir
želio 15 d. savivaldybių rin
kimuose, kurie bus vykdomi 
pagal naująjį įstatymą, tau
tininkų vyriausybės pa
skelbtą.

“L. Ž.” praneša, kad to
kio pat nusistatymo yrą 
krikščionys demokratai ir 
socialdemokratai.

VĖL NAUJAS
“ĮSTATYMAS”

NORI SUTAUPYTI
1150,000,000

Washinffton, geg. 19 d. — 
Prezidentas Hoover sekan
čiais metais savo vyriausy
be* ekonomine programa ti-

150 milijonų dolerių.

Kaunas. — Lietuvos tau
tininkų vyriausybe išleido 
‘4 savi valdybių įstatymų,9 ’ 
pagal kurį paleidžiamo* da
bartinės Lietuvos miestų ta
rybos ir skiriami rinkimai į 
naujas tarybas birželio 15 d.

Naujasis įstatymas visai 
priešingas Imvusiam įstaty
mui ir žymiai suvaržąs pi
liečių politines teises. Miez-’ / 
[U taryl**, o HM* miyh* .

aukštųjų ponų.

i

TAUTŲ SIJONO*
RŪPINASI TAIKA

Gene va, gegužės 20 d. — 
Tautų Sąjunga savo dabar
tinėje sesijoje susirūpinusi 
Europos valstybių ekonomi
ne sąjunga* Pradžiai nutar
ta įsteigti banką, kuris leng
vomis sąlygomis teikti) pa
skolas ūkininkams. Pradžiai 
kapitalo skiriama 5 milijo
nai dolerių, vėliau numato
ma pakelti kapitalų iki 50 
milijonų.

Prancūzijos, Vokietijos, 
Belgijos, Italijos, Rumuni
jos, Jugoslavijos, Lenkijos,

rėk šį vardų Vokietijos di- čeeho-Slovakijos, Bulgari- 
dybei ir garbei visose jūro- jos, Vengrijos, Latvijos,

VOKIEČIAI “PAKMKSHJO” 
NAUJĄ LAIVĄ

Kiel, Vokietijoj geg. 19.— 
Vokietijos prezidentas Hin- 
denburg ir kancleris H. 
Bruning dalyvavo naujo ka
ro laivo krikštynose,” pasa
kydami kalbas.

Prezidentas Hindenburg, 
sumušdamas butelį šampa
no, pasakė? “Lai tavo var
das būna Beutschland. Tu-

LIETUVOJ NORIMA PANAIKINTI 
KARO STOVĮ

Klaipėda. — Laikraštis 
“Klaipėdos Keleivis” pra-| 
neša, kad Lietuvos ministe- 
rių kabinetas priėmęs “su
stiprintos apsaugos” įstatys 
mą, kurs pakeisiąs “karo 
stovį.”

Šio naujo įstatymo dės
nius vykdysiąs vidaus rei
kalų ministeris, kuris galės 
uždrausti susirinkimus, už
daryti laikraščius, bausti re
daktorius. jei tik rasiąs rei
kalo. Įstatymas numatąs ir 
teismo bausmes.

Įstatymas suteikiąs teisę 
vidaus reikalų mmisteriui ras.

prasižengėlius bausti ligi > 
| vienų metui kalėjimo arba . 
10,000 litų pabauda.

Laikraščiams būsiu įsteig
ta parengiamoji cenzūra, 
kuri peržiūrės tuos straips
nius, dėl kurių redakcijoms 
kilsiu neaiškumų.

Ministerio nutarimų bus 
galima apskųsti vadinamai 
specialiai komisijai, kurių 
sudarysią vyl iausio tribuno
lo pirmininkas, valstybės 
tarybos pirmininkas ir vy
riausio tribunolo prokuro-

HENOERSOH-NUSIGINKIJIVIMO KONFERENCIJOS 
PIRMININKAS

WEST LYNN’O, MtSS.
ueirvuiis

Geguže 28, ketvirtadienyje, 4 
vai. po pietą ir vakare 7—9 bus 
klausoma išpažintį 8vč. VioSpa- 
ties Jexaus bažnyčioje, Boston St., 
W, Lyną, Maaa.

Visi Lynn’o Šaugnsto, Chelsca,

se.”

žarfies ir nteirfatydiuo lentojt x 4 kitčs proga atlikti Vtiyidnf lipk
atstovas Dancige Stmbur- Klausys Mwi. F.

FrasMliaa£c,

NUSIŠOVĖ ŠYMUS . * 
t . <ARlKAT0RtETAŠ

York Gegužės 20 
di nusišovė laikraščių žy
mus karikatūrištas (juokin
gų bei kritikos paveikslų 
piešėjas) Ralph Barton. Jis 
paliko 500 žodžių i laišku, 
kuriame pasisako nusišovęs 
iš meiles mito buvusiai žmo
nai, su kuria pri$ kelis m<v 
fiis persiskyrė.

ISFANUOJ NAUJAS ŠĖMIS 

ĮSTATYMAS

Madridas, geg. 19 d. — 
Ispanijos laikinoji vyriau- 
sybe išleido' neva dekretų, 
kiii|a|^ ^skelbiama žemes 
.tvarkymo * programa, pagal 
kurių intmatonia išdirbti že
mes didžiulius plotus, dva- 
ritiinkų miosavybeje esan
čius.

. His įstatymas nenumato 
žemčs konfiskavimo, M 
viskį palieka tautos steigia-

Šveicarijos, Olandijos, Lux- 
cmbiitgo iy Švedijos delega- 
ci; i-įiareiškū esančios pasi
ruošusios prirašyti b$hk$ 
steigimo aktą. Anglijofunts-’ 
lovos pareiškė negalįs pasa
kyti tikros nuomonės, neat- 
aiklausęs vyriausybes. So
vietų Rusijos komisaras 
Maxim Litviuoff pasisakė 
prieš.

Bet ką veikia Lietuvos de- . _ 
Icgaejja, jei apie jų nieko majam utirnuV kurio rinki- 
negirdėti t mai įvyks birželio tnčnraį

Gene va, gegužės 19 d. —* 
'Pautų sąjunga savo posėdy 
išrinko Anglijos užsienių 
reikalų ministerį nusigin
klavimo konferencijos pir
mininku; konferencijos po
sėdžiai prasidės 1932 iii. va
sario 2 d.

Hendersono išrinkimų vi
sos valstybes labai paimi- t 
kini sutiko. Tai vietai svar
biu kandidatu buvo Cecho* 
Slovakijos niumterb Dr. 
Benc^bct jo pataikavimas 
Praneūzijni susilaukė pro- 
tostų iŠ Italijos ir Vokieti
joj.
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Žinios* Iš Lietuvos!
YELMU0M1 PRIVATINE

PRADUOS MOKYKLA
Balandžio 21 d. Telšių 

mieste, Švietimo Ministeri
jai leidus, §v. Vincento Pau- 
liečio Konferencija atidarė 
naujų pradžios mokyklų, šia 
proga Konferencijos pirmi* 
įlinkas prel. V. Borisevicius 
rytų atlaikė šv. Mišias ir pa
sakė gražų, pritaikintų pa
mokslėlį. Naujoj mokykloj 
tuo tarpu yra apie 40 vaiku
čių, Mokyklai vesti pakvies
ta sesuo Greičiūtė.

Tikrai, dera džiaugtis, kad 
Telšių šv. Vincento Paulio- 
čio Konferencija taip gra
žiai veikia: turi vaikučių

likviduota pavojinga i
ARKLIAVAGIŲ GAUJA

Kriminaline policija išaiš- 
liūno ir sulaikė arkliavagiui 
gaujų, kuri veikę Marijam
polės, Seinų, Vilkaviškio, 
Alytaus ir kitose apskrity*' 
m Šios gaujos ir, buvo pa*

I IiMiį laikų. Mat, ledui
Nors neseniai į-|th*i)stant labai daug van- 

sisteigė Šiaulių šv, JiugioĮden# atbėga iš aukštupių, 
parapijos riliosc šv. Vincen-Į Pakilęs vanduo užliejo ke
to u Paulo Draugijos sky-his miškų departamento san- 
rius, 1x4 savo darbų plečia Įdėlius prie Neries ir dii prie 
sekiųiiigiiL nkyjius rupiiiu-ĮNemuim — Sudvajaus ir 
si netik vaikais, steigdiųasĮMerkinės. Jei anksčiau miš- 

[vaikų daiielįi bet neužmirš-1 kų dciMirtamentas nebdt iš- 
Įta senelių ir vargšjj. ftįmet, Į leidęs miškininkams įspėji- 

re 14-kos metų, Rasemiųhibdi’liim^e. apie* kurį pla-[kaip ir pernai, laivo Huruoš- Į hhl kad suvežtų į sandėlius

darželį, šelpia pavargėlius, po “vaistų 
dabar ir pradžios mokyklą 
įsisteigė.

1L0G* DBAVGY8T* 
PRJttLJM

Veliuoiid. Balandžio 23 d. 
vkare I’upkaimio km. mirė 
savo valios mirtimi V. jau

nikaitis 27 m. Kurį laiką 
jausdamas artėjantį sava
rankiškų gyvenimą, i»a rei
kalavo iš brolio dalies. Ga
vo. Dalį pinigų i.Šskolino, o 
likusių dalį pradėjo leist/ 
girtuokliaudamas. Patekęs 
tokion draugijon, apylinkė
je išgirdo visokių kalbų, tu
rėjo policijos kratų, 4> be to 
gyveno prie brolio; atsirado 
dar šmeižtai; tas jam. girdi, 
jau nebepanešama. Suvedęs 
pakaitas su savo “tavoiš- 
čiaisj” nuvyko į Vjpliuoua^ 
pasiėmė vitriolo it ‘sugrįžęs 
j namus, uz 5 kini., pakelėje 
nuodus išgėrė. Greit paju
tęs mirties baimę įliego į 
triobų ir ėmė prašyt gelbėti. 
Tačiau veltui. Gydytojas 
jau nepagelbėjo. Išpažintį 
dar suspėjo atlikti. Pradė
jus nuodams stipriau veikti, 
dideliuose skausmuose mirė. 
Tai yra ne jo vieno kaltė, 
nes visoje apylinkėje per 
maža žmoniškumo ir žmo
gaus asmenybės brangini
mo.

Okupuotoje Lietuvoje
LIOITACIJOE, LICITA(nJO«.,r

Lenkų vuldžioH oficiozas 
“Monitor Dobki” šio mem 
14 d. 85 Nr., padumta dva
rų ir šiaip įiejudomybių uti- 
nuitytų licitacijų. Taip, pav. 
Vilniaus Žeines Bankas, ku
liam daugelis dvarų iki šiol 
neišlygino skolų, išstatė liri- 
tacijai 1398 žemes nejudo- 
mybc'S ir 433 nejtldomykm 
mieste, 
myliės
viešosios liritacijos keliu.

1 Įdomu tiktai, ar daug at
siras galinčių nupirkti.

GIMMAZISTAA FASK0R1 AMT 
VIRVES, KURI# T1VAK V 

ATVEit JAM 
*■ < 4' t'

Balandao m. 22 d. Itosei-Įdaiytas žiaurus trt?Kau<ly- 
lįius .aplHįft flitfu: pAūMi-ImasJ ladirijij tyro «>, 10 d. 

«■ f t, • 4,* y* : L. lt liiiliJtiiiiei, »In.re x*x*kos meių, Ą*«nv*i4u.\,t— ----- - -* . > * ■ *------ , - > c c ~
valdž. gimnazijos IH-ios kI.|Hai buvo ainašinėjama lai-Įtns vargšams Velykų stalas.Įmiško medžiagų suraišiotų 
mokinys, Adolfas Nagys. oĮkraščiuosc. Taip put išaiš-j Draugijos skyrius iš kasosi R* sutvirtintų, šiandien dau- 
kivk vėliau paaiškėjo ir nu-P*iid«» kad Gudeliuose atsUrjam paskyrė lesų, gailestin-Įgelto gal būt ir nelikę. Ta- 
sižudymo priežastis. šaudymo metu ai kliavagisjgi parapijiečiai prinešė pro-Įčiau ligi šiol miškų depar-

Jannutis Adolfukas blogai Jablonskis Simas atsiskyrė dūktų, kiti net ir pinigų. Vi-|tilmentui vanduo nuostolių 
mokėsi. Jo tėvas, Betygalos)uuo kitų arkliavagių, pasi- si produktu šv. Jurgio para-1dar nepadarė.
m. pienininkas, atvažitmda-pl^P1’ daržinėj; ten peršovė pijos salėje prieš VelykasĮ Neries upėje vanduo vis 
mus į miestų, jį nekartą už| /ienų*pilietį ėjusį vėliau jo buvo suskirstyti lygiomisĮdar kyla. Turžėnų v. Balu- 
tiri jmbausdavęs, o paskiiti-[U4škoti, ir paryčiu, nudyda- porcijomis ir Velykų rytąĮpįų vienkiemy yni vandens 
nį sykį at vežė virvagalį, kaiJmU8» kad iš apsuptos darži-l susi rinkt* jvirš 250 vargšų, įapst»mta pirtis, o Kremini 

nuo dyvj(‘tukų.|l,č(s negales pabėgti, padegė Į kiekvienas gavo savo porci-l kaimo iki u įh”s vandens nuo- 
“vaista” nuo dvejetuku. [daržinę ir pats nusišovė. JoĮlą- Daug pasiėmė savo por-Įtolis 2 metru. Tarp kaimų 

Nelaimę pagilino paskuti-] vienas bendradarbių Ki^jci jas Į namus. Kiti valgė sa-Į Guldenai ir Salupiai vali
nis tevo*prigrasmimas ir tasp’Utskas Kazys tęsė vadova-įk*,ie. Ktekiima ponija sSc-Lįuo verčia krantus su val- 
t’vcjetukas, kurį gavo tą die-)vimų toliau, ir atvykęs su Įn" apie klgr. ir susidėjo [disku mišku. Prie Jpnavos 
na, kada nusižudė. [pavogtais arkliais netoli vie-Į^ pirageų lašinių. kelbasų.Įmiesto, Vaivoriškių ir Pre-

Antradienio vakare apie] uos stoties, pametė arkliiishv^G,.kiaušinių, mėsos, ko-Įlenių kaimuos, Zapyškio 
pusę aštuntos jis kažkurp1* traukiniu nuvažiavo į pelines ir t, t. A nikams bu-Į Hcnkiemy, vanduo taip pat 
išėjo iš namu ir namo ne-|Marijampolę. |xo duota dai n saldainių.[smarkiai ardo krantus,
begrįžo nakvoti. Ir tik kitą| &io* gaujos arkliavagiai Visi liko patenkinti. Balandžio 26 d. pakilęs

jįiw|).,mk<»nWiK.xlJl»Hk<rtinm <»< '“ Tntuij(lli„k SuWiaus VJ^,,M"'C ln*io
.. <> .ihi linii ant šakos tilo pa-piaii.jaiiii>olf.i. Pažymėtina,Į |>an(,vjįjį apskl. Tiltagaliu “'** Viuv,skt!!i k!U,,liJ h,‘"n}

• r» i •, • * !• f apskrity. Vietos žmonės pa-ir Butėnų kailini jaunuoliai, \ . . , , . .. . šakoju, kad toks potvynisgt-rat įsitraukė “rojaus nk iyi(J ni((taig 
skys^tMitot, grįždami na- H Uk
iiio is Subačiaus stoties tur-| , . . . . * .... . . praneša, kad bal. 24 d. pra-gaus, JtltaRalui k sus>™ kUti vftnduo u. 
j.hjo, pradėjo perkmtutett , ir 2(J d 
kits kito sąskaitas ir galų ;. . . XT. :v. - _ x km kaimus. Namai apsem-gale isikarsciavę eme tas!v - •I i ' \ , I ti iki stogų, o žemesnėse vie-saskaitas kumštimis bei laz-L ... T.tose ir visai apsemti. Jų 

Siu metu Suvalkiloi iau bu-L‘T >c? 7 ’o« ~VX | nematyti nė kyšant. Gelbėtittj mctij ™ tjoj j u 30 ltl. a«>mus|bfty? flrtili)cgIlil,

kaimų gyventojai., žmonės 
ir gyvuliai pavyko iškraus
tyti. 27 d. vanduo vėl pra-

m . . , . dėjo kilti. Iš Okupuotos
la* jau nebe pirmas> pa- LMuvos a u. 

nasus atsitiktas Sukamus! * du gyvellun)icji namai h. 
vastiuj.^________ [sustojo ties Ardiškių ir

MAUJAS DIDilULIg Miktškių kaimais. Nuosto-
T0TVYNI3 Uų apskaičiuoti dabar dar

PADEGĖ MUSTEIKIO 1 Balandžio mėnesio pas-Įnegaliwa» k°l nenuslūgęs 
KLUONĄ kutintomis dienomis la-[ dar vanduo.

I tĮtmnuiSi Biliūnų kamie.lbai eme tvmti Nevezis.1 yąiRTij plaukta TROBOS 
lošvis įrodinėjo, kad vekseJ Vyžuonų vals. sudegė Mus-1Išsiliejęs vanduo apsėmė Balandžio 25 d. naktį Jo
tos yra pasidirbęs pats|tvikio Igno klojimas'su bu- net Raudondvario valsčiaus LmVos’' 1K>pcįja sulaikė tris 
entas ir dabar be reikalu Ilsiais jame pašaro likit- valdybų, jos raštinę, namus,p|aukian(*.jlls trobe- 
iek žmonių vargina, š. m. '-iais ir kitais įrankiais. Hahimankos'kaimo kelių gy-l jug Is k‘r tį<? tl.obesiai jv 
laland. mėn. 10 d. Naumies- Nuostolių padaryta apie 5(X) vvntojų trobesius, lentpiuvęr 1{en()_n<.žiniJh poliejjasten- 
•io Taikos Teisėjus pripnži- Htil. Kvotos daviniais pa- ir išplovė apie 200-3001^ surasti savil)il)|.us. 
10, kati Vincas J. vekselius [aiškėjo, kad klojimas buvoĮmvtrų naujai statomo tuo 
•elitui tikrai davė, lx*t tik Išdegtas. Padegėjas siiim-Į ruožu • plento. Nemune tiek 
š anksto pasirašytus, ant las. pa.ug vandens, kad garlai-l
airių įiasirašęs ne jis pats. I™* 1,110 plall^a vi-

. • - rp • i I PERVAŽIAVO TRAUKINYS lųisbni nA^il'iikvd’itni mine
>vt jo sūnūs. 1 eismas Jono Į wrnmit>irt*w» įsishai ntsiiaikv uami upes
{. ieškinį patenkinu ir iš PER MOTERIiK? | vagos, bet pakraščiais ir vie-
lošvio ir jo sūnaus priteisė Mažeikių stu4to1nis Hestog per laukus,
umokėti 200 lt. pv imi ne viliojantis garvežys] Neris taip pat laimi iški-

pervažiavo skersai geležiu-Į |us> Gyventojai tokio pot- 
F Į kelį ėjusia Brazdienę Stasę, Į vynio neatsimena nuo se- 

[26 metų amžiaus moteriškę,j 
[iš Mažeikių miesto. Brazdiv- 
[nei nuplauta dešinė koja iki 
kelio ir dešinės rankos du 

Įpirštai. Sužeistoji nugaben-
I pa Mažeikių apskr. ligoni

nėn.

gyveno 
Pažymėtina,

• iii virvagaliu, kurį jo tėvas I kad paskutiniu kartu jia- 
btivo atvežęs... I vogti arkliui buvo palikti

Velionis paliko keletą Į netoli prie t 's vietos, kur 
laiškų: tėvams, šeimininkei Į pernai rudenį vejamas buvo 
ir gyvenantiems tam pačiam Į nusišovęs pabėgęs plėšikas 
.lame kai kuriems mokslei-litukas. ‘
iams. I Likvidavus šia gaujų iš-]
Ypač graudingas laiškas Į aiškinta labai daug arklia- 

tėvanis. Į agysčių ir šiaip vagysčių.’
Eina tardymas. pabaigoj pmitn ir to jm-l

fitlOTTflllM irti TOM Im.l • „ ....

- I - u^^tiiiota
UOŠVIS NORĖJO APGAUTI pW»trs. Dabar, įdavus jęĮilwj^lU liko vįeJ 

žtįitfa nedsaiskmtosL^. llU(Į^a^ 0 užmušėjas pa-|”
' ' lik 6 arkliavagystės. 1 ariauj kal?jilu;h

Malicji'škč QJ aukų vai.).I tenka girdėti, kad krimina-Į 
Vincas J. išleisdamas savollinė policja išaiškina visi 
lukteri Adelę už Jono R. į-1daugiau vagysčių sųryšy suĮ 
eike žentui terminuotų vek-1 paminėtos gaujos likvidavi-| 
elių 200 lt. sumoj. Suėjus Imu. |
erminui, Vincas J. vekse-| 
iius išpirkti atsisakė. Tuo-| 
net žentas Jonas R. pada-| 
ė uošvį teisman. Teisme

TRYS NUSKENDO, VIENAS 
IŠSIGELBĖJO

Grinkiškis, Baland. mėn. 
25 d. vakare, grįždami iš 
darbo norėjo per Šušvės li
pę prie Kairėnų malūno 
persikelti 4 piliečiai. Atsiti
ko nelaime: valtis apvirto ir 
nuskendo du broliai šeš- 
kauskai ir Jurevičus: vie
nas Šeškauskas išsigelbėjo,

AR JAV ĮSIGIJAI DARBININKŲ
KALENDORIŲ?

L. D. S. šiems 1931 metams išleido gtiiŽų, di- * 
dėl j ir įdomų kalendorių. Kalendorius kiiVgbs for
mato. Turi 100 puslapių. Jame pilna įvairiausių ir 
naudingiausių žinių.

Kalendorius tekaštuoja tik 25 centai. L. D. 
S. nariams—15 centų.

Kalendorius gaunamas “Darbininko” buvei
nėje, 366 We<Bm<lwy» South Bostod, įfass.

Pasiskubink, kol dar neišparduota.

Į .. ..... «*„, ..................... T-..............J.— į

PADARO SILPNUS
ORGANUS STIPRIAIS

| Xnj«i Tirtu* jn hlnoiln na'iiją JitaS Iv i 
rl&J'Hftnj Mlpiih'inii U>k!Cvv.htslL’ii^ «>r-1 

įaūiMM*. .Hh parmina u kfiiK. Ūgy įu** I 
Irus Miafiprhm mIIihui* įniktus nuguli Į 

Į Ipakrilihnfip. i:ahu<* tiniutKųimij ir l^al- Į 
(tunus. Knuu-Tnuo ulgnivltm KlloniMf 
jlimuH Ir numiPifh h* ixridp Jūsų iftHe 1 
h;u iMMiigfc ir oljiuivinantJ. JvIru Į 
phikHMjnH* ir Kj’vniiK*, bumurt I 
gnuMiv NiJgibTfHte ir iHiKlKorokia* Kt»r» I 

L.rrikhtft ir veikliai# uriftiUHlSi Nus>į 
ITniu* yra iinnlUvhkvJfyiitrš npileltinlU'l 
|kn. Jeigu ttpUeklnliįkiisi tu'lurl jivpn* j 

LbrtM\vMh’ Ji litaakyit <K1 jft* i* mo 
£ ūruiifiliiko .

Visos Šios ncjudo- 
Inis pimliKMlamos

PADZITVIEČIAI LAIMĖJO

Lydos inspektoratas už
klausė Pelesos parapijos 
klebonų kun. Budieckį, ar 
apsibusiąs mokyti tikybos 
Padzitvės mokykloje, nes 
tos mokyklos mokytojas ti
kybos jau nemokysiąs.

Podtaug primenama skai
tytojams, kad kun. Bud nie
kis tikybos mokė nuo Pa
dzitvės mokyklos įsikūrimo 
ir buvo priverstas mm to 
darbo pasitraukti, kai iš jo 
pareikalavo dėstyti tikybų 
vaikams lenkų kalba.

Tėvų griežtas nusistaty
mas pasiekė tikslų: jų vai
kai vėl bus mokom? tikybos 
gimtąja kalba.

Guntaimykai, Tverečiaus 
nik, švenionių apskr. Ba
landžio 12 dienų buvo su
rengtas Šv, Kirzimivro d-jos 
skyriaus vardu vakaras. Su
vaidinta •‘Genovaitė,” Ka
dangi šis veikalas apylinkėj 
nebuvo vaidintas, tai žino 
nių susirinko apsčiai. Kas 
pagirtina, tai kad Giinlau- 
nykų Šv. Kazimiero valdy
ba šio vakarėlio pelną pa
skyrė bažnytinei vėliavai iš
pirkti.

j I

Yra čia nesenai įr.ikfirtM 
C’kio Ratelio skyrius, kuris 
pradės neblogiausia veikti 
užtvirtinus jį valdžiai.

Ka&ačtoį Tverečiaus* vul*? 
Švenčionių apskr. Velykų 
2 dienų vietos lietuvių jau
nimas suvaidino “Verjiėja 
po kryžiumi” ir savo nugal
votų vaizdelį “Žydas degu- 
finis,” o balandžio 12 diena 
suvaidino komedijų MApga
vo.” Vaidinimai buvo už
baigti Tautos Himnu, o po 
to sekė žaismai ir šokiai.

Mchtį/rnai, Švenčionėlių 
vai., Švenčionių apskr. Be
įeitais metais įsikūrė Šv. 
Kazimiero .d-jos skyrius ir 
ėmėsi kultūrinio ir tautinio 
darbo. Pirmiausiai dedama 
pastangų įkurti sodžiuje lie
tuvių mokyklą, nes iki šiol 
\nikai turi vaikščiot i už ki
lometro į Grybų sodžių len
kiškai}, kur visai nemokoma 
lietuviškai. Kol kas visas 
jaunimo lavinimasis spiečia
si Šv. K. 1) jos skyriuje. Jo 
narių pastangomis Velykų 2 
dienų buvo suvaidinta vei
kalėlis “Marytė vargoninin
ko duktė.” Reikia paminė
ti ir tai, kad už pusantro 
kilometro grynai lietuviška- 

sodžiuje kum 
Št įkūiįts “Kolo mlodzto- 
Žy,” į kurį gražiomis kepu- 
•uitomis vilioja netik vielos 
jaunimų, bet ir rnclagcniš- 
kius, tik šie neklauso. Taip 
pat kun. Št. rūpinasi atnau
jinti už kilometro Reskau- 
ėiznoje senų apgriuvusių 
’ oplycių, bet nieks tam ne- 
iritaria.

KLAIPEDON

KUNIGŲ BYLOS
I Balandžio 28 d. Alytaus 
nuovados Taikos Teisėjas 
nubaudė Santaikos klebonų 
kun. Žigų 700 lt. arba 1ĮX> 
mėn. kalėjimo, kun. Titmosą 
400 lt. arba 1 mėn. kalėjimo, 
kun. Paransevičių 1 mėn, 
kalėjimo.

SKANDINAVV-AMERIKOB UNIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

REMKIME SAVO UOSTA-KLAIPEDĄ
Kam HMotis po ivatimu* kraftiu kuotnrt dšl liatuvių 

yra palaikomas nuolatinis atubiakimaa N«w York— 
Kopanhaga—Klaipėda.

E*-1----

'>’• ....................... ------------------ i M....................................................................................... .....................

| GEGUŽES MENUO
Prasideda gražiansis gegužės menuo. Žemė vėl apsidengia ža- 

Jin pavasario rūbu; tasai laikas yra pavestas nekaltos Dievo Mo. 
tinos garbei-. Dievoti Josios garbintojai skuba susigriebti; kad šį 
mėnesį savo maldomis, giesmėmis ir pastiprėjimu doroje Ją pa
garbintą ir Jos toje garbėje atsižymėtų. Malonios tos pamaldi 
šiandien jau utlickanios viso pasaulio miestuose ir kodšiuim 
stipriai turi paraginti kiek vienų katalikų uoliai garbinti Mnnją 
draug su vrna katalikų krikščionija, kadangi Marija,"Dievo m* 
tina, mu» furbei yra verta.

•Gcgtiifs mėnuo paskirtas Marijos garbei. Kiekvienas geras 
katalikas per lų mėnesį turi ypatingas prie Marijos pnmgjdiis. 
Daugtmm kkkvii nų dienų skaito apmąstymus kiekvienai dienai 
paskirtus.: ^Darbininke” turime peniajai gegužės mžnėsio kny
geliu gerb, kun, Žadeikių parašytų. Kuiną tik &«!.

Turime ir dauginu įvairių knygelių apie Panelę Švenšlauriųi 
DANllAUK KARALIENE ir kitokių įsigyk bent vieną šiame 
menesyje. Šu užsakymais/kreipkiK-s į

j ■ j ■ ■ • • / <

“DARBININKAS”
3M W. U0ADWAY , tO.JMKOK, HAIp,

• ■ / ■ - - ■ ■ /

Lietuvių K. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
(KtiMs-May dieni Laivu "PRIDERI K VIII

LlnkNalKUsia Vyčių Ekskursija Tiesiog | KLAIPĖDĄ

Birželio. Jane «Udieni Laiva''HELLIG OLAV

* ’ Amerikon Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas
Rengia Amorlko* LRltnly Ekonominis Centrai

Li«>0l-July 8di*U| Laivu "FREDERIK VIII
* TtitROfJElj S5 dUuą LyVU “UNITED STATĖM'

LlKurh rjRlvakvrčty Ancoty Sįjjungm ui<lrto«

VfoM bu* p*ivą«U>» padaryt atmiatiaa ir
; įvalrmą fr malomtttų <HI to, kvH dalyvam tkakarrijaje,
’ MUąUukHi K*» Bava Ar*to ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
FiMtą V«MyH« KiNRrMRata ’ . .

tf WUMhaMBtrfcrt, tmYmkOty

27 IVhlielmU Wh N>w Vurk S.U ,e y* M
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BąukMdiMtfs, gaguM* 22 d., 19B1

Įkas girdėti lietuviu
I KOLONIJOSE

BALTIMORE, NO.
Dangun Žengimo Šventė praėjo 

gražiu pasMimu. Tą dieną lie
tuviai pasistengė ateiti j bažny
čią, 12 vai. dieną buvo atlaiky
tos mišios, į kurias atėjo ir sve
timtaučiai, dirbą įvririose ištaigo
se. Bažnyčia buvo perpildyta; 
rinkliavoje auką sudėta per $100.

Nauja* šių dienų barbaru

Vienas “presurninkas,“ dirbąs 
p. J. dirbtuvėje, katalikių mote
rų akivaizdoje negražia is žodžiais 
tyčiojasi iš Šv. Marijos. Namie 
pastebėjęs, kad jo duktė pasipuo
šus Šv. Marijos paveikslu ir prieš 
jį vakarais pasimeldžia, pradėjo 
j paveikslą su valkiotoms šliurė
mis mėtyti. Duktė paveikslą pa
slėpė, o žiaurusis tėvas giriasi sa
vo šlykščiais darbais.

Susipratę darbininkai gėdisi to
kio barbaro ir apgailestauja jo 
likimą. į

Išvažiavimas

Gegužės 17 d. įvykęs parapijos 
išvažiavimas pasisekė. Visi atsi
lankiusieji draugiškai pasilinks
mino. Kadangi pasilinksminimo 
vieta nebuvo aptverta tvora, tai 
daugelis galėjo ir nelegaliai įeiti.

Negražus elgesys

Naujieji “gatvekariai“ dideli, 
bet tik vienas konduktorius te
valdo ir jis nemato," kas jo val
domame vežime darosi. Grįžtant 
iš išvažiavimo visą “karą“ už
ėmė lietuviai. Gale susėdo jauni 
vyrukai, kurie pradėjo triukšmau
ti ir net susimušė. Vienas lietu
viukas išlipo kruvina nosimi,

J. iŠ Lietuvos

Išvažiavimas

Gegužės 17 d., Arion Park’e į- 
vjko pirmasis šių metų parapiji
nis piknikas. Pirmą karią atsi
tiko, kad pikniko vedimas būtų 
buvęs pavestas išimtinai parapi
jos veikimo komisijos globon. Vi
są tvarkymą atliko komisijos pir
mininkas Pijus Bukevičhis ir na
riai. Per susirinkimą prisižadėjo 
virtuvėje dirbti ponios Augnitie- 
nė, Vaškevičienė, Palovienė, A- 
domaitienė, Obeeiūnicnū, Butkie
nė, Gričkūnienė, Ivoškienė, Pet
rauskienė ir panelė Mandravie- 
kiūtė. Vyrų prisidėjo p. Petkus, 
Vaškevičius. Karalius, Strazdaus- 
kas ir kiti. Visiems pasiaukoju
siems širdingai reikia padėkoti. 
Jie užsitarnavo parapijos dėkin
gumą.

Vaikučių gegužinė
Vaikučių gegužinė, įvykusi pe

reitą antradienį, Druid Hill Par
ke, dėl didelio lietaus, nepasise
kė. Vaikučiai iškentę šaltį ir lie
tų iki popiečio, visi nuliūdę turė
jo grįžti namon. Gaila, kad tokio
je jiems brangioje dienoje turėjo 
lyti.

Ir (Mbora*
What Mitam Said!!

V. M,

turą. Knyga įdomiai parašyta, ir 
nemaža—160 puslapių.

Gražiu vakaris

Sekmadienį, balandžio 26 
šv. Teresės draugija lietuvių 
rupijos svetainėje suvaidino labai
juokingą komediją “Karolio Te- 
ta.“ Nežiūrint lietingos dienos, 
publikos į šį parengimą prisirin
ko apypilnė svetainė. Žiūrėtojai

oran

Gegužini procesija
Pradėtas ruošimo darbas prie 

gegužinės procesijos visu uolumu 
varomas tolyn. Kunigų pastango
mis sudarytas būrelis iš 30 suau
gusių panelių, kurios eis su pro
cesija, kaipo garbės sargyba. Vi- 
sos dabar stropiai varg. Juškos 
mokinamos atatinkamas giesmes. 
Procesijoje jos giedos kartu su 
visais mokyklos vaikučiais. Tokiu 
būdu tikimasi šiemet surengti gra
žesnę bei ilgesnę procesiją negu 
pereitais motais, — nors ir toji 
buvo gana įspūdinga ir maloni 
žiūrėtojams. Visos parapijos mer
ginos kunigų raginamos dalyvau
ti toje procesijoje, kuri įvyks ge
gužės 31 dieną. Panelės gali kreip
tis į Marijų Keidofiiūtę, Nekal
tu Prasidėjimo Draugijos rašti
ninkę.
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GARMYS APSILANKĖ
L0WELL, — Nesenai ilgakojis 

garnys aplankė p. Vilkišius ir 
paliko gražų sūnų.

P-fti Vilkiniai >ra LOS. nariai 
ir seni LowclPią biznieriai. Jų 
sūnus ąndrius lanko Marijonų ko
legiją.

Mirt “Darbininko“ 
įkaitytojo*

Gegužes 16 d. bažnytinėmis a- 
pcigomis palaidotas Stanislovas 
Vitkauskas, 56 metą, senas “Dar
bininko“ skaitytojus.

Staiga mirt

Gegužes 18 d. staiga mirė Am
braziejus Božadrugis, 60 metų 
amžiaus. Paliko žmoną, dukterį ir 
du sūnus. Velionis priklausė prie 
2 pašalpinių draugijų, buvo veik
lus katalikas. Laidotuvėm*;; rūpi
nosi graborius J. Sadauskas.

Rado lavoną

Gegužes 15 d. rastas Myk. Kis- 
lausko lavonas. Dar neišaiškinta 
jo mirties priežastis.

Reporteris

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 17 d. 2 vai. p. p. Lair- 

t ence, Mass. šv. Pranciškaus pa
rapijos svetainėje įvyko L. Vyčių 
Naujosios Anglijos apskrities me
tinis suvažiavimas.

Suvažiavimą sveikino kleb. kun. 
Pr. Juras, Vyčhj organizacijos kū
rėjas p. Norkūnas ir Lietuvos pa
vasarininkų atstovas J. B. La ne
ką.

Suvažiavime dalyvavo 6 svečiai 
ir 46 atstovai. Įvairios komisijos 
bei kuopų valdybai pranešė apie 
savo nuveiktus darbus.

Į apskrities valdybą išrinkta 
kun. Pr. Juras — dvasios vadu. 
K. J. Viesulą—pirm., D. Overka 
—vice-pirm., p. Mykoliūtė-Pilipie- 
nė—sekvets, J. Kulonas—Iždinin
ku, p. č’eikauskas — maršalka.

Apskrities išvažiavimą-pikniką 
nutarta surengti La\vrence’o Pa
langos parke liepos (July) 4 d.

M Atstovais į Vyčių seimą Brook- 
lyn’e išrinkta p. E. šimoniūtv ir 
V. Tsmoliūnas.

Priimta kelios rezoliucijos. Su-, 
važiavimą baigė dvasios vadas 
kun. Pr. Juras, atkalbėdamas 
maldą. *•

Po posėdžio Laivrence’o vytės I 
delegatus pavaišino kava ir gar
džiais “sandvičiais.“

Suvažiavime geriausia pasirodė 
Šo. Boston *o kuopa, kurios 23 į 
atstovai atvyko specialiu “busu.“j

Rep.

MONTREAL, KANADA

SOUTH BOSTON: Dailey Chevro
let Co., 664 E. Broadway.

DORCHESTER: Columbia Chev
rolet Co., Ine., 617 Columbia Rd. 
(Uphams Corner) and 767 Dud- 
ley St., Used Cars, Southern 
Artery

d., 
pa-
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73 Amerikos
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gana sočiai prisijuokė iš “Kavo
lio tetos,“ ir, būdami pilnai pa
tenkintais, ramiai skirstėsi j na
rius, išsi reikšdami, kad ir antrą 
kartą eitų pasižiūrėti šios juo
kingos komedijos. f

Žinoma, nenuilstančiai darbuo
se Šv. Teresės draugijai to tik

įžymios biznio įstaigos yra 
pirkusios 27,605 Chevroiets

Kitą kartą pumtą Chevrolet 
JJj b’inio karą arba treką, pute* 

b5kit firmos vardą jo šonai Greičiausia tai 
bus įstaigos, kurią tu žinai ir kurio* bisrio 
vedimą tu aukštai Įvertini. 4odil įšymios 

tarp tūkstančių įstaigų, kurio* yra vadai* A* 
merikos industrijoj, vartoja Chevrolet*. Yra 
tai faktas, kad 73 iš tų gartįųją. Hmio firmų 
yra pirkusio* 27,665 Chevrolet karus ir troku*! 
Priežastį dėl toa gerai nuriatovijurio* kryp
ties randame Chevrolet savininkų išlaidų re
korduose, kurie parodo, kad nšrn nl vieno ki
to karo arba troko, tokio pat tipo, kuriuo ga
lėtų važmėti arba jį užlaikyti su mažiau išlai
dų, negu Chevrolet.

Dvidešimts mylių su galonu gasolino nėra nie
ko tokio nepaprasto dėl Chevrolet Six. Drai- 
veriai labai dažnai pastebi, kad mažai suvar
toja aliejaus. Jie dažnai komentuoja, taipgi, 
apie Chevrolet pajėgas nuolat važiuoti be pa
taisymų. Ir daug raportų parodo, kad speed- 
otneter priskaito, jog išvažhtita 50,000 mylių 
arba daugiau, karais, kuriais vis tebevažinė- 
jama.

Natūralu, automobilis su tokiai* nepaprastais 
rekordais Amerikos biznio tarnyboje aUtovau- 
ja jums be galo gudrų investmentą. Tai yra 
neužginčijama tiesa, kuomet apmrztai, kad 
Chevrolet yra ektmomišldausiM automobilis: 
geriausia ištobulinta* 50-h. ’ jų Mų oGtadetią 
inžinaa; moderniškas ir rūpertfaiffaa padirbimas 
užtikrina pasitikėjimą ir ilgą gyvenimą dėlto, 
kad padirbtas iš geriausio* medŽtagoe.

Pirm, negu tu Įdėsi pinigu* Į žemos kainos 
transportaciją, ištirk ką Chevrolet turi pasiū
lyti. Ir ištiktųjų šių dienų Chevrolet—už nau
ją žemą kainą—yra tai Didžiausia Amerikon 
vertenybe. 4
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NEW CHEVROLET SIX

ir reikėjo. Ir štai gegužes 10 die
ną minėtoji komedija antrą kar
tą buvo suvaidinta. Šiuo tarpu 
irgi atsilankė gražus būrys žiū- 
lėtojų. Tariaus labai apgailėtina 
kad kaip pirmą taip ir antrą sy
kį. pasitaikė lietingo* dienos.

Vaidino: V. Bačys, Šv. Teresės

BOSTON; Commonwealth Chevro
let Co., 949 Commonwealth Avė.

CAMBRIDGE: Oambridge Motor
Co., 277 Maaiachusetta Avė.

CHEL8EA: McBride Chevrolet 
Co., 980—966 Broadway

drg. pirm. iSdidelis lietuvių vei- 
kėjs, K. Juškevičius, V. Rcmdou 
ka, A. Navickas, M. Bliridžius, J. 
(Makauskas, M. Arlauskaite, M. 
Paulauskaitė, O. Bandžiūtė, J. 
Dereškevičiūtė, M. Miklauskaitč, 
gi sufleriu buvo mokytoja Ele
na Bandžiūtė. Artistai savo roles

EAST BOSTON: Warmock Lynch 
Motors Ino., 944 Saratoga St.

E VERKIT: Melanson Bros., Ine., 
67 Chelsea St.

R0XBURY: Grove Hali Chevrolet 
Co., 480 Blue Hill Avė.

atliko kuo geriausia, ypač nctik- 
Tos-dvarobo-tetos-rolėje labai at
sižymėjo savo gabumu V. Bačys.

Vakaro pelnas skiriamas lietu
vių pradžios mokyklos vaiku
čiams vasaros ekskursijai.

Garbė mūsų jaunimui, kad pa
sižymi gražiais darbais.

{domi knyga “Kalėjimuose pąa 
bolševiku*.“ Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pata pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kau-

z
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

K) 73 Amerikos
BALINE, MD. GARNYS APSILANKĖ

Dangun Žengimo Švente praėjo 
gražiu pasisekimu. Tą dieną lie
tuviai pasistengė ateiti j bažny
čią. 12 vai. dieną buvo atlaiky
tos mišios, j kurias atėjo ir sve
timtaučiai, dirbi) jvririose įstaigo
se. Bažnyčia buvo perpildyta; 
rinkliavoje aukų sudėta per $100.

Naujasšiųdienųbarbarai

Vienas “presurninkas,” dirbąs 
p. J. dirbtuvėje, katalikių mote
rų akyva iždo jr negražiais žodžiais 
tyčiojasi iš fcv. Marijos. N»mk- 
pastebėjęs, kml jo duktė pasipuo
šus Šv. Marijos paveikslu ir prieš 
jj vakarais pasimeldžia, pradėjo 
į paveikslą suvidkiotoms šliurė
mis mėtyti. Duktė paveikslą pa
slėpė, o žiaurusis tėvus giriasi sa
vo šlykščiais darbais.

Susipratę darbininkai gėdisi to
kio barbaro ir apgailestauja jo 
likimą. |

Išvažiavimas 1

Gegužes 17 d. įvykęs parapijos 
išvažiavimas pasisekė. Visi atsi
lankiusieji draugiškai pasilinks
mino. Kadangi pasilinksminimo 
vieta nebuvo aptverta tvora, tai 
daugelis galėjo ir nelegaliai įeiti.

Negražus elgesys

Naujieji “ gat vekariai ” dideli, 
bet tik vienas konduktorius te
valdo ir jis nemato," kas jo val
domame vežime darosi. Grįžtant 
iš išvažiavimo visą “karą” už
ėmė lietuviai. Gale susėdo jauni 
vyrukai, kurie pradėjo triukšmau
ti ir net susimušė. Vienas lietu
viukas išlipo kruvina nosimi.

J. ii Lietnvoa

Išvažiavimu

Gegužės 17 d., Arion Park’e į- 
vyko pirmasis šių metų parapiji
nis piknikas. Pirmą karią atsi
tiko, kad pikniko vedimas būtų 
buvęs pavestas išimtinai parapi
jos veikimo komisijos globon. Vi
są tvarkymą atliko komisijos pir
mininkas Pijus Bukeviėius ir na
riai. P«t susirinkimą prisižadėjo 
virtuvėje dirbti ponios Augaitie- 
nė, Vaškevičienė, Paluvienė. A- 
domaitienė. Obvciiinienė, Butkie
nė, Gričkūnivnė. Ivoškunė, 1M- 
rauskienė ir panelė Mandravie- 
kiūtė. Vyrų prisidėjo p. Petkus, 
Vaškevičius. Karalius, Strazdaus- 
hns ir kiti. Visiems pasiaukoju
siems širdingai reikia padėkoti 
Jie užsitarnavo parapijos dėkin 
gumą.

•
Vaikučiu, gegužinė

Vaikučių gegužine, įvykusi pe
reitą antradienį, Druni Hill Par
ke, dėl dideliu lietaus, nepasise
kė. Vaikučiai iškentę šaltį ir lie-

LO'A’ELL. — Nesenai ilgakojis 
garnys aplankė p. Vilkinius ir 
paliko gražų sfinų.

P-ai Vilkišiai yra LDS. nariai 
ir seni LoueH’io biznieriui. -Jų 
sūnus audrius lanko Marijonų ko
legiją.

Mirė “Darbininko” 
skaitytoju

Gegužės Iii <1. bažnytinėmis a- 
peigomis palaidotas Stanislovas 
Vitkauskas, 56 metų, senas “Dar
bininku' * skaitytojus.

Staiga mirė

Gegužes iH d. staiga mirė Am
braziejus Božadrugis, 60 metų 
amžiaus. Paliko žmoną, dukterį ir 
du sūnus. Velionis priklausė prie 
2 pašai pini ų draugijų, buvo veik
lus katalikas. Laidotuvėmis rūpi
nosi grabinius J. Sadauskas.

Rado lavoną

Gegužės 15 <1. rastas Myk. Kis 
lausko lavonas. Dar neišaiškinta 
jo. mirties priežastis.

Reporteris

VYČIU SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 17 d. 2 vai. p. p. Law- 

tenee, Mass. Xv. Pranciškaus pa
rapijos svetainėje įvyko L. Vyčių 
Naujosios Anglijos apskrities me
tinis suvažiavimas.

Suvažiavimą sveikino kleb. kun. 
Pr. Juras, Vyčių organizacijos kū
rėjas p. Norkūnas ir Lietuvos pa
vasarininkų atstovas J. B. Lauc
iui.

Suvažiavime dalyvavo 6 svečiai 
ir 46 atstovai. Įvairios komisijos , 
bei kuopų vaidybos pranešu apie 
savo nuveiktus darbus.

J apskrities valdybą išrinkta 
kun. Pr. Juras — dvasios vadu. 
K. J. Viesulą—pirm., D. Overka 
—viee-pirm., p. Mykoliūtė-Pilipie- 
nė—sekretų J. Rulonas—Iždinin
ku. p. čeikauskas — maršalka.

A psk ri t irs išvažia vimą-pikn iką 
nutarta surengti Lawrenee’o Pa
langos parke liepos iJnly) 4 d.

M Atstovais i Vyčių seimą Brook- 
lyu’e išrinkta-p. E. šimoniūtė ir 
V. Tamoliūnas.

Priimta kelios rezoliucijos. Su
važiavimą baigė dvasios vadas 
kun. Pr. Juras, atkalbėdamas 
maldą. .

Po posėdžio Laiyrenee’o vytės 1 
delegatus pavaišino kava ir gar-, 
džiais “sandvičiais.”

Suvažiavime geriausia pasirodė j 
So. Boston’o kuopa, kurios 231 
atstovai atvyko specialiu “busti.”i

RepJ

MONIKAI, KANADA

įžymios biznio įstaigos yra 
pirkusios 27,605 Chevrolets

rSiiK^Į Kitą kurtą pamatę Chevrolet 
b’znio karą arba treką, puste-

bukit firmos vardą jo šone! Greičiausia tai 
bus įstaigos, kurią tu žinai ir kurios bisnio 
vedimą tu aukštai Įvertini, ^odėl įžymios 

tarp tūkstančių įstaigų, kuries yra vadais A- 
merikoa industrijoj, vartoja Chevrolets. Yra 
tai faktas, kad 73 iš tų garsiųjų biznio firmų 
yra pirkusios 27,605 Chevrolet karus ir trekus! 
Priežastį dėl tos gerai nusistovėjusios kryp
ties randame Chevrolet savininkų išlaidų re
korduose, kurie parodo, kad nėra nė vieno ki
to kare arba treko, tokio pat tipo, kuriuo ga
lėtų važinėti arba ji išlaikyti su mažiau išlai
dų, negu Chevrolet.

Dvidešimts mylių su galonu gazolino nėra nie
ko tokio nepaprasto dėl Chevrolet Six. Drai- 
veriai labai dažnai pastebi,.kad mažai suvar
toja aliejaus. Jie dažnai komentuoja, taipgi, 
apie Chevrolet pajėgas nuolat važiuoti be pa
taisymų. Ir daug raportų parodo, kad speed- 
ometer priskaito, jog išvažinėta 50,000 mylių 
arba daugiau, karais, kuriais vis tebevažinė- 
jama.

Natūralu, automobilis su tokiais nepaprastais 
rekordais Amerikos biznio tarnyboje atstovau
ja jums be galo gudrų investmentą. Tai yra 
neužginčijama tiesa, kuomet apmuštai, kad 
Chevrolet yra ekonomiškiausias automobilis: 
geriausia ištobulintas 50-h. pi Aką offinderių 
inžinas; modemiškas ir rūpestingas padirbimas 
užtikrina pasitikėjimą ir ilgą gyvenimą dėlto, 
kad padirbtas iš geriausios medžiagos.

Pirm, negu tu įdėsi pinigus į žemos kainos 
transportaciję, ištirk ką Chevrolet turi pasiū
lyti. Ir ištiktųjų šių dienų Chevrolet—už nau
ją žemą kainą—yra tai Didžiausia Amerikos 
vertenybė.
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" Pamatykite žemiau nurodytą savo dealer’j' ' 1 "— 1" ...... ...... , ■ • ,» ■

SOUTH BOSTON: Dailey Chevro
let Co., 664 E. Bro&droiy.

y auuimu ziui

BOSTON; Commonwealth Chevro
let Co., 949 Commonwealth Avė.

EA8T BOSTON: Warmock Lynch 
Motors Ine., 944 Saratoga St.

DORCHESTER: Columbm Chcv- CAMBRIDGE: Cambridge Motor EVERETT: Melanson Bros., Ine.,
rolet Co., Ine., 617 Columbia Rd. Co., 277 Maseachusetts Avė. 67 Chelsea St.
(Uphams Corner) and 767 Dud- 
ley St, Used Cars, Southern 
Artery

CHELSEA: McBridc Chevrolet
Co., 980—986 Broadway

R0XBURY: Greve Hali Chevrolet 
Co., 480 Blue Hill Avė.

tų iki popiečio, visi nuliiulę turė
jo grįžti namon. Gaila, kad tokio
je jiems brangioje dienoje turėjo 
lyti,

Gegužinė procesija
Pradėtas ruošimo darbas prie 

gegužines procesijos visu uolumu 
varomas tolyn Kunigų pastango
mis sudarytus būrelis iš 30 suau
gusių panelių, kurios eis su pro
cesija, kaipo garbės sargyba. Vi
sos dabai' stropiai varg. Juškos 
mokinamos atatinkamus giesmes. 
Procesijoje jos giedtm kartu su 
visais mokyklos vaikučiais. Tokiu 
būdu tikimasi šiemet surengti gra
žesnę bei ilgesnę procesiją negu 
pereitais metais, — nors ir toji 
buvo gana įspūdinga ir maloni 
žiūrėtojams. Visos parapijos mer
ginos kunigų raginnnios dalyvau
ti toje procesijoje, kuri įvyks ge
gužės 31 dieną. Panelės gali kroip- 

' tis į Mariją Keidošiūlę, Nvkal 
« to Prasidėjimo Draugijos rašti- 
į ninkę.
* V. M.
U

Gražus vakaras

Seknmdirnį. balandžio 26 
-v. Teresės draugija lietuvių 
rupijos svetainėje suvaidino labai 
juokingą komediją “Karolio Te
ta.” Nežiūrint lietingos dienos, 
publikos į šį parengimą prisirin
ko apypilne svetainė. Žiūrėtojai

d., 
pa-

gana sočiai prisijuokė iš “Kam- 
Ko tetos,” ir, būdami pilnai pa
tenkintais, ramiai skirstėsi į na- 
i nis, išsireikšdami, kad ir antrą 
bartą eitų pasižiūrėti šios juo
kingos komedijos.

Žinoma, nenuilstilnčiai darbuo
se Šv. Teresės draugijai to tik

ir reikėjo, h- štai gegužes 10 die- 
i'ą minėtoji komedija antrą kar
tą buvo suvaidinta, šiuo tarpu 
irgi atsilankė gražus būrys žiū- 
ičtojų. Tačiaus labai apgailėtina 
kad kaip pirmą taip ir antrą sy
kį. pasitaikė lietingos dienos.

Vaidino; V. Bačys, šv. Teresės

ilrg. pirm, ir dhlelis lietuvių vei- atliko kuo geriausia, ypač netik- 
* ėjs, K. Juškevičius, \ . Remdei- 
ka, A. Navickas, M. Rliūdžius. J. 
^Makauskas, M. Arlauskaitė, M. 
Paulauskaitė*. (I. Bandžiūtė, J. 
Doreškevičiūtė, M. Miklauskaitė, 
gi sufleriu buvo mokytoja Elo
na Bandžiūtė. Artistai savo roles

ros Karolio tetos rolėje labai at
sižymėjo savo gabumu V. Bačys.

Vakaro pelnas skiriamas lietu
vių pradžios mokyklos vaiku 
čiams vasaros ekskursijai.

Garbe mūsų jaunimui, kad pa
sižymi gražiais darbais.

Įdomi knyga “Kalėjimuose pas 
bolševikui.” Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kau
nu, Kan. B. Dogelis, Bazilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai patašyta, Ir 
nemaža—160 puslapių.

^a-ua!?
THE FEATHERHEADS What Milton S*id!!
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GERAS IR VEIKLUS
GANYTOJAS

kų Bažnyčios Galvos užgai
dos: jis nori viešpatauti vi
same pasauly ir per katali
kiškų akcijų tą viešpatavi
mų sau gamina. Bažnyčios 
priešai tų katalikišką akci
ją skaito įsibrovimu į vals
tybės teises ir įdrąsiniihu 
katalikų pakilti prieš esa
mąją vyriausybę. Tuomsyk 
sv. Tėvas visai nepageidau-, 
ja valdyti pasaulį toj pras
mėj, kaip jo priešai supran
ta. Jo karalyste, kaip Kris
tus pasakė, ne iš šio pasau
lio. Jis negrasina pasaulio 
valdonams atimti nuo jų 
valdžią. Vienatinis jo tiks
las — tai Kristaus viešpa
tavimas žmonių širdyse, ki
tais žodžiais, jis nori žmo
nėse palaikyti tikėjimą ir 
dorų. Toks tikslas dar nie- 
katn neužkenkč. Priešingai, 
palengvina darbą ir pasau
lio valdonams, nes lengviau 
valdyti dorus, negu nedorus 
žmones. Bet jie to nesu
pranta ir aklai priešinasi 
Ganytojo žodžiams.

Bet, klauso jo, ar neklau
so, uolusis Ganytojas taria 
savo žodį ir parodyti, kad 
jis skelbia vien tik meilę ir 
taiką, duoda visam pasau
liui savo palaiminimą.

K.

Prieš keletą dienų Pius 
XI vėl kalbėjo per radio vi
sam pasauliui Šiuo kartu 
jo. kailiu palietė labai svar
bų ir opų visiems klausimą 
—ekonominį krizį, paeinan
tį iš netikslaus sutvarkymo 
pasaulio turtų: kelių ran
kose yni sukrauti bilijonai 
dolerių, o milijonai žmonių 
kone miršta badu. Pius XI 
griežtai smerkia kapitalis
tus ir reikalauja visiško 
pertvarkymo dabartinės e- 
komuninės sistemos, bet 
drauge pasmerkia ir komu
nistus, kurie nori panaikin
ti įgimtą žmogaus teisę — 
nuosavybę. Nuosavybė yra 
paties Dievo nustatyta, ką 
parodo septintas Dievo įsa
kymas? nevogk. Nes jei ne
būtų nuosavybės, tai ir'ta
sai įsakymas būtų nereika
lingas, ties kur nėra nuoša
ly bes, ten nėra ir vagystes. 
Ekonominę pasaulio padėtį 
galima pataisyti tik remian
tis teisingumo ir meiles dės
niais. kas gali būti įvykdy
ta tik grįžtant prieKristaus 
mokslo. Pijaus XI kalba 
supuola su 40 metų sukak
tuvėms išleidimo garsiosios 
Leono XIII Eneyklikos 
“Reni m Novarum,” kurio
je smulkiai nagrinėjama 
darbo klausimas ir paduo
dama priemonės santykiams 
tarp darbdavių ir darbinin
kų pataisyti.

Pius XI yra uolus ir 
veiklus Gainiojas. Kasmet 
jis išleidžia po keletą raštų 
bei enciklikų pačiais svar
biausiais šių dienų klausi
mais. Enciklikos apie Kris
taus karalystę, apie mote
rystę, katalikų akciją ir dar
bo klausimą—tai tokie svar
būs dokumentai, pro ku
riuos negalima tylomis pra
eiti. Ir pasaulio spauda juos 
nuodugniai nagrinėja. Yra 
atsiliepimų palankių ir ne
palankių — sulig tuo, kieno 
reikalus tos enciklikos pa
liečia — bet apie jas plačiai 
rašoma, kas parodo, kad 
veiklus ir toli matantis Po* 
piežius 'užgauna pačias o- 
piausias žmonių gyvenimo 
stygas. Daugelis jo nesu
pranta, ar nenori suprasti 
ir todėl jo Žodžius netiks^ 
liai aiškina, ypač dėl Kris^ 
taus karalystės ir katalikiš
kos akcijos, Žiūrėkite, glr- 
įlij prie ko prieina Katali

KO DARBININKAI SUSI
LAUKĖ SOVIETŲ 

RUSIJOJ
Įsigalėjus kotniuiiBtniiMs 

Rusijoje, daugelis mane ar
ba fcpčliojo, kad kotrtUtiiz- 
ftiąs gal bent datbininkams 
suteiks kada nors gerove, 
materiališku atžvilgiu. Bu
vo manoma, kad komuniz
mas, kaip nauja ekonomiš
ka valstybes santvarka, pa
gerins pirmoje eilėje darbi
ninkų padėtį, atsiteisdamas 
jiems už jų sunkų darbų. 
Bet net 14 metų nė kiek jų 
gyvenimo nepagerino.

Bolševikai, iš tikrųjų, at

gyvenimo reikalavimais.
Iš šalies žiūrint, šitam 

naujam žygyje prieš gyven
tojus, rodos, nieko nepa
prasto nematyti* Iš praei
ties, iš beteisių darbininkų 
judėjimo, mes žinome to
kius momentus, kada stam
bios įmonės savininkas ap- 
statydavo savo darbininką 
ištisu tinklu įstaigų, kurios 
tarnaudavo darbininkų rei
kalams. Įstodamas į fabri
kų, darbininkas gaudavo gy
venamąjį butų. Tam pačiam

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyriii valstybės rei
kaluose.

kakliai stengiasi sugriauti 
viso pasaulio pasitikėjimą. 
Jeigu kapitalistiškas pasau
lis ligi šiol jais nepasitiki, 
užtat jie pastaraisiais lai
kais ėmė savo darbais griau
ti 1x4 kokį darbininkų ma
sių pasitikėjimą. Atrodo, 
kad artėja tas momentas, 
kada ims plėstis kovos su 
bolševikais obalsis, kuris iš
siplės kaip tik toje visuome
nėje, kuri teoriškai laikomu 
atkakliausia bolševizmo gy
nėja.

Maskvos vadų veiksmai 
vėliausiais laikais tartum 
pakelia uždangą prieš dar
bininkų akis, parodydami 
grobuoniškų ir priešdarbh 
ninkišką komunizmo pri
gimtį, t: y. tokią, kokia ji 
iš tikrųjų yra. Ką gi tikrai 
parodo paskutiilė bolševikų 
priemone? Jie panaikino 
darbininkų knygutes, sustab
dė žmonėms reikalingiausių 
daiktų išdavinėjimą pagal 
korteles ir įvedė valdžios 
parduotuvėse “laisvą” par
davimą visko, kas gyvento
jams reikalinga.

Šios nesenai sugalvotos į- 
staigos (valdžios parduotu
vės) primena pi rėš didįjį 
karą buvusias “kazionkas,” 
valstybinės degtinės par-. 
duotuves (“monopolkas”).! 
Valstybinis monopolis da
bar paims į savo rankas ri
šu pragyvenimui reikalingų 
daiktų platinimų ir pavergs 
visą Sovietų Rusijos pilie
čio gyvenimą su visais to 

LIETUViy DARBININKU 
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BR00KLYM, jf. Y.

L. D. R. apakričius ir kuopas prašome išrinkti 
atstovus. Pageidaujame, kad kiekviena kuopa tu
rėtų nors po vieną atstovą seime. Kuopos, kutina 
išgalij turėtų Išrinkti jai ftelisatstovus prisilaikant 
konstitucijos nurodymų, t. y. nuo dešimties nariij 
įm> vieną atstovą.

L. D. S. Centro .

Pirmininkai VZ? Paiimnkas 
Sekretorius Ą, F. Kneižys 
Miniukas Ji ^ersUckUs

Įima brangia kaina gauti 
tai, ko ligi šiol ir už pinigus 
nebuvo galima gauti. Ta
čiau tokia tariamosios gero
vės supratimas neilgai truks. 
Aukštos kainos valdžios par
duotuvėse greitai prarys 
paskutinius liaudies sutau- 
pų likučius, ir netrukus 
liaudis turės žiūrėti į par
duotuvių langus, negalėda
ma ko nors nusipirkti. Už
tat privilegijuotų komunis
tų grupių ir išnaudotojų (iš 
viršininkų tarpo) padėtis 
žymiai pagerės. Pas juos 
atsiras daug pinigų, ir tuo 
būdu dar labiau iškils klasi
nė nelygybe, kurių padaro į- 
gimti žmonių troškimai tur
tų. Štai, kada darbininkai 
supras absurdiškumą tos

fabrike jis pagal knygutę 
gaudavo maistų sau ir savo 
šeimai. Tėti imt jis galėda
vo gauti ir drabužių, avaly
nės, baldų, rakandų ir kito
kių daiktų, neišskiriant ne 
gramofono ir automobilio. 
Darbininkas visa tai gauda
vo iš savo darbdavio fabri
kanto. Mokėdamas darbi
ninkui algų, šis darbdavys 
visiškai pavergdavo savo 
darbininką, kuris visada tu
rėdavo neišmokamų skolų 
darbdaviui IŠ tos darbinin
ko algos darbdavys vėl gau
davo pelno, nes darbininkas 
turėdavo viską pirktis pas 
savo šeimininką monopolis
tų. Tuo būdu darbdavys 
dvigubai pelnydavo iš dar
bininko: ir iš jo darbo, ir iš 
jo pirkinių, net pinigai grįž
davo atgal į jo Seimininko 
kišenę.

Darbininįų organizacijos 
energingai kovojo prieš to
kią darbo visiško pavergimo 
sistemų, si^rasdamos, kad 
čia glūdi fonnalus ekono
miškas darbininko pavergi
mas, absoliuti materialine 
jo priklausomybė šeiminin
ko ir, be to, neribota—išnau
doti darbininką visų jo už
darbių monopolizavimo pa
vidale.

Tokią pat sistemą dabar 
įveda ir bolševikai Rusijoje. 
Darbininkai ten nuo šiol ne
turės jokių palengvinimų, 
pirkdami įvairių daiktų. 
Parduotuvfeą kuriose par
duodami įvairūs gyventojų 
pragyvenimui reikalingi 
daiktai, yra valdžios mono
polizuotos. Valdžia taip
ir darbų monopolizavo. Dar
bininkas dabar visiškai pri
klauso Šeimininko ir jau jo
kiu būdu negali iš tos ver
guvės išsivaduoti* Tolimes
nis Maskvos žygis, tur būt, 
bus leidimas darbininkams 
pirkti valdžios parduotuvė
se išsimokėtinai. Verguvė 
eis gilyn ir ilgam laikui su
riš darbininkus su tomis 
parduotuvėmis. Valdžia 
naudos žmonių dailią taip, 
kaip norės* O darbininkas 
niekur ir niekam negalės pa
siskųsti Sov. Rusijos san
tvarkos sąlygose. Ten val
džios nuųmkųsi!

. Gąii|teją kW pra
džioje Horietų Rusijos kraš
to gyventojai dėl Šios nau
jos priemonės imjiiM šiokį 
tokį psleugvluiimj. Bus ga-

siatemos, kurį vadinama 
darbininkų ir valstiečių “ge
roves” sistema. Štai, kada 
puikiausiai pasireikš gro
buoniškos monopolinės pre
kybos (kai nėra konkuren
cijos) vaisiai.

Viso pasaulio darbininkai 
lūtinai kels protestą prieš 
naują darbininkų pavergi
mą, kada be gėdos drąsiai 
išnaudojamos medžiaginės 
darbininkų jėgos ir galimy
bės. Tai yni lygu vagystei: 
nes tuo būdu tik nuvagia-, 
mos galimybės darbinin
kams kiek geriau gyventi.

Galima sakyti, kad didelė 
dalis Rusijos darbininkų vis 
dėlto tikėjosi šiokio tokio 
pagerėjimo iš komunizmo. 
Dabar gi, bolševikų vadams 
panaudojus aukščiau minė
tas komtmizmo priemones, 
jc alx‘jo, dings paskutiniai 
darbininkų tikėjimo komu
nizmu likučiai. Štai, kokios 
pasekmės bus, įvedus šių 
naująją ekonomikos sistemą. 
Negali būti kito tiesesnio 
kelio pagreitinti bolševikų 
viešpatavimo galui, kaip 
paskutinių komunizmo šali
ninkų apsivylimas. Nors 
šiais laikais ir nedaug tokių 
darbininkų buvo Rusijoje, 
bet jau ir jie pagaliau liau
sis tikėję proletariškomis i- 
dėjomis, kurias taip uoliai 
skelbė dabartiniai darbinin
kų darbo plantatoriai ir mo- 
nopolistai, o tikriau — iš
naudotojai.

Vargšai Rusijos darbinin
kai! Mes, krikščionys dar
bininkai, turini nuoširdžiai

patlgailetis jU, nes jie buvo ju- 
došiškai suvedžiojami ir 
mulkinami nuo pat 1917 m., 
kada Rusijoje pasirodė ne- 
praUstaljaiThlžiai Leninas ir 
Trockis. Kuris gi iš darbi
ninkų benorėjo susilaukti 
darbininkiško rojaus? Taip, 
visi yra girdėję apie bibliŠ- 
ką rojų, bet niekas dar ne
girdėjo apie betikybinį rojų. 
Negali būti jokio rojaus be 
tikybos pagrindų. Tai ge
riausiai įrodė bolševikiškos 
Rusijos gyvenimas net per 
14 nietij.

Užtat nors mes neturime 
būti akli tokių įvykių aki
vaizdoje. Ant Rusijos dar
bininkų ipWų kumHiliK- 
tmts imiMde savo nėsųlnoij^, 
absurdiškumą. Dėl to turi
me vieningai nusigręžti nuo 
komunistų ir visokia plauko

. tr  PtakbaMt, lt 1, liii •

SEKMINIŲ DIENA

Šį sekmadienį Katalikų Bažnyčia mini vienų iš di
džiųjų švenčių-—Sekmines arba šventosios Dvasios at
siuntimų.

Krikščioniškam pasauliu' ji ypač tuo svarbi, kad 
primena tų dienų, kai apaštalai susilaukė Šv. Dvasios dr- 
šimt| dienų, Kristui į Dangų įžengus.

*Kai apaštalai liko apdovanoti šventosios Dvasios 
dovanomis, jie tupu nenugali mals Kristaus karinis. Jie 
Užsidegė apaštalavimo didžiu karščiu, kurio niekas ne
įstengė numalšinti.

Apaštalai, tie paprasti žvejai, apskurę darbininkai, 
liko didžiausiais drąsuoliais, Kristaus mokslo gabiausiais 
skelbėjais. Nei kalėjimai, nei kankinimai, nei žudymai 
neatgrųsino apaštalų nuo skelbimo Kristaus mokslo.

Šv. Dvasia palietė apaštalų širdis, uždegdama jas 
drąsumu, meile, pasiaukojimu ir gyvybe. Per trumpa 
laikų Kristaus Evangelija buvo paskleista pasaulio įvai
riose dalyse.

Šv. Dvasios dovanų yra reikalingi ir visi žmones. 
Be jų negalima eiti Amžinosios Tiesos keliu.

Pagal Katalikų Bažnyčios mokslą, Šv. Dvasios yra 
septynios dovanos: stt pratimas, išminiis, mokslas, pat ar
tis, stiprybė, maldinu amas ir Dirva baimė.

Kiekviena iš šių dovanų yra brangi vertenybė. Jos 
visos yra lyg kūnui kraujas, vaikščiojąs po kūną, gaivi
nąs jį, judinąs į dalbų.

Visi gerai žinome, kas atsitinka kūnui, kai kraujas 
sustoja ėjęs. Kūną ištinka mirtis.

Tas pats ir su žmogaus siela atsitiktų, jei nustotų 
veikę Šv. Dvasios dovanos. Todėl Sekminės labai gera 
proga kiekvienam krikščioniui apsižiūrėti.

0

UŽSIENIO SPAUDA APIE EKONOMINI SKONIU
VILNIAUS MASTE

Pastaraisiais laikais pra
monė Vilnijoje, pagal žinias, 
paduodamas vokiečių lai
krašty “Der Ost—Europa 
Markt,” nepadarė jokios pa
žangos* Priešingai, daugeliu 
atvejų tenykšte pramone in
do pastovų atgal žygiavi
mą, kas dažnai priveda į- 
mones prie bankroto. Vei
kiančių įmonių produkcija 
ne didėja, bet kaskart mažė
ja. Vilniaus krašte, rašo mi
nėtas laikraštis, nėra nū vie
nos pramonės šakos, kuri bū
tų pakenčiamoj padėty ir 
kuri galėtų daryti šiokią to
kių pažangą. ______

Odos pramonėje teveikia 
tik trys įmones visame kraš
te. Ši pramonės šaka todėl 
menkai vystosi, kad kraštas 
skui’sdamas turi mažą parei
kalavimą. Daugiausia gami
namos kietos odos, kurios di
džiausi vartotojai yra vietos 
ūkininkai. Pastarieji savo 
Užpirkimus yra sumažinę iki 
minimumo, nes sunki ūkio 
padėtis neduoda galimybės 
daryti didesnių išlaidų. Dėl 
taip mažo į pirkimo odos pra
monės įmonės neturi pakan
kamai kapitalų gamybai 
plūsti, kas Verčia jas sunkio
mis sąlygomis išsiskolinti.

Kreditai daugiausia esti 
trumpalaikiai ir aukštais 
nuošimčiais, kurie siekia iki 
15 proc.

Nors dauguma esančių 
krašte malūnų dar veikia, ta
čiau krentančios javų ir jų 
produktų kainos turi neigia
mos įtakos. Miltų ir kitų 
produktų eksportas dėl eko
nominio krizio yra labai 

'menkas arba, teisingiau sa
kant, visai sustojęs. įvedus 
naują muitų tarifą nuo lap
kričio 1 dienos, pagal kurį 
leista palengvintomis sąly
gomis vežti javus į tolimes
nes sritis, malūnų Įiadėtis 
dar daugiau pablogėjo.

lira vorai ir konservų fa 
brikai dėl sumažėjusio pro
duktų vartojimo krašte, sa
vo produkciją žymiai suma
žino ir taip pat įsiskolino.

Mtdzio pramonė taip pat 
Įiergyveim sunkti krizį. Kai 
kurioms šios pramones ša
koms gresia visiškas ban
krotas. Šiek tiek geriau vei
kia stiklo pramonė, 1x4 ir 
čia jaučiama pareikalavimų 
stoka. Šokolado pramonė 
daug kenčia dėl Vaišu vos

Dancigo konkurenijos. 
kurių gaminiais čia užvers
tos krautuves.

Sąryšy su lamdin krašto 
ekonominiu pakrikimu, taip 
pat žymiai sumažėjo ir ge
ležies vartojimas. Altinio 
pramonėje dirbančių darbi
ninkų skaičius 192!) m. sie
kė dar tune 1(MX> asmenų, 
pernai gi sumažėjo a iv 20 
proe. Žemes ūkio kultūros 
Vilniaus krašte labai Irtai 
kyla, todėl ir geležies varto
jimas yra labai mažas.

socialistų, kurių kaišti ple
palai apie “darbininkišką 
rojų” x(x4alizmo santvarko
je jau privedė Rusijos dar
bininkus ir ūkininkus prie 
didžiausio skurdo, vargo ir 

Sukistų (G PU) 
jiettekiojimų. Argi kuris 
uors Iš mūsų norėtų to susi
laukti ?

/Uros IČelr
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BLAIVININKŲ SUSLVIENYMO CENTRO i 
VALDYBA

Kuo. J. J. Jakaiti*—dva*. vadu*; K«b. Jobm Brito**—MnM 
M. GeittfenO—1-Ji vlce-plrth.; M. Uraooloofc—•II-JI rico-jlm.; A* 
Zavcckas—rnlt, 110 W*biter Avė., Gnabrldf*. M*ml; O. SSd«*ri«ai 
—iid., 0 Cmnmonvverith Avė,, worcta«r. Mm; J. Triniu ir F. 
Maukus—Iždo globėjai; Kūn. j. Aviigldys Ir Kuo. 3. BokiMM ori* 
niznforhil; Kiin. F. JuškAill*—rvdaktorl««, 4tS WlMtar SL, OaSį* 
brklge. Mm. įritate?

JAUNIMO BLAIVINIMAS PER BAŽNYČIĄ IR SEIMį
(J. B. Vysk. M. Reinio paskaito* santrauka)

Bažnyčia ir ši ima jauni- moj gali pasitaikyti įvairių 
hio blaivinime yra galiu- liūdnų atsitikimų, gali pasi
jausi veiksniai. Sv. Raitė kad vaikas Pnraat" 
parašyta: “Broliai, būkite ' 
blaivūs ir budėkite.” Susi
valdymo dorybė yra laiko
ma viena iš kardinaliu i ų 
(| »agriiidin ią). Bažnyčia
žiūri Į girtybę kaip į didelį 
doroves priušą. Taigi, kokiu 
būdu su ta girtybe kovoti l 
Pirmiausia pačio blaivini
mo atžvilgiu tenka kreipti 
dėmesį į pačią į>radžiu. Re
liginiai motyvai yra labai 
reikšmingi. Čia labai daug 
gali padaryti kunigai per 
savo pamokslus ir patari
mus, kurie yra labai sėk
mingi. Labai svarbus jų pa
vyzdy*. Per katekizariją 
reikia nurodyti blaivumo 
reikalingumą iš vienos pu
sės, ir kaip atrodo pasigė
ręs žmogus, iš antros pusės. 
Mažiems reikia kaip tik tą 
minčių įdiegti, todėl to da
lyko per katekizavimą ne
reikėtų apleisti.

Lietuvoje prie Blaivybės 
Dr-jos įvcdaini vyskupijų 
centruose llaiiafbču ruįuuui^ 
kurių vedėjais norima gauti 
kunigą, kuris savo veikimą 
turėtų labai išplėsti. Tasai 
blaivylies rajono vedėjas ku
nigas tu rūtų dalyvauti de- 
kanaliniuose suvažiavimuo
se ar vyskupijos kunigų 
konferencijose ir savo vei
kimui — draugijos idėjai 
plėsti — turėtų panaudoti 
tas įvairias progas. O blai
vinimo darbas yra reikšmiii- 
kas. 'kaip įvertinu ir popie
žius Pijus A l pasakydamas 
193U. VII. 39 d. priešalkoli- 
nes “Krcuzhund’o” organi
zacijos atstovams kalbą: 
“Jūsų darbai yra garbingi. 
Jūsų kova yra geraširdiška, 
kilni, šventa. Ji yra reika
linga ir dėl Dievo, dėl Tau
tos ir šeimos, visur ir vi 
siems naudinga.*’ Tie žo
džiai parodo, kiek šv. Tėvas 
priskiria blaivybės darbui

girtą žmogų. Tokią progą 
reikia panaudoti, reikia vai
kui .sukelti tam tikrą pasi
gailėjimą. Tuo turėtų rū
pintis ne vien tėvai, bet taip 
pat ir mokykla.
Augustino, 
nuodėmės 
žmones reikia mylėti.
vai. taip pat ir mokykla, 
prie Įvairią progų turėtų 
vaikams paaiškinti, kad gir
tavimas nėra mciunalus, 
kad nevisada mums reikia 
pasilikti prie senų papročių, 
kurie yra žalingi. Tie žmo
nės, kurie nori įvesti naujus 
gerus papročius, yra labai 
gerbtini. Jau yra nemaža 
atsitikimų, kur stengiamasi 
be svaigalų apsieiti. Juos, 
tuos svaigalus, reikėtų pa
vaduoti bealkoHuėmis giro
mis. Taigi, į sudarymą 
naujų gyvenimo brangeny
bių, reikėtų tėvams labai 
daug dėmesio kreipti.

Anot šv. 
“mums reikia 
neapkęsti, bet 

Te-

Be šeinius, mokykloj ir
Bažnyčių* galingas veiksnys 'rūkymo atsigulimo istoriją. 
yra draugai. Jie turi būti 
parinkti, kai nesudarytų 
blaivumui pavojaus, čia tė
vai gali daug padaryti. Taip 
vaikas pratinamas pats pa
jus, kad yra reikalinga blai- 
vuą gyvenimas. Taip pat te- 
yal turi kreipti dėmesio ir į 
tuos šaltinius, kuvie duotla 
ar gali duoti progos girtau
ti. Kai taip vaikas bus ug
domas, bus sudaroma asme
nybe. Neužtenka pasakyti, 
kad “mano vaikelis dar ne
ragavo alkoliu,” bet reikia 
sudaryti asmenybę, kad jis 
subrendęs, ar dar ir bręsda
mas galėtų valingai atsispir
ti. Niekuomet nereikia su
kulti fanatizmo, neturi būfi 
raginimų ir varžymų.

J. Labokas
[“Sargyba”}

tintojas tnimįmi nupasakojo

RŪKYMO PAPROČIO 
TEISMAS

Kauno B L Dr-jos skyrius 
buvo stiruošęs girtavimo 
teismą, kuriam pirmininka
vo dr. jur. P r. F. Ratilinui- 
lis. Teismo nariais buvo dr. 
M.Endsiulaitytč - Gylienė ir 
.1. Sidcraričius. Sekretoria
vo stud. O. šeštokaitė.

Išklausinėjus liudininkus, 
prasidėjo rūkymo papročio 
kaltintoju kalbos. Pirmas 
sveikatos atžvilgiu kaltino 

|dr. K. Nekvedavičius. Kai-

Remdamasis mokslo duome
nimis ir savo praktika, įro
dinėjo, kad rūkymas kenks
mingas žmogaus sveikatai. 
Rūkančio žmogaus plaučiai 
gauna vadinamą plaučių iš
siplėtimą* Rūkančius kanki
na dusulys; jie suserga clžio 
va. Ypač žalingai veikia ne
pratusius rūkyti, o taip put 
vaikus ir moteris. Jie nekal
ti būdami, turi gerti taba
ko dūmus ir tuo būdu min
dyt ik Rūkantieji, paprastai 
Į nieką neatsižvelgdami, rū
ko kambary, kur yra mote
rys ir vaikai. 60$< mūsą 
fabriką darbininką, nors ir 
nerūkančią, serga džiova. 
Įpratęs rūkyti žmogus, ne- 
rūkydmas negali dirbti jo
kio protinio darbo. Mat, 
rūkorius turi dirbtinai jau
dinti savo ccntralinę nervą 
sistemą. Tuo būdu susilp
nėja rūkančiojo nervai. Se
niau tabakas buvo vartoja
mas kaip vaistas nuo kiline
li ą, tariau jis iš tikrąją tik 
dar labiau didino mirtingu
mą. Chroniškai vartojamas 
i aliu kas stipriai veikia krau
jo indų sistemą, iššaukia 
spazmus, širdies mušimą, 
nevienodą jos ritmą, gerkles 
uždegimus, nuolatinį kosulį, 
didelį kraujo spaudimą, sei
lių tekėjimą. Rūkantieji 
pypkę nuo nuolatinio lūpos 
erzinimo gauna lūpos vėžį. 
Rūkymas susilpnina atniin-

tį; rūkantieji, pradeda ne- 
beatskirti spalvų; 1)Č1 to į- 
vyksta geležinkelių, kgtag- 
trolns ir panašios nelaimes. 
Kaltintojas {įrašo teismą rū
kymo Įiaprotį sušaudyt i.

Ekonominiu atžvilgiu kal
tina tstid, L. Tamošauskus. 
Lietuvoje per metus esą 
prarfikpina apie 30 milijoną 
litu. Atmetus moteris ”lr 
vaikus, kiekvieiuini tenka 
pu 00 litų. Jei šeimoje yra 
du rūkantieji, tai prarūko
ma 120 litą, kur dar degtu
kai. Žemės sklypai, kur au
ginamas tabakas, taip pat 
yra nuostolingi. Per 13 ne<r 
priklausoiiio gyvenimo me
tų Lietuva tabako prarūkė 
už 7S0 milijonus litų. Iš 
tabako valstybė kasmet gau
na apie 12—13 milijoną li
tų pelno. Tačiau šis taria
mas pelnas yra tik fikcija, 
[’ž 4 milijonus įvežama iš 
užsienio tabako žaliavos/fie 
pinigai išplaukiu j užsienį. 
Rūkorių — ligonių gydy
mui valstylie turi statyti 
džiovininkų sanatorijas, li
gonines. O kiek nuostolių 
atneša dėl rūkymo kilę gaiš 
rai ! Rūkymas apiplėšia 
valstybę.

Rūkymą gina p. lr. Hrr- 
viiskas. Jis sako, kad taba
kas yra graži nekalta žole
lė. Užsirūkęs žmogus daro
si drąsesnis, vyriškesnis. 
Gydytojai pataria nutuku
siems asmenims Plikyti stip
rius papirosus. Dabarties ū-

i* H? t>c.'

Šeimoje yra tėvas ir i įri
tina, kurie taip artimai šil
ini: su savu Vaiku, kaip 
niekas kitas pasaulyje. Mo
tinos meilė savo vaikui yra 
"iena didžiausia meile. Ji
be palyginimo daugiau nu
mato bei atspėja k<i vaikas 
nori. Jai (seimai) priskiria
ma didelė reikšmė. Iš kitos 
pusės nenuostabu, kad tėvai 
pramato iš girtavimo daug 
daugiau nelaimią.'Taigi tė
vai turi rūpintis, kad pir
mieji vaikams įspūdžiai lui
tą geri, nes jie labai svnr
bus. levai turi nepratinti 
Viiką ne tik prie gi H avimo, 
bet ir. apskritai, prie kurią 
nors netikusią įpročių. Šei-

ii

i

tEiBIAMI! KLEBONŲ '
DĖMESIUI. .1

♦ * Darbiu inko1 ’ administra* j 
rija turi labai gražių IfctU* 3 
viškais parašais paveikslų, ? 
skiriamų Pirmosios KomU*

kio krizes metu tabako au
ginimas gerai apsimoka.

Antras gynėjas, stud, lįf. 
Kiuderis, nurodo, kad .iii* 
kymo negalima kaltinti. Rū
kymas sveikiems nekenkiąs. 
Tiesa, gydytojai kartais li
goniui draudžiu rūkyti. Bet 

kartui s draudžia 
tyfįftyli liišinius ir kopūstus, 
Ličiu u lašiniu niekas ui kal
tina. Moterys nerūko arba 
visai mažai rūko, tačiau jos 
nėra sveikesnes už vyrus,. 
Vyrai rūko, bet savo nervų 
iiumainytą »ti moterimis. 
Vokiečių okupacijos metu, 
siaučiant kruvinajai, gydy
tojai patardavę rūkyti, kad 
liga nepriliptų. Tuo būdu 
rūkymas apsaugąs nuo bak
teriją. Rūkantieji taip pat 
esą doresni ir geresni. Ma
tydami tabako dūmus ky
lant ir nykstant erdvėje, jie 
prisimeną amžinybę. Rūky
mo Sušaudymas būtą as
mens laisvės suvaržymas. 
Tai prieštarautą mūsų kon
stitucijai. Prašo teismą rū
kymo paprotį ištekinti.

Teismas, trumpai pasita
ręs, nusprendė pripažinti 
kaltais rūkymo paprotį ir 
pati rūkymą, taip pat ap 
kaltinti ir pačią visuomenę, 
kuri silpnai kovoja su rūky
mu ir jo papročiais, ir nu
bausti rūkymo paprotį ii 
rūkymą ištrėmimu j toli
mas, negyvenamas šalis, o 

, rūkančiai visuomenei uždėti 
pareigą rūkymą ir jo pa
pročius užmiršti ir daugiau 
Tupintis savęs kultūrgiįmu 
bei švietimu ir Imidtųja ger 
rovė. (“Sargyba”]

nijos ir Moterystės Sakiu- j
inuuto priėmimo atminimui, j 
Turime ir gražių medalikl-' ' 
inj- ;

Gerk. Klebonams, sutei
kiantiems didelius užsaky
mus, didelė nuolaida.

Kreipkitės:
‘DARBININKO’’ ADJt,

366 Broadvvay, 80. Boston, Mms.
------------:------------------

j

APSKRITIES
SUVAŽIAVIMU

L. 1). S, N. Anglijos apskritimi i 
priešsviminh su važiavimas įvyks • 
i. m. gegužės 24 <1. I vai. p. p. 
<v. Jurgio parapijas Hvcttfhlčjcr. , 
\orwowl, Mass t

Šis suvažiavimas (urėtą būti 
/nusus atstovais ir reikšminga* 
iiulaniiiais. Paaehhiujama, kftd * 
Naujoje Anglijoje visos esančios 
’uiopos prisiųstą ku<i daugiau ats* « 
tnvą. Jei kurios kuopos negtlCtų * 

• Mnvii atsiusti, tai prašome pft* 
laryli įvairių pasiūlymą nOhi

Vi«as kuopas prašome mūsą IĮ' 
'n ietim.*) maloniai priimti.

Apskrities Valdyba:
Kun. Fr. Stokątiriuub 

Dvasios Vidas 
VI. Paulauskai, 

Pirmininkas 
Kaz. J. Nadaeika,

Raštininkas. į
--------- -* ■ - - - -.......... - -.......................-

IEŠKOMI:
L Krame, Jurgis (Ctargt), rik

kio kaimo, Ta ura ges npškrltie« | 
atvyko į
prieš Pasauliui Karą tryvetio Pittfr 
burgh, Pa. *

• * Ii *52. Pavilčiūnas, Jeronimas, kilęs j
iš l’žpaliu miestelio, rktnergės MJ)- j 
skrities; dabartiniu laiku esą gy* i 
vena Brooklyn’e. V. |

3. LukauskHs, Juosas, sūnus Jo- t 
no, 1925* metais išvykęs iš Llc- ’į 
tuvns į Cuha, kaine išjryvepo Apie . 
ketverius audus.

4. Perminąs Vaclovas, kilęs M

Krame, Jurgis (Georgt), rik j 
AVilMmo, kilęs iš patigte ‘j

Ameriką 1907 inrt*W; ’

i 1 t» ’ * ■ H l / J

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS N. A. APSKRITIES

SV ROKO PARAPIJOS 
METINE

GEGUŽINEI
v įvyks I

GEGUZES-MAY 30d., 1931
ROMUVOS PARKE

MONTELLO, MASS.
PARKAS BUS ATDARAS 10-TĄVAL. RYTE

BLAIVININKŲ
IŠVAŽIAVIMAS

Naujos Anglijos Blaivininku 
Apskrities išvažiavimas Maironio 
Parke \Vorcester, Mass. įvyks lie
pas įJulv) 19 dh-nij, <> nv liepos 
9 dienų, kip buvo skelbta proto
kole.

Viekšnių miesteliu ir gyvenęs A* 
merikoji M73 tViishiiigtoil St?*

SUVAŽIAVIMAS
L. D. S. Coniiectieut apskrities 

privšseiminis suvažiavimas įvyks 
gvgužė:< 31 d 1931 m. sv. Kazi
miero parapijos salėje, 339 Grcen 
St., Kew Haven, Conh. Sesijos 
prasidės 1 vai. po pietų.

Apskrities visos kuopos j šį su
važiavimų malonės prisiųsti kuo 
daugiausia atstovu; taip pat pra
šoma partlpinti naudingu suma
lą mn musų brangios organizaci
jos gerovei.

Kadangi ir iki suvažiavimo ir 
iki mūsų ifiigiamos gegužinės, 
kuri įvyks liepos 19 d. Glasam- 
būry, Hartford, Omu., laiko ne
bedaug, tai jau visai klikas ap
tarti šiuos reikalus, kad susilauk- 
tumėm geni pasekmių.

Apskrities valdyba:
Pirm. J. Bernotas, 
Rait. B. Mičiūntaii.

Ieškomieji arba asmens žin% M- 
pi<- juos prašomi kreiptis į LictU- 
vos Pasiuntinybę šiuo adrcsti:

Lithuanian Legation, 
2622 — 16th Street, 

Vūushington, D.

GEHBUMOJI VISUOMENE.—

Nuošinlžiąi kviečiame visus, kaip jaunus taip senus, didelius ir mažus, gausiai 
dalyvauti pirmoje šių metų GEGUŽINĖJE, kur galėsite linksmai laiką praleisti ir 
tyru oru pakvėpuoti gražiame pušniūly, pažaisti, išsišokti, gražių dainelių pasi
klausyti ir gabių sportininkų jmsižiurėti, nes bus visokių žaislų, lenktynių, virvės 
traukimas vyrų su vaikinais, nioterų su merginomis. Programa bus įvairi, gal dar 
tokios niekad nebuvo. Dainuos šv. Roko parapijos dioras iš Montello, Mass» vado
vaujant vargonininkui P. Šokui, šv. Civili jos choras iš Norwoo<k Alass., vadovau
jant vargonininkui p. P. Stasevičiui, N. P. P. Siv. iinrnpljos choras iš Cambridgo, 
MassM vadovaujant varg. M. Karbauskui, Jr. ir kiti. Tikimės, kad bus ir solistų ir 
solisčių. Todėl visi, kuriems tik aĮ)linkyIx”s leis, dalyvaukite šioj Gegužinėj.

Įžangos į šokių salę iki 8 vai. vakaro bebus. Gulėsite .šokti už įžangą į parką kiek 
tik huiįsite! Nuo 8 vai. vuk. iki veltinius įnik “jihieyn šokiai. Dieną ir Vaktrtt» gros 
IhockUrto {Žymiausias orkestras. Įžanga į parką nebrangi tik 25 centai.

z Visus Mrdinyui krievia KOMITETAS

: Karti gerbiamųjų lietuvių norA 
tų užsirašyti Uikražtl “DurMnln* 
k*,” malonėte kreiptis prie ma< 
nfs, o ai visuomet noriai patarmių- 
siu. Ui savo dirbu jokie atlygink 
mo nereikalauju. lAikftiltb “Dar
bininkai” Ueitta du kartu **y*it|. 
jo. Kam bntų pcrbrangu du kartu, 
tas gali užairaiyti Vieną kartą m* 
Uillįi, i y. penktadienio numeri 

vVhūd* spaudos reikalais kreipki- 
tfa* pas

V.J.BLAVACKA1
t Ifctt fctort, Worteat, Msm

Lietuvi matysi skaitydami* te 
tuliką Veikimo fatto leitite) 
Mvaitoitį

"MUSŲ LAIKRAŠTIS"
Jį reikia užsisakyti sau Amttifafa 
ir viriams girniui®* ir ĮiĮfai į 
mietai Lietuvoje.

“Mūsų laikraitis” metam) 'te j 
tuoja keturi litai, puaei matų fai i 
litai. / į

Latvijoj, Estijoj ir Voktafaj į 
kaina ta pati, o vkmr kitur rite 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigtM j 
brangiau. ’

Adresas: Lietuva, Kaunas, Ite į 
vte AUja 31 Nr. “Mūsų U&M j 
tie.“ |

GAUTAS SIUNTINYS NAUję 
MALDAKNYGIŲ

MAI.IH* UlNKtNfcUS. 1

MAWV UlNKlNklM
Juodais HrMIUIs. ............tUB

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTONKMk .
juodais prastai*

MAtDV IlINKINmS.
baltuli vttMfaht.

MALDŲ lUNKlNCtl^ *

“DOinniittAM“



DAR BIRI NKAS

ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

( ĮSPŪDINGOS IŠKILMES LOMIUS Į TALKį 
f . nnmnillil| 40 valandų
f <FAV HAVEN. < onn 

gegužės lt, 12 i-
jftaveiPaH buv o susilauk. dar n i. ■ 
ukvbmct noniiityhi kunigu. K tik-
H* tai pažymėti mis į.vkis. Vi

21 kunigas. Nenuman.
jaįr .suklysiu pasuki s. Jog ir Ii- 

‘ iri? Jliolnir dar ii. k kunigą
* krittn ndnno siaa/ hivę 
| Mlfraulč du svarbūs r. i!

fili ke'.unbŠimte
, ^parapijoje, anjr 
Valstybių ptovinriji 
liyhvS SllVTi/iav

ftrmą ii
'mišparus laibi ki.o 
jW(, aJs-nvo kuo.

. <lkk. ir l.nn la .ljoH;
i mokslą pas--:k'" l-’iii L
į Ąntrą mišparus
- r^Kiįralius, a-sisi. j.i 
į Mlt>. ir kun. Simonai) • 
į maksimi tuno p issiU 
■ Kavaliausko.
Į jPask'.ltini gi xal-;ir 

laikė kliu, sininm.iti-
1 Baisūnas dink, i- lu
! ntw sub. Pamoks’;* gi !».:
1 Pakalnis.
‘ Labai gr;i/i:ii n'nulr- luislj t! > 
inkaras. iknria>m- dab-\:n<* 1
kunigų. Viskas I.-m, g. 

į tai stltvarkvi.-i. iog žni.ops lu-L-.i 
‘ Jtjįį atsidžiaugti. Ž.moi.i’i b>|.
| anmrinkę pilnutėlė bažnv< i-i. (’!<•
i TUa.papilde savo r»*p. “lui’IM 
Į jomis gi. smėmis ir mišpar.-i' 
j topaus Vaikučiai Lino ap-
britui ir juodai, atatinkamai savo. J r 
viėtM, Marijos \aik< ’iai d. Imu- 
Wprocesijoje : /o.lžiil. \ :sk;.s !.iin 
Birule, jog tam tnr: bn»i-’n k-

katedroj. O ypatingai k.n 
fbęr lJ kunigu ėmė kalkė*i Litą

- ši u P. Aifota Straknti*»ki< nė, L<»w- 
eil’io I:I«-1i<hih linu. I*’. Stndiutiskf, 
icnima,* paa’ikiro LDS. < »nt’'ui

< • nt.J
I.DS <17 1 p..

TiiAijmi pridinE’
1 ! •Hi'kč.iaiK' I'iffiH.i

>15 no holui at-

■uj-

lis < j<« p>ii Komnnij*
' aku < • "i •! v k L*'- s- t >

,r i •• Motinos ilL-na." »*-’• »**ts 
A Šmulkštį ir priimti kuri.

T

IK'H

hip n i’cM

siikallH’- 
mi.'jfi'.imns vpiloiu 
Ui.’ ėir.na. Progra- 

Uiivo da’nų. pra-

p. n. < >.* Bučį-virifitė ir V.

p«nkt*dienls, g<įilMs 22 d., 1931

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIĮĮINTGĮĮ

Tik už $1.00
sitis jdoiidiis knyga® galima j- 

slpjtl ••barbininlio" uilmintarrucj- 
joji* už pusę normalės kainus:

ACKSINI<» OBI’OLIO IS
TORIJA (Graikų MytlmlegL 
Vis Žhipsneih) mi paveifcMiib*. 
Llenolų kalbon ISguhlė Aly- 
*a ................    ėOc.

TIC1 MTI S K AITY MRLIA l — 
kibai uražfls iiasl^kuityinnl a- 
p!<* ^airius gyveniniu u(®lf|- 
kliuU**. l'ur.i.M* J, TarvjUas,. lai*.

TI RTO nuRMA—mokstlš-
IjI pa-iskulj nnal. I’anisė l*«- 
>»l« ................................................ 45c.

t /KEIKTA MERGELE SI’ 
BAU/.PA III BARZhASKE-
ils upjFulm .......................... 15c.

ATSARGIAI Si IGMML
\ i»i-!ė t-i lenkiško kun. K. n...1()c.

Už $2.00
k\TALIKl. BAŽNYČIA IR 

i •!. M A »k R ATI ZM A S. i ’n rašė 
kili. 'laiuti*. Žltln-ka*..,........ 5(ic.

X\IX 1:!* T ARĖTAI TINJS 
EI •UARISTIMS KONHRE- 
- A.S. Pnni'č kun. I’r. ItArts, 
Al. 1/ <’................................. . ..1.50

PRA .M< tX IN ES I »EMOKR A- 
TI.IOS EAGRIM*AL Parašė

IM »I..sEVlZMAS— Kas tui y- 
ra h »li»«vlznias ir jo vykdy
mus Uncijoj.......... .................... lūc.

SOCIALIZMAS n: KIUKš- 
rfoSYBR. Pruf. V. Jurgurlo 1Oc.

MkH'EIIVSTR IB sELMY- 
\’\. Vertė J. Geruti*..............4Oe.

L1MPA.M<ISIOS LIGOS Ir 
l.ip tino jų išsi>aug«>li? Pnrn- 
iė l»r. A. Vileišis..'................ uOc.

MOTEKYSTES NESVAll- 
lio.MYBfi. J. la'sauskis. šv. 
K:iz. li-jos leidinys. Kaune.JOc.

Už $2.50
.10X0 KM1TO EILES....... 1.00

.MEILE (Poėmi. l’arnSė M. 
(illMnitlb ...................................lėc.

40e.

f t

mpfjonys labai dėkirigi kj.e- 
kųn. V. P. Karknuskni?iiž 

triūsą.
-Dr.

Ceremnnmeisfru buvo 
Cibulskis iš Hari ford.

Valstijų Provincijos 
Kunigų Vienybės 

suvažiavimas
į
* <Uia pat 13 <1. 2 v. p. p. p l \n 
A^iiigu snvaži.r imas Danu 
Mfc'lta aktualiu ! I ntsimn, l»<-t d> 
Jom nespėta visi iš.j\ikh-nli. I.ilv 
1H$ keliami s, k.>11,’^ me .n/n:ii-

? jfnrp svarbi siiiu kirminui *>ii- ' 
i«C:sprcndxiam:is V\ k. B*ri«< p:i-‘ 
triumas. Norinti! ji •laima'.ti tu

..lies
Kaunie*.' te.

Sesiit ės Pra ivdškiri ės savo 
tądarhil kun. A. Šmulkščiui pa
gerbti parengė mokyklos vaiku
čius specialiai programai iš eilė
raščiu i»* vaidinimo. S-tn skyriaus 
1 takim s Ma/alas nuo Seserų 

•Piaiv’iškii ėiu kun. Šmulkščiui į- 
It.ikė b’V;
; Kalinio kun. J. Kazlauskas. 
:' h-b. J. Vemtas ir kiti. Kun. A.

' imlkštvs ir kun. E<| (Jruleekis 
i\<> k ilb s «lėk<».i<> už išbūsiu

. ir nriimnr ■ s.

gi‘-

Parašė A. RucevičiUs....'.
ANDERSONO PAKAKO! 

mi pavrikstvliais...................... 20c.

Is KELIOMS PO Et’RO- 
PA IR AZIJĄ. PnraSė Pranai
čių Julė.............. .......................2.50

PETRH’KAS—laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas l"»c.

ŽAIDIMU VĄINIKAS-Sa- 
vyhfet vakariams Ir geKU*l- 
nėnis su gaktom!*, Sutaisė M._ 
Grigonis................... .‘TOC,

“DARBININKAS”
366 B*way, So. Boston, Mass.

k nis n»i»idrjiisH uis. Rm n m*- 
• •tūli '”i<i ii’i. pasidėjusių atika
is. X’a*\;.is kepėjas Ambrasą*;

• ra. rn< f.- vs siil'« šė pv 
A. P i'« ••k's a*snnus,li»u! Li-

>S|0O. Jų imlima L»jiiiti pis ■ 
P. K.-.-k i 

Pi ičntima

>n‘nll<ri>.i ’i kinui 
kelinei*-, ir >rl- u’ir»p" 
I i. f ir u ie.

<tl|M, **Darbiniu!
J. I.

Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

“KITAIP PRAAMŽIUS
LĖMĖ"

Gegužes 24 d. š. m. Apreiškimo’ 
par. didžiulis choras rengia di
delį margumynų vakarą. Bus vai* 
dinama scenoje operetės formoje 
nemirštamas Paparonio veikalas 
“KNYGNEŠYS" arba “KITAIP 
PRAAMŽIUS LfcMe.” Veikalas 
vaizduoja, kaip inūsii broliai (Si
biro) šviesos skleidėjai knygne 
šiai Sibiro kalėjimuose kentėjo. 
Čia išgirsite skausmingai grau
džias dainas, kurias dainuos 
tremtųjų kalinių choras:

“Ei kur eiti — pasidėti, 
Rūsčios akys sergsti vis... 
Ką daryti? Ką pradėti? — 
Vai dalis... skaudi dalis” ir t. t.
Be to bus dainuojama visai 

nauja Gegutės daina, apylinkėje 
negirdėta, kuri nusako prispaus
tų lietuvių skausmus. Gi tuo tar
pu rusų žandarai prisiekia išnai
kint i visą jaunimą lietuviškai dai
nuoja utį. Koncertinę dalį išpil
dys Apreiškimo choras, inuz. A. 
Z. Visminui vadovaujant.

Po to seks lietuviški 
koniški šokiai, geram 
griežiant.

Atsibus Apreiškimo
salėje. No. 5th ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai, vak. punktua
liai. Bilietai po 50 centų, kuriuos 
galima gauti pas choristus.

A. J. M.

M-

DALYVAUS UKRAINIEČIAI IR GUDAI
■ &

leksiūnas yra pripažintas kaipo 
toks ekspertas, kad beveik po vi
są lietuvių išeiviją Amerikoje 
praskambėjo jo gabumai jaunimo 
organizavime, pav., jis yra Kuni
gų Vienybės Centro Jaunimo Or
ganizavimo Komisijos narys. 
Vyriai ylabar stropiai rengiasi 
pri«* visuotinio Vyčių Seimo, ku
ris jvyks po šios kuopos globa, 
rugpjūčio, mėn.

Vysk. Pr. Bučio, M. L- C. pri
ėmimo vakarienėje Uote! New 
Yorker, birželio 7 <L dalyvaus 
ukrainiečiai ir gudai. Su šiais 
mūsų vyskupas turi tą pat tikslą 
—’ grąžinti katalikybču rusus, 
mirusius ir pravoslavus ukrai
niečius ir gudus.- Priėmimo komi-

sija turėjo savo pasitarimą llotcl 
Ne\v Yorker, gegužes 18 <1. I vai. 
p. p. Norį dalyvauti vakarienėje 
būtinai privalo vietas užsirezer
vuoti pas saio klebonus prieš ge
gužės 31 <1, Kaina vienam asme
niui ne 2 doleriai, kaip buvo pra
nešta, bet 3 dolerini. <■

ir ameri- 
orkestrui

parapijos

Laimėtojams bris duodamos do^ 
vanos. Visa komisija dirba išsi
juosus, kad tik išvažiavimas pa
sisektų.

Gaspadorius

LIETUVOS ROHM
Mes priimam LIETUVOS 

BONŲ kuponus už pilnus

' ^patingai buvo kali>rfn i: i 
• kl ri'.iini’ I 

IhĮvo įnešta kel. t.ix p-tMiihnri.! 
lM galutinai m-notarta. Tn<>!
kfaįusimil grrh. kiminai r< t‘« rims , 
Mįhnvinme snsirin’.’nm.

Malonu paž\ meti. :•»«• įstuhis 
icnyhėn” kun. Amb itui C<«nn-! 
eut’o vaisi i

Hklauso “ Vien\ l 
ląstrinkime daly, 
i provincijas s. k 

Vembrė, 
iusirinkinuis buvo 
m>;30 v. p. p. <t. <

organu a\ hm-

loNTI'I.L”. (;.-gu-

R.

.-pi. «s.
‘10 

kai a p 
pa rapi-

'tntur‘.i

, piuiui t'ar’o’i. KLUinas su tuo 
1 ”:k,i »r iltie pa'a b’jo parūpinti 

pi-, et niiu'.

ŠVEDŲ AMERIWS LINIJOS 
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui nr Prekėms Pervežti
Tcvp 

MEW YORKO - KLAIPĖDOS

SPECIALUS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
V|;«»n hpl-Hikln rn<il««r’ mhi “GRIi’SIUlLM”

GEGUŽĖS 29 d. EI ishursijt A. I ,i< t. Tani. <b racijos 
BIRŽELIO 27, 1 nm “.h»n.moliu El- kursim,” rengti

* A, L El-ottirtn. fenilas. z j

BtTGPlŪČIO 1 d. spiriul. I.Mmin l-.l-kuryje.
RUGPIUČIO 10 d. A. Li-l I l.mm-ii. C. n(r<» EkstuirsijaJ 
I'Iatl'snhjj ihfmme. tiy H’ hiK.iLi.ėi i) l i« ą>l lhu I t-no iahil- 
kol’iTą H'7’hL». m l»< t l.nti.i -v<<hj Lhi||«»-. rasitnę.

SWE1MSH AMERICA^ LINE
J.0 Stii|p Bik.Ihh, M i'--.: ‘.'I Siute Si , Xi»u Vnęli, N. Y. 

l‘i-1 X. Miitii'.iii «’hh ai.n. III.

y r

Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagal dienos 
kursą.

Musu krautuve atdara ir 
Vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
j- iunčiam pinigus—doleriais 
—i Lietuvą. Lenkiją ir Lat- 
vLm-

Nuo dabar ant reverykų, 
skn bcliu, marškinių ir baltų 
skrybėlių numušam 10%.

Baltų šiaudinių skrybėlių 
turėsim iš Italijos vėliausios 
mados.

Mąlonėkit mus nepamirš
ti.

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

P. BARTKEVIČIUS, Sav., 
678 No. Main St, Montello, Mass

PAN. ŠV. APREIŠKIMO 
PIRIPUOS ŽINUTĖS

Ra4yJdtą.o.

Jau "kelintą kartą “Darbinin
kas” buvo be žinių iš Pan. Šv. 
Apreiškimo parapijos veikimo. 
Negi toje parapijoje nejudama? 

Gal kaip tik tame ir priežastis: 
tiek daug dirbama, kad nėr nė 
kada apie tai aprašyti. Vienok, 
pigu ne dėl kito tikslo, tai dėl 
užrekordavimo kaipo įvykių, rei
kėtų parašyti šios kolonijos da
bartiniame organo “Darbininke” 
visa, kas daroma. Nes iš kur at
eities Istorikai sems medžiagą a-, 
pie lietuvių-katalikų darbus, jei
gu ne iš tokių korespondencijų, 
telpančių laikraščiuose?

Korespondentai - rašytojai su
kruskite!

Naujienos
Dabar tegalima paminėti*nnu- 

ji«*nas, t. y., arba kas visai nese
nai įvyko, arba dar įvyks. Irstai:

Sodalietii, kaipo gryna dvasi
nė draugija, jau nuo senini atsi
žymėjo, bet jos neatsilieka ir ki
tose srityse, kaip tai — socialių 
parengimų teatrų. Ką kitos drau
gijos vos t'd? dabar pradeda da
lyti, pav., surengti motinos pa
gerbimo vakarėlius, jau Sodalie- 
tvs kelis metus praktikavo, šio
je draugijoje yra įgyvendinta 
tradicija vasaros metu bent kelis 
išvažiavimus turėti, kurie būna 
tikrai draugiški, ir, kadangi po 
Geri). Sesenj-Vienuolių priežiūra, 
turiningi. Be abejo, ir šiemet to
kių išvažiavimų—basais, laivais— 
bus ne vienas. Šioje draugijoje 
daug veikia Gerbi, Sesuo Nikode
mą, kuri Brooklyn’o apylinkėj y- 
ra žinoma, kaip gabi dramatur
ge, nes nepaprastas pasekmes tu
ri surengiant, vaidinimu#: Nese
nai buvo surengtas čia kun. Žr- 
danavičiaus veikalas “Šventoji 
Cecilija” po vadovyste Šv. Ra- 
ža nejaus Draugijos; Sesuo Niko
demą, užimdama režisieriaus .vie
tą parodė daug sumanumo. O pa
sekmės to vakaro tokios, kokių 
gal niekados via nebuvo. Tik 
gaila, kad toks triūsas—pasišven
timas vieną kartą tepražydvjo; 
tokj veikalą reikėtų rodyti atkar
tot inai. Ir vaidintojai — vis para
pijos jaunimas; tai geriau, negu 
pasikviesti kokius neaiškaus nu- 
įstatymo žmones, kaip -kai kti- 
ri<>« draugijos per klaidą daro.

Rožančiaus draugija, kaipo di
džiausia parapijoj, turinti per 
200 parių, kartu yra ir stipriau
sia. O priežodis yra, jeigu nori, 
kad kas būtų atlikta, pavesk mo
terims! Jos' moka kaip, išplatin
ti ]m> keletą šimtų tikietų kokiam 
y.ors parengimui, kaip surengti 
vakarienes keliems šimtams žmo
nių (vakarienės čia tai paprastas 
įvykis, beveik kas savaitę), kaip 
išjudinti visus j darbą.

*v. Vardo Draugija taip pat 
rengia net du piknikus šiemet: 
pirmą liepos 11 d., Feldman’s 
purens County Park, Maspeth; 
antrą—rugpifteio 23 d., Klašeimis 
(’linton Park, Maspeth. Abu bus 
kartu parapijos piknikai. Kitos 
draugijos prašomos nerengti kitų 
pramogų minėtomis dienomis.

Choras, šios parapijos choras 
rengia teatrą ir koncertą- vaka
rą, su šokiais, sekmadienį, gogu* 
žčs 24 d. Veikalas bus “Knygne
šys,” iš tų laikų, kada Lietuvoje 
buvo uždrausta sapuaa. Be abe
jo, įdomu bus pamatyti ir dar 
pasiklausyti milžiniško echoro dai
nų.

Birželio 7 <1. J*. Vyčių. N. Y. ir N. J. 
n p# k r. rengi:) h|mrt«» Avėtifę, kuri pyks 
IVarlmuico P'.,rk’<», RunkuII. N. .1. Vn- 
k:in» tUikini, Llln'ity imlėj., Eltzulieth,

Biržello II <1. Kur. Augeli; p:irn|>l|<»a 
piknikos. Bus K liiKriniiN <’lhihm rinke. 
Ma-sjietlio.

Birželio 21 *1. Ilytloių ViilslIJų Behl- 
\ Ini kiiUiliknl rengiu l.leliivh; IHeni), 
Uita Kliisčinus (’llnt.in Parke, .Muspvlh.

Birželio 24 <1. Av. Rnžaričiaus ilr J:i 
rengiu knn. Jono BalkAno varduv i n 
pagerbimo vakarienę. Bus Apreiškimo 
par. Milėje.

LAWN PARTY

Aleale

NEWARK, N. J.
Atlaidai

Gegužės 24 <L prasidės 40 
landą atlaidai, kurie baigsis 
gūžės 26 <1. Tą dieną 10 vai.
tą sumos metu giedos apylinkės 
vargonininkų choras. Visi laukia.

tokiai

va- 
g«‘-

MASPETH, L. L šj sekino 
dieni tuoj po sumos parapijos 
darželyje ruošiama Ltnvn Party. 
’laspetli’c gyvena daug'lietuvių, 
turi savo bažnyčią Jiems priva
lu remti Ravi reikalai. Pelnas ei
na parapijai, įžanga maža, tik 50 
centų. Visi inaspetliieriai j “pn-

Gegužės 17 d. parapijos choras 
turėjo šokius ir “\vliist party,” 
bet gaila, kad žmonių mažai atsi
lankė. ,

Nauja draugija veikia

Naujoji draugija “ Liet uvos jau
nimas Amerikoje” gegužės 17 <1. 
turėjo savo susirinkimą, kuriame 
prirašė porą naują narių. Kitas 
iW«irinkim*H bus gogažės 24 d. 7 
Aal. p. p.

Norėjo apvogti
Nesenai vieną vakarą vagys no* 

vėjo apvogti šv. Jurgio dr-jos sa
lę, bet nepavyko.

Balę puožia
Dabartiniu metu dekoruojama 

parapijos salė. Parapijiečiai tū
lotų remti tą darbą.

Gėlėlė

Paras

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu* 
jnmna llteraturo«, mokslo, viraomenla 
Ir akademiškojo gyvenimo muštruota* 
mčnealnla Žurnalas yra dldžlamtlaa, 
rimčiausias, Idomlanatas Ir kiekvienam 
nrasilMvInuslAHi imogul tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te uialsakytl “židinį.”

“židinio” kaina Lietuvoje z mst M 1., 
pnsm. 20 lt: Amerikoje metams 14.50, 
pusmečiui $2.50.

Adn : “židinys,” Kainas, Laimis A!.

VĖUAVGS IR ONGANIZA 
CUĮĮ ŽENKLIU

ta! anw opocfalyM Ir ligą actą prak 
Uka. Darbai arttottfkaa. Kalnai kasat, 

M. A. NOKKUMAS
t. O. Bar 91, Laimnc*. Mm

PRAMOGOSŠvento Vardo Draugija. Bot 
vyrai ir pasiryžę nepasilikti. Ypač 
po Misijų, per kurias nemaža pri
žadėjo priklausyti prie šios vyrų 
draugijos. Jau ir vyrai prisidėjo 
prie dviejų vakarienių parengi
mų. Dabar ruošiasi prie parapijos 
milžiniško išvažiavimo laivu “Ge
tus,” sekmadieny, birželio 28 d.. 
Į Roton Point Park, Conn. Tai 
bus pirmutinis laivu išvažiavimas- 
ekskursija. Visi tai jsitėmykite, 
nes bus tai nepaprastas įvykis! 
Apie tai bus toliau rašoma. Da
bar jau tikietus iš kalno įsigyki
te, nes tik 1,500 žmonių telpa lai
ve, daugiau nebus priimama. Lai
vas išplauks iš Metropolitan Avė. 
Uosto, apie 9:30 valandą rytą; 
per visą dieną bus smagus šeimy
niškos pasilinksminimas, tai lai
vo, tai parko; bus kartu ir išva
žiavimas ir piknikas; o parke — 
tai visokių patraukiančių pasi-^ 
linksminimų visiems — seniems, 
jauniems, vaikams. Tad visi į 
Pan. Šv. Apreiškimo parapijos 
ekskursiją, birželio 28 d.

Gegužės 24 <1. Atsimainymo 
Jos Mot. Dr-jos rengia “Lawn 
parapijos darže Maspethe. Prasidės 1 
vai. p. p.

Gegužės .24 <1. Aprolfiklmo Pan švv. 
parapijos choras rengia ilhlelj margu
mynų vakarų parapijos salėje. Stato
ma “Knygnešys” arba “Kitaip Praam
žius Lėna'*.”

purapl- 
l’arty,"

PAGRAŽINKITE NIMį 
IR ŪMUMUS

Gorinusiu poniu. Mes jiarduodnino 
gorų |>ent:) Ir popierų piginu negu 
kitur. Be to. mes poni himne namus 
IS vidaus Ir lauko. Grindis atnauji
namo.

CHESNAS A 8CHUKA
178 Mlllburry St, AVonvster, Mss. 

Illnl 4—7218

Gegužės 24 <1. Karalienės Angolą par 
'Įnirus rengia koncertą—vaidinimą, 
liūs Transfiguratton salėje. Brooklyne.

Gegužes 31 «|. Sv. Jurgio parapijos 
lietuvių kalinis ir IstorljoA mokykla 
rengia mokyklos užbaigimo vakarėli, 
parapijos snlėje.

> ■ Zi I
Birželio. 0 <!. Karalienės Angolą lie

tuvių kalinis mokykla rengia mokyk
los užbaigimo vakarėli, parapijas sa
lėje.

Alumniečių-gradueate’ų margu
mynų balius įvyko šeštadienį, ge
gužės 16 d. Pasekmės ne per įspū- 
dingiaifeios; matot, draugija jau
nutė ir mažytėlė; nežinia, kode! 
neprima kvietinio prie jos pri
klausyti tie mokiniai, kurie už
baigė mokyklą kiek metų atgal, 
bes jie. su savo patyrimu, padėtų 
tai draugijai plėtotis, Tačiau, da
bartiniai nariai, kurie užbaigė mo
kyklą prieš 1-2 met., pasiiyžę 
tvirtą pamatą padėti tai draugi* 
jai, tikimasi, kad jau visų se
kančių metų “graduates” taps 
nariai, taip, kad už kiek metų, 
Alumniečiai bus viena iš parapi
jos pnštoriausią, draugijų, su y- 
patingu tikslu rūpintis mokyklos 
likimu bei gerove* Šioje draugi jo
ji* daug pastangų deda ir vado
vauja Mokyklos Šepetys George t- 

!|tr ir Gabriele, aW pačios Alum* 
į nietes, tą mokyklą užbaigusios. 
[. • • *
'I. Vyčiai šioje parapijoje veikia 
gana smarkiai, net galima saky
ti, pavyzdingiausia/, jau net ir 

į norintieji kitur tverti Vyčių kuo- 
[ pas žiūri j šią vietinį kuopą, kai-

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

LenfTM Ifi/fM—*• NooMmtte Lpo “model,” kurj rdkią sekti. GI 
tlrn^os kum J. A

GHARRON’S
PIANAI—KABIOS 

ŠALDYTUVAI

20TRUMBULLSTB1ET 
W0R0MTER, MAM.

Tel, 4-9480

SVAMBU

TRETININKAMS
Maldos atidžirant ir užda

rant mėnesinius tretininkų 
ausirinkimus atspausdintos 
atskirai. Viena knygelė tik 
5c. Reikalaukite.

“DARBININKAI”
MO B’w*y, fc, Bottett, EUm.

BREMEN
EUROPA

SUBTAU NBGU 5 DIBN0S ANT VANDKNI0 
pąr Cherbcur — 6 dieno* per Bremen 

TIK 7 DIANOS Į LDCTUVĄ
Speciali* IrAkit H Bremerharen

Jrim KeliaridU COLUMBUS 
Nktpreelniu l4iva'*w“w***** /
Tiipjfl nuobthūėrssš savaitė tMūimklmal gi'ml 
HtummlN Ltoyrt Kablnlnlnt* l^lvnla 
StottHH tTG*. vau lutormn-

djų kluUMkim iHts bite vietini Melitą

« STATI asitan, BOCTOM, MAM.

i
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PenkttaHtnU, £*£«& it 1, idM
.. U..— ■ -* .

|Hii|ii«H>ftiwHiHi>wwwmwwMw»ii>wwti»!iwnmri»Mi|iii|<į.......... ...
*WM**RM' | Inomia gelbsti, ir kun. Virmtua- dą susirinks baŽnytiuėn aalėn visi 

lu!„ lt u pi Lik tlnlvvini ■”!?|ki*.
Prašome virti geros valios Ma

rijos garbintoju prisidėti prie šios 
[religiško* demonstracijos, kad ji,

GRAŽIAI PAMINĖTOS KARDINOLO I— '*
SUIAITUVĖS

VIETINES ŽINIOS
Marijos proccrijps dalyviai, 2 
P. M. prasidės procesijos eisena. 
7:30 vai. rak. smuikininkų kon- 
certniL

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Kvieslys

V

į
*

(ivuužĖš U> <1- Kardinolas 
O’Coniivll niiip’.jo vyskupa
vimo 30 iiivtii sukaktuves.

9 vai. lyto Kardinolas Šv. 
Kryžiaus katedroje atlaikė 
iškilmingas mišias ir pasu
ki'1 jspmlirigų pamokslų.

K ilrdia per mišias buvo 
prisikimšusi. Kataliku mo
kyklų uiikiičiai Kardinolo 
nitrilui ja priėmė šv. Komu- 
i'iji.b

Tą dieną kataliką mokyk-, 
bis nutraukė pamokas ir 
prr 11)0.000 mokinių ėjo i 
ha/.ntrias išklausyti mišią ir 
priimti šv. Komuniją.

• * *

Velykinė mfiąų duicczijoje bai
giam šiame mčmsyje. Katalikai 

|apailiiirėkitef prieikite Velykinės 
|išlHiiintk*8. Tam palengvinti mft- 
Isų bažnyčioje kum Jakaitis klau- 
Lya tapaiiilviy M < 24. 29, 30 

ir 31 d, d.

PASItYMEJO LIETUVAITE
Gegužės 14 <1. Boątono muzikos 

hidegę cigarą, apie daug ką Įkonservątorijojp prie muzikų ko- 
p.ik:tllx*8iiiic.M Įmiąijou dainavimo konkurse daly-Į Rip.

Įvaro ir liętuvaitė p. Primyu An-1 .————
------------------ tan«yW, kuri laimėjo P»«»4 do- 4riM PABBNGIMAB 

vaną. LI1TŲVIŲ VAEARIMM
I Vakare jos namuose įvyko Į MOKYKLOS PARAMAI

Penktadienį 4 vai. po pietų di-Įdraugiškas susirinkimėlis paminė-1 Daug uolių lietuvių So. Bos- 
d« lis vaikų-mvrgąičių būrys cislti tą malonų įvykį. Susirinkusio- lioniečių jau renka parašus ii’ nu* 
pirmu kartu prie Atgailos Sakra-Įji p. Antanėlytei linkėjo gražių Įkas vasarinės mokyklos naudai 

mente. Jie jau nuo senai rengia-1pasisekimų, 

si prie to Sakramento ir tą ge- 
u ūžės 22 d. jie bus prileidžiami.

Kunigai bažnyčioje ragino kad
pisi Miikeliai būtų leidžianti at- 
L'Ui pas Viešpatį. Ir ji; balsas ne-

trmėjn niekais. Apie pusantro šhn-
» mažutėlių artinsis pirmu kiir-l|innjg-UH įšventinami diakonai Jo-
ii prie Viešpaties stalo, penkta-Į nns skalandis ir Kazimieras .

VAIKŲ-MKRGAIČIŲ PIRMA
I4PAUMTI8-KOMUNIJA

•V. JONO EV. BL. PAiALPIMM
DJLJOS VALDYBA

PJnmnlutai — M. Mota
>8 ML X<ta M, Ducrtartąr, Mm* 

Ttkphoo* crtembta MH 
VIct-PIrmlntakM *-* J. PttnitakM

24 Tbomąė Burk, 8o. Btatab, Mw* 
IW. RMtlninkta — X Gllnėeklą

5 TtamM Purk, 8o. Boti**, Mm* 
Fln. Itaitlntalta* ” M. tatai*

266 K.’NItiih Ht, 8o. Bu*ton, M*** 
IldlHtakta — A, N*udllflnM

886 K. BrroKtanyi Su. Bogton, Mm* 
Mftrtalta — J» talki*

? Wiuftal<l Ht., Ko, Borto*, M*** 
Draugija talko mialriiiklmu* ka* trečią 

nelėmitnl Itltavteno apnerto, 2 vnl.
no H*tų, VarapD4* 483 B. 7th 
•t, ta, Bo*ton, Mm*

BV. KAZIMIERO R. K DR-JOB 
VALDYBOS ADRBBAI

HmlnlnkM — J, Grubia****,
24 l’rtacott 8t., Keadville, Mus.

VioI’irminlnkM — J. Markillonli, 
140 Bow*ą St, 8o. Boaton, Mas*.

Prot RalHuhikM — V. Paatimluui, 
JUO Bow*n St, So* Bo*ton, Mm*.

Fln. Raitininko — M, tatai*.
266 K. NltCh St*. So. Stato*, Mm* 

IŽAlIriIrilcM — V. B*lutl*.
tavi M*rc«r Ht., 8*. Bo*toa, Mm* 

So- Btato© 0647-N.
RJnrtalka — J. taikia,

7 Wlntletd Sti 8*. Boaton, Mm*.
Bnttilj* laiko miirlnklMoa ka* antrą 

n*dMdlon| klakvltno taHtalo r*r*»t- 
jroi tat«i 402 R Savtata 8t, South 
Btattai, Mat*

GERAS NAMAS 
PARSIDUOU.

SavInhikM Lietuvon vaitąoj* Kirita 
kitai greitai. 301 Kast Flfth 8t„ tauta 
Boston, 'Mas*, (tarp G Ir H 
Nitams trim* ėelmynoiąs w> 4 taąib*^ 
riu* Selmyniif. llemlou J »iėne*| ari* * 
ąnotrt Kaliui namo 14500. (G.-2*)

anuo inrlii hiiv<i 
A \ >kllpU.

I 
dienį.

Kunigai kvietė ir tėvus, gi m i-1 birželio 7 d. 
ne. priet elitis mažutėlių 
prie saknrmentų vaikelių intenci
joms. Bus gan gera proga, nes 
Imti trys nuodėmklausiai: kunigai 
4 rbanat iėius, Jakaitis ir Vir- 
mauskis.

Vaikelių pirma iškilminga ko
munija bus švtšadienį. 9 vai. ry-

Trt. ta. Bortcm 0898
U1TUVM DAMTMTAR

DR. M. V. CASPEr
(KA8PARAVI0IU8

511 E. Bradw»y, So. Beri*
O/<a* F*I**4m.*

N*o 9 iki 13 ryt* Ir no* IM 
6 Ir nuo 6 iki 6 v*l. vakar* Oft- 
■M uidarytM ariate* vakarai* ta 
oMėMtantal* taipgi MretaailAMf 

13-to* <»«»* uždaryta*
Taipgi nuimu ir X-rafURTUVOS DUKTERŲ DR40S 

PO GLOBA MOTINOS AVO.
VALDYBA

Pirmiaink* — T*klė Ata«n»kl«mi 
ta G Street, So. Boaton, Mini.

Tel. «. Boaloa 2HC6-M.
V ice-PlrminlnM — Kltaia Mikulskį***,

402 K. 5tb St, So. Boaton, Mm* 
Prot. RaM. — KI*Weta Ąukltikalnlutč

ST O Mt, Bo, Boston, Mm*
T*1. So. B<ntc>n 4719-VV. 

rtn. Balt — Markina Mirkonlutė
G St, So, Boaton, Mat* 

Iždininkė — Ona Stanlulluta
106 VVeM «tti St., So. Borto*, Mm*. 

Tvarkdnri « Ona Mlwlrrtl«ta
1612 Columbta M, 8o. Boaton. Mm* 

KŪMU Globėja — E. .Tanužonlenė
1426 Columbla.Bil, So. Boston, Mmi 

Draugą* a*vo suilrlnklmui laiko ka* 
antrą mnrnlnką kiekvieno mėnesio. 
T:J» vai. vakare, potmlnytlnM sve
tainėj.

Visata ujraualjo* rrlknlali kreipkite 
p*s ąrųtokolų raėtĮninką.

’ iVEMTO PETRO IR POVILO 
DR-J08 VALDYBA 

Pirmininkai — .Toni* U ritnuiksi,
24 Thomni Bark, So. Boaton. Mm* 

Vlce-Plrmlnlnkai—Juowi Jackevičių*,
02 Kmrjer Ar*., DertfWer, Mm*. 

Prot. IliitlnlnkM — A. Nevfin,
M8 K. Broadvriy, 8o. Boaton, Mia* 

Bln. Rnitlnlnkn* — Jurom Gurevičius,
27 Tamrm 81.. Mittipan, Mas*. \ 

Iždininku — Vincu Knlliiui,
87 G Street, South Boaton, M***. 

TvarkdnrH — Petrai Gelallnta,
14 Vlnton 8t, South Bo*ton, Mm*. 

Dmu*ljoa iiiilrlnklmil huną kaa pirmą 
nedC-ldien} kiekvieno mčnw|o 2 vai.
po platų, Pamplio* aalAj. 403 Rai< 
8ev*nth lt-, 8o. Boaton, Man.

I Draugijos savo susirinkimuose ta 
Rep.Iriasi aukoti ir gausiai aukoju už-

| laikymui tos taip naudingos mū 

PRIMICIJOS H įstaigos. Kunigai ra-
South Bu,tonu, imi, motai, y- •*?» viws ,"i,lC‘",s P“v>* 

M turtinga, priniieijoini't. Bitži'-l*®118' ,
lio 5 <1. 8v. Kryžiuu, katedroj.- ji .«•** P- A-

t Un | ta»» ateina mūsų vasarini! mokyk- 

ktrn. Judviejų pi'imkijo, įvyksta I"’, »«"?'« "I',kyl‘
Kun. Skaliindžiitl^1' Jut rengiu stygij nr

prieiti|primieijw jvykstu Sv. Petro baž-r°“ nattdui hiAitylini-je salėje, 
nvčioje So. Bostone, U vai. Kun. kkmgdienj, 7-t» vgl. vakare, ge- 

Jankus savo primicijas laiky. W- Bita tai vn-nas
Cambridge pa, kun. Juškaitį. i5 idoniiiurių va^mj >r nmla

Po to už poro, savaičių bosto-Įl'“'.**",6 P^"11*._»»«*• 1,lot“v",kal 

niečiai turės ir kitas primicijas— 
lai kun. Prano Aukštikalnių, Tė
vo Jėzuitu, kurios įvyks birželio* 
21 d. šv. Petro bažnyčioje U vai.

i Mūsų vyskupijos katalikams y-1 

I ra <

Kvieily*

ctite sirikintijjiis, tarp ktiriti 
ptiiho'-u eilėse buvo kardi
nolo ve.’ikas šoferis Pi<» 
Zappa. kurs prirš 30 metų 
\r>ė kardinolą Romoje į 

kardinolas 
Įšventintas

Kardinolas veži
ką ir nuoširdžiai sveikino.

Po pietų pas kardinolą 

apsilankė gubernatorius J. 

B. Kly, kurs pasveikino 

Massadiusctls valst. ir savo 

vardu. Kardinolas guberHa- 

loriui, pirmą kartą apsilan-! 

kiusiam, aprodė savo gyve

namus namus, sodą. Atsi- 

svei^n»f. 
rimu, kardinolas pakvietė! 

gubernatorių dažniau atsi-|rotjvti po visą Ameriką ir Lietu-1 

lankui pasakydamas: “Jeilvą.
jūs kada busit pavargęs, ai-1 ^“dalietės, po uolia vadovybe 

, -: i... ; • I paneliu Nevazelskiutės, Jokubaus-
važiuokit pas mane; eta t ai-r. •. ,, ......J ... .

. . _ v Iknitė.N ir (1 rabijollutes, griebiasi
Kos ir laimimo pavėsy, Jos įtraukė į procesijos

V • " T . ..................."Įsarašą veik visas žinomas katali
kes merginas ir mergaites ir pra
šu kitas visas laiku ateiti į pro- 
įci'siją.

Procesijoje dalyvaus dijakonai 
Skalandis ir Jankus, vedą mūsų Į 
s-kmadieninę mokyklą, kini. Ja-I 
kaitis kurs klebonui šiomis dic-

GEGUŽIS MENESIO 
PROCESIJA

Metinė gegužės mėnesio Mari-1 

jos garbei procesija šv. Petre pa

rapijos vadovybėje, kaip jau skel
biama, įvyks, jei lietaus nebus, 
gegužės 24 d.. 2 vai. po pietų. 
1 \al. p. p. dalyviai prašomi visi 

Isueiti bažnytinė!) salėti. 13 ten 
| procesija eis 6th gatve iki E. pas-) 
Ikiii į Broiuhvay, ir C gatve iki 

pth ir bažnyčion.
Į Ponas Urbonas yu prisirengę* 
Įšią visą procesiją nufilmuoti ir

mokyklai. įžanga bu* kaipo an
ka vasarinei mokyklai: suaugu
siems 25c., vaikams—10r. Vnka- 

Iro tvarką ves vasarines mokyk 
Įlos mokytojai. Kviečiami visi į 

daug džiaugsmo, sulaukiant «rai") 1 talką la la.
,. , | viii mokyklai,naujų gabių luuugų. | • •

D.
----------- VBL NAUJA LIETUVAITE 

SMULKIOS ŽINUTES 1 DAINININKE
Penktadienį 4 vai. po pietų vai-j Gegužės 20 d. vakare Lynn’e 

kilčių pirmai išpažinčiai, taip pat “VVomcn’s Club” namų salėje į 
ir suaugusių, kun. Virmauskiuil vyko lietuvaitė* Oro* LeonaVir- 

jpades klausyti kun. Urbanavičius įkaitės (Auna Leoną Werth) kun 
ir kun. Jakaitis. Icertas. Dainininkė dainavo ang-

• • • lliškas ir lietuy^kas dainas. Visi
Šeštadienį yra Sekminių vigili-Į gėrėjosi josios gražiu mezzo so

ją—pasninkas. Pamaldos prasidės Į prano blįhu^ Ijietitivižllos dainos 
8 vavl. yyt^. t Vaikų pirmo# ko-Į tiesiog nušvietė visą koncertą, 

munijos niišio* bu* giedamo* 9 Į Publikos buvApi'fsfrinkus pilna 
vai. Tėvas Jakaitis 7 vai. atgiė- Įsalė. Buvo suvažiavusių iš dange- 

dus ankstybąsias mišias 
nikų Jankfmavieienę ir

už Vero-llio miestų. Iš Boston’o buvo nu- 
šeimyną.Įvažiavęs gražus būrelis lietuvių 

Įjnunimo.
bus gie-Į Dainininkė gavo dovanų apie

PrufK’.ionjilai, biznieriai, pnimolbki- |, 
kai, kurio skelbia*! ,T>arliiiihike,” tik- Į 
i\ii verti skaHjtoJu paminos.

Visi garsinki lės “iMrblnihke.” I

Lietuvi! Dantistu >

OR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUBKA8)

414 Broadway, 80. Boston
T*l ta Beata* 3800

OftMui atdaras nuo 10 Iki 13 vaL 
lyto, nuo 1:90 Iki 6:30 po rieti* 
nuo O Iki 0 vakaro. Arentą 4l*aą 

paari atitartam

Tel. University 9466

OR. SUSAN GIUŪIENE!
,, (GURUY)

LDS. Kuopų Susirinkimai «
17 1 | j 678 MASSA0HUSETT8 AVK

(Central Skvėrc) 

CAMBRIDGE, MASE.NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- 

n.as įvyks sekmadieni, gegužės 21, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Grecn St. Kviečiamo na- 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

O. BROOKLYN, N. Y.
(•••gūžės 24 <1., Inoj po sumos į-II 

vy ks LDS. 10* kuopos susirinkimas. Į, 

Kviečiame gausiai sueiti, nes turi- r 
me keletu svarbių sumanymų. At-1 
įveskite ir savo draugus(es) pri- Į 

rašyti. Valdyba

Tel. So. Boston 3520

A.0.ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNEI.L UNIVEBS1TY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. SU LLR.

“Darbininko” Name
(antros lubos)

366 Broadway, South Boston
Rezidencija 

305 Ilannnl Su. Camhrldge, Mm* 
Tel. Vniversity 1463—J.

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro ri- 

sus legalius dokumentus.

317 B St. (kampu Broaduray) 
South Boston, Mau.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų; Talbot 2474

Prot. A. židanaviMaua

MUZIKOS MOKYKLA
8MUIKA-PIANAE

Lekcijoj duodamo* privačiai kaip 
mažiems taip ir auntiguslems soti* 
programų Muzikos Koaoervatorijų.

Pamoko* aižklnarao* llettvlą 
kąltaJ* ■ .

759 ColumbU Rd., Dtaeh«rt«r
Tel. Colnmbia OtH

Trt. a. B. 0441 HabbariMM 
advokatai

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BR0ABWAT IB ■ BT.

80. BOSTON, MABB. 
(Aptlekorlaui Šidlausko dmm)

14 imas: 818 I Stnmt 
PRANAS 3. KALINAVBKAK 

Bm.: 1*82 Cohurita Įtd., 8. Boetri
TeL B* Boatoa 1888

KASYS J. KALINAUSKAI
| Bostono oflMia:

80 State Street, Roora 08 
R**: 88 Aoeemoot BU DercftMUr

Tel. Talket 3878 
Oftau atdarai: 8 A. M. Iki 8 F. M.

Sekmadienį 8:30 vai.
damos Marijos Vaikelių Draugi-125 bukietus gt*lių«.
jos metinės mišios. Pirmą valau-1 Dainininkei uždainavus lictu- 

] viskas dainas, amerikoniška pub 

Hka buvo visiškai nustebinta ir 
sužavėta, 
dainininkė susilaukė padainavus 
Sa. įausko “Karvelėli.”

Girdėti, kad p. O. Leonavirkai- 
t j važiuosianti į Italiją daiiiavimo 
studijuoti. Jaunai dainininkei Įki

lkime geriausio pasisekimo.

O. W.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki- 

ms įvyks gegužes 24 d., 6::30 va
kare, Karalienės Angelų parapijų* 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdybe

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA M

delei pagydymo vi*oM< 
kraujo, narvų Ir cfcrenK- 
kų Ilgų. Kuri* kančlaU 
nuo reamatlamo, afcaadit* 
Htj, vočių, autlnlaaų «riM 
|Ulp kokių kva* t* 
ronunet Kreipti* teoje**» 
Atminkit, pealtMraviaa*^

DrMy,327&?& 
Pelenio*: Antradieniai*, ketvirta, 
dieniai* Ir iefttadlenlal* 10—13 Hb 
t*, 3—6, 7—8 vakar*; aaiutaitar' 
niili 10—13 tiktai.

DAYTON, 0H10
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gegužės 24 d., biįžny- 
tinBj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rsžt. K Gudelis

\<?
LITHŪANIAN 

FURNITURE CO
Ypač daug pritarimu

PEKKKALSTOME l ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS

UŽ kiekvieni) daikti) gnmntuojnm
326 WEBT BR0ADWAY

8o, Boston, Mau.' 
Telefonas: So. Boston 461SAV. 
Gyveninio: S«». Boston 339A-M.

ItHHMfHMMtHMItmHHmeHttiaHmHMeMMtMHMHH*

D0RCHB8TBR CL0THING 
8HOP

Visokius drabužius siuvu, valgu ir 
pertaisau. Padarau pagal ulaaky* 
mo. Futraa pertaleom ir IŽvalouu 
K* mleite reikia moklti »2W. čia 
tik už 812.60. Diirbn* garantuoja* 
msi, ne* tam tikra* mąU*a* turiu.

MARTIM VALUUS
1854 DORCHESTEĘ AVĖ.

T*L Columbla 3240

■ ■ .■"t-j.t .-j--...tįv~-■ r ■:

GERIAUSIA KIRPYKLA 
Petras *vtdu ir Jnoue Kurta-1 

lUonii (Peter and Joe) perkėlė w-' 
;Įvo kirpyklą—akntyklą j naują 
! j vietą—332 W. BnMway, Su. Bon- 
Įton.
1 Kirpyklos ubu saviniiAai pra- 
1 neša-savo maloniems ta
J naujiems kostumcrmniš, Junl nau-

AUTOMOBILIŲ
PEHTORIUSl

Jeigu norite, kad j Asų automobi- • 
liūs llgil Ir gražiui bliigūtų. duo- ! 
kito man impentytl. Taipgi išlygl- I 
nu body's lt sparnų sulankstymus. 1 
Kaina prieinama. f

A, KASPAR
66 VIOTORIA STREET Į 

W. SOMERVILLE, MASS. !
TEL. SO.MER. G320-J |

ŠVENTINIMAI IR PRIMICIJOS
Birželio 16 d. bus įšventintas j 

kunigus Southbostonietis Tėvas P 
Aukštikalnis, jėzuitas. J<> iškil
mingos primicijos įvyks šv. Petru 
bažnyčioje birželio 21 d. 11 \al. 

[rytų;

Tėvo Pr. Aukštikalnių, S. J. pil
nių mišių atminimui pagerbti yra 
rengiama vakarienė, kurios n ngi- 

hnu rūpinasi susidariusi speciali 
komisija. Vakarienė įvyks birželio 
21 d. 6 vai. vak. Daalyvių skai- 

Įėius apribotas.

MIRS
Gegužės 20 d. savo namuose 38 

Jiercer St., South Boston, pasimi
rė Adomas Makarevirius, 41 me
tų amžiaus. Velionis lengvai sir
go ilgą laikų, bet prieš kelias die
nas prikilm sunkioji karštligė, ku
ri ir nuvarė į kapus.

Velionis paėjo iš Lietuvos, iš 
Aukštadvariu.

Paliko liūdinčia žmoną Marijo
ną (buv. Griniūtei ir 3 vaikus.

Luidojanuia iš šv. Petro Imžny 
ėios gegužės 22 d., penktadienį, 9 
\al. rytą šv. inišioiuts.

WATBRBURY, C0NN.
Gegužės 24 d., 1 viii, po pietų į- 

”yks LDS. 5 kuopos ausirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
grcta Avė. Ateikite visi. Valdyba 

lUJZECKAS&SURVIUSl
FOTOGIUFAI I

Traukiame paveikslus grupių | 
ir pavienių. I

Šonus paveikslus ntmiujiuamo. | 
Be to, turime pardavimui visokių | 

rėmų. I

875 Cambridge Street
CAMBRIDGE, MASS !

Tol. Univ. 0138 į

i 
3

!K. ŠIDLAUSKAS

CAMBRIDGE, MASS.
Gegužės 24 Pirma Komunija. A 

I ie 30 bernaičių ir mergelių, grn 
žiai seserų priruošti, priims šv 
Komuniją pirmų kartą, Gražu, 
kuomet ir motinos bei tėvai su 
\ nikeliais toje dienoje priima Vieš 
patį. Tėveliai neatsilikto toje die
noje, nuėję prie šv. Komunijos.

Rep.

PUOTtHHUI’HAS

G. C. STUKAS 
atidarė naują studiją I 

N0RW0GD PH0T08TUDI0 i 
681 WMhington St.

Sanbom Bldg., Room 5-6 į 
N o r w ao d, M a »i. I

TeL-0242
Imi’uu vheklos rfišies pnvclkslus į 

tichrtuigial j
ANTRA STUDIJA 

153 Bromhvay, 8u. Boston, Alnos, I 
Tol. S. Boe. 2029-W. J

Tol. So. Boston 2UW)

Lietuvi* Denttatu

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broedw»y, So. Borto*;
()fiw» valančios nuo t) Iki 12, nuo 
1 ir nuo <1:30—1> vakare, 
Scrvdoinis nuo U -12 vai. ille*ą« 
Suimtomis nuo t) iki <1 vai vakar* 
N(Hl(*hotnis nuo 0 Iki 12 viii, dieną 

(pagal atitarti)

T*l. 6. B. NM*
LIETUVI!

OPTOMETRISTAS
ItaguMletaJ* rid* 
prUklrlu aktai** 
krthr** *ki* 
rtn* ir *mblllMM- 

;»«(Rklnta) akyta •atrąltaitafe' 
«tintam# įrita*

J. L. r AiAKARMIR O.».
447 Bradw*y» BiriB

.........—

l NAMŲ SAVININKAMS!
^Mnllnvoju namus 15 lauko ir vt-j 
jį <lniw, poplnrtinju kambario* Ubai-1 
į tina liibns ir *i»ąyjin*L grindi* 
£ imrbą atlieku gerai Ir ptgtau nega 
R kiti. Pabandykite, pcnOUkrliirttaJ

Reikalo kreipkitės pas: i F. JANIŪNAS
84 Inmiui St., Cambridga^Mari. Įjoju vietoje veikia ir iiatijo* kai- 

Ž Td. trnivcmli, nso-B no,--nuo Šiol slcutama Ir kcrjmnm

,lcgu unksriau.

Office Tetenhon* Uolvcrslty I!X>7 II 
Bes. Tvl. rnlvorsity 11)37

ADAMOWIRIA&SON
Undertaker A Embrimer
LIETPVIS GKABOltll’S IR II

PALŠAM PUTOJ AS
PugnibUH aflieku gerai Ir pigiai. II 
Kalu* vIcimhIh visur, l'žlalkau nu- II 
tomobiltiis. Vtoltl atdara dieną ir Ii 
naktb IVuilemiams nctnlkomn eks* II 
ira iUokc^hii.

•83 Cambridge Street 
KAST CAMBRIDGE, MASS. I

Tel. S. B. 2712

DU. J. LANDŽIUS
(Sąymąur) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Ofi»o valandom 
2-—4 po pietų; 7—8 tSO vriun 
4M E. BrMMhny, Be.

NAMAS PAIMTAS UŽ MORT- 
GIČIŲ PARDAVIMUI

Maignolla Avė., Cambridge, Mass. ur- 
tl limitui S<|. 2 jų šeimynų namus, .'t-0 
kniiibarhj. tri |ų metų senumo, visi j tai 
symai, Nuosaiku* piislOlyiims v Kuomet 
Ims priimtas. Leng\«»s Bijlyges. Nėra 
brekerlų. P. P. EOLE Y. Jl» I.eoimrd 
AVe., <*ninbrl*lge. Tol. Univ. LIKm-IV.

(5-20)

NAUJAS BIZNIERIUS 
018 RAST BR0ADWAY 

South Borton, Mass.
Tel. S. U. 1392

Jo krautuvėje galima gauti 
‘‘ice-cream,“ tonikų ir kito
kių valgomų daiktų. Ateikite 
ir peniitikrinkite.

FEMUliENT WAVE
į

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĄ

PAUL'S CLOTHING
456 W. BR0ADWAY

<mrjH’ t* Ir liorrltu'iter SKI 
South Boaton, Maa*.

r^liiHiome’ vėliniuos maitos \y* 
triškiui dnilmžlu’*. UrnžiaiKlns v n

Ktrines tkrjbėh’s. Pas imt’* ilskų 
iHghm pli kslic.

| P(B 11, i N TIK

f
(F“BUIE mi”

Tti girtauta Httai ta in 
ru Mjita k| kada tara I 
Btatal aitt *8»ta P* Vintam

I4<a a tatan apriki 
priMaa ja Duris až

taltfnmnnlr
So.Boitoi 1401

IATCHELDCM WM
CHl CMffAMY

4W Bradiny, tanth Bet

■II’ lleikiihtiulnmos
1 <etw iH-rmanent
į Wnvę už 

lirelpklt&A j
L HtllfJET 
1h:wtv 
anbnpi:

i r. uahper ~ 
BARMENE

i Prop.
uoiu I, Ir <Hh 8t, 
K. Boston. Mass. 
Tel. S. B. 2HMJ-.T.

I 
B 
t 
į 
£ 
i

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ

D. 1. ZAIETSKAS
GRABOJUUS IR 

BAL8AMU0T0JAB
877 Ir 44* Comhridg* Street 

Oambridg* M***, 
TėicplMHMi Vnlversity

illl|lllįi«|iiHuA»aWH*HHWAl>«»*>«iMiiiwiiiii.,l*IM>wW

Irt. Pwtee 1788

JOHN REPSHIS, M. E 
(MIHY8) 

| | LMrnri* Ojriyri Jm
OflM V**a*ta*: >--4 ir T- 

•61 M***- Ar*, tati OitaM I
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Penktadienis, gružes 22 d., 1931

■LjjjKe

lis DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
MUSŲ JAUNIMAS

4 T->

ife- Kąs šinnclicn uckulhn apie Ims užmiršimas, nvmokcji- 
| jĮhlliinią? Kalba visi, spm* Imas, brt pamėgimas ir pa*

1* jauni. Misi rūpinę mūsų linkimas prie tėvų žemės, 
jg jtunnną sukiikyti mi<> išii papločių, tai yra natūralu 
J &uu, Mibrilicvejinm, <11:111*/- ir ima kelias g.•«,.» 
b filcončjimo. Neskauda mums’įgirnimą pertraukti.

tėvų žemės,

| nutvos, Kad ja u u ima* m ne
Hkoneja, no bitai p rn-uab 

J Imti. Geras amerikoniukas 
£ jaunimas, yra >umpratę ;i«.s 
"" ta.lies jaunuoliai, p.i/ista ->n-

YD pilietine- pareiga'-, b* 
gei'bią tč\i] žeme, papjoi'iiH. 
fcalbą. Žodi" “mnerikmiiz 
mas” daugiausiai \artoju 
tnąs pabrėžti janmijii ištau-

jentkartės šį 
, Todėl 

tikto amerikonizmo mes ne
šilti Jonio, ir jis nuims ne
draudžia užlaikyti savo kal
ba ir papročius, štai čia mu
su rūpestis, kaip tą ameriki
nėJani i jaunimą sulaikyti 
nuo užmušimo savo tėvą kal
bos, papročiu. Bažnyčios ir 
parapijines mokyklos turi 
varinu rok*. Jos mokina

fejinrą, toje prasmėje, kadploros dėslią, tėvu meilės ir 
jie užmiršta ir mokina kas 
Kava, kas tėvu. ka-. lietus iš-

prisirišimo prie savųjų. Kas 
ko\oja Bažnyčią ir jos įstai
gas, kovoja lietuvybės au
klė j imą jaunime. Spauda 
kaip ir visame yra doros ir 
t.uit' bos u/laikytoja. Gera 
^painia auklėja gerume. 
Jaunimui visgi trūksta siisi-

KUN. 8. P. REMEIKA, Karalienė! Angelą parapijoa klebonas. 
Gegužės 24 d. š. m. jo parapijos choras, p. Dulkei vadovaujant, iš
pildys dainų programą.

MM) NUTRŪKO
Pereita sekmadienį lietuviška 

programa per radio VVNJ nutvil
ko, Jau išunksto stoties perda\i- 
jno aparatas buvo pagedęs, bet 
programų prieš lietuviškų nors 
pavėluotai, bet perleido. Lietuviš? 
kų programų pradėjo tik 8 :45 
vai. vak. (vietoj 8;30L Dalyva
vo programe Šv. Petro ir Povylo 
par. Elizabrfh, N. J., choras, va
dovaujant komp. J. Žilevičiui. 
Pranešinėjo kun. J. Balkums. 
Choras vos spėjo vienų dainų — 
Jaunimo Daina - - sudainuoti ir 
stotis pagedo. Tokiu būdu no dėl 
Radio komisijos kaltės, progra
mos nebuvo girdėti. Sekmadienio 
programų komisija ketina netru
kus išpildyti per VVNJ arba per 
kitą stotį. Manoma, kad santy
kiai su VVNJ. bus nutraukti.

Rep.

VELYKŲ KOLEKTOS

■o

<■

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
.DANTISTAS
X—RAY

Namų Telefonu: Mlchtftn 2—4273

VALANDOS t
Nuo 9—12 Ii ryto, 2—8 vak. 

ivenfadkniaii tmltanu 
' 499 GRAMO STREBT 

(kampai Uotas Ava.)
BROOKLYM, K Y.

-4

Kį GIRDĖSITE KARALIENĖS ANGELŲ CHORO
VAKARE GEGUŽĖS 24 D.?

Vaidinimai

L “Bobos virius,” komedija. 
Dalyvauja^ d. Jumlzcvičius, Tras- 
nicluihė, J K rimtučiais ir velniu
kas.

2. “Ir aš nepaisau.“ Dalvvmi- 
ji«: E. Mikaliūnaitė, I; Bujnkas, 
A. Masiulis, M. Semaška, Stiin-.0
kėny t c, J. Pažercckaih', M. P»c- 
kifitė ir O. Marčiulionytė.

3. “Mokykla.” Dalyvavuja: J. 
Juodzevičius, A. Vasiliauskaitė. 
A. Smetona ir kiti vaikai.

I it, kad tni įvyksta ši sekmadie
ni gegužes 21 <1.

Choristai

GRAŽIAI PASISEKĖ

Muzika

fconizmns Jnmmjii am«-ti- 
konejimą turim gvildenti 
gųlnoning ii. G\vemmie toli 
Hilo tėvynės, tarp Įvairiu 
tautų, įvairių papročiu ir
frtl viena \ iešunnije anglų Įdumėjimo spauda dėl lietu- 
kalba. Tas mišinys rvolin- 
djuonuojasi j gen^nį anie 
nlamizmą. Xa1ur;ilii yra. 
kad ir mūsų vaikinai-mer- 
ginos auginti ir mokinti šia- 

; me mišinyje asimiliuojąs. 
Į Bet ta asimiliacija neati- 
Į traukia mm tautiškumo pa- 

lymių, ir ji nereiškia atsi
žadėjimą nuo tautiškų savy
bių* Tos savybės yra meile

MK prisirisimas prie Ičviįl že- 
Mfs, paprociij ir kalbos. No- 
| žvengiamas dažniausiai kai-! lietuviškos. Būtų penimu

viu kalbos nežinojimo. Ne
galime tad peikti laikraščius 
mi skyriais anglų kalba.

nimą auklėti, žinia, yra 
tlraugij°s. Jų mes turime 
pilnai: chorus, klubus, rate
lius. Šv. Vardo, sodalieijas, 
v\ čius. Angelo Sargo, jau- 
namečiu skyrius prie cent- 
ralinių organizacijų ir k. 
Vienos 
kitos pasaulines, liet visos

grynai bažnytinės,

kalbėti apie kiekvieną atski-j laikais apylinkėje susiorga-
tai. Noriu daugiau paliesti 
vyčius, ši draugija gyvuoja 
jau kiek metu. Apylinkėje 
ji tai stiprėja, tai silpnėja. 
Ji nuims daugiau privalo 
rūpėti. Be abejonės privalo 
lygiai rūpėti ir kitos. Bet 
rngpiuty Brooklyne įvyksta 
Vyčiu seimas, Užsibrėžę 
jaunimą gražiai priimti, pa
vaišinti, patys privalome su
siorganizuoti. Vėliausiais

tis didžiulis Apreiškimo Pan. šv. parapijoe choras, mux. A. Visminui vadovaujant, vaidins 
ilą “Knygnešys,” gegužes 24 d. š. m., parapijos salėje.

nizavo 2 kuopb—Brooklyne, 
Jersey (1ity.. Būtina yra 
jaunimą ir kitose* parapijo
se organizuoti, kame vyčių 
kuojai nėra. Kreipiuosi į 
jus tėvus. Jūsų troškimai 
yra savo sūnus, dukteris lie
tuvybėje išauginti. Siųskite, 
kalbinki!, tik sti lietuviais 
draugijon burti# Kitos ge
resnės organizacijos negalė
čiau jums rekomenduoti 
kaip Lietuvos Vyčius. Jų 
obajsis “Dievas ir Tėvynė” 
pilnai atatinka jaunuolių 
troškinuns. Jaunuoliai sa
vo seime apkalbės geresnius 
organizavimosi būdus. Or
ganizuotis būtinai reikia. 
Negriaukime ką mes turi
me, bet stiprinkime. Jei kas 
vyčiuose negera, nenormalu, 
kelkime viešumon. Tam tiks
lui šaukiami susirinkimai, 
laikomos paskaitos, vakarie
nės. išvažiavimai. Laikraš
čiai pašvenčia daug vietos jų 
reikalams. Apylinkės vyčiai

BROOKLYN, N. Y. — Brook
lyn’o vyskupijoje Kii’gs ir Rueens 
counties Velykų dienų našlaičiams 
bei prieglaudoms sudėta $191,- 
176.72 (pernai buvo $193.843.17). 
Daugiausiai sudėjo St. Saviour 
par. 5,000 dol., St. Tercsa 3,700 
•dol. (Kings Co.), Our Lady <»f 
Mount (’armel (Long Island 
City) 4,200 dol. ir k. Lietuvių pa
rapijos kaip ir kasmet davė, Ap
reiškimo — 300 dol., Karalienės 
Angelų — 175 dvi., šv. Jurgio — 
155 dol. ir Atsimainymo (Mas- 
peth ’c) — $71.70.

IIARR1SON KEARNY, N. J.— 
Gegužės 10 d. šv. Motinos Sopu- 
Hagos parapijos choras, vitrg. p. 
Emil. štapeliui vadovaujant, su
vadino trijų veiksmų komedijų 
“ Palangos Ponaitis. ” 
dintojai buvo gerai 
\ aidino: L Kemežis, 
l»iut«\

A.

EXTRA SUSIRINKIMAS
CENTRAL BROOKLYN, N. Y. 

— Gegužės 24 d. tuoj po sumos, 
Įv. Jurgio pat. sMlėjė, 207 York 
St., įvyksta LDS. 10 kp. svarbus 
susirinkimas. Visai nebetoli LDS. 
seimas (birželio 8—9 d.), tad rei
kia pasiruošti. Malonėkit susi
rinkti ir visi pasidalinsime dar
bais. Turime parodyti, kad ir 
Brooklyn’c darbininkai organi
zuoti.

Jei mūsų kuopa gerai veiks, 
tni ir klebonas kun. Pakalnis pa
sižadėjo daug mums padėti.

Taip pat prašau New York ir 
New Jersey LDS.
I as susirinkti, nes 

pasitarti seimoga

kuopų valdy- 
labai veikai in- 
rcikalais.

Al. Spaicis

ŽINUTĖS
— šiomis dienomis keturi pro- 

j n stonų minlstermi apylinkėj** 
kviečiami naudotis šiuo sky- priėmė katalikų tikėjimą, 
riu “Darbininkė.” Būkite! 
pavyzdžiu kitų kolonijų vy- ’ 
čia uis. Mes su jumis !

N. B. šis straipsnis būtų 
buvęs perskaitytas per ra
dio AVNJ gegužes 17 d., tik 
radio pagedo.

‘Seni
“Ba-

llarąys.”

Ihi gitaros, smuiką (J. Avižo
nis) ir pianus (S. linčnuskusi. 
Pagros gražių dalykėlių.

Mažąją choras

Dainuos: “Ožiukas.” 
'duok tabokos.” “Kiškelis, 
rė ponas katinėlį” ir

Didžiąją choras

Dainuos: “Bernytis” ■ P. A. 
Dulkės, “Buvo <lė<lė Vilniuj” - 
P A. Dulkės, “Rūtelė” ■ J. V. 
K., “Miškas ūžia” — J. Nauja
lio, “Ant tėvelio ęįvaro” — J. 
Neimanto, ‘ ‘ Aušra suplasnojo ’ ’- - 
A. Vanagaičio, “Lietuvos karei
vėliai,” — S. Šimkaus, “Du bro
liukai” — A*. Vanagaičio, “Anoj 
pusėj ežero”—J. Žilevičius, “Bi- 
ruta” (kantata)—W. K. Grigai
čio ir “ Vilnius’ * •— A. Vanagai
čio.

Solo, duetai, vyru choras...

Solo dainuos: V. Dailyda, J. 
JniMlzovičius, A. Jonaviėiūtė. Du
etus dainuos: “Elęnutė” — A. 
Vanagaičio. “Sėjėjas” ir k. Vy
rų choras išpildys: “Vaikščio
jau” ir “Pupos” - J. Žilevi- 
eiaus, “Vai broli, broli...” S 
Šimkaus, “Pragėriau žirgelį” - 
J Žilevičiaus, “ Miclaširtlystė” 
M. Petrausko ir daug kitų.

Dainų bus įvairių ir dar mums 
negirdėtų. Reperi naras \ ru ge
rbusias nė bile kada koks buvo 
Rrooklyne statomas. Pert rauku 
vakare bus tik pora; programa 
tęsis apie pustrečios valandos 
Dainų mylėtojai turėtų šia progą 
n< pralebli. |žangu 50c„ 7ūc. ii 
$1.00. Pradžia 7 va!, sharp! Visi 
j Transfiguration salę! Neužmirš

Visi vai- 
išsihivinų.

Bedai*- 
Ašakoniutė, L Rapsis,

M. Staniouis, S. Vcliviutė, M. Na
vickas, A. Svirncliutė, V. Milinai- 
tis, K. Miėiulis, J. Kasparas. Pa
girtinas milsų kolonijos jaunimas, 
kuris, nors ir čia gimęs ir augęs, 
interesuojasi savo tėvų kalba, la
vinasi, darbuojasi dailės srity.

Programų pradėjo klebonas kun. 
L. Vaicekauskas. Buvo keletas 
dainų; choras sudainavo 3 dai
nas, kurios gerai skambėjo. Solo 
•A. Ašakoniutė “Mamytė” labai 
gražiai padainavo. Vyrų kvarte- 
• ’is “Vilniaus kalnely“ neblogai 
skambėjo. Solo p. M. Ekeleviėin- 
1ė “Rašysiu laiškelį” taipgi gra
žiai skambėjo. Duetas “Skren
da lekia mflsą mintys’’ — p-lės 
ATAMakonhtU Ir M. AugtiBnaL 
te labai gražiai skambėjo. Gale 
buvo visų sugiedota “ Lietuva tė
vynė mūsų.”

šiuo vakaru visi buvo labai pa
tenkinti, nes visi prisijuokė. Vei- 
Kalas yra pilnas juokų. Cž tai vi
si yra labai dėkingi varg. p. E. 
štapeliui, kuris didžiausiu pasi
šventimu darbuojasi Tautos ir 
Bažnyčios gerovei. Pageidaujama 
daugiau tokių parengimų.

Ten buvęs

l*r<>fOAloniilt!l. biznieriai, prnhninin- 
knl. kurie skelbta*! “Darbininko,*' tik
rai verti skahjt.ųiĮ paramos.

Visi <xarsihldtės "llarhlninko.”

Tel. Stagg 2—50-13 Notary Public

M. P. RAILAS INC.
B I E 1.1 A D S K A S 

Grabelius ir Baliamuotojai 

734 Grand St., Brooklyn, N. T.
— Sekmadienyje vyskupas pa- 1 

šventino naują bažnyčią Babylon, 
L. L

— “V.” praneša, kad Mari
,Tąsys jampolės prokuroras p-lė Brazyte

1 stadijų reikalais apsistojo Netv - 
x'orke labai tmmnam laikui.

— “Vytauto” spaustuvėje ga
lima rezervuotis vietas vysk. Pr. 
Būrio, M. I. (’. priėmimo vakarie
nei. Telefonuok: Stagg 2—2133.

— A. a. Adomas Bernotą buvo l 
t’iškilmingai palaidotas iš Karalie

nės Angelų bažnyčios į šv. Jono 
kapinyną gegužės 18 d.

— P-lė Veronika Tolutis birž.
7 d. Kteka už Jono Skužorski. 
šlinbas bus Karalienes Angelų 
bažnyčioje.

— “Drobės” šėrininknt gogn-l 
žės 19 d. 7:30 vai vak.. turėjo 
savo susirinkimą pas p. Garšvą. 
Pranešimą buvo iš Kauno.

— Vaikelio Jėzaus Dr. H” sky- 
liaus susirinkimas neįvyko.

>— Kun. J. šeštokas sokmndie- 
nyje laikė pamaldas lietuviams 
Yonkeryje. Atsilankė apie 200 ns- 
n enų.

— Paskutinį* gegužes sekmadic* 
PI įvyksta Federacijos apskrities 
posėdis, fiv. Jurgio parapijos sa« 
h>.

KLAŽČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

kokiame tr visokiems pasitinksminl- 
ntmams smaginusia vlpta Brook- 
lyno-Maspethe. Jau talkas užsisa
kyti salę žiemos sezonui.

JONAS KLAŽ0IUS, Sav., 
komp. Maipeth Ir Bert* Ava.

Maipeth, N. T.

Tel. Stagg 2-0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Lsvandatukat) 

GRABORTUS 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

I

r.
mmmmmiitfmNl Ra

fiiair-Fi!W*itr

Į

Ttiephonc: STAGG 2—0100

DR. A. PETRIKĄ
(rntes) 

LIETUVIS DKNTISTA8
2918.4th St, Brooklyn, N. Y.

Gtoc# JscjMOni 
VALANDOS:

Nuo 0 vai. ryte iki S vat vakar*. 
rtūktaiHenkta tr IfMtadtontaU 

tik ndtanm.

G R A B O R I U S
— IR- 

BALSA^IUOTOJAS

231 BBDFORD AVKMUE

BROOKLYN, K. Y.

j Tol. Greonpoint 9—-2320 1

JOSEPH GARSZVA

Wn/'_ I Al Kl S,
U

Teatras, Koncertas ir Šokiai!
RENGTA APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS

Sekmadieny, Gegužės-May 24,1931
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

N*. Sth ir Hayemeyer Sts., -> Brooklyn, N. Y.
Vaidins PAPARONIO nemirštamą veikalą Knygneiį arba

“Kitaip Praamžius Leme”
Toliau seka lietuvHki ir ■msrikeniiki Seklei

PrsdiU 7:30 vsksre BlUeUt BOc.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
CENTRAL BROOKLYN, N. Y. 

— Gegužės 24 d., tuoj po sumos, 
šv. Jurgio parapijos salėje įvyks
ta Federacijos vietinio skyriaus 
Įstisirinkmas. Visų kuopų delega
tai malonės sueiti, nes yra labai 
svarbių klausimų aptarti. Svarbu 
pasitarti “Lietuvių Dienos** klau
simais. z ' '

Valdyba

KUN, J. PAUIUKAS
PAS KUN. PAKALNI

Tš Romas su vyskupu Būčių 
parvažiuoja kartu ir iuisijonie- 
rius, dominikonas kun. J, Paulu* 
kas, kuris laikinai aiišistoa pas 
kun. N. Pakalnį,
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