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studentu kataliką. nesenai P*~ I
reftki univeniteto kancleriu.

Kardinolų iitto mttu yra 58, iž 
kurių 40 yra per 80 mfetų amžiau* 
Vyrtaturi amžiumi kardinolai yra 
Andre*” Fruhvirth ir Fr. Ehrie, 
S. J., kurie turi po 8ft metui.

ItKŪjou arkivyakiųrta yra gavę* 
170 prašymų » pakjydurią dvaai- 
idnkų, kurie, apgailestaudami ta< 
va klaida*, prašo lakti sugroti į 
Katalikų Bažnyčių

Proteatoną anglikonų pry&ria

Birželio 3 <t M wdm 
reservuaro ištraukė vienų 
vyrų ir vieni, moterį, kurie, 
neatsargiai važiuodami au-4 
tomobihumi^ btivo ten pate^ _ 
lę. 8ji*W ifttoli ta- • 
vo (.Chegtmit Ui ji) ir atb?- :■ 
go i įMgaW>| — he«kt*- 
faniiitti nįUi>uij»inw*iii» j>» 
jftnkiikč H vaufllš*.

I,-,',.,, ... , •

Roma, birželio 4. — Ita
lijos premjeras Musaolim 
birželio 3 d* pareiškė kovo
siu* iki galo prieš visus Ita-

Roma/-— Gegužės 30 d. t* 
talijos premjeras Sfussolįni 
išleido dekretų, kuriuo įsa
kė uždaryti Kataliku Veikt* 
mo (akcijos) organizacijų^ 
Policijai duotas griežtas į*

IDKlBIUIIMMl 4V0LKHJF
r W tietruku* protfstanaipereb M PKMiNmlNn$ 

kataliką Bažnyčią. f
* ■: -i -

Popiežiaus nanjtart generaliniu 
'ikaras kardinolas Marchctti’Sel- 
aggiani yra gyvenę* 6 metu* A- 
nerikoje.

...... \
Apie Lietuvos kataliką dabartį, 

ij padėjimą nemažai tašo Ameri* 
figa kataliką laikraščiai. Ypač pik* 
taųnūrti mokrieivią steittainką 
irgantsaėUta uždarymu.

Gegtdta 30 d. PtatteDrija minė- 
n NO metą aukaktuvea, kaip bu- 
<q sudeginta pranetUą didvyri 
MeopoMergelė — Jtanne D’Ayc. 
tukaktavtae ypač iškilmingai da*

priešinas fašistams.
šių nuomonę jis pareiškė 

fašistų pabijos direktoria- 
tui, ^ištrinkusiamį spėria- , 
hjpoeMi.

Direktoriatas pasisekęs 
prieš Katalikų Akcijos or
ganizacijų ir pritaręs jos už
darymui .

Girdėti, kad Musaoįini su 
savo padėjėjais projektuoja 
pasiūlymų uždarytosios ka
talikų organizacijos jaunuo
liams stoti į fašistų partiją

Katalikų akcijos organi-

, f
' i

MOTBBTUO JA MUM lAKUK- 
TTif ų imntnnT.TŲ

llodriddiį "(driMfo 3. — 
Vienas viešak btūras, afrto- 
vaujųs 80,000•ispAnų šeimy
nų; pa«iimtū preridentųį 2a* 
mm protesto telegramą -gakyngm dekretų vykdyti* 
prieš tamriųjų gaivalų pari- ““
kėsinimų iŠaiųati iš lajini* 
jo* katalikų vienuolius. /

* .g , -■ ■

POPIEŽIUI 74 IffiTAI

Berilas. Sioa savaitės 
gale j Londonu išvyksta Vb- 
kietįjoų premjefaslBrUening 
ir užsienių reikdlų minirte- 
ris Curtius. Jie btts svečiais 
Anglijos premjero MacDo- ftnnnoft
Mldo, kure Tokie-'
■Čių politikos vadus. Hčeke- 
rials1’ paroti.

MaeDtaaldo valdininkai 
jau paruošė žaidimo stalu*.

narių, Popiežiau#" įsakymu 
dabar pavesta Italijos - vys
kupų globai. Popiežiaus ir 
Italijos santykiai kol kas 
neaiškūs.

V

Roma. —. popiežius Pins 
XI gegužės 31 d" minėjo sa
vo 74 metų amžiaus'sukak
tuves. Tų dienų atlaikęs mi
šias,’pasakė kalba susirin
kusiems jį pasveikinti

POPIEŽIUS PRttMĖ 
CURLET

jiKGUuvye.

I ICČYS, Marijoaą ViacuolijoaG*- 
Viritatarfa Birželio 6 d. š. m.

.. #■

nerolaa ir viią u

ya«f*T.nry
’ subab

INTA ZTALDffAS—TIKT AI PARTIJOS

J$om«^-Birželio l d. Po
piežius Pins XI priėmė 
Boston’o mayor’ų James J. 
Gurley, su kuriuo Popiežius 

o labai širdį

Prtneteijoje yra midarę* ko- 
AkriM pastatyt paminklą did- 
yrtfc jcaaae D’Are motinai.

Kahimto VyčM/'kaiaBų »• 
.io valandai” paaukojo $5,000.

.. .............................. ... ■- •

Neseną! CleveTaodre įvyko ktn* _ 
entų kataliką pirmas euckariati- f 
& kongresas, kuriamo dalyvavo 
000 studentų B kelių tmivetrite- 
0. •

Nesenai apdovanotas Mendel 
nedaliu mokslininkas Dr. Kari 
’ėrdinand Herrfcld yru įžymus 
ratalikas.

Japonijos soldinėje ffokio nese
ki pradėjo eiti kataliką naujas 
avaitražtis "Nippon Katorikku 
Ihinkun” ir tūri gražių pasiseki- 
ią.

čerittalovakijds kataliką spor- 
irialių organbaeija HOrelH turi 
237 Skyrius an 112,<&9 nariam.

Londone priel 40 metą kataliką 
iažnytine« procesijas fanatikai 
irotestonai užpuldinėdavo. Dabar 
4 protestonai kataliką proeesfc 
omš pagerbti,‘puošta savo nartus 
ygiai taip pat, kaip ir katalikai

Gegužės 20 d. Kinijoje banditai 
ižmužė tris kiniečius kunigus ir

5 miaijonierius su vyskupu 
Ucei prietaky.

u» žMomy ruimo 
OYVTg

Gegušėa 30 d., praėjusį 
Htądtenj, Amerikoje auto
mobilių nelaimėse užmušta 
apie 100 Žmonių* Naujoje 
Anglijoje tų dienų užmušta

aaimažhati' mbkeriBu*.’'
I * * . * v * . * L e *

kvotai taotaĮrfci'

Paf^Ksa, biri 3.—Pran- 
cūiijos užsienių reikalų mi
nisterija praneša, kad Šios 
savaitės gale atvyksta So
vietų Rusijos delegacija 
tikslu sūdarVti prekybos rii- 
'tirtįį"r^" '•* " • -

CURLEVrAS ITALUOS

Rrofkton, birželio 4. *- 
Birželio 3 d. vakare Jack 
Ganson pareito savo oponen
tų Jeail ]> Doux. Ten pat 
ir kitas lietuvis, Komaras, 
parrito lenkų stipruolį Stan

ley Stasiak.

3. — Belgijos karalius kata
likų partijos lyderiui Julės 
Renkin pavedė sudaryti mi- 
nisterių kabinetų.

l BUMUMUOJK LAIMBJO 
VYBIAUBYBt i

> BMctare#, Rumunija, bir
želio 2, — Įvykusiuose rin
kimuose į Rumunijos parla- 
menlp* smarkiai laimėjo vy- 
riaifeybę remianti partija. 
Tai pirmas laimėjimas ir 
džiaugsmas karaliui Karo
liui H.

jos diktatorius Stalui ne
mėgsta, jei kas jį diktato
rium vadina. Jis su savo 
žmona ir dviem vaikais gy
vena iiaprastuosė 3 kamba
riuose ir mėgsta sfikyfiy kad 
jis yrft tik komunistų parti- 
jps nutarimų pranešėjas —' 
kalbėtojas.

Nors jis taip sako, bet vi
si žino, kų jis Maskvoje reiš
kia. Kas t ik jam priešinasi, 
tas jau Maskvoje negyvens.

MUMUS DOLERIŲ 
MJOSTOUy -

Washmgton. — Preziden
tas Hoover posėdžiavo su 
savo ministerių kabinetu ir 
svarstė vaistytas fmaiismhl* 
klausimus. Birželio 30 d.
baigiasi ^-"'IKVAŽIAVO B. I. BALUTIS

kardinolo O’Čonnell sveiki 
irimus.

Popiežius labai džiaugėsi 
Boston’o katalikų mokyklo
mis, kurias lauko apie 100,- 
000 mokiniui

Tuojau per 2 dienas v įso
je Italijoje buvo; juždaryta 
apie 15,000 katal^ip klpbų, 

■ sporto įstaigų ii 11.
Kariu su Italijos katali

kų klutais uždaryta ir A* 
merikos Kolumbo Vyčių už*, 

! laikomos 3 žaidimo vietos. 
' Deki’etas išleistas labai 
” skubiai, niekam nežinant. 
' Katalikų Veikimo organika* 
f rija turėjo per pusę milijo* 

no narių.
Kolumbo Vyčių vadas Ed- 

ward L. Hearn per Ameri* 
kos ambasadorių Italijos už
sienių reikalų ministeriui 
pareiškė griežtų protestų dėl 
Kolumbo Vyčių įstaigų už
darymo. ‘ į
v Uždarytosios žaidimo vie- . 
toų Kolumbo Vyčiams krik t 
ava apie MKMNO dolerių it

įnį jaunimui įvairiai sporto 

 

mankštai* 
M

Rauta.— Italijos karalius 
Viętor Emmanuel birželio 3 
d. priėmė Boston’o mayor’ų 
James J. Curiey, su.kuriuo 
turėjo 30 minučių pasikal
bėjimų, kuris tavo anglų 
kalboje, KareUtesu Curlėy pAi’y*’® akademija turėjo 
kalbėjosi apie pasaulio eko- 
nominį kritį* Apie Italijos 
katalikų padėjimų ir 1.1

. išpakuos svarbi

Afodndas.—Ispanijoj lai
kinoji vyriausybė paskyrė 
liepos 14 d* susirinkti tau- 
tos steigiamajam Sfiwir ku
rio rinkimai įvyks birželio

UŽMUŠTI 4 BjyUrOuIŲ 
T.arairaT

Meti, Pranctlrija. —- Nu- 
kritus viekam orĮaivmi, už-

JUMNIBKAMS UiDRAUDt 
BUČIUOTIS

Alina poli s, Md., birž. 2.—

išlaidų padidėjimo ir paja
mų sumažėjimo laukiama a- 
pie 900 milijonų dolerių de
ficito — ncdatėkliaus. Vals
tybės skolos padidės nuo 305 
milijonų iki 500 milijonų 
dolerių.

KXKABALIUS LAIMUO 
500DOLBBIŲ

WaMngtonf B. C. ~ Ge
gužės mėn. 29 d. Lietuvos 
Afinistoris Amerikos Jung
tinėse Valstybėse p. B. K. 
Balutis *<Ėrance” laivu iš
vyko į Lietuvų. Esamomis 
žiniomis, arčiau susipažinti 
su Europos politiniais įvy- 

Riiblin, Airija, birž. 2.—Į kinis, pakeliui į Lietuvų, p.
Airijos ligoninės naudai lo
terijoje Ispanijos tavęs ka
ralius Alfonsas laimėjo $500. 
Toje pat loterijoje 26 ame
rikiečiai ir laimėjo po $500.

MINUO 25 JCię MlTU

SUTAUFT120MIUJOMŲ 
D0L1KIŲ

iVasMįjto^. Agrikul
tūros departamento, sekreto
rius ilydč birželio 2 d. pra
nešė, kad per paskutinius 12 
mėnesių jo žinioje * esantis 
departamentas sUtaupl/apie 
11 milijonų dolerių. Kartu 
jis pareiškė, kad sekančiais 
metais bus sutaupyta apie 
20 milijonų dolerių.

FAŠISTAI AREŠTUOJA 
mmiyjMiMO 

VADUS

tokį paprotį — per metinį 
balių jūrininkai, šokių me
tu, bučiuodavo merginas, ga
vo šokikes. Šiais metais tas 
paprotys, laivyno vadovybės 
įsakymu, panaikintas.

AP1IVBD1 MtAMČtnnJOB

BBiSlDilITAS

Par^RtiB. Prancūzijos 
prea identas GastonDoumer- 
gue, 68 metų, birželio 1 d. 
slaptai vedė X Graves, kuri 
už aavo vyrų tik 20 metų 
jaunesnė* -

Doumergue’o prezidentavi
mo laikas baigiasi birželio
13 dienų. Taigi poniai Dou- 
mergue tik 12 dienų teks ne
šioti <*pirmosios moters’* draugų bei geHx‘jų susilta-

Prancūxb 
ja* — Buvęs Ispanijos ka
ralius Altonsan su savo žmo
na gegužės 31 d. minėjo ve
dybinio gyveninę 25 metų 
sukaktuves. Minėjimas tavo 
laimi kuklus.

Sukaktuvininkai iš savo

kč nemaža sveikinimų.

Balutis kuriam laikui su
stosiąs Paryžiuje ir Beriji 
ne. Grįždamiis į Ameriką 
tuo pat tikslu apsilankysiąs 1 
London’e. t.

Lietuvoje p. Balutis išbū- 
siųs apie tris mėnesius. Tų 
laikų jis sunaudosiųa atorto- 
gotus ir savo pažinčiai su 
Lietuvos aktualia ’padėtįmi 
atnaujinti.

P. Balutis ketina,grįžti į 
Amerikų apie spalių mėn* 
Jam nesant Wa8hiugtone, 
jo pareigose jį įjavaduoa, 
kaip €barg<' d’Affaires a. i.» 
Pasiuntinybės sekretorius p.
M,Ba^dowi9t 7

MBDVILMllGim

,Catro, Eiptas, lurž. 2. • — 
Sovietų Rusijos prekybos 
kompanija užsakė Egipte 
medvilnės už ^2,500,000.

15 UŽMUŠTŲ, M SUŽBISTI
Prancdki ja?blr!^ 

želio 3. —. Važiuojant sun
kiems vežimams per ritajų 
tiltų, tiltas lūžo; toje nelai
mėje užmušta 15 Žmonių ii? 
sužėmaJJi. " ų

«" />' .''į-fn afUia.iį • ‘ • b

- ' • •

Kšbcrimi, Ga, — Gegužės 
27 d. teismas nmeisė mirties 
bmumo nėgių Joh Dmrner, 
kaltinamų krinaliniu pasi- 
kėrininm prieš merginų. 
Mirties diena paskirta bir 
želio 15.

: Roma, birž. 3 d. *-* fašis
tų policijos prefekto įsaky
mu, policija suareštavo ka* 
i talijų jaunimo organinei jos 
vadų# Tarp suimtųjų yra 
vienas žymus advokatas. Vi
si jie išsiųsti į vienų salų ir 
patalpinti į kalėjimų. ’

Popiežius, kalbėdamas i 
kapelionus, griežtai pasmer
kė fašistų darbus. Popiežius 
pabrėžė, kad katalikų jauni
mas turi teisę organizuotis į 
katalikiškas draugijas, kas 
ir konkordate yrą užtvirtin
ta.' .

KIBIRU LAIMO 
L PMWŽUW

LRS* Centro vice-pirmi* 
įlinkas Vincas Kudirka ge-

Lietuvį gerai
Klaipėdoje pasitiko^ prri* 
MariejaiiricRs, kum V* TaŠ- 
kūnas, šaulių sąjungos ats
tovai ir kiti
/ Drauge ta V. Kudirka ii 
Nomod’o važiavo jo broHt 
Pmnim* 
kiti

ApM.'RteUtt ir

/ * .f

/
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Žinios Iš Lietuvos |
' DIDILI8 GAIUUU VAMĮTY-

BM TUUUB

*
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MtMUt, Mito lt. ibt '

HUh*p«tn4ąi- JhfadoM 
bkidMaojmriudlioiNū* litą

Gegužės 14 d. orus buvo ne iki- 
pėtttai graži.ik. v KaiuiMtantg rt- 
niki benivntaMčmtaut, MUlgit: 
**Drg» testn4į” B tikrąją, B H- 
Mtro užpokitUnią imtidpą wržiM 1 
kultai gelsvi dūmai, <lnr labiau pa- ‘ 

; tvirtindami tą liūdną nojfcną.
Gatat ynrtžia hmo hilda, ii 

vai. pt'aahleju rahrtybFs teatre , 
’ nenlinė praktika tojai statomos 

dramos premjerai “Įšviriiščias gy- 
Veninius. Netrukus artistai jmju
to aitrų dūmą kvapų. Imta ug
nies ieškoti. Vienus artistoz* yru 
vėre dekoraėijų sandėlio duris. 
Baisus vaizdin! trgnis jau buvo 
pradėjusį visu įžūlumu naikinti 
lengvai dėgančiiiH (lekoriieąns. Te- 
Jefonas. Ugniagesiiū. Ugnis vh f r 
lo, Kai pirimvji ugniagesiai a.tvj 
ko, visos dekonii*ljos jan buvo 
smarkiai nsrnira apaulm*. Apie 
ją gelbėjimų negalėjo būti h- kal
bos, Reikėju gribfti pats teatras, 
kad įžūli ugnis ir jo m«utnaifeiii 
tų. Gaisra uosiai i buvo iššaukto* 
visos viviies ir kiniškos Kaimo ir 
|o priemiesčių ugniagesių kmnap 
Jos.

Ttaką kutu komeądatan 
nutarimu, Aukštadvimio 
rGtava.smh/1 kuopoj phmta : 
į ninkąs Ht Pelekas ir muzi
kos mokytojai vaigtminkus 

LSL Datninras išlivihii*vie- 
[ntas mGtąnH. iš*

iM/rnUnę praėjo iš tikrą ja Ap £ i (t
uiktl. PM.--H dAlb kmtiunJ taip Pls t iURtuis b d.

; ta etapu buvo atvaryti j
i Gtlbijim* <htMi tarljo ĮuU IKuuIul

nutrtTikti b Į Lietuvos taku Airnlią
• Ugnis vtad mtaktm U dėkom* hkymiis tammkas Katulta 

t iją sandėlio p almetė j stogų. IJtambranskaH mihaiiukm 300 
Viena siena nuo karščio jmr h artai meluota įtręšta, 
i’-Iun buvo pradėjusi degti G eibe-1 , • ; _ .
jų rūbus kuo grdčiaimlaj tarviuĮ
bėgti dėl nctKiprustgi didelio besi-1 J5|K>GI»TBAVO KATALIKIŲ 
‘. cržiaueiij dūmą kkkkj. Teatro Į ŽURKALIMTU S#.*UOB
diiektoi itis„ ugniai ^Iveržus, šolio j tmw ■-. ■ ■
’š antro miWo ir siidžeidč kojų. Į ..
Jis ir taip Um mišlap. s. pailsį tarhką ziltmilMą £MipČ 
Uižitto. nei W' k«> griebtis, nei M Į >uvo jtcikimi Kaum* Apskri* 
eibei! n čia dar koja suMua. t.ta« VitŠiiiinlmi prašymą į-

.'-kundčri Hrji*Ui, žiūrėdami, kaip 
i.iažfa ją koHtiuhuii lekiu žemėn. 
*— Vis vlt n jie maža kam bus rikę; |

Tiėfe to. Rūbų.'gelbėjimo dar-į 
tai virė vkn tempą. rikiptas viri' 
Ihirčsi, u įpriebM durim, tie* <httg 
nrri>tą turėjo nuosavą rilbą> Vg-knatas įšalau apskiųąntm-

ir lava liejamoje.

Gailio eiga
Atvykę visos' kitos UKuiagebii, 

komandos jau rado savivaldybė- 
komandos agniaj^ius atkaklia' 
kovojančius su uanimi. .hindi tur 
pais ugnies liežuvių pauuirginanb 
dūmai per dekoracijų sandėlių 
langus veržėsi nepaprasta banga.

Atvykę drąsieji kariuomenė, 
ągniagešiab miisūs savo atkak 
liais kirvininkihs, visu savo smar 
kimiu kibo gelbėti degančių tent 
ro braiigmybiŲ. Tačiau ugnis ir 
ją neįsileido, h* jų pastangos gel 
bėti turtų, visai suprantamai, bu 
VO bergždžius. Tada visi ugniage 
uatj susimobili/avo gesinti degini 

. $i% patalpų ir. saugoti, kad kito* 
nettfeMegtij. aiiižiniškps vanūetu 

į« «rw4> apipyla drgaKti.mūrų. Ik1 
koracijos, Aliejiniai dažai, laba 
4Simpatinga” ugniai medžiaga 
Uta gioit jų neužgesinsi. Bet ug 
niagvsių pastangomis deganti pa 
talpa vis dėlto šiek tiek buvo ap 
gesinta. Pas- ugniagesių vadovių 
jau pvadūjo vyrauti įsitikinimas 
kad ugnis galutinai lokalizuota ir 
toliau jai plėstis nėra sųlygii. Kas 
minutė veržėsi arti 10,000 litrų 
vandens jėga, vis dėlto ugnis vi
sai nerodo noro galutinai užgesti. 
Net maželi nemažėjo. Pradėti i? 
tūbines nesti artistų kostiumai - 
M.karto gražiai, tvarkingai.

— Ugnis metasi Į rūbinę! Gelbe- 
,.■•■ ti rūbus — sušuko vienas ugnia

gesių vadovas. Ugniagesiai, artis 
Ifti, kareiviai, šauliai puolėsi gel 
bčti kostiumus, kuriu eibes būvi 
toje rūbinėje sudėta. Pradejs 
juos, matyt, panikos apimti gulbė 
tojai, netvarkingai, kaip kam pa 
kliuvo per langus metyti. Visi su- 
velti, sutaršyti buvo nešami j va 

• • sarus teatro patalpų sudėti.
v — Kam reikėjo raminti, kad ug 

lūs rūbinės nepalies! Būtume pa 
tys gražiai savo turtų išsinešę, —

uyįuiur.„«, —
, j mum jtJįkiipiiotoitB Lietiivioje 

Mitį rtpygnrdou tęųmmĮ. * A __
I lietuvės nenušigmido tų po- 

kaįviinmIx?kėČiųkjm gyvcn-Į » rAKAMDŲ MTOTYluą, Tuomet vienus ją kirto 
tojų ui Ilidektataią 12 mrtąĮ Bnlatidžio 28 d. apie 1 vai, Į Jadvygą Gruzdy tę iŠ Vasiū- 
niėrgaUėH. • , Įdieną Itabarzdą stoty, Švon-Įną mlžiiUUb kad

«*^*^**-' ‘[Hohių apakę. įvyko didelis net nukrito. Po'to.patsai ii* 
lUtiJA ĮMONIŲ BRIS- kp^)gimag. Tuo laiku protagoišlMįžnyčios. 

MtaLis klotį turėjo'-imieiti kotaiviųj ■- ... ..
AUtava^ Biržą ap. fci pa-Įirtaikinyt, kuriame turėjo ^nįiPįįuM, Bodunės vata., 

tapiju galėjo paaididŽiUuti|v|ddUoti <wkfci karininkai iš Lydos ajiskr. Čia ntio kc- 
S1fntanweiaw Žnwtaiw. Tik Vilniaus. UtaiŽta maži-Ihj nietij gyvuoja lenkiška 
ją skaičių* vta mažėju. Per n’gto itagelbininkait Grina-mokykla, nuft# sodžius yra 
piiskutiniiiafHŲmbK<UMim^ Vibiiauo* išgriauta grynai lirtuviškąs. Šioje 
rapijoja nri|C<5 Žmonos, ku- [bufeto «M«* Kitą auką nv-l liet aviškai nėmokoma, nes 
rte turėjo po1«M> ir daugiamm* Nustatyta, kad sprogo mokytoja puti lietuviškai ne^ 
metų. Kaluinu Aiitaiias iš| PadČtoa granatos, užvestosĮmoka. Tikybos vaiką visai 
Abejtttų kaimo, mite turedu-l tataodžio meehūnizmtb Kal-Įneniokoina, nes jie. lenkiškai 
mas nei 105 m* Giliukai dar nesusekU. Įnieko nmiprantn. Todėl tik

- Alfeavos ihtvapijoje innžc- — |tml, Setai ne visi,-pamoki-

ja ir žinomą prieauglis, nes 
i vedybų kasmet taip pat vis 

būna mažiau. 1927 mzvcdpi 
ką buvo 21, gimimą 70, uriri- 
mj 46, o priaugo žmonių 24. 
1928 m. vcdvbą buvo 17r gi-Į

rnimą 55, mirimą 23 d>Ddu-Į^gei(|- pftnaiidnti Jietuviš-PcortiecW4 “Domis ir MūŽL 
go 32 žm. 1921 m. vedybąl parašas žemiau ultQl•iąpa**, -^v buvo pasakytu 
buvo 12, gimimą.44, mirė 55J prikabinti len- lietuvišką eilių ir padainuo-
valliitasi mite 11 Žm. <!««" kiškufc Dėl to net Kurijonpa
ginu negu gimė tais metai.į km?"gautas atsaky- ^taita tiktai, kad dar kai- 
1930 m; tas pats kaipjįjc|M>imslį<?p:į?|.j1įa km* lietuvių jaunimas vei
kčiau ’ ’ " •••'■•••' ................-
Vedė 13, gimė 44 žm., mirei h Vadinasi, užsigvidushnn to ruošia visokias nepa- 
32, o priaugo 12. Taigi žmo-j į lietuvišką parašą, opioms vakaruškas, 
nitj prieauglis kasmet vis j(J victon jfti fcnkKkiJ yl.J ---------------
mažėja. , L,j «paimii|žiXI» gnioiih* ‘W««6 Rimšės, vai., Bra-

Svarbiausia to priežastis|*al(jja» t slaves apskr. Nuo 1928 metų
yra pakrikusi dora ir įsiga-Į —------— čia veikia Lietuvių $v. Ka
lėję .blogi-papročiai, kuriuos j Valūnai, Tverečiaus vai., zimioro Draugijos skyrius, 
reikia taisyti. * pvenčionią apskr. BahUidžio kuris iki šiol savo apylinke-

*________ 130 dieną susirinkę bažnyčia- je buvo povyzdžiu visai apy-
-CLT-. I^e iiotuviai ir lenkai pradėjo linkei. Dabar sumažėjus Jau-

A?BTI puošti altorių. Lenkai, iš- tarnui, kurio vieni kaitaonio- 
CUKRADB FABRIKAS Įpuošė altoriaus dalį savo nėj, mergaitės už vyrų išei- 

Nota sukraus fa-lapai vomta ir parašais, mažai Imu veikimas Ivg ir nusilpo, 
brita w taptudttas Sta- tepalikdamį Matai* ta M likusieji kMp 
tyti, tačiau jau numatomai tos, lietuviai betgi nožiūrū-hmita. Itavyzdžitii balandžio 
šių metų eųkrtnių runkelių darni į tai, taip pat išpuošei 23 d. buvo surengtus viešas 
derlią perdirbti jau sava-l altorių lietuviškomis spalvo j vakaras. Vaidino veikalėlį 
jam fabrike. . [mis. Kabiuaąt ‘lietuviamsI “šv. Ceciliją,” Im to pasu-

------- ----- - , I antrą vainikų pradėjo rink-1 ky ta pora monologą, pade- 
Į tis bažnyčion visokie kiiltur- Į klamttota, vakaras užbaigtas 
| tregeriai, kurie pamatę lietu- tautos himnu. Gaila, kad ap- 
| vią vainiką pradėjo varyti linkinių sodžių jauni hrns vis 

? lietuves nuo altoriaus ir mė-[dar mažai vertina vakate- 
gino nupieštu vainiką. Bot | liūs, o kiti net kenkia.

Į BABNYGN* MOMttA

Gegužės 5 d., užėjus smar
kiam lietui m perkūnija. nubaudė 4 m. sunkią darl>ąj DEGALU SPROGtMAB 

griaustini* trenku į Rokiškio 
B. Kataliku Ijažią'čta didjjf 
bokštą ir numušė kairę kry- 
žluvonę.

vybkupuoj f
Tauragės klebonas kum V. 

Dikavičiu* paskirtas Taura
gės dekanatu dekanu. -Ada
kavo kleh kini. J* Skirgaila 
Iškiltas Varlauki Mldbu* 
liti. Hkuodo vikarai ta* J- 
Gajdelumft paskirtas Ada- 
kavų klebtuiu.

AviNTvAGiiKAS DAMOM
»• ALOtRJ

Gegužes mėli, 3 d. mktį

NAUJI K^UNO ARKIVYSKU
PIJOS1 AHTULO0 

NARIAI

M r ™un«bistH KljIfflg()S įfiW?w, fl; 
•gmaąr'iai pro tirštus dūmų Ka i ,* /
atiolius dar tu a* teatro turtų. Nuo r -BU UŽSltęsilHlO svarstymo* 
ir?tą dūmą gtdlirtojai ktU'iai ir pHUlŠymtlH liko ilt^IĮiteilkin- 
nuliai pridąo diuti, Vienų pi 1 as jr katalikų ŽililUlImtU Są- 
.jt<» užtroriuisius atnešdavo b: Į |lWgtt neįregistiuota, 
'■raugai. Snorganiznota pirmoji I ” “
mgalba. Iššaukti sanitariniai au f 
■Hnubil’ni. hr. Virkutis lakstė nm«Į
leno upalpasio prie liifo- Iš gre 1 ' 
mos vaistinės buvo atgabentu de j 
uuhio pritroškiLsiems gaivinti | . ,,
.r .is| Kakw.«.».lr.m.1 pritwi lutasis Sostas patvirti- 
o 40 ugniagesių, iš ju vienuolika,| iu ptuf. K. Šiltai Arkivyš* 
uiikiai.

Visi pritrušknsieji ditlclej dan 
urnoj kariui arba šauliai. Viena* 
aulys ngniagi'sys buvo net tri* 
aitu, prityoškihtas. I)n karti’ 
s buvo č-id pat atgaivintas, o t re 
n kartu jis jau beveik vhal n«' 
yvas sanitariniu antomobilin bu 
.» htivežtas Į nuėsto ligoninę. Ap 
nk stovintieji girdėję pagalbos 
mksinus, o tuo tarpu i tų (dėtą I is, kan. J. Byla, kan. Sat’a- 

kur jie sklido,. įsibrovė risl‘|į)as4 
riarimmti ugnies banga. Į .
Vinių čia t eikia pastebėti, kad Į vimrrtTT feVrim 

e gniageriūi beturi būtinai4furčti I 4 tASMIGŲ BYIAIM .
| Kimf Vairtiithf Giiškabū- 

Ižiu klebomis, nubausta 500
Pt. arba 1 mėn. katėjimo.

Kun. Barrmtis, Griškabū- 
Ižiu vikaras, tą pat dieną nu
muštas 1000 lt. arba 2 men. 
kalėjimo. Teisė Naumiesčiu

I7 Šak.) nuovados taikos tei
sėjas.

Kan. 'Pūkelį, ši pylių kle- 
joną, kiaulių komendantas 
utbaudė 500 lt pabaudos.

nurijus Kapitulos prelatu į 
rietą dabartinio Arkivysku
po Juozapo Kkvireuko; kti- 
alioną S. Jakubauską kapi
nius kanauninku. Nauji Ar- 
civyskttpijos Kapitulos ku- 
launinkai paskirta: kan. P. 
?enkauskas* kan. P. Doge-

Alovės paMpijtai bažnyčios 
liiiigą it pavogė iš didžiojo 
ultatiątta inoimtnihci jiį su jo
ju buvusia kumunįjn. Vilgis 
jiui suimtas.

AM ONA AMMLMttVY Jt|

Nąumierfm valsčiuj (Tau
ragės apA) Jaunių kaline 
Nausėda Antanas vieną die
ną su reikalais išvyko iš lia
uni, Jo ii nona «ii savu ta»- 
liti ii* dar dviem kažkokiais 
nepažįstattlais vyrais pasi
grobė iš vyro Ūkio gyVtllių ii* 
įvairaus turto UŽ 3603 lt 
Nausėdos ievas* kad grobi
kams nethikdytą šeiminin
kauti, buvo surištas ir užda
rytas į kamarą.

thdukiu dar ueausekti.

KADA JU BASlTKNKHta? i h . . i|na imJm(S gftvo vaikus puta
Adutiilciį. Hm metu to- ri)J ir katckiZlnlj. 

hm nupiešta# huą sakyklos 
fįiętuviškaa iMtrašas ir jo ta!
toj uflmltintos lenkiškas. IJa- Huvnltaj vnl. fiio mėn. 3 d. 
bat vėl keletoa asmenį) vi- sodžiuje buvo «m-<*ngtas lie
kavo kun, B, prikalbinti, už-ĮtoviSkna vakaras. Vaidino

Isumbiai, KrasnopoTio vai.

— vedybą sumažėjoj «p{ljim|(i^iųU žmonių ‘tau-lietuvišką vakarą, o vie-

ą ditjaltnakitt, IM to ir tokia ne 
iiiiv juos ištiko. Baisiai šiiirpUs 
lizdas hnvo, kai vieno kareiva 
2si<lv|ji' drabužiai aat kūno. Ji“ 
iriau palyginti nelabai nukent?

Po penkių valandą atkaklaus 
arba ugnis pagaliau buvo užge į 
irta. Smarkiai nukonh'jo dešinio | 
teatru piUalpt»s dalis. Dekoraei 

I sandėlio išdegė visas vidaus i 
ilgimus, o rūbinė* — stogas u 
ii^utiny.sis aukštas. Tačiau re 
outuoii reikės labai daug, nes k< 
gnis nesunaikino, tą vanduo su 

ladiuo.
Nuostoliai

Kaip minūjninv, sudegė visi .s ti
tro dt koareijos ir dalis kostiumų i 
'ekoraeijos buvo brangiausiu' i 

; dstyhes Katro turtus. Jis dabai 
isns žuvo ugnyje. Nuestolia’ 
uiieiuojami milijonais litų.
Apie gaisro priežastį taip pa: 

oi kas sunku pokyti. Eina til 
.indai Tenka pasakyti, kari tik 
IJtJ gaisro priežastį nustatys kri 
liualinv policija, kuri pasiėmė vi 

.» roiluiliĮ aiškinti. f“ L. A.”i
ysrar-

AR JAU ĮSIGIJAI DARBININKIŲ
BS3

L. D. S. šiems 1931 metams išleido grąžą, di
delį ir įdomų kalendorių. Kalendorius .knygos for
mato. Turi 1(X) puslapių. Janie pilna įvairiausių ir 
naudingiausią žinią, 1

Kalendorius tckaštiioja tik 25 centai. L* J). 

S. nariams—15 rentą.
Kalendorius gaunamas “Darbininko’’ buvei

nėje, 366 West Broadwayt South Boston, Mass.
Pasiskubink, kol Jnrncišpardubta.

[PIRMIEJI AMERIKOS LIETU
VIAI JAU ATVYKO

Gegužės mėn. 7 d. į Klat- 
•)ėilą atplaukė 26 lietuviai a- 

rneitikivčiai. Daugelis ją ža- 
| la pasilikti Lietuvoje.

Į STUDENTŲ ATEITININKŲ 
“VYTAUTO” KLUBO

ŠVENTE

Gegužes uiėn. 10 <L studvii- 
|rą ateitininką “VytautoM 
| dubas (draugija) šventesa- 
Į fu metinę šventę, fieštadie- 
I ttį buvo bendros gegužinės 
I pamaldos ir konferencija, 
Į Sekmadienį laike šv. Mišią 
[ visi nariai priėmė šv. Komu- 
I iiją. Po pietą didžiojoj uni- 
I versiteto salėj buvo sušauk* 
I tas iškilmingas posėdis,

POIMinūKO“ 
Uty PERUS

I NttgaTtrtm įgilta Vflaų ntiu )M ip» 
r.?Ų, kmie si«slf(»Tiiita nmms Mi®vnia 
l'r gyvHsH«fitp«*tiw’Hraafti.rs! ir jfctglm* 
I lo liek ūmt.avū lUų ir -kmlčllinų,- Jis 
I *vtUt* kmujij, nugali koitsHesdjų. gab 
I m Hkiuitiėjimų, Hitrmmj ir ridhta i»a* 
l’rikbutK l’o ėmtom Nug»Tw i^r 
įivumpų btfkų ,W imMJurite stljtoVHnh 
f!t’ ditiig Mynsnls ir jiteų ttih'grt’* bmi 
ĮtMttMnKii^ ir ntgitlvfmmtK lifitlimt 
Įsmikite-bonkų JCuMa*T<me. »Th ym |Ktr. 
Llinluėjaimm imrkk|ri!hlsų. »Wtt al»H<s 
I ktiihikiv-i Hetiiri k>t i^Įtn^yMiv ji už«

l&į Mikyti dėl Jfl* iš

VAGIA ARKLIUS
; . , * „ / ‘

Kražių tfniėptely iš nrklią 
joniarko pavogė pil. .Moc
kaus eržilą 300 1L vertei

,f Gegužes men. 6 d. naktį iŠ 
pik Grabausko (Gilvyčią k* 
Skaudvilės valse.) pavogė 
arklį su pakinktais Už 636 It. 
ir to patieB-kaimo gyventojo 
Henriko Ueises iš kiemo 
vienkinkį vežimą už 150 lt. 
Grabauskas prie tvarto rado 
vagią paliktą maišą su pa
kinktais, kokiais važinėjama 
Klaipėdos krašte

BKK0NU8

Griizdžųt, valsčiuje yra pa
garsėję keli girtuokliai ūki
ninkai, kurią vieni ūkius jau 
pragerėj kiti jau baigia pra

gerti.
PLTOGM ummiAI | Vnldoumoge vienas flldii.

TBAUKUMI'TMSMAM 15
, vv. . v * J ir jau baigia pragerti. Lygti” 
LaikrascUtu piuiiesu, kad(t|uofeę gftW

Plungės miestu valdyba pas pragM; nuSwiiai valtlžin 
vietos taikos teisėją kelia jjcį|avo vj^ įr ^)nę« kj.

pragėrė; neseniai valdžių iš*

bylą Plungės savanoriams 
gaisrininkams norėdama iš
aiškinti klausimus, ar gaiš* 
rimukai privalo gaisrą ge
sinti ar jie atsako už mašiną 
ir p. trūkumus.

ZUIKIS LAISVI* ALUM

Gegužes 5 d. Kaune išilgai 
Laisves alėją iki Įgulos baž
nyčios atliego zuikis. Ties j- 
gulus bažnyčia, tNepiiklatt* 
somyta’s aikštėje truputi pa- 
galvojo ir nukūrė sau žemyn 
kita gatve.

!■ mir* dvtbjų kunigų
MOTINA

ffiMžkįį, ĮM) sunkios Iv 
gris mirė Marijona Pušku vi- 
šiene* išutiklėjurt ir išleidu
si du sūnus kunigus* Vienas 
ją, Juozapas? jau miręs* 
Antrasis, kum M Paškevi
čiuj dabar yra Čiobiškio kta 
tanias. , ;

tas pamušus ūkininkas taip 
pat jau baigia viską prager
ti. Šio pastarojo Ūkininko 
neatsilieka ir žmona* Gegu
žes 6 d. policija abu girtuok
lius už triukšmą tUigaUs 
dienoje nuvarė net į dabok
lę. Dargaičiuose gaminusias 
savo girtnokUavimu B./ ku
ris nesenai pragaro parduo
tus bekonus. GhmŪžiuoSe Ū- 
kiiuiikus ptagete nė tik už
dirbtą savo turtą, liet ir Die
vo duotą vieną ranką*

ulį,;;.'. -| T -r-i'i.i.

mKOKUA JAU niOARM
■- MUCNiTOLIU

Gegulės & d. AiitaMeytčn 
yal. siautė audra su perkūni
ja. įtaigiu ,ta MidCgiho 
N. Pūro klojimą. Tą pačią 
dieną Itailgaillą vrtk, Antau* 
tlrijtai kailiu žuita uždegi 
D.< Juknos dsfiinę. Pddnry- 
ta nemala mtuisolią. • > z

K L A?I P E® O N

tftUNlHN A VŲ-AMERIKO« UNM A 
ATLANKYKIME LIETUVA

BBMKIMB SAVO UO3TA-KLAIP1D4 
Kaa MUMfe H mtim kraitei ktomat M1 Stoteržą

Lietuvių ILK Sūsiv. Amerikoje Birmoji Ekskursija

lJni^l«tortMVyaųl^lftrrij<Ti»«to<|KLAIl,*DĄ i

Btrž.H*-^aa. di*a»Mtra■'HKJJflOįM'>
• Amriko. Uetuvhį Jaunuolių Ek«kur«>jM 

lUmcU AteeritaM U«luviy Kkonomlnta OMirM

L i < > b t* j ai y SS dfcią Latva “UNTTBD ŠTATM
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DIEVO KŪNO ŠVENTE

Kuo patkrikščiony lira prie Tiratstirgiuna. mi šv«\ ’Nakra- 
džitm buvo didelio pamaldų-

Jesuri, £mH*iaumiiiy 
Sakramente esančiam* 
Sakramentas tai centras vi
so pamaldnnm, tai almi#Jis 
Katalikų BažnyrioK rimu* 
mtū Kataliku Bažnyčios ib 
hirgijoje’ švĄ Rakmnentas 
užhna svarbiausia vietą. 
Vienok . per trylika Mmtme- 
čiiį; liturgijoje ypatingos 
specialus Dievo Kūno šten* 
tęs nerandama. Tikėjimas j 
Jmus hvi\ Sakramente bu
vimą buvo nealM’jottnas. 
Pirmu amžiij rašytojų raš
tuose randame aišIrinUNtns 
issireKkimus Į tikni Jczansjiš C’orailluH Mito. Palai- 
Šri*. Sakraflieiite buvimą.! minia 
Sv> Povilas pirmam Imsite! f1W:h Jai mažai esant. 
Korintieciams rašo: u Kas j jos tėveliai miriū Ji buvo 
nors valgo tą duoną ir geria atiduota Aiigusfijmin sese- 
Viešpatics taurę nevertaĮj.įnj globai. Stiląukim 16 me 
tas bus kaltas Viešpaties tu ist<do i tą vienuolyną, km 
Kūnų ir Krauju. Todėl te- 
ištiria žmogus pats save ir 
taip tevalgo tos duonos ir 
tegeria iš tos taurės. Nes kas 
valgo ir geria nevertą i. tn^ 
valgo ir geria wm teismą, 

neatski rdamas I ’ ė'.s f ari i f š
Kūno”

Visus rašytoju išsireiški
mus apie šia tiesą sunku liū
tą čion sutalpyti. Visi vie
naip liudija, jog Jėzus tik
rai su kūnu ir siela. Dievys
te ir žmogyste, yra &v<*. Ka- 
|crnnient c. K rikšeionybes 
persekiojimo laikais krikš- 
ėionvs, kiek galėdami, kas
dien šv. Mišią klausydavo- 
ir šv. Komuniją priimdavo. 
Kurie būdavo kalėj inntose, 
tiems kiti, dažniausiai dra
konai, kunigai nunešdavo 
Švr. Sakramentą. Ligoniams 
irgi buvo duodamas Švr. 
Sakramentas kaipo rifUiku- 
mas. Bažnyčios visuotinas 
susirinkimas Xiee nustatė 
tvarką šv. Sakramentui už
laikyti. Švr. Sakramentas 
privalo būti laikomas gra
žioje vietoje — Zt įkrist i joje, 
vėliaus bažnyčioje, kaip da
bar kad yra daroma.

Švč. Sakramente tikrą bu
vimą liudija žmonių išori
niai ženklai: Svr. Sakra
mento Kxpozicijos, Palai
minimai su Švč., lankymai 
ŠvČ., pamaldos Didžiaja
me Ket virtadienyje ir Penk
tadienyje. Tos visos praty
bos yra senos ir jos mums 
liudija, kad nuo seną sem»-

menti! — jei jie išnu*-davo 
ąnf &‘inr&

Tibi painaltlmnR^ pas žum* 
uos į &vA. NfikranM-nhy, pi> 
vedv pi re Ibvvn Kfnm šven* 
les j-ter^niHh

Ilięvn ki liai t ra bfplM’fihi 
Jla pan^nka pa-milyje silp 

ka<l pprj?aletii tvirim: 
bemoksliu^ kml ^įmaišytą 
pmthtgu^. Mart-arpta 
pii’įimtko Mariją kati per 
ja isplptiritij inęilę ir pa- 
maldiinui prie SąldžmnHias 
Jėzaus ftirdies. Pirm jos 
Dievas pasirinkt iiužtuuin-

o

***

darbininkas

miesto, įvyko garsus steluik- 
las. ’Dis stebuklas bimr tu» 
kK Bobcimj viltims kuni
gas laike Mišijjj, JMai- 
kydauuu pnidepr dvejoti į 
transuMaiittat imi dugnui— 
ppi’Hii’sybiintnu liesų. Bidau- 
žttnf sV, Ostiją iš jos pradė
jo kraujas fnyi. Kunigas 
labai nusigando. Krauju la
šai ftlit korjMuąįln įutsilįkiL 
hv. T£yas CriMums paliept" 
hr kopporala atvežti j (h> 
virbi, Kudrjo j j j puikij re*.’ 
Okvijtmi.Jr paliko OiTirto 
katedroje, ktir ir po šiai die
nai tebėra. Į2BJ Šv, Tėvas 
Popii žluu Di-hojias TV išlei
do į vis:i pasimlj aplintas- 
tį—Biilbt Trnnsthta <le hoe 
miftiibh kuria Įstrigę visame

J ulinim gimė netoli

tlvtLsinins ina-
Jic buvo sktdini-

SUV. VILSIUOS SUGURINS HEMUS, KURIEMS 
VEŠA PAfiALBA REIKALINGA

/ry ketvhLulumyjff pa Rvi\ 
TrpjyluV’ ^Jūnadmiia •

KJi popmžiid ir^i netik 
nurimt Dievo Kilnu wvcnt; 
iškilmingai švęsti, bet ir 
piw»Pš.i;įn sū Švenčiausiu j- 
:-akr viešai daryti.

Dievo Kūno švente yra 
viena iš gražiausių, jspudin- 
uiausfij ir linsmiausiii Ka*J 
tuliku Biįžnyrioje .švenčiu. 
Jėzus yra musu Dievas ir 
Karalius. Jis yra su. mumis 
švcTičiaiisiamo Sakramente, 
iš mūsą puses priklauso Ji^ 
žili garbe, padėka ir meile. 
Dievo Kūno šventoje mos 
Jvzti trejopai garbiname.

Kun. F. J, J.

Vąsarią 16-tą dfcną Immlgraei-1 mjgraeijo« tarnystę neapniimą pri- 
joą viršininkaM pranešė, kad Snv, žiūrėti arb< užlaikyti ąplikanfą 
Viikfiją valdžia nava prieš apleidimą ąavo vietoj vyk*-
MigrąŽiim į sava šalį Lile ateivį, 
kuris, išbuvo Šfoje šalyje mažiau’* 
»Vh mi tus ir kuria dėl prh'žaačin, 
kūrins įvyt o po įb iditou,<Jpapuo
lė į bulą arba rmkahnją vkš<m 
pagalbos.” Tą pasiūlytą sugiąži- 
uimn Atttftrfeaoj* Itomigraeljoa 
Akto iš 1017 jū. 23-šU dalia: — 
**Jog Ininngrt’eijoK Viršininkaa 
turi teisę vesti dr*ryb*» užlaikyti 
ailm pa’u-lbėfi tokius ateivius, ku
rio gali papulti fjėdmf arba kurie 
i *fehmja viešo3 pagaliais ir juos 
prašalinti į savo Idk kada į 
tris metus po atvažiavimui, išlai
dos aprdpifttnSį** T#s aprūpint* 
raas buvo Įr beveik užmirštas — 
tikumą, kad nebuvo užtektinai pl- 
rigą pašiurta tam fįkalui.

Ką reikia Daryti
Ateivis puls turi pareikšti norą 

būti iŠHnshi namon ir turi pasiąs- 
ti tam tikrą aplilraciją. Specialė 
bta'nka. yra pagaminta tani tikslui. 
Immlgracjjos Biuras mano kreip
tis prie pašalpinią organizaciją •— 
viet ą ir pmatiškij — kad jos iš-’ 
dalintą šitas blankas ir ateiviams 
praneštų apie šitą pasiūlymą, pa- 
aiškindarnus visą procedūrą, kad 
jrtriviai pilnai apsipažiiilą su pa- 
siūlymit .

Galima tas blankas gauti iš ar- 
ėiausio tnimigraoijos ofiso.

Ateit is pats turi gftjiti pasportą 
•?rba atnaujinti savo seną paspor- 
I'į. Bet jeigu jis negali užmokėti 
paspirto Iciiiią, neturėdamas pini
gu, lai gali prašyli pinigą tam 
tikslui iš Immigracijbą ofiso. Im-

mine vėliaus liko pertlėfi- 
iie. 'Sakoma, kad ji' visas 
p:-a!iues žinojo atminimai.i 
Visose dorybėse ji pranešė 
kitas seseris. Labiausiai ne
apkentė nuodėmės. Av. Ko
muniją su didžiausia pairar- 
ba ir niKižeinininui priim 
davo. Po *v. Komunijos 
septynias dienas Dievui dė
kodavo už malones.

Vienuolyne būdama, daž
nai turės tavo 
tymus.
mais, kad Ji praneštu dva
siškai valdžiai, kad toji i- 
steigtą ypatingą ‘Dievo Kū- 
Įto švonto. Ilgai palarrain- 
toji slėįH\ tuos apreiškiinus. 
Galutinai pasakė tą paslaĮi- 
t j Jonui Lausamies, šv. Mar
tyno bažnyčios vedėjui, kurs 
teiravosi pas daūg»‘lį kimi 
lią, vyskupu, įirovinciolą ir 
net kreipėsi prie šv. Tėvo 
Popirž.iaus Urbono ivf Vi
si ištyrė ir i
palaimintos Julionos maty-l 
mus tikrais, ({aluthiai Lioge 
vyskupas Hubertas, garsus 
moksle ir švenlame gyveni
me, šv. Tėvui sutinkant, sa
vo vyskupijoje. 12l(> m. į- 
steigė Dievo Kūno švente 
ketvirtadit-nyjv p<> Sekmi
nių oktavos. Tas vyskupą'- 
tais pačiais metais mirė. T*»- 
liails tą darbą negalėjo tęs
ti.

Kiek laiko praėjus, vys
kupai ir kardinolai pradėjo 
tai vienur, tai kitur Dievo 

}Kūno šventę Įvesti. Mirus 
ves žmones stipriai tikėjo i į palaimintai Julionai, Įkūri 
Jėzaus švč. Sakramento lm-jipas tos šventės visame pu
vimą* Bažnyčios Tėvai Ter- 
tttlionns, Drigonas, Uyrilius 
bausdavo tikinčiuosius

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS 
Dideliu Moderniški Metefclaivial 

Keleiviamii, Paštui ir Itaekimi Perveiti 
Tcrg

XKWK01Ma"*iaAlMD<>S

SPECIALUS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
vinim Gpitiiiiiią raitoruhut "tnumtoiAr

BIRŽELIO 27, Lma “Jaunuolių Eksknralja,” nnjria 
A. L Kl'uiihin. Centrai. . *

RUGPIŪČIO 1 d. Sttomlc I Jcltiviij Ilk* laHM
RUGPIOČIO 19 d. A. LM. Ėkmnmi, Centro ElKkeadja 
I’ltitontlą ųrfnriti'ieijij Ir bihaiatrriŲ lo-riputė? f ravi lalvn* 
khfdii tŲ’Viitų. ar tot Karlą J w4ą Amerikos ra’Ihic.

SWEDTSH AMERICAN LINE
10 Gttitč Itorbm, i 21 Hiato St. No\v Vark, N. Y. 

IHt *J, Jliditgatt AV0(, ClilcNiu, 1U,

ai

LOS. Kuopų Susirinkimai

Utit { Uvtdiftvimo tiestą, bet kuo
met jis atvyksta i Išvažiavimo tio«* 
tą, jis bus nuvestai į immigrąeijoa 
sulaikymo stotį ir tenas prižiūri* 
ta« valdžios išlakioms, kol įsės į 
laivą, Impiigrocijoa ofisą viriHnhe 
Varns visoje šalyje buvo praneštą, 
kad jie taip sutvarkytą Šitą atef- 
vią atvažiavimus į uoatua, kad jie 
Jabai greitai botą pasodinti į lai
vus, ’

Kur tik bus galftna, pašalpinėa 
ir kitos organizacijos prmktės prie 
ateivią ntvežimo į išvažiavimo uos
tus. Kur tas neįvyks, tai ateiviai 
keliaus su taip vadinamoms **de- 
imrtaeijos partijoms,” kurios ke- 
Kaujaj^AfTanfiko kranfą, renkant 
d<‘portuojidnĮis ateivius pakelini. 
Jeigu atsiras užtektinai šitą su
grįžtančią ateivių, jiems bus pa
vestą atskiri automobiliai.

laivo transporfaeijoa ateiviams, 
kurie bus sugrąžinami, /sulig šitų 
nauju įsakymu bus nupirktos im- 
migracijos afieierią uostuose. Kur 
reikalinga, Suv. Valstijų valdžia

s užmokės trrtnsportaeiją uum Išli
pimo vietos iki ateivio namų, ar* 
Imi paskutinės apsistojimo vietos,

Ar Toki Ateiviai Galės Atgal
Sugrįžti į Suv. Valstijų. »•

Kad nors daug ateivių galės pa
sinaudoti šituo nauju įsakymu/ 
ypatingai labai daug ateivių, ku
rie šiandie negali rasti dirbą ir 

, per ilgų laiką nedirba, bot jie turi 
atsiminti, kad ateiviai, knrie taip 
sugrąžinti į savo šalį, niekuomet 
negali sugrįžti atgal į Suv. Vals
tijas. Teisybė, jog laikoma, kad 
tokie ateiviai nėra išdoportuojami 
ir ne automatiškai sulaikyti nuo

unoi^ua KOMOM, UihinkM H ITo. Abington, Mui 

rodo kaip draugiško* yra bit&i kuomet ją nebijai.
I. pA-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

BVBKT0 BBTBO » YOVILO
DEJOS VALDYBA

PInnfntotaM *- Jonas L. neraustas, , 
24 Tbotoaą Park, 80, Boston, Mani

TlJto-Mrąstoinlpto^-JiMMM Juckorlčlas, 
. 02 8awytr Ava, Dorehtottr, Mato, 
ProL BaltlttlnkM — A. Neviorn, 

046 A Brondvray, Bo. Boston, Mm
Mn. RuStlninkta — Juosia Gusevlrtuo, 

27 Tampa 8t, Ifattapan, Mm
JSdlnlnfcMr- Vincai Kallilua,

67 G Strent, South Boiton, Mato.
Tvarkdarto — Patraa Gtoloftnla,

14 VInton SU South Bonton, Mm
Draugt]o« saatrlnkiniil būna kas pirma

MdMdieul kiekvieno mtotofo 2 vai, 
po piltą* VarafUon tolėj, 4«2 Kol 
SevMth SL, So, Boston, Mato.

PHILADELEHIA, RA.
LDS. 13 kp. sttririnMmas įvyks 

penktadieni, birželio 5, 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atci- 
cilp onnriai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. _ Valdyba

ELIZABETH, K. J.-
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyk* 

t rcpiadieny, birželio 5 d., 7-fn vai. 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Variai kviečiami gausiai ateiti ir

piipažino hi»s '■'"'S P»«-
i -ytu Valdyba

ulyje Imvp stdTukdytas.
12<>3 nū st. *!\~vitĮ esnni 

už Orviehū, Btdst'U(>jt\ artimam

LOW1LL,MAM
LDS. 97 kp. suslrbkhnes įvyks 

sekmadienį, birželio 14, tuoj po 
sumosi Ateikite vist Gera proga 
darbininkams prairalyti prie vie
ninteles darbininkų organizacijos.

Valdybe

BALTIMOMkMD.
Birželio 14 d?, sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti vW.

' Kviečia Valdyba!

sugrįžimo. Bet jeigu sugrįžtų,-bū- lr^t iS”nk„ 
tą skaitomi ne-parinktin^ klasė*I 5 Thomo* Tv* 
■fAivIft! TianraaiiAii imihL *

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

.hžolio 2 d., šv.‘ Roko svetftinčjo 
'Tisi nariai prašomi ateiti į gį ausi- 
-inkimą it* užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdybe

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 

ms Įvyks birželio 7, tuoj po pas- 
kutiiini1 mišią, pobnžnytinčj sve- 
'ninėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
*ra keletą svarbią sumanymą 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti jirie Šios organizacijos.

PRANEŠIMAS

WORCESTER,MA8S.
LDS. 10S kuopos misirinkimas į- 

vyks birželio 7, AuSros Vartų pa
rapijos salėj, tuojau* po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbią reikalą,

Kviežla Valdyba

A. L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos apskrities suvažiavimas 
ivylr-i liepos 19 d., š. m., 1-mą vai. 
pu pietų, lieluvią parapijos svotai- 
įėjo, t’umhridge, Mass.

Gerbiami Federacijos skyriai 
malonėkite išrinkti kuo daugiau- 
«*ia atstovu į šį suvažiavimą, nes 
vra daug svarbią reikalą aptarti 
organizacijos gerovei, šis suvažia
vimas, yra nu linis ir paskutinis 
prieš įMeraHjos- kongresą. Taip
gi prašomo gerbiamą dvnsiškią ir 
sviolukią parašyti referatą sttva- 
.navimui. Fedcrnrijos skyriai ra
ginami užsimokėti savo duokles į 
apskritį* Fiuigus siųskite apskri
ties iždlmnkuh »L Vevsiąckas 56-1 
rlemmnt St, Norvvood, Mass.

Apsltril irs valdyba:
rirm,“V. X Kudirkt 
Rast. B. DeikanėkMi 
IZd. f, Vmfataą J

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks birželio 7, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokė! i mėnesines mokestis ir 
nauju nariu atsivesti prirašyti:

Valdyba

EA8TOW,PA.
LDS. 40 kuopos irosirinkimas į- 

vyks birželio 7 d.. tM po sumos, 
šv, Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit viri nariai atsilankyti 
Ir mėnesines mokestis užsimokėti.

- M. Boagaila

LDS. 8 kuopos mėnorinl* auririn- 
kimus įvyks sekmadienį, birž. 10, 
tuoj po sumos, Lietuviu bažnyti
nėj svetainėj. Viri narūi malonB- 
kito atsilankyti ir nŽrimokėti ui 
vilktus inokralfa*. Valdyba

ateiviai, arba paprastieji immi- 
granfai. Jdąu lenkim Šitaip Mn- 
altioja, tai tegul ir atsmveUdna su 
Snv. Valatijoma ir taip su italu, 
vengru, čeku, slovaku ir kitah.

Gyventojai žalią, kurią kvotoa 
yra labai mažos ir yra daug apli- 
kantą dėl vizų, tą patys“ žino, ir 
gal todėl jie neprašys šio* valdiš
kos pagalbos. Bet viatiek pirmie
ji prašytojai buvo trys anglai. Ir 
kaip tik tą ateivių šalies kvota 
buvo padidinta, o ateivių ne tiek 
daug atvažiuoja.

Kad nors ir kvota pasiūlytų 
keblumą, galimas daiktas, kad jie 
nebus vėl įlėistij nes buvo skaito
mi “visuomeniškos sunkenybės.” 
Kiekvienas atsitikimas bus atski
rai sprendžiamas. Bot šitas pasiū
lymas yra didelė pagalba i tiems 
ateiviams, kurie nori palikti Suv. 
Valstijas,

Trans-Atlantiko laivą kompani
jos irgi turi planą pagelbėti nedir
bantiems ateiviams, kurie nori ap
lankyti arba gyventi savo Šalyje, 
pakol darbo padėjimas čionai* pa
gerės. ’ ’ Tos kompanijos siūlo tre
čios klasės — išvažiavimo ir sugrį
žimą — bilietą labai sumažintoms 
kainoms. Bilietai pirkti po šiuo 
pasiūlymu yra geri dviems me'*- 
tams, M kelionė į ir iš tą Salią 
turi įnkti paskiria laiku, kaip 
tai nuo vasario 1 <1, iki balandžio 
30 d., arba nuo rugpiOČio .1 d. iki 
rugsėjo 30 arba spalių* 1 d. Tre
čios klaaoa bilietą* į Angliją ir at
gal kaštuoja apie |125 ir iŠ Kew* 
Yorko į Vokietiją apie 4145 ir lt.

Ateiviai, kurie pasinaudos Šioms 
mažoms ratoms, turi atsiminti,

CLEVRLAND, omio
Birželiu 10 dfettą S vai. vakare 

Lietuvių Snlčj įvyk* W& M kp. 
mėnesinis susirinkimai Gerbiami 
mriii prašomi unsIrinlrtL Valdyt*

Vrofejloimkik blrnkrlnt, pratniHihv 

IM kurte skelhiari ‘♦l*rWnhike,*' Hk« 

r;H vvrtl skaityto,|»j
Vist farMnklUk "DtrtHilahs?*

I;n*>'»*nijfeĮmAiiflra 1 ii!

IV. JOBO BV. BL. BAiALMKlg 
DKJ0SVALDYBA

Pirmininkas — M. Žtoba
M ML Ida BirK, Dorchester. Man.

MhkVhdoe Columtln 5431 
Vlee-PIrmlninkaa ė-* J. Petrauakas

34 Thomas Baik, So. Boeton, Mm 
_— j. Giioeckis
6 Thomaa Tark, So. Betono, Mana 

~ -1 jĮt ąeff^T
, rn M MMh it, Sa. Btoton, Mm

MirWa — J, Balkis
. 7 Vinflekl Mt, Šit Boston, Maus.
Draugija'Talko auslrinkimtts kas treSą

MdMdletti kiekvieno mlneaio, 2 vai. 
z po pAtų, Parapijos salėj, 402 E. 7th 
. 8L, So. Boston, Mase.

IV, KABIMIBBO B. K. DB-JOB 
VALDYBOS ADRESAI

Viraiininkas — J» Grubiuskus,
24 Prescott Bt„ lleadvilje, Atoss. 

VIce-l’lrmlnlDkas — J, Markellonls,
140 lioven SU So. Boston, Mato, 

l'rut. Baltininkas —* V. Paplauskas, 
( 316 Bowen 8t„ 8o. Boston, Haas, 
Fin. ItNitlninkas — M. *elki<

256 E. Nlnth Kt, So. Boston, Masu. 
Iždininkas — V, Balutis,

8614 Mercor S t, Bo. Boston, Maus.
Tol. So. Boston 0647-W.

Barta Ika J. Zalkls,
7 Wlnfleid 8t., 8b. Boston, Maso.

Draugija įniko stndrlnklmus kas antru 
nedildlenl kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj, 402 K. SUvonth 8t., Soutb 
Boston. Mase.

lutuvob dukterų
70 GLOBA MOTINOS žVdj 

VALDYBA .
Plrmininki — TakH JJtaHMkiani

63 G Street, 8®. Boston, Mato.
Tat A Boston 230&-M. 

Vlce-PlmlnlnW— Elona MUralaklenS,
403 H. Bth 8t. Bo. Botoao, Maas.

Prot. Balt -r* Bfr&teta AokititailnlutS
67 G St, So. BoatooTMaoa.

Tat Sa Borto* 4719-17. 
fto. Balt — Madona Markonlatl 
į 66 G SL, So. BMtoo, Maaa. 
lidlninH — Ona StanlpllaM

105 Vert 6th 8t, So. Boston, Mato. 
Tvarkdart —Ona MlagirtlenS

1512 ColumMa Rd., go. Boston, Maaa 
Kajuos GioMJa •— B JanuionienS

1436 Olumbla RiL, So. Boston, Mana 
DraūfUa levo autirinklmua talko kas 

antri trtarninkg kiekvieno manualo, 
t:S6 vai. vakaru pobaJtaytln«J sve
tainių.

Vitais drangijoa retkalala kreipkite 
pas >rJtokohj raMlninfcę.

PAŠAUNA PŪSLĖS

i Silpni inkatni ir purtini įdegimas iW« 
vyMto į rimtų ligų, jeigu pakrikimas we- 
htiH atilalsytiw. JS’ugu-Tone ižvalo kil
pų nuo lirų l*rų, kurte tilimlft* m*** 
hus ir Niūkia skaudėjimus 
uetvuom*, rausĮrhyee ir aųnartiUMe. l*u 
fnilmo Niiga-Tone per trumpų laika 
jas prtitlBilte jaustis stipresni* Ir <Mug 
huojėgosnls, jftsij iMlegnsc bus imiHhIu- 
gaš Ir atgaivinantis ir jfl* |ms|<ltlMug-. 
šito gyvenimu smugmnaĮs. tiiuikito bon- 
kų Nuga/fone b<’ Vilkinimo. .Ils yru 
panhivlnvjamaa aptlekininkų. .Teigti 
SPtleklninkns neturi jo, paprašykite j|. 
•ufemkyH dėl jos iš savo urmininko.

kad nors laivų kompanijos hilic* 
tas yra geras dviems metams, W 
sugrįžimo leidimas geras tik mo-: 
tams. Teisybė, kad sugrįžimo lei
dimo laikas gali būti pailgintas 
liet tik kuomet yra gera priešas, 
tis. Bot turi būti gera priežastis.

SugrįŽtantieji Apsigyvenę atoi- 
mo leidimus, dabartiniu laiku ne
visi, turėdami neišbaigtus sugrįŽi- 
atsakyti įleidimo kaipo “vįsuome- 
nilkoa sunkenybės” bet jeigu ne* 
darbo padėjimas vis egalatuos( ar
ba aršiaus*taptą, taitiegalima spė
ti, kas toliau# bus.

FLIS.

GAUTAS MUMTIimi KAVJV

MAbDV RlNKINŽLlM
juodais virtellnto ............ąi.TO
jiKMluto vlrttolals.***.,.,......$L25 .

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, z
Juoilrtto prastais virbeliai*......C»Oc.

MALDŲ IUNKINEL1S, 
baltai* vlrtellaia...................... |1.7«

MALDŲ RlNKINtLTgft
MAIJJŲ 1UNKINEL1S,

baltai* viršeliais.......... . ąiJ5

3G) Sroidny* *>• BmIor, MM*.

Buoonnro n AmniKM ?
firaomi pranešama, kad Jurgfa* 

Tnmaaonis yra įgaliotas rinkti , 
“Darbininko” prenumeratas, pa- 
garsinimua ir apaudoa darbus. Jo J
adresas:

J. TūMASONU, -
iMMdlStt Brooklyn,W. Y. 3

Kas iŠ gerbiamąjąlietuvią nori* . J 
tą užsirašyti laikraštį “Darbiam- i
ką/* mslonėrite kreiptis prie ma- j
nęs, o alviauomėtnoriai patarnan- i
iii. Už savo darba jokio atlygini- j
m o nereikalauju, Laikrašti* “Dar*. * 
bininkas” išeina du kartu savaitl- v į 
je. Kam botų perbrautu du kartu, 1 
tas gali uŽsiralyt^Vieng kartą su- j 
raitija, t y» penktadienio numerį. j
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“ DARBININKAS”
MM West Broadway South Boston, Mmm.

Telcphone Houth Boston 0620

J. E VYSKUPAS PETRAS 
BUČYS

K

_ Vyskupas Petras Būčys 
(jis buvo kum J’ramdŠkiis 
Būrys, bėt kaijio vyskupas 
pasiėmė Petro vardą), Ma
rijonų (leuur< >las, at vyksi a 
Amerikon birželio 0 d. Ruo
šiamasi labai iškilmingai jį 
priimti ir tam tikslui su
bruzdo New Y<n’ko, Brouk- 
lyno ir apylinkių lijituviai. 
Ir yna ko džiaugtis, nes Vys-J 
kilpas Būrys prieš keletą 
metų išvyko iš Amerikos 
kaipo paprastas vienuolis— 
pakeltas jau tuomet i Mari- i 
jonų Generolus — dabar at
silanko pas mus kaipo vys- j 
kūpąs. Ta garis* pilnai už- 
tarnauta, nes Vyskupas Pet
ras visą savo gyvenimą išti
kimai tarnavo Bažnyičai ir

1 . Tėvynei.
* Vyskiųm Bfičįo gyveni- 
į* mas labai įdomus ir įvairus? 
g* Baigęs Seinų Seminariją,
P dėp nepaprastų gabumų ir
E* moksle pažangos jis buvo iš

siųstas į Dvasinę Pctrogra-
« dw Akademiją, kurią gar-

bingai pabaigęs, jis nuvyko 
. Friburgo Pniversitetan, 

“ Šveiearijoj, ir ten gavo filn-
Sofijos ir teologijos daktar t- 

i tą. Ten mokėsi drauge su
L' # a, a. Arkivyskupu Matnle-
r viriu, ir tuodu mokslo vy-
į tu buvo tikrus žvaigždes vi
ii sų studentų būryje. Išėjęs
į“ ITrihurgo mokslus, jaunas
! daktaras buvo paskirtas už
L * imti profesoriaus virtą Dva- 
L sinėj Petrogrado Akademi-
f joj, kur galutinai paliko

Rektorių. Tas pareigas ėjo 
iki karui ir dar karo metu, 
bet paskui užėjus bolševi
kams, Petrogrado Alunta 
mija buvo likviduota ir vis
kas pakriko. Tuomet kun. 
Būrys įstojo Marijumi vie- 
nuuiynan»ir jau kaipo vie 
iniolis atyykų Amerikon, 
kur bematant jį paskyrė 
“Draugo” redaktorių, t^ia 
kun. Būvio darbuote mums 
gerai žinoma. Kaipo redak
torius, jis pastatė “Drau- 

’ gą** aukštoj poizeijoj, kaipo 
viešosios opinijos sprendėją. 
Jo straipsniai buvo visi gi
lūs ir apgalvoti. Redaguo
jant laikraštį, ypač dienraš
tį, labai sunku ndaktoriams 
visuomet rašyti svarbius 
straipsii'ms. Ilgoj dirnraš- 
tystes eigoj pasitaiko visko : 
ir gerą st raipsnių ir silpnes
nių* o kartais visai hrįdo
mių, Ne taip buvo su kun, 
Būvio redagavimu. Kiekviė- 
im« jo rašinys buv<7 taip

i/

I#

titata ir apgalvota, kmk. 
rodos, rašomas m* paprastos 
vismrtrienvs skaitymui, tat 
studentų lekcijoms. Mat, il
gas profesoriavimo įprntys 
taip įsigijo kun. Būvio as
meny, kad prakalbą sakant, 
ar net paĮUasviausioj kon- 
vėrsacijoj, jo žodžiai visuo
met buvo tikslūs ir parinkti 
ir ne vieno nereikaliligo sa
kinio nepavartota. Be Idi- 
krašt bunka vi tuo. Įirof. Bū- 
čys įTa patašęs daug moks
lo knygų, visos dvasinio tu
rinio. Savo raštuose jis pa
sižymi nepaprastai lakia 
vaizduotę, neįveikiama ar
gumentavimo jėga ir jam 
tik vienam Jgilnįa dovana 
populerizuoti sunkiausia? ti
kėjimo tiesas tokiu bndu^ 
kad skaitant m* J ik nėm jo
kius abejonės apie tikėjimo 
liktumą* tat kyla nusistebė
jimas, kaip tokios alnųonvs 
apie tikėjimo tikrumą, tat 
apie tikėjimo tikrumą gali ir 
atsirasti.

Jo raštai daugiausia ap<>- 
logetinm turinio, vadinasi, 
juose gmam.trtikėjimas nuu 
bedievių ir indiferentų puo
limo, — kaip tik tinkamiau
si mūsų laikams. Vyskupas 
Būrys žino, tad jį Dievas 
tųHlovanojn daugiau negu 
dideliais, gabumais, ir ji j 
kaipu ištikimas Dievo tar
nas netržkasė savo talentų 
žemėn, bet juos visus kuo 
sąžiningiausiai b pamuidujo 
žmonijos labui. Šv. Tėvas 
gerai žinojo, l;ą skiria Vys
kupu ir tai dar lytinių apei
gų, Via didelis užsimojimas 
patraukti tikvjitmn slavų 
elementą. f*ia planuojama 
didelis, epokinis įvykis. Mil
žiniškam planui reikia k’ 
m ilžinišku<vy1«lytujo. Toks 
yra Vyskupas Būrys. Per 
jį ųorima padaryti durys in- 
eiti Bažnyčion slavų tautai. 
Tiu Įžymi garbe ne tik Vys
kupui Bučuii, tat ir visai 

. Lietuvai.

. Vyskupas Būrys labai de- 
mokratingas žmogus. Prie 
milžiniško pinta mųmpras- 
tą visose sritine gabumų; 
aukštu akademiško ir pink
lingo mokslo, jis turi gražią 
sielą, kurią taip išhiyinu 
kuklume. ir pasižeinhiimę, 
kad su kiekvienu, kad ij* 
Tncnldausiu, kalba kaip su 
draugti ir į visus į jį at
kreipta klausimus, kartais 
ir labai tuščius, utsaldiieją 
rimtai. Buvo gal ir tokių*

kurie norfjo iš jo pasijuokt, 
bet vien* sykį ^mėginę, 
antro bandymu niekados ta 
dan\ nes Vyskupas moka nu 
tokiais kuo puikiausiai np- 
atdirbti. Jisjtao žmonių gy* 
veninį įmodiiguiuL Ir kur 
jU .nebuvę* h* kokių ViniijĮ 
nepažinęs! Ir Rusija, ir 1- 
talijių ir Francį ir Vokie
tija, ir Kveiratija, ir Ameri
ka, ir Australija jam žino* 
mi kraštai, ir jų Hm kai* 
Įmik gerai pažįsta. Jo gyve
ntai eiga taip Imt labai į* 
domi. Akademikas, profeso
rius, redaktorius/ vienuoliu 
redaktorių s, klutanas, gene
rolus, iHigaliatm vygknjmat 
Tai tokiiy ftąreigų rinkinys, 
kukta kitam žmogui var
giai lenku eiti. Pažindamas

- JIS

pačius iki viršui, Vyskupas 
Bilčys žino žmogaus fisidm- 
logijų kaip niekas kits ir ęi- 
danias savo darbų dirbti -* 
kokis jis ten im būtų
visuomet apsiginkluoja be
galine kantjyta Ar kartų 
mes jį matydavom seimuose, 
besidarbuojantį nuo rytme
čio iki vakarui! O žinom ko
kie mūsų seimai, kiek ten 
nesąmonių kartais prišneka
nti, kiek tuščių klausimų ir 
diskusijų, kuomet jau rezo
liucija nuluiisuota! It toj 
visoj suirutėj, būdavo sėdi 
kantrus vienuolis, eikvoda
mas savo protą ir dėmesį 
bergždienis ginčams išspręs
ti. Ir kiek, būdavo, darbi] 
ant jo sukinunama! Be kmi. 
Būvio platane darbuoti1 bu
vo neįmanoma. Ii jis tų 
jungą neše ne tik au ištver
me, bet ir nu malonumu. 
Vienatinis jo nusiskundimas 
būdavo, kai juokdamasis sa
kydavo: “Jūs tiek ant ma
nęs darbų suveiiet, kad bi*e- 
vijorių turiu kalbėti važiuo
damas stiytkariu, kaip koks 
farizčjus,”

Vyskupo Bučio protas to
kio typo, kad niekada ne
sensta. Kaip Leonas XIII 
iki žilai senatvei — jis mirė 
83 metų išlaikė kuo gy
riausi savo aukšto proto la
kumą ir nepaliečiamą at
minti, taip ir Vyskupo Bu
čio mintis turi panašų ga
jumą ir neįmanoma, kad ji 
sil metais Įiailsfij. Reikia 
lik pageidauti, kad jo svei
kata būtų atatinkamai stip
ri ir dar ilgus, ilgus metus 
išlaikytų jo btąngų, niekuo 
nepamainomą asmenį.

«Mfei įUtmiiiMP
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BOLŠEVIKŲ NUOLAI
DUMAS AR GUDRYBE?.

♦ .

klebonas, W«reMter, Mmmi., T6vų Marijoną naujo# pUifiOf "Ma- 
riampoly,*’ įkempant, Conn., ved ejM. t

KOLEGIJOS KŪRIMO 
EIGA

Gegužes 19, 1931 yra Lstu- syti reikmenis ir baldus, 
line Amerikos lietuviams 
diena, įiesjtuomet Tėvai Ma
rijonai nupirko plačiai žino
mą gražų “Ream Bstatu” 
su “Uarolyn Ilall’* lietuvių 
kolegijai. Ai^igyventa Ma
rijonų naujoje nuosavybėje 
nuo gegužės 20, lf)31. Tuo- 
jaus įsikuria laikina koply
čia ir jau Amo gegužes 21 y t 
ra laikomu švj Mišios. >Stei- 
giamot kolegijos vardas dar 
nepaskelbta* Visa Marija
nų naujai įgytoji nuosaxy- 
ta praminta “Mariatnpm 
lis/* Joje nūnai gyvena ke
turi vienuoliai: kinu Jonas 
J. Jakaitis, M.fe L C., kun. 
Bronius Vitais, M. L (b, 
brolis Juozas Ąpšiega, M. L 
C. ir brolis Jonas laibut is.

Pirmoji naujakurių užduo
tis—perimti, palailcyti, tvar
tai i įgyta nuosavybę rr at
likti kolegijai priruošimo 
darbus, Kaip ir .visų nauja - 
kurių, pradžia yra sunki, 
varginga*Nora gamta, so
dai. trobesiai yra gražūs, tat 
gražumu 'misti negalima... 
Tuščius trobesius reikia pri
rengti, gyvenimui. Reikia 
nuo mažiausio daikto įšilai-,

Kad ir piasčiausias maistas, 
o ir tas sudaru išlaidas. Prie 
įvairių diubų reikia imti 
dai’bininkai. Reikia atlikti 
būtinieji pataisymai. Tai-gi, 
išlaidos yra im inažos vien 
smulkiems dienus reikalams. 

Stambiosios išlaidus — tai 
didelė skola ir nuošimčiai 
už skolą, kurią Tėvai Mari* 
jonaU u^i^tukė pirkdami 
naują vietą. Teko skaityti 
kai kuriuose Lietaus lai
kraščiuose, būk p. Norman 
Reatn tątvietą dovanojęs ko
legijai, Deja, taip nėra: p. 
Nonnan Reani, kuris tą nuo
savybę pirko ir išpuošė, jau 
daug metų kaip yra miręs 
ir dovanoti negalėjo. Jo li
kę gyvi Vaikai už^niosavybę 
nuo Marijonų paėmė arti 
$100,000. Neturtingai Mari- 
jpnų vienuolijai nauja sta 
la sudaro didėlę naštą. Ko
legijos ateitis — tai Ameri
kos lietuvių atjautime ir 
gausiame bei greitame pa- 
rėmime kuriamojo darbo.

Aukas kolegijai galima 
siųsti sekančiu adresu:

. Mariau Kalhcrs " 
Mariam:pali», !

, ThoHi psmi) Con n,

nuy himnų
K.

Tirą Matrijmią naujoji jroom vyki pavadinta ^Mariampdtte' 
Tbompaon, Ooan. Tai Matančios 1 teturiu kometa rimai.

“Darbininko^ administra
cija turi labai gražių lietu
viškais paiasuis pavėlkslų* 
skiriamų Pirmosios Kutnu- 
idjos ir Moterystes 8akrn- 
mmtb ptirunimo atminimui* 
Turime ir gražių niedaUke- 
liųr ' w

(įerb. Klclionains, sutei
kiantiems didelius- užsaky
mus, dideli“ nuįlsidm z

Kreipkitės:
•■Djuanrario” adm,,
Brt<dwtj5 S®. *Mtoų Mta*.:organe dar piieš seimą

• •

IDS. KUOPŲ IR APSIBKĄI DĖMESIU
LDS. kuopus it apskričiui raginami parmoti naudin

gų organtari ja} sumanymų* Gyvename krizių laikus. Be
darbe ir mūsų ne vienų draugų pris|amdė. Ptisvaisfykhne 
kaip galėtumo padėti imtai draugiimp iŠ skurdo ir vargu 
pakilti. Pageidaujame, kad apskričių ir kuopų valdyto 
ir nariai savo gražta ir nmidingus munanynmš iškeltų

Viši gfėrai žiuomė, kad 
Sovietų Rusijos ir kariu 
Irdševįkų vadai dažnai pa
rodo savo gudrumą ir suk
tumą. O kas dar nerti girdė
jęs apie pavietų prekybin ių 
ir dipJomotimų atstovybių 
vit^us ir slaptus darbus, 
kuriais žmonija piktinasi 1 
Vtas toš.Jų atstovybės drą
siai # veda komunistišką> pro- 
pugamią ir jai vadovauja 
svetimose valstybėse, o ko
kiu tųiuukrumii buvo rusų 
g(»n. Kutiepovns pagrobtas 
ir tf. Visi tai žino, Bofcovi- 
ku vadai stengiasi pusią iš
kinti m nevykusiai “rankas duodami 
nusiplauti,** Tuo niekas ne
tiki ir vis dėlto no viena 
valstylie nenutraukia ’šanty-

' kių su NHKR, t-
Tokia jau ImlŠevikų* lai- 

* mė, kad už niekšiškus tjavo 
ikelnis jie jiėra smilkiniui, 
o iškalbingų -jų diplomatų 
kailius liet sužavi nelmlšėvi- 
idškų valstybių vylus.

Štai, kad ir pasiturimai a- 
pie pasaulinio ekonomiško 
krizių pašaliniūią, kurie į- 
vyko nesenai Ženevoje ir 
kur dalyvavo apie JO vals
tybių atstovai. Čia taip pat 
dalyvavo ir Sov. Rusijos už
sienių reikalų komisaras 
(ministeris) Litvinovas, ku
ris pasakė vadinamųjų ka 
pitalistiškųjų valstybių ats
tovams “ puikią *\ kalbą ir 
patiekė planų minėtam kri- 
zitti fcumažintt Paprastai Jo 
kalbos svetimų valstybių vy
tų akivaizdoje pasižymėda
vo aštrumu ir nefaktingu- 
mu. Bet šį kartą visas pa
saulis stebėjosi Litvinovo at
sargumu, t- mat, jis šį kar
tą labai norėjo suvaidinti 
“taikos angelo” rolę. Ne
nuostabu, juk Ženevoje na- 
grineii reikalai labai rupi 
ne tik visų pasaulio valsty
bių vadams, bet ir “sucialis- 
tiŠko rojaliu** kūiėjnms.

Bolševikų vadai ant rusų 
tautos nugaros patyrė, luid 
dabartinis pasaulinis krizis 
yra no tik nepalankus jų 
projektams ir svajonėms ą- 
piė ekonomišką gelsvę, bet. 
priešingai yru dargi pavo
jingas pačios bolševikų val
džios gyvavimui. Bet kulne 
pramonės (industrijos) pint 
ūai miltinųjų lėšų. Toms lė
šoms įsigyti, yra wiuhtelis 
būdas *- uksjHirtas (gami
nių išvežimas). Kada me- 
rlianiškų įivngimų daiktų 
kainos šiek tiek . svyravo, 
tuo tarpu žaliavos kaitins vi
sam pasauly žymiai nukrito.

Išveždami į užsienius dau
giausia dųmios grūdus ir ža
liavą, bolševikai visą pasau
lio krizių sunkumą pajuto 
tada, kai reikėjo atsiteisti 
už būtinai reikalingus pir
kinius. Tas r<‘ikalas priver
tė juo: padidinti vks|Wtą ir 
dargi iięnumatytumbi žemes- 
uėmls kabmmis, nes tai įvy 
ko jau kaip tik krizių metu. 
Taigų ta kainų nukritimai 
ir sukvlr* triukšmą upii* 
kmikuronri ią, Lapie dmm 
piiigą (dumpingh s

Dompiiigas "pasiitiškį 
svarbiausia, kaip reiškinys, 
kurį sukėlė būtimis reikalas 
žūt būt parduoti savo ■gului- 
nius,

.Jei viso pasaulio darbi- 
niiikni; ir bimdrai pasaulis 
smerkia Indševikų »dompin- 
gą, tai jie tai daro ne tiek 
tiri to, kad tas dempingas 
iš dalies prisideda prie Im1- 
durto didinimo kituose 
kraštuose, bet daugiausia dėl 
b>, kad dempingas didina 
žmonių skurdą ir badą pa- 

<čioje Rusijoje: Rusijos gy- 
|veutojų darbo vaisini pur* 

žymiai mažesne 
kaina. Bolševikų .dempingo 
padariniai yra baisesni Ru
sijoje, negu kituose kraštuo
si*. Bolševikai buvę iš nety
čių pasaulinio krizių apnik
ti: radusi reikalas numušti 
kainas, įvykdyti industri
nius planus ir penkmetį 
(pint ilotką).

Taigi, Imlševikų vadai net 
labai norėtų, kad pasaulinė
je rinkoje kainos pakiltų. 
Jienis tai butų labai relka- 
IHga ir naudinga. Kitaip 
jokis eksportas neįstengs at
lyginti tų beprotiškų indus- 
1 rializaeijos išlaidų.

Matyt i, T dėl to ir Litvino- 
vas ėmė - taikingai kalbėti 
Ženevoje, o jo kolegos at
kakliai stengiasi gauti pa
skolų Vokietijoje, Anglijoje 
ir kitose “kapitaĮistmcse**" 
valsiybese.

Keturioliktais savo vieš
patavimo metais bolši‘Vikai 
turėjo pripažinti taifc ką jie 
seniau laikė lieprotybe ar
ba konti;revoliucija. Taigi, 
jiems naudingiausia matydi 
ne skurdžią Kuropą ir Anie- 
riką, ne kapitalizmo krizį, 
bet kapitalizmo klestėjimą/ 
S(K?ialistiška valstybė kurti 
galima tik tokiose sąlygose, 
kada “bul'žuazincs,, vaisty
to vėl pasieks ekonomiškos 
gerovės. Tai vis yra dabar
tinių Rusijos viešpačiii iš
vados iš vėlesnio jų prityri
mo. Atrodo, kad JmlševizUio 
problema jau išspręsta, t. y. 
km mm iziho nbsūrdiškumas 
( neįvykdomas dalykas) jait 
pagaliau pasireiškė, T tai 
turėtų atkreipti savo dėme
sį visi darbininkai, o ypač 
tie, kurie dvejojo arba net 
ir tikėjo “kmnunizum ro
jum. '*

Iš tikrųjų, mkšmmgas 
reiškinys: Stalino siekimai 
alkąkliai siekiami tuo tar
pu, kada jo diplomatas' ne
tiesioginiai prisipažįsta ii* 
nurodo kumuniMmo sistemos 
aljshrdiškumn, kartu prnšy- 
danms ^rxdauninįmb savo

(irios valios žmonoms tik
tai gaila, fa»l to tanunimno 
vykdymas' p:ireikalav<> tiek 
daug krauju ir targždlm 
durim. Vžtat tani kita 
kraštus bis kruvinas praga* 
rišta* bandytas gerai jm- 
niuky&

Juo kbUuta myM my% jut <

£



BLAIVININKŲ BUSIVIMYMO OtlfTBO 
VALDYBA

Km Ž X JriaUttz—dm n*«; KMk M
M. iųt Yfafrfim.; M. U

Čiau taip pat tik po kelių 
metą gralui mhrijia dartms 
buvo sugriautai,

Kaip tai goMjo atsitikti?

brk^«r M**. —•<•
Ign. &

vyko vieiMia prakybo® drau
gijom otriom* kurio viso
kiai* būdah rtengiri virto* 
gyveiitojuo apgaudinėti Mi-

įlinko noram® pariprirtino. 
Del to pastarasis nutars ąt-

Žmogaus būdas urbti cha
rakteris yru sudėtingus da
lykas. J f sudaro mūsų tam 
tikra prigimtis, Šios prigim
ties paveldėti polinkiai, įsi
gyti nusiteikimai ir auklėji* 
mas. Charakteris yni mūsų 
idėjų, polinkių, skonio, įpro
čių, veiksmų visumą. Cha
rakterio žmogus taip margų 
ir pakrikusį savo vidaus pa
saulį stiorganizuojaj su
drausmina, suved u viešu
mon. Dėl to asinenš charak
teris yra tai, kas jį aptaria, 
charakterizuoja, nuo ko pa
reina, kad jis yra šitas-ras- 
mu<>, o ne kitas. Tai jo inio- 
savioji dvasios prigimtis, jo 
protinio veikimo ypatingoji 
lytis, jo elgesio savotišku
mas. Paprastai kalbant, 
charakteris yra mūsų draus
mingi. jausmai ir tvirta va
lia proto tarnyboje.

Alkolio vartojimas kenks
mingai veikia charakterį. 
Nekalbama čia, aišku, apie 
girtuoklystę, nes ji, kaip ži
noma, gyvulina tžmogų ir 
stumia prie didžiausių pik
tadarybių, bet turima gal
voje saikus nuolatinis niko
lio vartojimas.

Kaip saikus gėrimas vei
kia žmogaus charakterį?

Mūsų laikų mokslas atsa
ko, kad net saikus alkolio 
vartojimas silpnina dvasi
nes galias ir kritiškumų. 
Tuo pačiu laiku jis žadina 
vaizduotę ir gašlumų. Net 
nežymi alkolio porcija ap- 

A sunkina mūšų mintijimą ir 
refleksijos funkcijas, silp
nindama proto ir sąmones 
pajėgumų. Juk alkolis už
gauna tam tikras smegenų 
dalis, gi pirmiausia tas, ku
rios jungiasi su aukštesniais 
mintijimo reiškiniais, saky
sim, sprendimu, mąstymu, 
refleksija, kritiškumu ir dė
mėsiu.

Gydytojai mums sako, kad 
suvartojus 30 gramų alko
lio mūsų atmintis mąžta, 
mintis esti seUesne, sąmo
ningumas nyksta ir žmogus 
pasidaro mažiau atsparus 
savo pomėgiui ir įkalbinėji
mams išgerti.

Taip veikia alkolis protų. 
O kaip jis veikia-vaizduotę? 
Jis plečia mūsų Miizduotę, 
didindamas įtaką įsivaizda
vimų, kurie pas alkolikus 
pasprunka Lš * proto ir re
fleksijos žinios.

Geriančiųjų akyse dideli 
yra ir 'nuiži dalykai, nrt 
smulkmenos, tartum būtų 
pirmaeiliai, ir atvirkščiai, 
didėli dalykai, iš kurių gali
ma susilaukti skaiKlžiaUBįų 
pašokiną, atrodo mažmožiai. 
Toks dalykų klaidingus į- 
vertinimas stumia prie nmš- 
tynių už neva užgautų savi-

garbi* Del to girtuokliai 
niekina artimiausiu* ieinios 
nariu*, skriaudžia nekal
čiausius, kelia į padanges vi* 
dutiniib ar nei visai niek* 
šnigtis Žmones.

šitokiais atvejais valia y- 
ra auka įsivaizdavimų ir hn-

karnos proto kontrolės. Iš to 
galima spręsti, kodėl taip 
neigiamai girtavimas atsi
liepia į žmogaus charakterį’ 
Pasigernsiam užtenka nežy
maus išviršinio akstino, kad 
jo elgesiai netektų pusiau* 
-svyros ir sveiko takto. Dau
gumas nusikaltimų prieš do-’ 
rovę įvyksta išsigėrųs.

“ Žmogaus nusiteikimas ir 
charakteris, sako dr. Kiču* 
kis,kinta nikolio įtakoje la
imi nenaudingu būdu: nyks
ta visi ideališki jausmai ir 
etiški supratimai, asmens 
garbes ir savigarbos nusi
jautimas, aistrų valdymas ir 
estetiškas jausmas; sumažė
jus dorovės jausmui, ^silpsta 
valia, inteligencija, kyla pa
sibjaurėjimas darbu, abejin
gumas, palinkimas suerzin
ti nervus ir didelis Jautru
mas; plečiasi savimyla, užsi
spyrimas, staigumas, neatsi- 
žvalgymas, žiaurumas ii* ci
nizmas, o kai kada bendroji 
depiTsija, nusiminimas ir 
nenoras gyventi.”

Suprantama, kad alkolis 
mažina žmogaus darbingu
mų. Alkolikas nerūpestingai 
atlieka savo pareigus, daž
nai jas net apleidžia. Bet 
pirmiausia alkolis silpnina 
valių. Ar yra charakterio 
žmogus be tvirtos valios?

Tiesa, kiekvienas žmogus 
turi savo charakterį, tai yra, 
polinkius, pastovių psichi
nių ir dorinių nusiteikimų 
visumą, dėl kurios sakoma, 
kad jis (žmogus) turi gerų 
ar blogą charakterį. Bet ne 
kiekvienas yra charakterio 
smogas. Ir jeigu alkolikas 
turi savo charakterį, jis nė
ra charakterio Žmogus.

daug degtinėo, su kurios pa
galba į auto pusę patrauks 
nemaža lengvabūdžių salos 
gyventoją(atkritčlių), ku
rie pradėjo kovoti sū iStiki- 
tnaia katalikais, Vėliau prt* 
kybininkA nemaža vyrų iš
vežė Į Tahitį ir čia juospa- 
darė vergais, Misionieriui 
su dalimi savo ištikimųjų 
pasisekė pabėgti

Iki mūsų laikų maža toli
moji sala ir šimtas jos vie
tinių gyventojų saukiasi tei
singo dangaus keršto..,

Daugelio salų ir Pietų A- 
merikos istorija yra baisių 
katu* nedoro nekaltų žmo
nių žudymo istorija. Alko
lis čia buvo ištikimas žmog
žudžių bendradarbis. Su jo 
pagalba buvo išnaikintos iš
tisos tautos. Misijoms taip 
pat jis nemaža pakenkė ir 
šiandien kenkia. Daugelio 
traštų misionieriai rimtai 
nusiskundžia, kad alkolis y- 
ra didelis jų darbo priešas.

(“Sargyba”]

MUMOUMI APIB ITALIJOJ 
TAKTIKA KOVOJI SU

AT.rnT.TR—nmBTJK MISUV

Kuit Kazimieras K. Jankus

sakydavo: wkttl* sntadai to
kį gabų jaunikaitį! Tokio 
gairins nei iš airių, nei iš ki
tų tautų studentų neturėjo
me.”

Jo gabumai Seminarijoje 
buvo įvertinti. Antrais moks
lo metais jis gavo gari h; bū
ti Mastei* of out door gamos. 
Teologijos kum antrais mų- 
tais buvo paskirtas Assis- 
tauf Begulator, o trečiam 
metais -* Reguhitor.

Gaudamas tas garbes vie
tas kliu. Kazimieras gandą* 
vo mokslų ir užlaikymų už 
pusę kainos, o paskutiniais 
3 metais ir mokslas ir užlai
kymas jam nieko uekaštavo.

Prisiartinus šventimų lai
kui, ne vienų kartų nebuvo

UETIfflV (OLOMJĄ 
IMUOJE 

i

Tolimuose rytuose, M 
džifirijos teritorijoje yra 
dvlis Harbhio įmestas. 1 
tęsus rusams per Mand 
rijų geležinkelį, daug Ii 
vių Šeimynų, ieškoda 
.pragyvenimo šaltiniii, a 
linvo į Hųrbinų. Apie 2 
m. Čia jų buvo per 400.

Lietuviai užsiimdavo į 
riomis profesijomis: did 
procentas dirbo didėte 
ležinkelių dirbtuvėse,(o 
valdininkavo, bet Irint 
visi pasiturinčiai gyve 
Taeiair nno 1920 metų ki

Nctenai Italijon ininirte- 
riė pirmininkas Mussolini 
viename Kalifornijos (A- 
merikoje) laikrašty paskel
bė raštų apie alkolio klau
simo reikšmę Italijai ir a- 
piė Italijos vyriausybės tak
tikų kovoje su alkolizniu, 
Tame rašte Mussolini sako: 
l*Aš visai negeriu vyno. 
Susivaldymas visuose daly
kuose yra bibliškoji išmin
tis, Rytų priežodis sako: 
uVienas vyno stiklas iš žmo
gaus padaro liūtų, du stik
lai — kiaulę.” Politika, ku
rių Italijos vyriausybė ve
da, siekia suvaržyti alkolio 
vartojimų plačiose tautos 
musėse. Mes nenorime visai 
ii* griežtai uždrausti alkolio 
vartojimų, nes italai saikiai 
vartoja vylių, o stipriųjų go
rimų mūsų tauta visai ne
vartoja. Alkoliiiių gėrimų 
prekybos priežiūra imis mus 
nukreipta ne prieš plačiuo
sius tautos sluoksnius, bet 
prieš mažų, palyginti, skai* 
čių spekuliantų. Pasilinks
minimų vietos ir įvairūs klu- 
Ijąi, kuriuose pardavineja- 
uias alkolis, yra visi užda
ryti, 1920 inetais buvo UŽ* 
daryta 8,700 tokių virtų, o 
iŠ viso fašistų valdymo me
tu uždarytų vietų skaičius 
siekia per 41,000. Vyno vie
nas asmuo Italijoj kasdien 
išgeria pusę litro, W skai
čiuj išleidus naujus įstatj^ 
mUSj inažėja.”

Tame raštlT^imolini pu* 
žymi, kad siautės kraštuose 
alkolio vartojimo klatisimas

Už kelių tūkstančių kilo
metrų nuo Pietų Amerikos 
(į vakarų pusę), maždaug 
už 1,200 kilotnrtrti nuo Ta- 
hitį salos, vidury Ramioje 
vandenyno yra maža Vtyp 
kiį sala. Joje 1663 metais 
prancūzų misionierius, Jė
zaus Širdies, kongregacijos 
narj’ij Eugene Eyiaud’as 
pradėjo savo misijas. Jo gy
venimas tolimoje saloje bu
vo turtingas irobimumišknis 
nuotykiais. &ors sulygęs bu* 
vo sunkios, bet Vis dėlto dar
bas sekėsi: po kelių meti 
beveik visi salos gyventoja 
l>riėinO katttiiky^. W-'yr« sunki piaStaiui. fili g?-

Kun. Karimieras K, Jen- 
kus gimė 1905 m, balandžio 
15 d. Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Gudeliukų kaime, 
Ramygalos parūpi joje. Jo 
tėvai — Petras Jcnkevičius- 
Jenkus ir Antanina Griniū
te.

Važiuodami tėvai į Ame
riką, atsivežė ir sūnų Kaži* 
mierų, vos tik 5 metų am
žiaus. Visa Šeima apsigyve
no North Brookfield, Mas& 
Čia tuoj kitais metais Ka
ziukas pradėjo lankyti šv. 
Juozapo parapijos mokyk
lų, į kurių tėvai jį leido, rū
pindamiesi savo sūnaus ka
talikiškų išauklėjimu.

Kariukui dar tetelankant 
pradžios mokyklų, jį ištiko 
skaUdi nelaimė pasimirė 
jo gerasis tėvelis,

Baigęs pradžios inokvklą 
per 8 mrtuj stojo į Kast 
Uampton miesto viešąją 
aukštesnę mokyklą kurioje 
jis išbuvo tik 1 metusų Jam, 
kaip išauklėtam katalikiš
koje dvasioje, ta mokykla 
nepatiko. Jis persikėlė į Gi- 
rardj Pa., kur išbuvo 2 me
tus pas Pieva Žodžio Tėvus. 
Po to jis buvo pačių kuni
gų nusiųstas į Techny, RL, 
kur mokėsi apie porų metų 
ir baigė šemįnarijai pasi
rengimo kursų.

Atostogų metu Kazimie
ras atvykdavo į Cambridge 
pas savo tetas Pranciškų Ki
sielienę ir Agniešką Tulie- 
nę. Nepamiršdavo visados 
užeiti ir pas vietos klebonų 
kun. Fr. Jųškaitį, kurs pra
dėjo kalbinti Kazimierų sto
ti į šv. Jono Dvasinę Semi
narijų. Tas pakalbinimas 
nenuėjo veltui. Tetos irgi 
pradėjo jo prašyti Įici’sikeL 
ti į Boston’o vyskupijų,

1925 m. birželio inem bai
gęs mokyklų Techiiy, III., ut* 
vyko į Cambridge. Tuojau

kleb. kuo. Fr. JuSkaitis 
vežė jį į šv. Jono D v. 
minarijų, kurios Rektoriui 
gerai perstatė. Rektorius, 
pasitikeętaimis rekomendaci
ja, paliepė Kazimierui at
vykti j egzaminus, kuriuos 
jis sėkmingai išlaikė, o rug
sėjo mėnesį pradėjo Semi
narijos mokslų.

Kaip žemesnėse mokyklo
se^ taip ir Seminarijoje Kn- 
zimieras pasižymėjo savo 
gabumu ir stropumu. Ne 
vienas Seminarijos profeso
rių kun. Fr. J. Juškaičiui

mt-
Su*'

rimai yra daug stipresni ir 
dėl tn žalingemil

Tarp l&tko Nutolini kal
ba ir apie jaunimo blaivini* 
mo reikalą, Italijos vyriau- 
sylx^ kad, jųii-
mino SpinmogoK būlų biri- 
vios, Jo sveikatai sitatiprin* 
ti visame krante išplėstas 
sjkntas. (“Sargyba’ •]

sybė a

<■

sttirikytas. 19.UI metų pa- pra(p;j0 Hinmkiai eurof 
čiams dariu* konkuruoti, 
už keletą tajanų (t y.'k 
piniginis vienetas lygus 
reni.) tlloih ĮMičiUs dar 
atlikdavo, už kurį Urtro] 
eini daugiau reikdavo : 
keti, nes jų maist/is, km 
jie maitinasi, yra labui pr 
tas ir pigus. ’

Europiečiai, netekę iš* 
pragyventi, jų tarpe nen 
<as skaičius ir lietuvių pi 
Įėjo ieškoti kitų pragyvei 
mo šaltinių. Ypač nuo 18 
m. buvo priversti daugių 
iš Kinijos. Lietuviai Ji 
ginusia grįžo į Lietuvą.

1966 metais Darbine bu 
amrganizuotas gražus lie4 
vių “Aušros” draugijos 4 
relis. Sudarytas komite 
kurio lėšomis šelpdavo i 
lairius ir atvykstančius 
hegėlhts, kol jie nesura 
vo daiįio. Komitetas d»i 
raugdavo lietuviškus vi 
<ius. turėjo knygynų, iša 
lydavo iš Vilniaus, Ry 
Tilžės ir Amerikos laik 
eitis, žurnalus ir knygas.

Tr dabartiniu metu Ha 
bine tebegyvena keli dera 
kai lietuvių šeimynų^ ku 
padėtis^ siaučiant pili 
tiiam karui, darosi vis nė 
lamčiamesnė. Pav., iški 
Rusų Kinų konfliktui, v 
visiems lietuviams, dirt 
tiems prie geležinkelio, ti 
nukentėti. (^Čic

vasarį gavo subdiakonato ir 
diakonato šventimus.

J mokslus kun. Kazimierų 
leido pradžioje tėvai, o Se
minarijoje daugiausia gel
bėjo tetos P. Kisieliene ir 
Ag. Tulienė. Kazimieras tu
ri tris brolius ir 1 seserį. 
Visi jie vedę.

Ir, pagaliau, birželio 5 d. 
Kazimieras susilaukia savo 
svajotos laimės, neapsakomo 
džiaugsmo. Jis gauna Kuni
go šventinimus.

Kristaus Vynyno naująjį 
Daihininką širdingai svei
kiname ir linkime Dievo 
gausių malonių taip sunkia
me kunigo darbe.

‘ J. <

UUMiS wsy ŪOUM UETUVIM AMERIKIEČIAI!

Tur būt, daugumas Jūsų 
dar prisimena Žemaitijų ir 
jos širdį — įjungęs miestą. 
Šių metų kovo menesio 31 
d. tų žemaičių mylimų mies
tų ištiko didelė nelaime: pu
sę dienos Plunge buvo pa
skendusi ugnies jūroje, kuri 
sunaikino daugiau, kaip 
tiTČdalį viso miesto. Šimtai 
šeimynų liko be pastogėj 
Maža to,—ugnis plėtėsi taip 
smarkiai, jog daugelis iš de
gančių namų išėjo taip, kaip 
stovi. Ugnis užgeso. Tik 
griuvėsiai tebestūkso—bau
gindami praeivio akį. O iš 
tų griuvėsių nematomai 
slenka valgas ir skurdas. 
Mes patys vietos lietuviai, 
kiek 'galėdami nukentėjusius 
šelpiame. Štai jau kelintu 
savaitė juos maitiname, ren
giame ir, susispaudę patys, 
likusieji nelaimės nepalibsti. 
sUtalpinolne bukimu savo 

inidegelius. Ta- 
rimų juk reikia nudegusių 
miesto dalį, kad ir šiaip taip 
atstatyti, kųostolįai ugnies 
imdiuįli milijoniniai (li
tais) t Bijome, kad nepajėg
sime vieni vargo ir skurdo 
nugalėti. Tad įsisteigęs Lie* 
tuvittiiin padcgiliams šelpti 
KomUęlns nutarė kmptis 
ir į Jūs broliai lietuviai U- 
nurtkicelan Mes žinome, 
jog mjidat pašalpų lx»prašy- 
darni jnu mine. »jmm įky- 
rcję< Tačiau taip didėles ne* 
laimės ištikti ^vėl drĮstpmą 
prašyti Jūsų savo tuutie- 
-Šiam padėti.

Tad neatsisakykite ir kiek 
galėdami mums padekite. 
Už kiekvienų iš Jūsų gautų 
centų, mes Jūsų Tėvynės 
Lietuvos gyventojai reikši- 
me Jums giliausių padėkų 
mūsų ir | J ūsų laikraščiuose 
skelbdami pavardes.

liukas siųsti šiuo adresu: 
IMnva, Plungės Lietuvių 
Padegėliams Šelpti Komite
to frirnuniiikni inf. A”. Po- 
bedinskiui.

Inž. K, Pabedinskas 
Kun. P. Plikys
Dipl. ugr. *L Petraitis 
Mišk, J. Žadeikių 
Ayr. V. Martinavičius

Profesionalai, biznieriai, pramo 
l.al. kurte skelbiami “burbi n ink*,” 
tai verti Hkaitytojy jKitamM *

Visi gatslnkitCs “iwrt»lhlnta»r

LIETUVIŲ DARBINIHKy 
SĄJUNGOS

XVI SEIMAS
BIRŽELIO 29-30 DD. 1931

IV. JURGIO PARAPIJOS SALtJi

BROOKLYM. M, Y.

L. D* & tųrikričius ir kuolais prašohie išrinkti 
atstovus. Pagcidaiijame, kad kieki iena kuopa tu* 
retų nors po vienų atstovų seime. Kuopos, kurios 
išguit turėtų išrinkti po kelis atstovus prisilaikant

I konstittieijos numlymų, L y. nuojlešimtk's narių 
po vienų atstovų. * . . -r .

I L. A CtHim ,
Dcasįmt Vadas Krr. P* 17m<twtA»r 
Pirmininkus VI. P&alamskas*

Į Prkrelorius X M
d. Verseckas , j



Kun. Jonas Skalandis

ST. CLAIR, PA,
ap-

IŠVAŽIAVIMAS

SKYRIUS v;

Burę*

BALTIMORE, MD.
Proouija

REDAKCIJOSATSAKYMAI

rengė iškilmingų. Daug priėjo iš- 
pažinties ir prie Imto Unijos. Sve
čiai grožėjosi mokykla, vaikučiais 
5r tvarku.

ltaktadtaii, tai*bo 5 d., IMI

RENGIASI IŠVAŽIAVIMUI
KOLONUOSE

IASLAW«EMCE 
BffiKT?

a 24 d, Žr. Praneiškaus 
t bažnytinėje salėje, SodaHefe 
vadovaujant, įvyko Išdirbinių 

t, kurioje būva išatatyta a- 
200 daiktų, P. Dovainienš lai* 

jrfrmų dovanų už įvairiu* ta 
ta; senovės lietuviški dra* 

lai sukėlė didelių įspūdžių, 
P. E. RŪnaitf UŽ gražina riuvi- 
ta laimėjo antrų dovanų, o t re* 

. dovana teko p, L, Venčiencį 
i turėjo parodoje rankom riti- 

ė paklodę. Teisėjais buvo p, 
i, Strakauskienr, Lowell*io kle* 
(Mcmotiną, p. Smith iš Draeut, 

Narinkaitė iŠ Loveli Sun* 
buvo išrinkt goriausius iš tiek 

išdirbinių.

si skiratari į namus nepaprasto 
džiaunamo svim uužarėti.

Atlaidi 400 darbininkų
R. A O. Co. geležinkelių dirb

tuvė atleido 400 darbininkų, kurių 
atgal i darbų jau nebepriima, nes, 
girdi, per seni.

Prieš 3 savaites Natkevičių 0 
metų vaikų, bežaidžiantį, kaž ko
kie piktadariai palovė. Kulka pa
teko i kojų aukščiau kelio ir liko 
kone. Gal reikė* opcraeijos/ Varg
šę motina aurirūpinns.

X ii Lietuvo*

< Pauliukoniutei vadovaujant, 
rikalė programa |vyko 7 vai 

k, Phigramn buvo turininga.
£ P* dainų ir muziko* LoįvelVio 

į Marijos Vaikelių d-ja ąuvai- 
patriotinę dramų; vadovavo 

i. P, Strakauskas. Tos pačios 
ntojos suvaidino ir komedijų 

Jp-lė Pipsi ir p. Tipai.” Vaidihto- 
i prijuokino viąų publikų.
Vta programa' buvo labai gra- 
1 aprengta ir išpildyta. Tenka 
roti kun. P. Strakauskui ir jo 

mpijoa jaunimui.
Salė buvo pjlna publikos, kuri 

labai patenkinta.
do vakaro rengėjo* buvo: S. Ar- 

iutė, Ona ir Marijona Singai- 
Rtas, J. Lučinskiutė, J. Balcvi- 
tė, A. Piniutv, M. Minauskiu- 

J, Šauliniutč, J. Kašėtaitė, 
kaitė, E. šimoniutė, T. Vo- 

ė, M. Guriliutė, A. 
įtė/ Isabelė ir Bronė

DARBIKIKKAS
giją aųryšM parke Gtatonbury šių. antram gi ir». Malo< 
biri 27 d. Valdybe* posėdy nu
statyta nartam metinb mokėsimu 
kurie nartai nori5* gauti V, V. Kų- 
jungo* organų “Mtaų Vilnta/* 
mokė* po du doleriu, kurie orga
no neprenumrruoo, tiems tik 50 
centų. Rėmėjai bu* ir priimami 

Valdyta statuto d*r nesuspėjo 
pagaminti, tiįčm kitam suririnki- 
mui stengsis'turėt i parengtų. Nu
tarta surengti paskaitas apie Vil
nių, kuriom* skaityti pakviesti 
kleb. kun. Ambotų ir V. M. Čeka
nauskų. Valdytas posėdy dalyva
vo visi nariai »

Baportari*

nu, ka<l lietuviai pradeda šį gtazų 
paprotį pririimti, Numlrnrin vėlė 
daug daugiau naudai MMihuka U 
Mišių. neitu nuo Hflią.

Aptaki Maita
Gegužės 23 & įvyko iv, Alfonsą 

mokyklos 7 Ir 3 ricyrian* metinis 
išvažiavimas f Jungtinį Valaty* 
kili atotinę, Vašingtonu. Ten m 
kpn. Mendeliij ir ritami* mokyk* 
lo* Reacrimi* vaikučiai aplankė 
Pranciškonų Vknnriyną, trinto 
Rūmus, Vafetyhiuį Muziejų ir ki
tas įžymias vieta*.

taMOtt, NO.
Užmušta* Keturi* ttadenta*

IŠVAŽIAVO Į URlIVį
- -r ..... r,.,-. t -------

WATERBURV, Conn. — “bar. 
Jninko” skaitytoja Salomėja 
Daukicnė, gyv. 543 Washington 
Am, gegužės 29 d, laivu *fFreiL 
erik VllT* išvažiavo į Lietuvą, 
kur prabus talLs mėnesius, aplan
kydama savo gimtinę. Po to vėl 
grįš į Waterbury, pak savo šei
mynų.

Gegužes 25—27 dienomis 
vaikščioti keturiasdešimta valan
dų atlaidai. Dalyvavo visi apylin
kes kunigai, nors tomis dienomis į- 
vyko "keturdešimtes Minersvillėjc 
ir dirmavone Shenandoah, Pa. Pas 
kun. kleb. V. Matulaiti buvo atsi
lankę svečiai net iš Brooklyn’o 
kun. J. Balkonas ir kun. J. Alck- 
siūnas. Gyvenimo tempas labai pa
mažėjo, kadangi darbų nėra.

Viet.

Birželio 7 d. Šv, Pranciškaus! 
fcnyčioje, 7 vai. rak., įvyks Die- 
Kftno šventei pagerbti MiŠpa 

ŠV* Cecilijos choras, p. R. E, 
lt vadovaujant, dirba sunkiai, 

gražiai pagiedotų mišparus.
Sparai laba gražūs, bet ir la

pt sunkūs išmokti. Sekmadieni, 
dio 7 d. bus tikras bažnytinis 
ertas. Mišparų giedojimas su
ma ne vieno Širdį.

f Piknikai
Birželio 7 d. Maldos Apaštalys- 

draugiją rengia piknikų. Ki- 
aekmadienj bus šv. Kazimiero 

to išvažiavimas. Liepos 4 
N* X Vyčiai ativažiuos j Palan- 

milžiniškų išvažiavimų.
Kaltukas

\ Trejybės sekmadienį 4 vai. 
[vyko Marijos garbei proeė- 
Nora nuo 3 vai. p. p. buvo 
:ua lietus, bet Marijos gerbė- 

daug suąirinko. Seserys Kazi- 
rietto labai rūpestingai priren 
ftokyklos vaikučius. Grįžtant 
Bl į bažnyčių, gražiai skambi* 

ta
tvarkė kun. L. Mendeli*, 

ta A. Dubinakąs pagelbėjo ci
nkuojančiam kleb. kun. J. 
linkui.

IMaldos baigėsi 6 vai. vakare. 
Metus ir smarkiai lijo, bet vi-

UŽINItlTENAMį
K R KAMBARYS

peata Mm parduodame 
pMrtą ir popiet* pigiom negu 
Be to, Bhm platiname namu* 
w* Ir lauko. Grindi* utnaujl-

CMBflMAS A iCMtrtCA 
MBIIm iiy Ml, Worwder, Mm, 

Dtat 4*4319

HARTFORD, Conn.- L, D. S. 
G-tos kuopos iniciatyva, vietos lie
tuvių draugijos, dalyvavo bendra
me susirinkime, kuris įvyko gegu
žės §2 d. šv. Trejybės parapijos 
salėj. Buvo 15 atstovų nuo šių 
draugijų: Liet. Dari). Ligos G kp., 
SLRKA. 38 kp., ALTStaG kp., S. 
L. A. 124 kp„ Lietuvos Vyčių kp., 
šv. Jono Evangel draugijos, šv. 
Juozapo draugijos, Šv. Elzbietos 
drjos (moterų), Liet. Pil. Klubo. 
Taipgi buvo ir pavienių svočių ne
mažas būrelis.

Suiirinkiino atidarymu
Vietos, veikėjas^ LDS. kuopos 

pirm. Jp. Stasys šrupšas atidarė 
susirinkimą, paaiškino draugiją 
atstovams jo tikslą ir pakvietė 
kleb. kun. Ambbtą pasakyti kal
bų. Po kun. J. Amboto kalbėjo 
pp. Mašiotas ir Čekanauskas.

Valdyta išrinkta
Po trumpų kalbų buvo nutarta 

steigti V» V, S-goš skyrių. Susi
rinkimo vedėjas p. S. šrupšas pa
prašo, kad būtų išrinkta paątovi 
valdyta, į kurių išrinkta: pirm.

V. M. Čekanausku, vieė- pirm. 
— 3. šrupšas, iždin. — A. Straz
das, sekretoriais p-lčs Elzb. Povi
laitytė ir Juzė PenkauskaitČ, ko
respondentais —i p. Bernotas, Po
vilaitytė ir Čekanauskas.

Po trumpo pasitarimo, susirin
kimas baigėsi, palikdamas valdy
bai pagaminti planus veikimui ir 
statutų V. V. S-go* Skyriui bei nu
statyti narių mokestį. Nutarta 
kreiptis | visas draugijas su pra
šymu, kad jos iš gavo parengimų 
gauto pelno skirtų tant mažų nuo- 
Bmtį V, V, R-gal. Taipgi nutarta 
parengti kokių nors pramogų, kas 
palikta valdybai

Valdytai poaidta
zV. V. R-go4vietinio skyr. valdy

ta* posėdis įvyko geg. 28 d, p. p, 
Povilaičių hamtioae. Nutarta )<u- 
rengti MvaBarimų Lietuvių drau*

Kaip jau buvo pranešta anka* 
čiau, antradienį, gegužė* 1Ū d.. 
11:30* vai vakare įvyko susidūri
mas tarp automobilio IKtraukTnlo 
šio mieato viename krašte; kitoje 
katastrofoje vežikas Fred. .Browrf 
iš karto buvo užmuštas, gi jo ve
žamas jaunas Jietuvi* Vincas Že
me Haitis, keturias valandas ta ža
do ištvėręs, pasimirė 4 vai gegu
žės 20 d, lyte.

Kadangi velionis buvo gana pla
čiai žinomas BnltimorPje, netik 

, lietuvių, bet’ ir kitataučių tarpe- 
manoma, jog keletą jo gyvenimo 
bruožų gali suįdominti platesnę 
lietuvių visuomenę. Gimęs Balti* 
morčje 1004 metais, rugpiūčio 
mčn. 20 d., ėjo pradinius mokslus 
viešoje mokykloje. 191!) m. įsto
jo į Loybla aukštesnę mokyklą, 
kurioje išbuvo per 4 metus iki 
1923, kunigų Jėzuitų mokomas. 
Baigė su aukštais pažymėjimais, 
laimėdamas net šešis auksinius me
dalius. šių tarpe buvo trys už che
mijų, kuriuos jis laimėjo vėliau 
kolegijoje būdamas. Jis įstojo į 
Loyola kolegiją 1923 motais ir bai
gė 1927 m. Po to keletu metų dir- 
bo'chemijos labrat ori joje, bet pa 
gatiata nutarė ptadėti temų moks 
luk 1S30laHri^ta^JtaĮttaorĄ 
■unA'cmitėtan, teisių fakulteto, fe 
įlar nepaspėjo baigti nei vieno 
kurso, kai žiaurioji mirtis jį išplė
šė iš mūsų tarpo.

Teismo tardytojas, ištyręs visą 
nelaimę, nusprendė, kad mirties 
priežastimi yra vežiko per greitas 
važiavimas, bot lygiai nepakanka
mas ir geležinkelių kryžkelio ap
saugojimas. Nebūta ten nakčia jo
kio sargo, nors gana daug naudo
jamas kelias, ir jokių karčių. Nu
tarta, tačiau, jog mirtis jvyko be 
jokios blogos valios — visai atsi
tiktinai. Kol kas, velionio tėvai 
jokių civilinių bylų neužvedv.

Labai gražią karjerų bifvo užsi
vedęs a. a. Vincas Žemaitaitis, ir 
daugeliui žmonių jojo mirtis buvo 
skaudi naujiena. Jis buvo vietinės 
Lietuvos Vyčių kuopos narys, bet 
buvo lygiai populerus ir čekų, len
kų ir amerikiečių jaunuomenės 
tarpe. Jo mirtį apgailestavo net ir 
pats miesto burmistras Jackson. 
asmeniniame laiške jo tėvams. Kai 
kurių politinių klubų buvo atsiųs
tos gėlės jo laidotuvėms. Aplanke 
jį ir kokie dvylika kunigų, iš ku
rių astuoni asistavo laidotuvėms. 
•Velioni lydėjo šešiolika pilnų au
tomobilių —■ apie puse jaunuome
nės. Kun. Liūdas Mendelis, ištar
damas pamokslėlį po mišių, pa
reiškė, jog laidotuvės buvo sutvar
kytos -‘gbįBaii *negu ‘kunigui ■— 
esą kaip vyskupas velionis buvo 
palaidotas. Visiems gaila tokio 
jauno ir pasižymejuaio žmogaus 
nustoti
* , Belaimi

Gegužės 22 d. tnojuus po pusry
čių ryte staiga pasimirė Kazys SI 
javičius, Jis buvo jau septynerius 
motus stabo ištikta* (snparaližno 
tas) , nebylys, Ši nelaimi" ją m atsi
tiko anglių kasyklose, pritš at
vykstant į Bnltimorę. Velioni* pa
liko šeimų.

Iki šiol mūsų Žmonės dažniau* 
šilti buvo įpratę luikentėjuslems 
fbvo užuojautą išreikšti gėlių pa- 
aukojimu* Šf kart, tačintb nm*s gė
lių irgi bū ta vis Hk dvasiniai bu» 
kietai gausiai buvo aukojami Vie- 
ham velioniui paaukota per 20 mi-

Gegužės 24 d, naujai aurikūru- 
si jtaltimori1* Lietuvių TtaiMosd-ja 
turėjo pirttių mvo koncertų. 81 
draugija aurispk-turi apie /'lietu
vių tautiečių** svetainę. Pirminin
ku išrinktas, kaip beveik visuomet 
tenai esti, advokatas Vincą* Lau
kaiti*, nors pašalinėm žmogui at
rodo, jog tikrajai “spiritus nlo-

da« Pistonh, Jtal pet prakalbrię 
pasakė. Dirigavo panele Lelija 
GėleŽiūtv, Ir chore bei soluose da- 
]ybvveik visi miesto muzikos 
mėgėjai, kurie priejpąrapijos eta 
ro neprisideda, Programa gana il
ga -— susidėjo iš 30 numerių. Nors 
ir patys choristai negalėjo tikėtis 
tobulaiis atlikimo, nes tik per ke
turias savaites tegalėjo ruoštis, 
vist ik reikia pripažinti, jog susi- 
rinkusiems gana gerai patiko. A- 
pic draugijų, kaipo meno |staigąT 
ir apie jos darbų artistines verte- 
nybes bene bus per anksti tarti 
kritiškų žod|, nes aiškaus veido 
dar nesuspėjo sau suskląryti. Čir- 
dėti, kad kitų ru<l^Ųį komp. Nie
kus iš Bostono ketina atvykti ir 
perimti dirigavimo pareigas. '

Piknilous

Moterų Sąjungo* piknikas įvy. 
ko Narijauskienčs parke gegužės 
24 d. Žmonių buvo atsilankę apie 
100.

HARTFORD, Ck—Šri Jono E- 
angclisto draugija birželio 7 d. 

rengia mėtini išvažiayimą-gpgužl 
nę lietuvių draugijų sąryšio par
ko, Glasamliury, Conn. Piknikas 
.prasidės nuo 12 vaL po pietų ir 
tęsis iki vėlumos. Muzikantai bus 
geriausi, kokie tik yra Harlfonle. 
Be muzikos ir šokių, bus ir .įvairių 
marginimų: kumštynes, vaikų pa
jų valgymas, mergihų ir vaikinų 
lenktynės maišuose. ’ Už lietuviš
kus šokius bus dovanos. Rengėjai 
kviečia atsilankyti visus lietuvius. 
Tų diena tenopasilieka namie nė 
vienas. Dalyvauki! Hartfordo ir 
apylinkės lietuvių Jonų pikniko, o 
svečius rengiasi patenkinti visus, 
Visi ir visos tą dienų būkite ant 
Conn. upes kranto.

Tą dienų turėtų būti ir susirin
kimas, bot jis nukeliamas į birže
lio 14 d. toje pat vietojo ir tuo pa
čiu laiku.

Draugi jot Koreipondentas

Kun. Jonas Skalandis gi
mė1 HMM m. spalių 13 <1, So. 
Boston V. Jo tėvai — Viu- 
eentas \Ska1aiidis ir Agota 
Matulaitytė. .

Pradžios mokyklą lanko 

South Boston e. Jam belan
kant pradžios mokyklą, pa
simirė jo tėvelis.

Iš kudikvstės dieim buvo*• ' 
labai pamaldus, ramus ir la
bai tėvus mylįs.

Kun. Pr. Jiiškaiėio ir 
kun. Dr, J. Navicko pasini 
pinimu, kun. Jonas, kaip 
tik laivo baigės pradžios 
mokyklą, buvo nuvežtas į 
.Harffbid’ą pas vienuolius 
Ijnsaletus, pas kuriuos jis iš
buvo l) metus/ Ton jis baigė 
Semmarijai pasirengimo 
kursą.

Matydamas,' kad jo moti
nėlė buvo visai pabkta vie-

ita, Im» jokio apifipinhno, jis 
palieka vienuolynų ir at
vyksta į šv. Jono Seminari
ją, i kurią jį nuvožė kum 
Juskaitis.

Seminariją Įmigę, norma
liai kasmet pėivitlamas iš 
kurso į kursą.

Kun. Jenas Skalandis be- 
, veik visas atostogas praleis- 
, <lnvo So. Bostoife. čia jam 
s teko darbuotis sekmadieiri- 
nėje mokykloje, su jaunimti. 
Ypae Marijos Vaikeliai ir 
Hodalicija turėjo daug pa-

I .v .ramus js jo,
Birželio 5 d, šv\ Kryžiaus 

Katedroje jis įšventinamas 
į kunigus, čia prasideda jo 
gyvenimo knygos naujas la
pas.

Nuoširdžiai sveikindami, 
linkimo gražiausių; pasiseki
mu apaštalavimo darbe.

f K. J?.

LAWRENCK Mus. - Naujo- 
sios Anglijos L. Vyčių apskritis 
stropiai rengiasi savo didžiuliam 
išvažiavimui, įvykaiančiam liepos 
4 d. Papingojo.

Gegužės 31 d., sekmadienį, šv. 
Pranciškaus parapijos svetainėje 
josvdžia' o išvažiavimui rengti 
comlsijfl. Dalyvavo apskrities 
dvasios vadas kun, Pr, Juras, S. 
C’eikauskns, H. VerscekaitĄ Pr. 
KariiTSkaitė, M, Večkačkaitė, V. 
Tamuliunas, J, Zulonas, D» Aver- 
;ta ir j; B, taučkn. Posėdy susi
tarta programos kiausimais.

Išvažiavimas prasidės rytų, bet 
programa nuo 1:30 vai p. p. Pir
miausia bus tascball rungtynės. 3 
vai jvyks koncertas; 4—G vai, šo
kiai; G—7 vai pertrauka, kurios 
metu bus sporto 1‘štukos,’ ’o nuo 
7 vai šokini. įžanga bus 25e. Vž 
šokins nereikės mokėti. Plntosiiū 
programa bus garsinama vėliau,

Palangos parkas gerai žinomas, 
kaip nepaprastai graži viliojanti 
vieta, todėl ne kiek netenka abe
joti, kad liepos 4 d. | Lmrreneo’ą 
iftivųžhios lietuvių iš visos N. An*~ 
glijos didžiausiais būriais. Vyčiai 
ir Lawreneo*o lietuvių parapija su 
kleb. kun. Pr. Juru priešaky pa
siryžę visus maloniausiai priimti

Spc.

MINERSVUE, PA,
Lietuvių miegteliB

Minersvillo, Uennąylvania vals
tijoje, yra nedideli* mainą mies
čiukas, apie trys mylios nuo Po.tt- 
sirita Pa, Lietuvių čia nprigyvem 
1a labai senai DalRiriiniam lai
kais jų tiek daug, kad. lieturiškai 
kalbančių yra žynius miesto gy
ventojų nuošimtis. Kaip papras
tai Amerikos ko|onįį<w, jie cm* 
truojaąi prie bažnyčia*. Nota baž
nyčia dar nepąstaiyta ■tenktnasi 
parapija skiepu, tat todėl ąnt kal
no garbingai stovi trijų aukštų di*

džiuliai mokyklos rūmai, gražūs 
seserų vienuolių namai ir puiki 
klebonija. Mokykloje mokosi arti 
puse tūkstančio lietuvių vaiku-, 
šių, gražiai mokina vienuolės ka- 
zimierietes. Parapiją, berods, su
tvėrė dabartinis St.-Clnir, Pa. kle, 
tanas kun. V. Matulaitis, ištaigas 
išstatė kun. J. Karalius (Shonan- 
doah, Pa.). Dabar klebonauja kun. 
M. F. Daumantas. Miestelyje gy
vena tik geri susipratę lietuviai 
katalikai, kurie didžiuojasi savo 
kolonija, mokykla .veikimu. Są
moningas parūpijonų bendradar
biavimas su darbščiu klebonu ir 
pasišventusioms seselėms, religini 
susipratimų bei tautinį judėjimų 
stiprins ir augins. Tokiuose lietui 
vių centruose yra mūsų viltis ir 
naudai. Darbai čia labai sumažė
jo.

Atlaidai
Šiemet per Koturinsdešiihls Va*, 

landų atlaidus dalyvavo grn&m 
būrys kunigų. Dalyvavo: praL J. 
Miliauskas, J. Kiindrrskms, J. Lin
kevičius, Norbuta, Grigas, Valau- 
ritinąs, BakŪuąs tllyaduig, Pa J, 
Ėtinu\kuk, Dųblnskas, Stonis J. 
Balkfinas (Bi^klpt, N. T.) ir J. 
Alėkstflmm, Bažnyčia buvo gra
žini išpuošta; procesijų seselės.au*

iii w»a a* i a ta ą

CHARReirs
PIANAI—RADI06

WOKOBTKB, MAM,

8VASBU

TRETININKAMS
ifaldon atldąrant ir užda

rant tavnerinim tretininkų 
&mi rinkimus atspausdinta ‘ 
atskirai. Viena kuygelč tik 
Re. Reikalaukite,

<fDAJtBINIKKAS”
|44 B’way, &>. Boston, MM*.

iaM

DAR NEVĖLU!
Užsiprenumeruoti ^SARGYBA” 

1931 metams.
“SARGYBOJE” ra* šiuo* aky- 

riUs* X mokslo, 2. bląivytaa, 3. 
sveikatos, 4. kultūros ir politikos 
(vidaus ir užsienio) apžvalgų, 5 
priešalkblini* judėjimas (Lietuvoj 
jo įr užsionyjel, <5. Įvairenytas, 
7. knygų pasauli*.
, Priedų duodamą metiniam? skai
tytojoms labai įdomų “Laimė*** 
kalendorių ir lotcrijo* bilietų.

“Sargyba** kažtuoj* Lietuje 
G litus, užsienyje 12 litų.

Adresą*; Kaunas, Liaudie* na* 
mM, *^ARGYBOS** adminmtrą-

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMĖN 
EUROPA

. M*WAVa*. * Jai 
per Otrissain# —

4 ^kNo# per jinutett , 
TIK 7 DIESOŠ I IJHTFVA 

Si)MnHs truki# iŠ Brcmortiftum 
Arto kritauklt ritarne*min- trim 

C O L U M B Ū MI.
Trti|»«i mušatiniat to* maltais- 
plaukimui gera! iiriMUik Lhųnl 
tolti iihifafc labais. 1H-.

Wle vidini Hgem<t ar
ija
2 a MITINTOS HT.

BOSTON
♦BBM A H

IŠRENOAVOJM 
KAMBARIAI

‘Darbininko” name 5 arbe 
7 gražus dideli ir šviesit 
kamlmriai. Y ra elektra, ga- ’ 
das, maudynės, skalbynčs, 
duodama Šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Del plates
nių informacijų kreinkitSi
‘Darbininko” Administra-

LIETUVOS BONAI
Mes priimam LIETUVOS 

BONŲ kilpomis ųž pilnus 
pinigus.

Perkam LIETUVOS BO- 
( NŪS ir mokam pagal dienos 

kursą.
Mūsą krautuve atdara ir 

t vakarais iki 9 valandai.
Parduodam laivakortes ir 

siunriam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir Lat
viją.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skryličlių, malkinių ir baltų 
skrybėlių mimušam 10%.

Baltų .Šiaudiniu skrybėlių 
turėsim iŠ Italijos vėlinusios 
mados.

Malonėkit mus mųmmirš- 
H*

AMBRI0AM DRY GOODS 
8T0RK

P. BARTKEVIČIUI Sav., 
m Mo- Mafei Si, Montello, Mius.

Brooklyn. Tamstos ži
nutė labai suvėluota, o be to h* 
apie aprašomų įvykį Darbinin
ko** jau rašytą, todėl jn nepasi- 
naudoaime. Prašomo siųsti nesu- 
veluotaa žinute** Ačiū,

Mariui, Wareester, Mas*. -- 
Tamsta* žinute apie vieno* pašai- 
plnč* dr-jba pasielgimų liaudloa o- 
pero* ktamimu nepaRinaudoalhto. 
Jei dr-ja prisideda prie tantinin- 
kų n nenori ptiaUėti
prie katalikų, tai čia yra ir pačią 
katalikų kaltėj kad nedalyvauja 
dr-jo* Mwirinkimuoi*e. Malonėkite 
tandrądąridaūti ir toliau. Ačiū.

Woreesur.
Tamtta ilga žinute aide Stotinos 
Durno* iškiluH* neptanauitatae, 
ne* "Itarbke” apie tai jau buvo 
rąžyta Malonėkite kovespnnden- 
rijaa rašyti tuojau po įvykių. A* 
čiū ui prielankumų-



o
■p. Ui

VIETINĖS ŽINIOS
p Ant ir a

a Sąjttngietta įvykuateme suriiin- 
Htte birželio 2 < ir rengimo )td* 
ftiaija Lietuvon Dukterų Dr-j<* ir

5 ATSTOVAI
LDS. 1 kp. gavo guterinkime gc- 

gužM 28 d, j LOS. neimą, įvyk- 
teantį bIHelfo 28—46 d. d* Brook- 
Jyn, N, Y. Krinka 5 Mtetovtai: V. 
Tamulirmą, J. Glinfrką, A* Valec
ką, P. Milių ir J. Jaėkėrieią.

SMULKIOJI KMUTAS
šeštadienį po pietų ir vakare 

Tevis Antenas MeMfe H, J. padės 
klebonui kinkyti ižpožin^iu. Kas 
tik noris, lengvai galės prieiti prie 
Sakramentų.

Loyvelh Cambridga, AMnjtoą ir M 
kitur. Net iš Providenea.R. & bu- 
i’O atvažiavusio jauutao.

J išvažiavimą buvo atalankęĮ 
kum K. Urbonavičius, kun. X 
švagšdy*, kun. Pr. Vlrmauiki*, 
kun, J. j, Jakaitis, M, t C, kult. 
Pr. Jufckitk

Dainavo GtmbridĮeMli* ehor*«, 
p. M. Karbauskui, Jr, v|dbt*it. 
jaut it Momood’o ehoriia, p. V. 
Sfaseviėiui tadoVMujaht.

Sekmadieni pirmos ir <uUm 5v. 
mišios bus skaitytos, treėias gie- J 
dos Tėvas Me&lm intencijai 841 
džiausimi širdies V. J. draugijas, i 
Ketvirtos šv. mišios bus tai pir- ’ 
mosimi iškilmingos bei primieljos ’ 
kum SkidimdžiiL Po visų taižių. J 
jo palaiminimas. 1

4:30 va! .po pietų bus Dievo 
Kūno šventės procesija ir kun. i 
Jankaus primicijų palaiminimas.

OdK) įvyksta nepapmtks primi
cijų btmkietas parapijoj salėje, E. i 
Sevcnth St.

nusipirkę* bilietu už iOOz 
jBiis htiitiingits negrai iki 

lidtnčjiiiio dieno* luito pu- 
prastas darbininkas, gaUn<s 
14 dol. į savaitę.

STIMSOK VAŽIUOS 
I1U1OP4

tfaMųĮloit, birželio t 
Amerikon už«ieniij reti 
hekrelorįtis Sf imson šią1 
šunį važiuos i Kuroiw, 

su įvairiu vateį 
politikos Vadovais.

\ MOKOSI DAINUOTI
Peipbig. *— Buv^s Kini

jos hnimralontis Hsuan 
phmg nusprendė mokyt m 
dainavimo ir Moti į operą# 
jjg nusisamdę žynių muži
ku, kurs dabar ir moko.

kita. K Uritmvtari už prakalbą 
U* Korttood’a Hpdąlictfita ui K 

gildytai bdp putam* programo l 

igeguite 17 d, “ita-blnbtko’’ re- 
‘ jtortėriM, ražyctemas apie minėtai 

rą, praleido dalį protramod 
btttent: vrikaliuką “Damą aetaeJ 
rija,? kuria tettidėjn ii ibklų ir b 
Vairių dainelių. Dalyvavo M jau
ną mergaičių: H fe ją būvą 
d| bemhikata Jų mokytoja p-lo 
Y. Adomaityte skambino pianu, 

|Vaidinimą* pavyko. Antra*, tai 
vaidinimas °Žydą Krautuvė,”į t
Vaidino trys panele. Jos vaidino Ir,ctuv,a’ ?5rrtl4 tnrės pragos

CMMtElO m
Prisdcijta

Birtždlo 7 d., 11:30 vai. vietos

V1STUVSS .
Sekmadienį, po gumai, šv, PeL i latai gehtf ir publiką prijuokinu Į dalyvauti gerk kun. K. JcnkftUH 

ro bažnyčioje Jurgis Šlaičiūn«H|lig a&rų. Apie kitus? du vaidini- |Prnnkijw:e, Kun. K. Jankus į 
(Shlaiman) gu panele Elena Sta-Įtnu jau buvo rašyta . raporteriu. birželiu 5, šv. Kryžiaus
naito priėmė šlifibą. Ponas šiai- [Tokią vakarų kaip bnvtism Bosto-^p^bdtaje,Boston e.

Dievo Kino iakilmoa

Po Primicijų bus procesija su

Ktm. K. Jenkns į

žo cKtrv j mm
— kvietimo 

departfunciitas praneštų kad 
vieno mokinio inokynma vie
šose mokyklose kaštuoja 60 
mdu kiekvienu dienu*

ĮVAIRIOS ŽINIOS
U* VAIKO MUŽOVIMA 

112,000.00

aukščiausis 
hąsinns iŠ turtuolio Kari 
Adttms priteikė sninokcti 
$12,0(X).0(> žvejai SatvatoiT 
Ciamatorii, kurio Mimis btt- 
w nušautas turtuolio salo' 
ie’ >

1923 m. birželio 13 d. Čia* 
mat oru sh mvo 15 metų su* 
uum išėjo žuvauti. Kilnus į- 
nuorėjo gerti ir nuėjo į 
Adams’o grįčią. Durys bu
vo uždarytos, lai jis mėgino 
per langą įeiti. Kaip tik jis 
palietė langą, pasigirdo šū
vis ir jaunuolis buvo nušau
tas. Lang<‘ buvo paslėptas

MITAI KALAJIMO UŽ

XW. U, B«cm MM
UMicraDOraMua |

DR. M. V. CASm jMmiummi I
•11 JA- Krtte*wty, s«. JMmh 

O/Im ytrrtMAkf* m

I
Nta» 8 iki Ii ryte Ir nuo 148 tet 1 
t ir nuo 8 Iki 8 vau vakar*. OKb 4

12-to* (Ifoną uAlaryta*. 4
Taip (j i nuimti ir 1

M—fc^ai-nn■—>,!,i,n ,rM'i«MMataĮW

ffitfhutfjtoH.-’'Buvęs vul- 
slybes sekretorius Allx‘bt B. 
Fall, už priėmimų kyšio 
NUMUNKI veitf’s iš žymaus 
biznieriaus, nuteistas viene- 
rienis inetanis kalėjimo.

Būt eisi asus aĮtr I tavo į auk- 
žeiattfdgjį teismų, liet Sis at-

Ltetatii Dantistai *

URS. A. RALVARUKI:
(GALINAUSKAM) . >

414 Erotdtfay, So. Bogtam
T*, h, (tauto* W0 • 

Ori*** rttfitnift mm iii IMI 1U tat • 
ryte, nuo 1:80 Iki 9:30 |h> grf*tlf 
nuo 6 iki U’vMkat*. Atimtą dtaią

pfUte) MUdiaritei

činn«H yra gimę* Lovvell’y, tarną- |fte retenybė. Garbė norivoodk I

dklžiajame karė, dabar ji* dir-įtinm už ją pasišventimą ir gabu-Į 

 

ba “tartarnSje” Brookline Vili-[mus, Nehiažemiė gariiė priklauso 
age, Afajm. P. Elena yra gimusi [jų mokytojai n-ki M, Sukatate-«, . ... L ,

PhiMeTpMjoJe, H., <W«i Ue.lki.iH fl.il., W M.ko v™> 

 

tuvoje, pasktititihte kelia metu* ji Ivaidintoją pavardžių sužinoti, nes į 1 ''a

gyveno 2A6| W. 51h St., So. Bo»-Įminėtame progranie d.lyvnvo a-l Primidjanto laiminimu ' 
ton, Mm. “ Dniib.ntų” buvo]pie 25 merĮt.itfti.so.IaHetf.t. Į įv._ „|jj01ns jr proeėiij:ii ttžsi- 

net try« !»«». ' Taipgi nokiame nuoSinlžiif ps.L,ai^Si ktm. K. jenkiis laimins
B.|<l?kg patarnautojams antomobi. jmone, Kiekvienam suteiks imli- 

Ilsis: gerb. kunigam. K. Urbaimvi
AV. PBTRO IR POVILO DR JOSp’’1’’ ^nrbnUil, p-lėms V. Ado-L 

NARIU DANGMIUI rnaieifltei, Navikaitei, p-niai Janu-1 
šv. Petro ir Povilodr-jos mėne-|^2,,^‘yc'k 1U>\ Kohanskin ir A,Į 

ainis susirinkimas įvyks birželio 7 
d. 1 vai. p. p. parapijos salėj, 492 
E. aSevcnth St., So. Boston’c

Prašau visus narius atminti, 
kad susirinkimas įvyks valanda 
anksčiau, negu paprastai, nes tą 
dieną toj pačioj salėj įvyks vaka-

vidualį savo kunigišką palaimini
mą .

j PfettM

Kneižfai. Taip pat ir mu§ų poniu Bažnyčioj birželio 7 pamaldoms 
tems, kurios pavaisino artistes, Iąfeibaigus, parapijos svetainėj, 
būtent: p. p. Marksienei, Skudu- Ipagerliiniui gorb. primicijanlo, bus 
rienel, Mikulskienei, Staniuliūtei. Įpiitffi^ Pietus rengia šaunios 
Jankicnei. It’ambridge’io gftspadines. Kelinta

Kadangi vaidintojos nepadarė Isavaite jau kumpius kepa, vištas 
____ ___  ... jjMą išlaidų, tai ir gražaus pelno |p<.gtt ir t t vM kviečiami ateiti.

rienė pagerbimui kun. J. Skalnu- P’^0 mum«« ^4 dar kartą ieiš-Į , praerama 
kiame nuoširdų ąčift ir prašome I

Todėl pr:wau narius kuo skait-|al<?tb> niusų nepamiršti su taip Valgant skanius valgius, pasi- 
lingiausiai dalyvauti susirinkime. |«ragiu programų, nes dalyvavo- klausys visi dalyviai gražius pro- 

į Taipgi, ateidamas į susirinkimų, I8“# Minėtame vakare negali atsi- grūmos. Bus dainų, kalbų, eilių. 

I atsiveskite nors vieną naują narį
VYČIŲ TYMAS LAIMSJO Iprirašyti prie »io«i draupjm.. _

PBU» MOMTELUŽČIUS *•P-
Gegužės 31 d. Romuvos Parke. Į • -----

Montello, Mass., įvykusiame LDR. 
»K Anglijos išvažiavime Ro, Bos- 
tiond Vyčių iMjtebąl^įynita l»Wi-Į 

jo prieš iv. Roko parapijos tyriną 
19:1. Tai nelauktas shirprysas.

Išvažiavimas labai nusisekė. Da-.
lyvavo iš įvairi., fcoiouijij - So. amži*us' 18-ksi m€nes"» P",l,,s08 

I namų.

Birželio 10 d., šv. Petro bažny
čioje, prasidės trijų dienų reko
lekcijos bei. triduumąs prieš Sal
džiausios V. J. širdies šveiitę, kur 
bus penktadienį.

R*p.

7:30 
alto-

Penktadieni, birželio 5, 
bažnytinėje svetainėje bus 
ristu susirinkimas. Visi susirinki
te, nes bus laabi svarbių dalyki) 
apsvarstyti. Susirinkimų tvarkys 
klierikas Plevokas. ,

N. M.

TtLSaBteftaMM

A. ū. SALHA-SHALLN A
UBTUViS ADVOKATAI

Baigęs du Unlvendtet* 
CORNELL UNIVERS1TY ta A. B. 
G.WASHINGTONUNIV.taLLB.
“Darbininko’’ Kame

(antro* lubos)
866 BtOBdiny, South

R e ui d o n c t Ja 
805 Harvard 8h, Cambrldge, Mms.

Td.Univerrttyl463-J.
ImsMaaME&GiM&fiBiBsaaEsaM&ssBttEsaBMSaSsas

Priaitkf* Advokatu

JURUS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro Vi

sus legalius dokumentus.

8171 SU (kampu Iroadiray) 
SouthSodan, Mau. 1

Telefonu: Šou Boaton 27^2
- ------ Namų; Talbot 2474

I muzikos. Visi bus pilnai patciikiu- 
Rengimo Komisija u i. Ng vienas toje dienoje nepasi

likite namie. Dalyvaukite primi
cijose ir visoje/programoje.

. Gegužiaiprocesija• I 118 MtMXW ui CUKLEY Ibirfclio 1 d. savo posėdy paskyrė ntokvk.
į A100>000 miesto gatvėms taisyti. Į 3A.J Hnajdjmt ttokj - 

4n1tete*nvri« teisman už mav-1 ‘ *e«*rys IaM gražiai gurcngv
or’o James J. Cnrley iKeMimt nu-  ....... —»*’ ^Įproeesife pngetbinnii P»nri&Švf.

teisė Philip J. Herlihy, 24 metą Į j

džiaugti.

TAISYS GATVES
Cambridge’iaus miesto taryba

IŠTIKIMA SAVU VYRUI, NORS 
IR ŽMOGŽUDŽIUI

Miįicul(ft N. 5*. — Birže
lio 2 d. suareštuotas Philip 
1C Knapp. Tai žymios šei
mos narys, baigęs Gurneli u 
niversitotą. Jis kaltinamas 
dėl žmogžudysteš, Įvykdytcis 
11)25 m. Jis nužudo šoferį 
ir gerai paslėpė, bet misi- 
kaitimo piislaplis dabar iš
aiškinta.

1927 m. jis vedė žmoną, 
kuri visai nežinojo, kad jo
sios vyras ra žmogžudys. Ir 
dabar, kai suareštuotasis vy
ras, jai pasakė, kad jo visas 
gyvenimas buvo vien tik me
las, ji nepyksta ir .sako, kad 
jos vyras buvo geras ir išti
kimas.

ATVYKO AMERIKOS
ATSTOVAS ANGLIJAI

- Gegužes 27VViem York.
d. iš Londono atvyko Ame- 
ri kos luiibasadorins^Ąhglijai 
generolas Charles G. Dawes. 
“SAUtlEJl” AdijftAt TURI

BŪTI JAUNI

Wafihington, birželio 4. — 
Šiuo metu yra apie l(MMM) 
motorą ir vyru, aorineią 
gauti probibirijos agentų 
vietas, 1x4. darbą gaus tik 
kokie IMM). Prohibivijoš sky
riaus viišitdnktii pareiškė, 
kad agentais priims tik jau- 
ntiulius fl—35 metą am
žiaus.

...----------------------------------------
11"~TZunivcrsity (MM

DR. SUSAN aODIENB 
(CURRY)

Lietuvė DantiatS 
Valandos: 9—G ir 7—0 - 

678 MAR8ACHUSETT3 AVM 
(Central Skvčre) ' 

CAMBRIDGE, MAM.

LITHUANIAN

i 3 s

PI n

d a

! 000 ATSIV11T1LIŲ

Kardinolas \VilIiam O’Connell 
gegužės 31 d. suteikė Sutvirtini* 
ino Sakramentą 600 moterų, perė
jusių j katalikų tikybą.

SS • 
«>

GERIAUSIA KIRPYKLA
I Petras tvėdas ir Jubšas Kasiu- 

a Ikoiiis (Peter and Joe) perkėlė ga- 

•mJvo kirpyklą—skutyklą į naują 
IĮ vietą—322 W. Broadaray, So. Bos-

PERKltAUSTOME l ABTIMAS 
m tolimas vietas

Ui kiekvienų daiktų gnrantuojfitn
8M WBMT BK0ADWAY

So. &wton, Miu.
Telefonas: So. Boston 4618-W.
Gyvenimo: So. Boston 2995-M.

|Į Šiemet buvo gražiausia. Procesi- 
Įjoje matėsi daug mergaičių ir ber
niukų. Viena buvo papuošta kai- 

I po May Queen. Kitos angelais, pa- 
|nomis ir tt. buvo pasipuošusios. 
|Po procesijos Panelės Švė. stovyla 
I buvo gyvų gėlių vainiku apvaini- 
Įkuota ir padarytas Panelei £vr. 
pa iaukojimo aktas.

Mokyklos užbaiga

I šiemet pirmą kartą šios parapi- 
Ijos lietuviai turės garbės išvysti
I mokyklos užbaigimo programų.
Puiki programa su perstatymu

II veikalo “Sąžinė” įvyks birželio 
117, 7:3Q vai. vakare, palūpi jos sve- 
Itainėj.
Į Tame vakare bus daug įvairių 

Įlpaiuarginiinų. Bus pranašas, kurs 
Į pranašaus kiekvieno baigusio pa- 
Irapijlnę mokyklų ateitį.
Į Birželio 18 vakare bažnyčioje 
j gražios iškilmės. Jo Eminencijos

ton.
Kirpyklos abu savininkai pra

neša savų maloniems seniems ir IftlirMnilfA 18 811 
naujiems kostumeriams, kad nau- ISlltnUnVvJAMI 
joje vietoje veikia ir naujos tai- tall(11 0 k„„U1 ;ll.lali „,ril

Inos—nuo šiol skutama ir kerpama Irieji vDus patogumus: 41 Wood Avo.. Ihar<,in(’10 pasiuntinys gerti, kun. 

 

Į pigiau; negu anksčiau, l iiattapun, Mass, |)L Qutnlah sakys pamokslą Stu

dentams Išdalys diplomus.
K.

MUZIKOS MOKfKU
SMUIA A-PIAMAK

Lekdjor (tųodrtifar i&irallal fcal> 
toaitetai taip ir taikWMta«a aviiii 
progritnto itttalkoe KotttrfatOrljt.

UamotaM glMtlnamoi Uetarią

7» OotanbUJUU DMdiMtar
Ttl. ColuMbb 0174

T^».1WĮ BvMmrtfMN ||
ADVOKATU J

P. IR K. KUJNMISKU I 
KAMPAS BROAD1VAY IR M «T. I 

sa bostcm, sus*.
(Aptlekoriiu* IldlrMko narna) I

Mtate: rn* S tetet I 
_ PBAMA* X KALINAUSKAS I 
ŽaiilMt OotoaNaRt. *- »oaeaa I 

TAMliMalM

W»g|- 

NKMPMINKMS! 1 
, Malintoji! namu* U lauko Ir vi- | 

Į į dali*, popternoju kamburltt*, Ubui- [ Į 
tlau lubas Ir atnaujinu grtatia. 1

j IterlM ttltate tertUrtefteS teW
1 f^ta* <44a,Až a.4ijfc ^ai-Yteifc*M?1-4> -I i | Kiti* 1/MMUlOI 
I j lieitak krttetitte įtari Į

U. M JANIŪNAI r 
' Į 84 tMoteitei iii UataMlrb KteH I 

;;; T*L ' i

80 8Ut» Strt«t, Roott 88 
"MM- MŽ*

T*LTi!HtMT8

Abi * i i r ■iia-....«wi n iii rin.iinii.iri.iMiii

dorcknstib olotming

Vlterita drataih** raita lt 
partalten. patarta patai ritaky-

VAiiUUti
1M4 iMlRCUMBtlill AW

ADTOMORILip 
PENTORIUS

Jeign norite, kad jftsų autotnobl- 
llue Ilgai ir gndfnl blizgėtų, (tau
kiu* man nupentytl. Taipgi išlydi* 
un body’s Ir sparnų suIankaty intiB. 
Kalnft prieinama.

A. KAIP AR
66 VICTORIA STREET

W. SOMERV1LLE, MASS.
TEL.SOMEa.«52<KJ 

(P.-B2IB

"ILK 0«ll"l
Tii ptMfc Metei ir iv*

K. SIDLAUSKAS
NAUJAS BIZNIERIUS 

918 KAST BR0ADWAY 
South Statau, Mum.

Tel.aB. 1392
Jo krautuvėje galima gauti 
“ice-ererm/* touiko ir kitę- 
kių valgomų daiktų. Ateikite 
ir persitikrinkite.

.—.o.—* ■ » - *!*».»

ii iagž • melava. i$ąli 
hž Ja virt* Datec ii

M**--»W— Tiįrtt-iii W. NmUHm| IMUIVNBi TIKIM Jte
i

•«•«**»* 1491 
iatcbudir' wnm

AM.CMMNY 
tertA *nW<

KRMANENT WAVE
|‘ nrikaimitiamiH 

į M MVft NA $0.90, 
I 

L bTMTKl1

HHO1&K 
c. (\v«tu:it- 

BAKriENE 
, rropi 

t Foh L Ir (Uh St. 
* B. Hbrtbh. Mm*. 

■/ 1>L 8. B, 2100.
*3

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 
k dalei pagydymo riaukta 

kraujo, nervų Ir diroe* 
H M ilgų. Karia k*«Sta*i 

nuo reutnatiamo, «kawbfc» 
litį, vpttų, Minimą auta 
ilalp kokią kUtto Ilgą, trik 
ritumėt kreipti* ttugaMa* 
Atminkit, fnsitelrariMMMW

Or.6iHji3W®Ę 
rataadta: Antradtaiftik ketrirtaJ 
diedai* Ir Mtedtailala 10—11»» 
te, l-e, 7-8 vakare; tekate* 
btalf 10—12 UktaL "■ > , J

SU8IŽELD* MUSSOLINI

Roma. — Gegužes 23 d. 
Jtytii bejodinedamas Italijos 

* pmnjmts^Bemto
nukrito nuo arklio ir susi
žeidė veidą.

i

“Berliner Tageblatt ” ( Nr. 
LSI) bendradarbis paduoda 
šitokias restorano kainas 
Maskvoj:
(rublis kaštuoja keičiajit oficialiai 

50 centų)

Ikrus porcija 5,— rubl.
Silkė . „ . ............1,75 rubl.
Silkes su sviestu,... - - 2,75 rubl. 
Saločių porcija . 3,—rubl.
Kumpio porcija- 3,— rubl. 
Buljono puodukas .1,25 rubl. 
Barščių porcija 
Beafstuak 
Šnicelis............... -
Avienos kotletai 
Kurapka________
Omletas su darž. 
Arbata 
Stikline pieno 
Sviesto pore. 
Sūrio pore. 
Duonos pore.

Imant rublį oficialiu (prieš
kariniu) kursu (o toks kur
sas Sov. Rusijoj visur be iš
imčių taikomas ir kitokiu 
keisti uždrausta) nieko sau 
kainos!

2,50 rubl. 
5,— rubl.

.. 3,25 rubl.
2,50 rubl. 

_3,— rubl.
. 2, — iki2.50 

1,— rubl. 
0,40 rubl. 
0,10 rubl.

. 0,50rubl. 
0,50 rubl.

iLUZECKAS&SJRVILAS
I FOTOanĄFAl
I Traukiame paveikslus grupių
1 ir pavienių.
t Senus paveikslus atnaujiname.
| Be to, turime panlnvlmui visokių
į rėmų.
j 875 Cambridge Street
f CAMBRIDG1, MA88
l Tel. Ūnlv. 9438

i.......................................ii 111111. i*V.
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Lietam Dantiste* j

A. L KAPOČIUS
251 W. Bro«dway, 80. laMM
Ofiso vulando:, nuo O iki 12, Mari 
1::MK—O Ir nuo 0 ::»*—!» YMJtitfrJ 
Sonatomis "'nuo 9—12 vai. tUoną.
Sukatomis nuo {> iki (5 vai vatam*. < 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. titaną 

(jNtgttl sutarti) i

| rilOTOGltAPilAS

Į 6. C, STORAS
ė ntidur© natijų studiją •
I norwood Photo studio i

« 681 Waghington 8t.
Santara Bldg., Room 5-6 

Norwood, Masą.
Tel.—0242

Darnu visokios rOSIes istvcikslus 
nebrangiai

| ANTRA STUDIJA
f 153 Brwdway, So. Burtom Miikj. i
I Tct. S. Bos. 2920-iV.

i

T*J. A B. 38M4L 
MMTUVtt

OPTOMETRISTAS
ifctmtatotateta 
priskirta akintai 
kreivu akla ntHM 
ginu Ir amMIJotah

ko*e (akluee) akyte augrą»Mi teta 
*ą tinkamu laiku.

J. L. PAAAKARNI8, O. D.
<47 Brokdvray, Sctttii i

LAIMIMO m000

Nėw York, birželio 3. — 
Airijos loterijoje ainetikie- 
tis negras ♦Tosoph Kennedy 
laimėjo $145,(KM). Jis turėjo

Office Telcphmi* ttr.tversMy 1057 
' I!ch. Tet. UniVetsIty li^T

ADAM OWIRKA«. SON
UnderUkar A Nmbahntr •

LIETUVIS dllAlUmtt’S 1» 
BAIiSAMUOTOJAS

Pagralms atlieku Remi ir pigiai. 
Kaina viemala visur. ruiMlkau am 
toniobIliUK. Virta nltlaht iUennį tfe 
naktį. rihnk4ėl«ins netNikoma eks
tra ntokcrt'tol.

v 883 CMmbrifr* ŽtreM 
KAST OAĮcgjgGM MA8S.

i>mw.mi.wmiwi uiti nWHliiįM|

DU. J. LANDŽIUS
(ŽtyibMtr)

METt’ViS omws i* 1 
uniKUiuiAS

Vidurių Ligoms Utlrtl VaHaMj 
N-Uuy. ritm-vmietUii* SUm 

do Plauflų Ir (klos Lfgkk
Ofiso vai.: 2 4 p.; T-S vai." 
Tel. S. B. 2712
m M Bw*dw*y» M

ĮVJUMV DBASDtlV 
nuunurva ■

WS CL0THIN6
4M W. BROADVAY

(hni»r F lė Irtrchcsivr BIa)
' South Bostou. M*** -

t’Balkmuu Inhlitrt ¥>•
rinkim dralHiihi'ū UraltaislaH v*,- 
tarinm rkrihMta. Pioi tnua viski 
pU’iuu pirksiu.

2190-4, FWM«;W JO.
^įgaaiįg^gf (S «W»HmHlH»wllH:wWw<*«il»WW>IW>.rtHHhri>l>ilWmnWti

I ........... iniliMMiiiiniiii.iirrtiii i • m-nir.iMi!—**’

j»ATAlMArtMAlDUM4.
IMMWl

D. A. ZALETSAAS
GRABUŽIUS »

iaisamuotojas
Ž7t k Ui Ombridfa Steaat 

CbnibtMgA Mm*. ? 
Vnitmuv SMt-W.

MhiiiiMiiiiiwiiw***iiwiM<bi|wifc>i|*«wė«rt*««wWMį 
jT>L Pwttrmi / •' J 

■K 4MB*MJkh*lA A* tat*JOHN KPSH1S, M.B
*• tKspsrs)

Lfetavfe Gytfytejta j 
OAm Vatatem: t-4 Ir *-*< 

MML Mate, AVA, arti m 
MfeM 7

« h
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DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
> VISI Į HDTEL NEW 

YORKER
A| gekmadienį ten sueis patrio* 
| lietuviai pagerbti savo tėvy* 

vysk, Petrą Bučį, JL X <’> 
įKyvauą daug dvasiški jos ir iiaip 
taBgentijf*. Bet ši vakarienė y* 
Į vfeą lietuvių. Viri dalyvauki* 
įb Vysk. Būrys y ta pasaulinė 
fftr*. Mums garbe .tokį asmenį 
ĮBntL Vakarienės pradžia 7 vai, 
ikare. Motelis randasi ties AŠ* 
|»ta Avė ir Trisdešimt ketvirti 
tadk kampo. Privažiuoti galima 
r M. P, subway į 32 gatvę arba 
k. L subway į Pennsylvanta sto- 
E -Vakarienės kuiną 3 dol. asme-

— SiiMiakonai J. Linkevičius ir 
J. Kartavičius geguŽM 31 d. lan
kiai bažnyčioje ir pas kleboną..

Gegužės 30 d. 11 vab ryte su-j 
rituokė Juozm Stankevičiui ui 
Julijona Matulyte.

— Cho nu sparčiai ruošiasi prie 
pikniko.

Thomaa Kazys Bužfriskas bu* 
vo apkrikštytu gegužės 24 d,, mi
rė gegužės 25 d. ir palaidotas ge* 
gūžės 26 d, Tėvai Kazys ir Mari* 
jurta Bužinakai liūdi netekę nm- 
juti užgimusio kūdikėlio.

— Gegužės 30 d. buvo apkrikš
tyta DoJorcs Marija — duktė Jur
gio ir Marijos Račiūną; krikšta
tėviai buvo Kazys Matukynns ir 
Elena Kltakytė,

— Gegužės 31 d. buvo apkrikš* 
lyti Elena Kazimiera—duktė VIa* 
do ir Uršulės Petrulių, krikštai#*

Koncerto vktg yra East. S»lde 
lligh Bęhool auditorijoj. Kviečiu 
visus paremti tą dieną inū*ų muzi
kus vargonininkių ir parodyti 
jiems gerą širdį, atsilankant į jų 
minimą jubniejtaį koncertą,

Arimo ftaaghno Komiaijot
Bary* A, 8.

M JAU FASRUOŠEI?

M. JONAS JUSTINAS
KINTA

NEWARK, N. J, — Birželio 7 
d„ sekmadienį sumos metu bus pa
šventintas misijų kryžius, šventi
nimo apeigas atliks Tėvas Alton* 
sns.

Kryžius yra labai gražus, gana 
didelis, papuoštas įspūdingu pa
veikslu. Tokį kryžių sunku knr 
nors rasti. Didi padėka klcb. kun.

vtd buvo Simonas Ksrnžiritm ir Tg Kelmeliui Fr aukotojams. 
Jozefą Bagdonienė; Ueana Kata* 
Tina — duktė Jono ir Joanos Ba- 
liTHfų, krikštatėviai buvo Jonas 
Klasčius ir Ona Višinskaitė.

— Balaižini iškėlė pas tėvus p. 
Mažačuk dukters krikštynas. Da
lyvavo daug svečių iš apylinkės ir 
toliau (Skiečiai iš Pittston, Pa. ir 
k). Buvo šokiai.

— Birželio 14 d. susituoks -Fo
nas IHozas (iŠ Stakliškių, Alytaus 
apsk.) su Fruze Rupeikaite (iš 
Šaukėnų, Šiaulių apsk.). Birželio 
21 d. susituoks Steponas Rybacki 
siizRozalia Ražauskaito (abu vie
tiniai).

Didelis piknikas
Birželio 14 d. Klasčiaus salėje 

Maspeth’e suvažiuos visa Karalie
nės Angelų parapija. Didyj.is ir 
mažysis choras sudainuos dainų. 
Astuonių asmenų orkestras grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. į šį pikniką važiuos todėl ne 
tik parapijonai bet viso Brookly
no lietuviai. Tą dieną niekur ne
bus smagiau kaip Klasčiaus salėje. 
Bus dar vienas stalas pilnas fan
tų, kgrių galima bus už dešimtu
ką laimėti. Pelnas vmmib skiriamas 
parapijai. Visi tą dieną j Mas- 
pethą! Visi į Karalienės Angelų 
pnr. pikniką!

M<Draugas“ rašo:
Ffiiomis dienomis ir lietuviai ka- 
nticai aūsilankė keletą naujų kū
mų, kurių tarpe yra ir kun. Jo
ni Justinas Kinta.
[jKgū. J. Kinta gimė šv. Juozapo 
taftpijoje, Walorbury, (’onn. To
pt parapijos mokykloje jisai bai- 
H pradinius mokslus, Aukštesnių- 
h mokslų jisai siekė La Salctto 
plegijojo, Hartford, (’onn. Dva- 
BdtaS mokslus baigė Seton Hali 
Mlinarijajp, Neivark, N, J. J ku- 
Kgua bus įšvęstas Jo Ekseclenci- 
Et Vyskupo T. Wal.sh, D. D. §v. 
pgricijaus katedroje, Neuurk, N. 
i Kinta priklauso Neirarko vys- 
npijti, ir, kaip teko girdėti, bus 
■dtirtas vikaru pas kun. J. Simo- 
Etj, Elizabcth, N. J.
■Baro primicijas kun. J. Kinta 
B ą ŠV. Juozapo par. bažnyčioje, 
Emsdienyje,. savo gimtinėje, 
nerirafy, Conn. Cit gyvena jo 
■H Ir daugelis giminių, čia jam 
Ko mokintis garsioje šv. Jnoza- 
K|Min mokykloje; kuomet joj lie- 
Krių kalbos mokė kun, J. Bak- 
K Šiandie gali pasidžiaugti anų 
Brų progomis; kurių čta Ameri- 
■k maža kas turi. Tokių mokyk- 
K kaip Watorbury, kurtą pni- 
Enatal įruošė dabartinis kleho- d. baigėsi 40 valandą atlaidai iš- 
K ktin. J. Valantiejus, sunku ras- kilmingais mišparais ir procesija. 
^lr avetimtaučių tarpe. I Atlaiduose dalyvavo kunigai Ig.
KKun. J. Kinta yra ramaus ir KAim^Kc ir Pnniinnta P 
Ktionaus būdo, kas duos jam ge- 
fc progos daug pasidarbuoti sa- 
Uą tarpo.
■Dieve, padek naujam darbiniu- 
bi

J. N.

BROOKLYN, N. Y.
r Ii Karalienės Angelų
L parapijos

Visi būkime bažnyčioje birželio 
7 d. 10:30 vai. rytą, kad matytu
me didžias iškilmes.

NEWARK,H.J.

NW Y0W> X. Y* - * Tat 
ruoškis. Ko laukit Žiūrėta juk 
laiko jau liko ntstaug- vos tik vie- 
W-k»tu savaitė, <» Lietuvių Durna 
jau arti. Tad brangus brolau ir 
sesuo, ar jau esi pasirengęs Lie
tuvių Dienos Šventei, kuri Ims tre
čioji iir eilės Rytinėm* Jiingt. Ame
rikos Vahtij<»s<v KUšrians parke, 
Maspotb. L. L, N. Y J Jeigu ne, 
tai rutiŠkK ne?i birželio meti, 21 
d. (sekmadienis) „jau netoli, Jei 
šiose LHuvhj Dienos iškilmėse 
nedalyvausi, gidlėsks, nes gal ki
tos Lietuvių Dienos taip gražiomis 
iškilmėmis ir puikiais parengimais 
nebesulauksi, Tad naudokis pro
ga. Visi, kas tik troli. Liržclm 21 
dieną | Khrsčiūus^'^tab.kur pa
matysit tą, ko iki ši‘»l nematėt, 
Čia užgirsit kalbant mūri garsins 
kalbėtojus, kųfie pusidiyn lipo* Lie
tuvių Dienos reikšmę gražias kal
bas. Dainuos visų aplinkinių lie
tuvių parapijų chorai Bus bėgi
mo lenktynės nuo “Vytauto“ 
spaustuves ligi Klasviaiis parko. 
Trims gemjmlemą lenktynių lai
mėtojams bus duodamos dovanos.

Bus ir kitokių įvairių įvairiau
sių žaidimų bei pramogų, kurio
mis visi būsit: pilnai patenkinti. 
Laimėtojai arba geriausiai tose 
pramogose pasižymėję gaus dova
nas. ‘

Be to, dar bus visokie šokiai, 
kuriuos gros didėlis smuikų, Vamz
džių arba trimitų ir būgnų orkes
tras. Kas netingėsi!, galėsit sma
giai pasišokti ir < linksmai laiką 
praleisti.

Prašau vietos ir laiko nepamiršti.
Sudiev I
Pasimatysim Klasfiaus parke. .

Kvieslys

VARBONININiy SEIMAS
— įkalbėjimas. J?o skaniu piet

NEWARK, N. J. — Gegužes 2GU-*------ m-------------- ....

Kelmelis, K. Paulionis, P. Lckežis, 
P. Karalius, I. Karkauskns, J. Re
meika, P. Garmus, N. Pakalnis, J. 
Vaicekauskas, P.. Vanagas,

Sumos metu giedojo apylinkes 
vargonininkai. Klebonas jiems iš
kėlė pietus, kuriuose dalyvavo ir 
kun. P. Lekešis ,

Vargonininkų 
šaukti Nevvarke; 
molis pasižadėjo 
visaip padėti.

Vargonininkų jubiliejinis (20 
metų) .seinąs įvyks rugpjūčio 2 ir 
3 d. Numatoma sudaryti tūkstan
tinį chorą, kuris išpildys didžiulį 
koncertą.

Numatoma surengti ir bažny
čioje bažnytinį koncertą, kuris tu
rėtų įvykti rugpiūčio 2 d. 4 vai. 
Vakare koncertas salėje ir po to 
— šokiai.

Vargonininkams, atvykusioms į 
seimą, bus parūpintos nakvynes. 
Būtų smagu, jei vargonininkų su- 
važiuotų bent 100.

seimą nutarta 
klob. kun. Kol* 
užleisti salę ir

t— Vaikučių pirmoji komunija 
ĮjHk) 7 d. per 0 vai. mišias.

Mokyklos užbaigimo vakarė* 
F birželio G d. tuoj jm pamaldų 
mre parapijos salėje. Blokyk- 
Bntaoroa metu pertraukiama. 
►* Per visą Dievo Kūno oktavą 
Baram 7 ;30 vai. bus iškilmingi 
■Mirai, šį sėkamdienį iškilmin- 
■auu su procesija; oktava užsi
imta birželio tl d. su procesija 
fciiparų.
B* Birželio menesyje kas ponk* 
Bniį bus Saldž. Širdies pnmal- 
■ 7:30 vai. vakare.
■> Pradedant su birželio 14 d. 
barai Tiekmadieniais vasaros 
Et nebtts laikomi.
E Mot Hąj. 24 kp. laike itayol
■Nrinį ausirinkimą birželio ld.|įniekas nieko nerengtų, nes tą <tie-

Dukterų, susirinkimąs bi 
Eirlello 4 d.. Ražančinus, Trė< 
Kddų ir Apašt Maldo* draugi- 
Ktehrinkimo šį menesį nebus. 
E Birželio 12 d. fiy. ftiĮtiieaŽvėn* 
E Apaštalystes Maldini dr. do- 
Km In corporc! mišiose 8:30 vai.

Kevrarkirita

SVARBUS PRANEŠIMAS
NWARK, N. J. — šiuo prane- 

žu mūsų kolonijos ir apylinkės 
Ldraugijdms, kad rugpiūčio 2 dieną

"7 ................ .. -I— -1-

t buįįpą jvyksĮa Liet. Vargonininkų R. 
Trc- K Amerikoj S-gos 20 metų gyva

vimo jubiliejinis seimas. Tą dieną 
htis iškilmingas koncertas, kur 
ųtliks apylinkės chorų jungtinis 
choras iš kelių šimtų dainininkų, 
bus ir svečių sąlistų iŠ tolimų ko
lonijų,. *

Užbaigimu 40 valandų 
atlaidų

Gegužės 2G d., 10 vai. ryto lietu
vių šv. Trejybes par. bažnyčioj/ 
kurioj klebonauja kun. I. Kelme
lis, užbaigimas atlaidų gražiai pa
vyko. Klebonas prašė vargon. A. 
Stanšausko; kad tai dienai su- 
kvaestĄj apylinkes vargonininkus 
pagiedoti per sumą. Atsilankė 
vargon. J. Bnuidza, Pr. Tlodrlis, 
V. Sereika, vietos varg. A. Stan- 
šauskas, E. šlapelis, A. Visminas 
ir komp. J. Žilevičius. Sumą lai
kė kun. P. Lekešius. Per sumą 
varg. balsais giedojo šv. mišias. 
Žmonių artipilnė bažnyčia buvo 
prisirinkus. Kadangi čia esama 
gorų vargonų, tai p. Žilevičiui bu
vo proga juos “pnrikdyti.“ Iš 
tikrųjų, p. Žilevičius puikiai im
provizuoja vargimaM. Murnu gar
bė turėt savo tarpe tokį muzikos 
žinovą.

Po visų ceremonijų vaišingas 
klebonas pakviečia visus vargoni
ninkus pietų. Su klebonu atšilau- 

(ko ir kun. Lekcšius ir ilgą laiką 
'/‘pypkes“ rūkydami, tęsėsi pari

tų, lai
kytas posėdis bėgamais vargoni
ninkų klausimais. Klebonas įga
lioja p. Stanšauską vaišinti sve
čius. Pastarasis labai rūpestingai 
eina savo pareigas. Svarbiausiu 
klausimu buvo. vargonininkų sei
mo nuskyrimo vieta. Pirmiau bu
vo manyta seimą saukti Brooklv- 
no, bet jeadangi šiais motais įvyks
ta čia Darbininkų Sąjungos sei
mas ir A. L. Vyčįų seimas, tai nu
tarta, kad šiais metais A. L. R. K. 
Vargonininku seimas įvyktų Neb
ark, N. J., rugpiūčio 2 ir 3 d. Ka
dangi šiais metais yra 20 motų ju- 
Mliojus, tan tąja proga norima 
kiek ir seimą paįvairinti. Pirma 
dieną pradėt (vakaro) programą 
bažnytiniu koncertu, po tam, sve
tainėj koncertą ir šokins, kad 
duot progos jaunimui’— choris
tams pasilinksmint, kurio, be abe
jo, daug kuom prisidės prie pro- 
grnmo išpildymo. Klebonas su 
džiaugsmu priėmę tokį sumanymą 
ir-pažadėjo užleisti vietą be jokio 
atlyginimo ir pats pažadėjo daug 
kuom prisidėt parengimui seimo.

P. A* Štanšauskui pavest* vis 
ką paruošti, tai yra administraty- 
vinį seimui parengimo darbą.

Turint tokią sknitlingą Ncw- 
arko lietuvių koloniją ir tokius 
darbščius Žmones kaip klob. Kol- Į Kirvelionė, Digrionė). Į kuopą įsi- 
molis ir p. A. SiauLniskas, tad nė* ’ 
ra abejonės, kai! arimui vieta bus 
tinkamai paruošta, nes į jį šuva- 
Žiuoa daug seimo nariu. Smulkes
nės žinios apie seimą tilps vėliau 
laikraščiuose. »

* Gerbiamam klcb. Kelmeliui ir 
p. StanŠAUskni už jų didėlį vaišin-

i gumą dalyvavusių vardu tariu 
i širdingai *$&* tat antm &ew 
, Jersey gražus pavyzdys kitiems.

t J. Mrundtak '
Varg. Sąjungos Pirm.

BROOdYN, N. Y,
Brooklyno “faBaterf“ “pageri# 

Lietuvos valdžią

Brooklync yra “Operetes cho
ras,” kuris oficialiai skelbiasi ro
mius Lietuvos dabartinę valdžią. 
Dauguma to choro narių dar sa
ko, kad nors jis ir turi “ Opere
tes“ choro vaisią, bet tikrenybėje 
yra tai Amerikos lietuvių fašistų 
organo choras. Taigi nieko nėra 
stebėtina, kad tasai choras tam 
laikraščiui ir yra atsidavęs.

Gegužės 14 d. minimas choras 
vaidino p. BukŠnaicio parašytą 
veikalą “Agurkai“ Tie “agur
kai” tai ištiktųjų buvo rūgyti 
Juose “fašistai“ nupiešė dabarti
nės valdžios palaikytojus liiau- 
riausiais žmonėmis išnaudotojais. 
Jų policijos viršininkų vaidintojai 
labai uoliai parodė, kaip jie moka 
apiplėšti lietuvius amerikiečius. 
Stebėtina. “Vienybė“ su pasige
rėjimu rašo- apie ta veikalą, bet 
jeigu tą veikalą -parodytum Lietu
voje, tai tuojaus būtum teisiamas 
karo teismo, kaipo iiklftvikas, Bra
vo “fašistai!“ Gal Dievulis ir 
jums duos progos praregėti šių 
dienų Lietuvos valdžios darbelius 
ir katalikų 'persekiojimą.

— Jo Eks, B, K Balutis gogu* 
Žčs 23 -ii laivu ^Itaris’* išpjauk# 
Lietuvon 3 mėnesių gtostogonis,

“Garso’1 robiktorius Matas 
Zųjus lankėsi apylinkėje; vizitavo 
vietos ^daigas ir veikėjus. Kar# 
Ztijiem“ su sūnum išplaukė Lietu
von K L, lt K< A. ekskursija 
gnžčs 22 d,

-- Tėvas Brigmaiiits Mnspothta 
laiko rckoh kcijasdr novelių prie 
Galdžiausios £»rdta& »fm.su Tėvu 
Paukščiu dalyvaus vask, P, Būvio 
vakarienėje,

— Ponai Skiečiai iš Piitston, Pa, 
svcriuojnsi pas p. Mažačuk,

—- P-nia Ona Balkūn|env išvyko 
atostogų į Luzerno, Pa,

— Brooklyno klierikai bus pa
leisti ntostojrų birželio 19 d.

—. Piknikų pilna. Atlotų klubas 
turėjo pikniką gegužės 23 <1, vie- 
njhhitakrt gegužes 39 d., Kusi vie
nijimas birž, 7 d„ Karalienės An
gelų par. birŽ 14 d Klasčiaus sa
lėje ir Lietuviu Diena birž. 21 d. 
taipgi Kkisč-inus salėje,

— Ekskursijų Lietuvon išpląu- 
kią kas savaite. Daug uusišlnui- 
džia dėl agentų sauvaliavimo. Ne
patenkinti vienyliitimkai ir B. L. 
R. K. A. Mūsų agentai menki biz
nieriai.

— Prie Rytinių Valstijų Kuni
gų Vienybes provincijos prisideda 
kun. Dnbtnskas (Bnlthnoro, Mtl.) 
ir kun. M. F. Daumantas (Minors- 
villo, Pa.) Provincijos sekantis 
susirinkimas Ansonijoj, Conn. bir
želio f) d.

— Federacijos apskritis turėjo
savo mėnesini susirinkimą Kara-’.npvaikŠKtiojimasDicvoKūnošvon- 
lienčs Angelų parapijos salėje sek- tęs. Tuojau po sumos gims proce- 
inadicnyje.

— Adv. Briedis po operacijos 
sveiksta.

— Kun, A. Milukas gegužes 25
* d. buvo apdovanotas Vytauto 6r-

1 deno, trečiojo laipsnio, ordenu. 
Pagerbtas 40-tios motų litorątinio 
darbo snkakhivvše.

— Tėvas BonavontŪra Panliu- 
kaa, O. P. atplaukta Amerikon

t laivų “America** biržtdio 6 d. Tuo 
pat laivu atvyksta Tj’sk. P, BttČys. 
ar. I, C. Laivas įplauks Hobokene, 
šeštadienio rytą, ties Soeond Sf.

— Lietuvių Dienoje Klasčiaus 
salėje Maspt tbo birželio 21 d. pa- 
/sakys kalbą kun. J. Bajkfinns.

r
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l atstovą Hilo draugijoj ir po I 
atstovą nuo 23 narių, Parapijos po 
3 autuvus.

Galop ptisimlntu katalikų per- 
Fękfojimi Ltatiivnjr ir khoae ša
lyse, kaip: Italijoje ir Ispanijoje,

Sekantis susirinkimas bus šini- 
kiamas ten, kur bus gulima gauti 
svetainę.

Sųinrinkimas baigiamas malda, 
Raport.

LIET. DIENOS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

Visi Rytinių Valstijų parapijų 
atstovai, išrinkti dalyv.-nit Lietu
vių Dienos Tarybos posėdžiuose, 
kviečiami dalyvaut susirinkime, į- 
vyksiančiame sekmadienį, birželio 
7 d,, 3:30 vai. po pietų, Vytauto 
spaustuvėje, 554 Grand St., Brook*

VISI | SPORTO ŠVENTE
Bckmadienį, birželio 7 d. Lietu

vos Vyčių N, Y. ir N. J. apskritis 
rengia Warinauco Parke, Ronell, 
N. #L milžinišką sporto šventę, kur 
vyčiai iš visų apylinkės kuopų 
stengsis parodyti ką kas gali spor
to šakoje.

Taigi visi kas tik gali, turėtų 
vykti štau sporto šventėn, nes į- 
.žangus nebus. Vyčiai moka remti 
ir pagerbti savo tėvus ir kitus pa- 
Įgftrbos ir paramos vertus.

Vyčiai paairengę
| Visi 41-os kuopos vyčiai ir vy
lės važiuos į šią sporto šventę vie
ni automobiliais, o kiti busu.

Rusai ir nutomobillai išvyks 
nuo Apreiškimo Pan. Ry, salča, 
No. 5th ir llavemeycr Ris, Brook- 
lyn, N. Y. sekmadienį, birželio 7 
d. 12:30 vai. p. p. A. J. M.

Rait. PRAMOGOS

Yla

Moterų suahtaldmas

A. L. R. K. Moterų S-gos 24 kp. 
susirinkimas įvyko birželio 1 d. 
Komisijos išdavė raportus (p. p. 
Rozavičjcne, P. Baurnsaitienv,

G. BROOKLYN, N. Y;
ši sekmadienį, birželio 7 d., šv'. 

Jurgio bažnyčioj**- bus iškilmingas

Birželiu (J <1. Kami (eilės Angelą per. 
mokyk los užbaigimo vakaras. Bus p** 
n.pljos Milėje vakaro.

Birželio 7 d„ L. Vyčių, N. Y. Ir N. J. 
apriki". rengia R|xtrto Švente, kuri (vyks 
IVarinaneo l’nrk’e, Hussell, N. J. Va
kare įtikini, Lllmrty milOJe, Kilznlteth,

PIKNIKAS PUIKIAI 
PAVYKO

C. BROOKLYN. N. Y. — 
Jurgio pat; piknikas puikiai 
vyo. žmonių buvo per 600, Reikia 
^tikėtis ir pelno gražaus. Diena la
bai puiki pasitaikė. Nors tą dieną 
buvo ir daugiau parengimų, bet 
-šios parapijos parapijonys veik 
vieni sudarė visą publiką. Gražus 
pavyzdys.

sv. 
pa-

vąše dvi naujos narės — p. p. Ą* 
nell? Itardle ir Elena Veninė-

Ratt.JLJtačatMkaiU

sijrt.
Pamokslą sakys kun. Dr. B. J. 

Poniukas, vienuolis, dominikonas, 
tik ką atvykęs iš Lietuvos. Sek
madienio vakare,, kun. Dr. B. J. 
Poniukas dalyvaus vyskupo Pet
in Bučio sutiktuvių vakarienėje, 
'.Motei New Yorker, Nevv York’c.

Į moterystės saktanientą eina 
Valentas Glinskis ir Marija Lūbi- 
nintr. Jungtuvės įvyks šv. Jur
gio bažnyčioje birželio 14 d. 1:00 
vai. po pietų.

Vietine Moterų Sąjungas kuo
pa ypatingai pasižymėjo parapi
jos piknike, pralenkiamos savo 
'darbavimosi visas kitas*draugijas.

, A. J. M,
Mokyklos užbaigimo 

vakaras
Birželio G d. Karalienės Angelu 

parapijos salėje įvyks mokyklos 
užbaigimo vakaras, kurio progra
ma labai įvairi. Vakaro pradžią 
7 :30 vai. vakare. Įžanga tik 25c.

IŠ FEDERACIJOS APSKR.

Didžiojo New Yorko Federaci
jos mitingas buvo gegužės 31, Ka
ralienes Angelų par. svetainėje, 7 
vai. vakare, Nesant pirmiu., buvo 
pakviestas vadovauti p. HL Liiko* 
Savičius,

Apkalbėta Liet indu Dienos rei
kalas. Nutarta darinkti daugiau 
darbininkų, kurie gelbės prie tvar
tais parko. Pranešta apie žaismes 
ir bėgimus ir kitokius margumy
nus. Rnportuotn, kad dalyvaus 
Rytinių valstijų parapijų chorai 
ir kaikrtrie iš NW Jemey valsti
jos rtmgiasi prie važiavimo į .Lie
tuvių Dieną IntsaK ~

Pranešnhią taipgi, kad Rytinui 
Valstijų Lietuvos Katalitaj seimo- 
lis įvyks liepos 1 d. Aušros Vartų 
parapijos salėjo, 458 Broomo 8t> 
Neiti York City, Prasidės. 0:30 vai. 
ryto. Bus keli referatai ir kalimu 
Bus tarimai, pranešimai ir kiti 
svarbūs svamlymat Kiekviena 
draugija-kuup* turi teisę liųati po

Girtis negražu nei Žmonėms, nei 
Dievui.—M. PeČkauskaitA

CLINTDN PARKAS
Piknikams, hnltams, koucertaaM, 

Isktams ir visokioms pnsHinkmntal- 
himama MnnglatMrta vieta Brook- 
lyne-Mimpetbe. Jau laikna vištai* 
kytl salę Hemo* aeuuontii.

fauap. Mup*th ir Brtti Avt. 
Muprtb, M. T.

1 Tol. Greenpoint 0—2320 j10—2320

: JOSEPH GARSZVA į
I (IRABOIllVS ;l —m— :
; batjSamdotojas -;
į.ssi RKoroBD AVnrai

BMOKLYir, K. Y.

Birželio 11 <1. Kur. Angelų pnrnpljoa 
piknikui. Bris Khisrlans Clinton Parke, 
ifaspetlio, -j

Birželio 21 <1. IlyUntą Vnlsllją lietu- 
b hli. katalikai rengta Lietuviu Dieną. 
Dus Kliikčlnus Clinfon Parke, Maspeth.

Birželio 21 <J. Apreiškimo par. mo
kyklos užbAigiino vnkarvlls.

Birželio 24 <1. šv. Rofautffaii’j «1r-Ja 
rengia knn. Jono Batkfino varduvių 
pagerbimo vakarienę. Bus AprelAklmo 
IMir. salėje,

hlHklta 28 <L AimHIMim parapija* 
milžiniška'' ižvažtavlman h»Ivu l no<<wi

Vark, 4'onn. Dalyviu skaičius 
Ūk 1,1590.

Tel. Stact 2—0783 Notary PuMIe

JOSEPH LEVANDA 
(Ltvandauaku) 

GKABOKIU*
107 Union Avs., BrooHyn, W.Y.

5ess=8»«as«sešBMrsB^^
THephone: STAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
(Hmnca> 

LIETUVIS DNNTI8TA8.
221 S, 4th Bt, BrooHyivJr. Y.

XSpinMi^ DtafMM 
Chuv

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 v*L rakant 
PeuktadlMJlaU Ir irantadfMiate 

tik tMltanM.

Tel. Stati 2—5043 Notary Pakilę

M. P. RAILAS INC.
BISLIAUSKAS 

Graborina ir BaliamsoUjsa

734 Graad Bt, Brooklya, W. Y.

WT. Nevtmtii 4*M

ANT. J. YAUNTEJUS
lalmtaHst Graborlaa Ir 

Batiaimmtojas
Aiskauda Visose žakasr

Notary Publk

(4 Arik)
ArtiAimošMi

MAKBETU, U L, NL IV

— lUrželm 11 d. Niagara Unb 
versiteto nhimnai tarės bankietų 
Eikš khibę (LivingMUh Ht.l 8 viii. 
vaE Dalyvaus ir lietuviai uhitu* 
U*i,

ŽINELES

%25c2%25bbfm.su
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