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IŠ KATAUKy GYVENIMO
Louvain katalikų universitetas, 

Belgijoj, rengiasi iškilmingai pa
minėti gyvavimo 75 metų sukak- 

. tuves. .
’Oniversittb steigimo darbą pra

dėjo : Louisville vyskupas M. J.
, Spalding’ ir Detroit vyskupijos 
- generalis vikaras kun. Kinde- 

. Jęens, belgas. -
PradžĮoje buvo Įsteigta tik 

4 kunigų senūnarila, iš kurios iš* 
sivystė dabartinis Įžymus katali- 
ką universitetas. -

Anglips karalius s Jurgis , y, 
minėdamas savo 67 metų, ąm- 

x žiaus sukaktuves, pakėlė 4 kata
likus pasauliėčius į baronų laips
nius.

Birželio^ 29 d. Maryknoll misi
ją centre, linijoje, vyskupas J. 
Ę, Walsh Įšventė du kiniečius į 
kunigus. ...

Maryšųoll misijonierfai savo 
v .4 *•
centais turi Įsteigę pietinei Kini
jos. Mąndžiurijos ir Korėjos vie-

POPIEŽIUS IŠSIRINKO 
SAVO KAPĄ

VATIKANAS, — popie
žius Pijųs XI birželio 28 d. 
aplankė savo jpirmtakunų 
popiežių kapines ir išsirin
ko vietą, kurioje jis turės 
būti palaidotas.
. Popiežių lydėjo tik ketu
ri palydovai. Apsuptas ra- 
rilios tylumos, Popiežius 
Pijus XI klūpojo Baziliko
je, klausėsi specialios mūzi- 
ko$ ir tyliai meldėsi.

Išsirinkęs vietą, kurioje 
po mirties Jo kūnas bus pa< 
laidotas, Popiežiuši pasakė, 
jog. kurią nors dieną toji 
vieta bus Jo poilsio ir ra
mybės, vieta.

MIRĖ KUN. ABRAMAIČIO 
TĖVAS

DEPUS 4 U. UŽMUŠTA 
200 ŽMONIŲ '

.V 'W... 4 M i ■■ ■ ■ ■ . »

,Liepos 4 d. šventėje Ame
rikoje dėl įvairių nelaimin
gų atsitikimų neteko gyvy^ 
bes daugiau negu 200 žmo-. 
nių. /

Daugiausia užmušta au- 
mobilių nelaiminguose susi
tikimuose— 108 žmonės; 
prigėrė 68, dinamito sprogi
mas užmušė 9 ir dėl kitokių

mų. , '
Mažiausia žuvo Naujoje 

Anglijoje — 7 žmonės,

KELLOGG Už NIISIGIN-
KIAVIMį

Amerikos Lakūnai
lAIMINUAiaiMNDA
BERLYNĄ^. Ameri

kiečiai lakūnai Jfttrieą MaL 
tern ir Benueik Griffin le
kia orlaiviu amink pasaulį. 
Jie nori savo 'lelionę atlik- 
i daug greičiau, hegu kiti 
akūnąi atliko. - • ;

Kelionės pri 
gerai sekasi. į
pasiekė Bėrlyn i ir Maskvą.

Kelionę j B® lyną jie “at
liko 10 vai. 4 
greičiau, negu lakūnai Post 
ir Gatty, .. .

džia jiems
Laimingai

minutėmis

Siūlo PRffiJttNTI $0

Anglija Paskelbė
Karą Airijai
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“M” SMITH REMS OE-I DEMOKRATAI PRADĖJO
, • '.'-.f ’ . . ♦ * * ‘
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tairobe, Pa., benediktinų vie
nuolynas kiekvieną savaitę aprū
pina maistu ir drabužiais 600 be

darbių bei šiCip suvargusių žmo-

Vienuolyno durys vis' apgultos 
ir nė vienam, prašančiam para- 

' mos, neatsakoma. .

, .Birželio.mėnesi Villanova ko- 
lėgijoje Įvyko Amerikos ir Kana
dos fcįtalikę ligoninių laikytojų 
sąjungos IT-ta metinę konvenoi-

■ ja./ ; k •
Iš pranešimų paaiškėjo, jog 

jog šiais sunkiais laikais katali
ką ligoninės sumažino 54 proc. 
išlaidas, naujiems rūmams staly
ti bei pataisos darbams, kai tuo 

"tarpu nekataliki] ligoninės tas iš
laidas sumažinto 58 urocentais; .. 
\ /Amerikos 230 katalikų ligoni
nių lankytoju (ligonių) skaičių-

* • * • ’ • . ' .pu

je. 42 ,procentai*buvo nekatalikai?
. Vš » ' j'

;. Austrijos Kataliką Akcijos 
skyriai rengiasi kitais metais mi- 

? pėti 250 meti; sukaktuves nuo iš- 
silaisvini^d iš turke okupacijos.

* • • ' ■ .* T
7 ‘ ‘  V * .

Čechcslovikijoje- paskutiniuoju 
laiku turi' ^dellti1 pasisekimo ka
taliku jauną vyrą ir moterų są- 

pro?a 
joje dOTSi’fi&^MnMkjrįre^’s 

12,268 nariais. . _

—- -1 Mikwtnl£,‘.

LENKIJAMAŽWAMINtS- 
TERŪAS

Kum. F. Virmauskis, L. 
D. S. Dvasios Vadas gavo 
telegramą iš' Bridg e p o r t, 
Gontu, kad liepos JĮ. jį. mirė 
kttn. Į.^AbronūųčiOtievas.': 
Laidotuvės įvyko trečiadie
nį, liepos.<&<•& - • <?.

DIDELI POTVYNIAI 
PIETUOSE

yKANSAS CITY. — Lie
pos 4 d. šią apylinkę aplan
kė ne tik audra, bet ir dide
li potvyniai, kurie apsėmė 
Tesąs, Kansas, Ohio ir W. 
Virgiriia valstijas.

Daugiausia nuostolių pa
daryta Tesąs? Valstijoj, kur 
potvynio nelaimėse užmuš
ta 10 žmonių.

W. Virginijoj išsilieju
sios upęS.smarkiai *.apardė, 
kelius; geležinkelius, tiltus.

REPARACIJŲKONFEREN
CIJA NUĖJO NIEKAIS

PARYŽIUS. —. Ameri
kos buvęs užsienių sekreto
rius Frank B. Kellogg, 
kurs drauge su Briandu pa
ruošė projektą prieš kafą, 
liepos 4 d. kalbėjo Paryžiu
je Amerikos prekybininkų 
susirinkime. ■ "

Kellogg savo kalboje pa
sakė, jog jo nuomone * da
bartiniai pasaulio neramu
mai pareina nuo ekonomi
nių priežasčių, kilusių dėl 
karo dvasios, todėl reikia 
griežtai kQyotLpr|eš,»karuso

'•/'■.■-'j.'’ ■1 »i>VMw *A' ‘

G, MOLIŪGE 60 MĘiy
PLYMOUTH, Vt. — A- 

merikos buvęs prezidentas 
Calvin Coolidge liepos 4 d. 
sulaukė 60 metų amžiaus. ' 
Coolidge savo reikšmingas 
sukaktuves praleido labai 
ramiai drauge :su žmona ir 
Sūnumi.

APVOGĖ PROVIDENGE 
KEPYKLĄ

^5 . ' ' ■’
Yi’a žinių,\ MASKVA. - 

jog Maskvos k< misarai da
ro, neoficialius iygius įvyk: 
dyti derybas su Amerika di- 
\ ilomatiniems . | santykiams 
įsteigti. į . "*•' •
Komisarams-^ įsiūlęs nau

ją plahą New < fork indus- 
\rialistas pulki) inkas Fre- 
derick Pope, ku dabar gjr- 
vena Maskvoje tr vadovau
ja kaip inžinie^us kai ku
riems darbams. į'. - .

Pulk. Pope sfūio Anieri- 
•kai pasiųsti ,į feusiją savo 
neofreiahy^atstei^— stebė
toją, kurs 'ištiriu įvairias 
sąlygas diploinatiniems san
tykiams pradėti. Bet ko
kie jo kiti sumanymai, neži
nia. 1

SUTAUPĖ Iš BATŲ 
VALTIMI

ra

: s VARŠUVA, liepos 6. - 
Lenki jos. vyriausybė, gelbė
damas®, iš finansinio krizio* 

?. keturias ministerijas šujun- 
| .. ge į dvi ir tilo tikisi Šiek 
i . tiek sutaupyti, .
1 ? * •' ’ "■ r- ' :

LADSANNE, Šveicarijai— 
Biiželio 28 Į galutinai pa? 
aiškėjo, jog Prancūzijos ir 
Vokietijos vyriausybės ne
gali susitarti dėl reparacijų 
(karo mokesčių).

Vokietijos kancleris von 
Pęipen griežtai reikalavo 
panaikinti reparacijas, p 
Prancūzijos premjeras Her- 
-iriot griebtą! priešinosi.

J. iinglijos premieras Mac- 
•Do iald mėgino prancūzus 
fir vokiečius .sutaikinti, bet 
jokiu pasekmių nebuvo.

Birželio 29 d. konferenci
ją uždai’ė MacDpnald, paša- 
įkydamas “laidotuvių” kal
bą.* ; a

Manoma, jog konferenci
ja bus tęsiama rudenį.

PROVIDENGE, R. L — 
Liepos 5 d. 5 ginkluoti plė
šikai įsiveržė į Hath.away 
Baking Company vidų ir 
pagrobė $3400 pinigais ir 
Čekiais. ;

’ Vagystė įvyko prieš pat 
pietus. Plėšikai įėjo į vidų 
ir darbininkus suvarė į plo- 
vimosi kambarį.
.. Kepyklos vedėjas buvo 
priverstas pasakyti, kur y- 
ra pinigai. Plėšikai kaso
je rado .$2000 pinigais ir če
kių $1400 vertės. ..

KOMUNISTŲ TEISMAS 
JAPONIJOJ

WHITE PLAINS, N. Y. 
— Žmonės, kurie lankėsi 
Grand Centrą!. stoties batų 
valymo vietoje, iš* dešimtu-, 
kų sukrovė batų valytojai 
Pietro -A. Terandi turtą 
$$176,500 vertės.

Į Ameriką lerardi atvy
ko 40 metų atgal ir pradėjo 
batų valytojo darbą, kol li
ko batų valymo koncesijos 
vadovu.

Žinios apie lerardi turtą 
paaiškėjo, kai jo žmona pa
traukė jį teisman, kaltinda
ma nesugebėjime turtų val
dyti.

VIŠTINYČIOJE SPROGI- 
MAS UŽMUŠĖ 3 VAIKUS

TOEELOCK, yt. — Ū- 
kininko Rpy Cloukia višti- 
nyčioje įvyko didelis spro
gimas, kurio liepsnos mirti
nai sužalojo 3 vaikus (nuo 
4 iki 8 metų amžiaus) ir 
vieną pavojingai sužeidė. ,

Sprogimo metu vaikai 
buvo vištinyčioje. Jie, liep
snų pagauti, sugebėjo bėg
ti apie 100 pėdu, bet po

TOKYO. — Liepos 5 d. 
čia prasidėjo 199 komunis
tų bylą. Kaltinamieji buvo 
suimti 1928 ir‘ 1929 metais.

Prokuroras prašė .teismo 
nubausti komunistų vadą 
mirties bausme (jis nušovė 
policininką); o .kitiems pa- dviejų valandų mif A 
skirti įvairaus laiko? kaleji- Sprogimo priežastis neži
nią. noma.

MUKRATy PARTIJA
NEW. YORK- — Buvęs 

NeW York gubernatorius 
Alfred E. Smith liepos 6 d, 
išleido oficialų pranešimą, 
kuriame jis dėkoja savo iŠ- 
tikimiėms dinugams, rėmU- 
sieiris jo kandidatūrą deino- 
kratų nominacijai, pareiŠ- 
da savo nepasitenkinimą 
republikonų' administraci
jai' ir pažadą. rėĮhti demo- 
eratų. partiją. .

Daugelis politikų manė, 
jog Smith, negavęs demo
kratų nominacijos į prezi
dentus, neberems ."demokra
tų partijos ir net buvo kvie
stas organizuoti naują par
tiją.
. A. E. Smith: pareiškimą 
visi demokratų vadai labai 
palankiai ’ sutiko .ir tokiu 
būdu demokratų partija 
prezidento rinkimuose bus 

.vieninga. ; .

PUSĖ GYVENTOJŲ PALI- 
KD RE NAMŲ

WASHINGTGN, IGųi.- 
Šiame miestuke, kuriame 
gyveno apie 1300 žmęniųj 
liepus 4 d. siautė .didžiulė 
audra. . .

Audra sunaikino daug 
viešųjų ir. gyvenamųjų na-’ 
mų.. . 1
'. Apie pusė visų gyventojų 
liko be pastogėj nes jų gy
venamieji.riaipai sunaikinti.

NEZALEŽNINKŲ PRY6E- 
RIS AREŠTUOTAS

' ■■ X. . • ■
NEW YORK, r- Birže

lio 18 d. tūlas Casimir E. 
Hess, buvęs nezaležn i n k ų 
uvyskupo” Žukausko pa- 
gelbininkas areštuotas., ir 
kaltinamas vagystėje. Po
nas Hess esąs lenkas iš ■ 
Krakovo ir esąs vedęs Chi- 
eagoje. '

Nezaležninkas Žukauskas, 
sako, buvęs pasikvietęs 
Hess’ą sau pagėlbininku, 
nes nezaležninkas “vysku
pas” esąs didelis nemokša, 
taip pasakojęs p. Hess ąpio 
savo “vyskupą” Žukauskai

P, Hess esą baigęs Kra- 
kovos universitetą ir pažįs
tąs visus neząležninkų len
kų ir lietuvių pryčerius.
• Jis pažįstąs ir Geniotį, 
neząležninkų ^‘arkivysku
pą” kuris Brocktone batus 
siūvęs, o dabar New. Jersey 
organizuoja nezaležninkus.’

Hess esąs pabėgėlis nuo 
? Philadelphia teismo, čia 
areštuotas ir nustatyta kau
cija $2500. ; %

RINKIMĮJ KOMPANIJĄ
CIITCAGO, III, — Berno- 

kratų partija savo kandida-

Ne\v York valstijos guber- ; 
natorių Franklin D. Roose- 
velt ir pradėjo rinkimų 
kompaniją,. ■ • /

Dauginusia ■ rūpesčio de
mokratams kelia Alfręd j®. 
Smith, pralaimėjęs demo
kratų nominaciją, Jis kol 
kas . riepasisakę, ar rems 
Roosevelt. .

Demokratų partijos ko
miteto naujuoju pirminin
ku išrinktas James A. Far- 
lėy, kurs vedė F. D. Roose
velt nominacijos agitaciją. 
Jis tikisi, jog jam pavyks 
susitarti su A. E. Šmith ir 
tokiu būdu partija vienin
gai‘stos į laimėjiino darbą.

Manoma, jog demokratų 
tikietui daug pagelbės John 
N. Garner kandidatūra į vi- 
ee-prezidentus., . .

YŪKIETLJttJSUSPENŪA- 
VD KATALIKŲ ORGANĄ

BERLYNAS. — Liepos 
5 d. federaHję- aukšeiausis 
'teismas suspendavo trims 
dienoms . katalikų Centro 
partijos organą “Koelnishe 
Volkszeitung.’”

Laikraštis smarkiai kriti
kavo^ kanclerio vori Papen 
vedamą užsienio politiką, 
todėl ir susilaukė pabaudos.

Dabartinė vyriausybė, vo
kiečių fašistams palanki, 
nubaudė ir socialdemokratų 
organą;'

AUDRA UŽMUŠĖ SEPTY-
NI1ISŽM0NES

. j

LONDONAS. — Anglijos 
parlamentas liepos 5 d. 223 
balsais prieš 31 priėmė re-» 
zoliuėiją, kurią paskelbia
mas ekonominis karas prieš 
Airiją,

Airijos vyfiausybė atsisa; 
kė mokėti Anglijai vadina- - 
mų žemės mokesčių,. todėl 
Anglijos vyraiusybė dabar 
griebiasi griežtų priemonių 
prieš Airiją. ; . '

SUSIKIRTO HOOVER IR 
GARNER"

WASHINGTON,— Kon
gresui priėmus vadinamą 
Wagner-Garner pašalp o s . 
Dilių, kongreso’ vadovai su- 
žinojo, jog prezidentas Ho- 
over nepasirašys to biliaus- :t

Pagal tą bilių, pašalpos 
reikalams skiriama $2,122,- 
000,000. ... ' • /

Labiausia susigi n & į j d 
prezidentas Hoover ir .at
stovų yūmų pirmininkas

f . , .. . , ''. J,- . .

Garner atlankė prezidbn-" 
tą Hoover ir pareiškė savo? 
griežtą ♦. nepasitęnkį n i m ą* 
prezidentui, jei pašalpos bi- 
lius būtų nepasįrašytas. ' ?

Garner apkaltino repub- 
likonus, šelpiančius tik kai 
kurias klasės, o rite visą res- 
publiką.

. OMAHA,*Neb.- —- Čia pa
siekė žinia, jog liepos 4 d 

f siautusi .audra Washington, 
Kan,, apylinkėj e . užmušė 7 
žmones ir sunaikino Bur- 
lingtųn^ėležinkelių stotį ir 
aukštesnės mokyklos rū
mus.

■t ■

BONO REIKALAUTOJAI 
APŠAUKĖ HOOVER

WASHINGTON.~Bo- 
mų išmokėjimo reikalauto
jai veteranai liepos 5 d i eną, 
margavo į Kapitoliumą. . ,

Veteranų vadui Foulkrod 
savo kalboje paminėjus Ho- 
overio, vardą, visi veteranai 
pradėjo visaip šaukti Hoo- 
verio adresu.

AVashingtorio policijos 
viršininkas generolas Glass- 
ford apskaičiuoja, jog šiuo 
metu TVašhingtonę yra apie 
14,500 veteranų, .reikalau
jančių bonų išpąpkgj jjpor L .1

WILKBS BARRE, PaJ-
— Birželio 30 d. pasibaigė1 į 
mūsų didžiosios orgąnizacP 'Wus- 
jos LRKS A Seimas, Į piL 
domųjį komitetą išrinkti 
Šie: . ■ ‘ \

Kini; Juozas Kasakaitis— 
Dvasios Vadas,

A. Jy Sutkus .** Preziden
tas, ’ .

i'vnjįt Jį

r

•ranus. • -ojmOf ■ 
i’j^Moliušisjzd.,

-. Iždo globėjais s V. Kviet- 
kariškas ir V, Miliauskas.

; Kontrolės komisijai:’J. 
Bhilgaitis, Purickis ir Mor- 
dosa.

Organo “Garso” redakto
rium M. Zujus. .

t
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APSAKYMĖLIAI
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AR UŽSITRAUKI?
*

.r.
KULiELNJ, VĮĘ^; i '

' Retas ir Povilas? Kiti a-’ '-l 
; paųt^įąr nuėję į kitas pa-, 

šaulio šalis skelbti Kristaus 
t Evangelijos, juodu atėjo į

pagonišką' Rėm'ą.
* i ‘ i > i < r

‘ Prie kiekvienos progos 
jie kalbėjo pagonims apie 
Kristų. Kartais miesto di
džiose rinkose.,. kur susi* 
'rinkdavo daugybe žmonių, 
jie uoliai apsakydavo Evan
gelijos mokslą. O kartais 

: mažose .. gatvelėse, kur ir 
klausytojų skaičius būdavo, 
neskaitlingas. Kartais klau
sytojų būrelis susirinkdavo 

' į turtingų' patricijų palo- 
. ciūs, o kartam t darbininkų 

neturtingą pastogę. Rytais 
šeimininkams, vakarais ver
gams apaštalai aiškindavo 
Kristaus meilės mokslą.

Iš sykio nedaug ir pama-
- žu, bet paskui vis daugyn ir

* daugyn, atsivertėlių patek-
- davo į žvėjhus tinklą. Cie- 
' šorių mieste apaštalai pasi- 
. "darė žmonių žvejais.

Krikščionių skaičius di
dėjo. Roma pradėjo tai jau
sti. Tačiau valdžia kai ku
rį laiką griežtų :uždraudi
mų nedarė. Tik ūmai vis- 

. kas persimainę. . • 
■: Tuo laiku . Romos cieso- 

■-t * r, t * -
rius buvo Nėrorias. Tai ’bu- 

‘ \ vof žiaurus, ištvirkęs valdo- 
.; vaš. Kad paįvaimuj. savo 

gyvenimo'dienas, jis uždegė 
į miestą. a Ii', sėdėdamas sa- 

; * V0 palociuje,* žiūrėjo kaip 
‘ jo žmonės x žūsta liepsnose, 

y jąm tai buvo juokas maty- 
’ ti miestą, nykstantį ugnyje, 
. bet žmonėms mirtis,, badas 
’ ir vargas. Nebeišlaikė žmo- 

’ nių kantrybė ir jie pradėjo. 
. - murmėtiapries ciesorių ir

- ‘ reikalauti bausmės prasi-
kalteliams. Ciesorius, ma
tydamas tokį žmonių sukili- 

‘ mą ir bijodamas dėl savo
- gyvj^bės, liepė paskelbtų 

kad miujo tikėjimo pasekė-:
Krikščionys ; uždegė 

K miestą.
~ ‘ ; Tas gandas greitai pa

sklido visur. '. Tai buvo 
,,/ženklas t. sugaudyti visus. 

ndKrikščioniSį Ir daug jų 
buvo sugauta. Bausmė už 

•'' . tikėjimą į KristųTiuvo mir-' 
.k, tįs>‘ Atvožta buvo kankinių 

knyga, kuri nebus užvožta 
iki pasaulio pabaigai.

‘ Kankįnimai Krikščionių 
. buvo žiaurūs. Tačiau, pa- 
/ gęmms patikda-

i <hw,vkaip kiįkščionys būd&r
■vo pririšti prie stulpų, apL 
piltf-sMl^W&ejumi ir.

* gonys te-ėdavaiašfto/shiilgu-1 
•" iną. '• • ' • ' •*;

•' Krikščionių'skaičius ma
žėjo/ Baimę apėmė juos. 
.Argi jų Bažnyčia Ciesorių 
nriestę neišsilaikys ? Labiuu- 
šia tikintieji rūpinosi apie 

.. - likimą savo vado, Petro, 
pirmo Rymo Popiežiaus.'

sau

Subrinkę jie įkalbinėjo 
'Petrui, kad jis kaipo galva 

' Bažnyčios, slapta turįs bėg
ti, iš Romos, kitaip gi visi 
pražus* Ir taip nenoromis 
Petras buvo prikalbėtas ti
kinčiųjų palikti Romą. .

Išbėgo Petras ią miesto. 
Nusiminęs ir susirūpinęs ei
na jis Via Appia, Kur jis 
dabar eis, pats nežino. įtai
ga, pamato prieš save švie
są. Persigąstū Petras. Ar
gi kas m dabar, nakties 
tamsumoje, patėmijo jo bė
gimą iš miestų $ f Ar ne ka
reiviai su šviesa laukia jo 
ten toliau? Petras vistiek 
eina pirmyn. Ir šviesa ar
tinosi prie jo. Šviesa, aiš
ki ir jos viduryje ' matėsi 
baltas žmogus. Jis eina tie
siai į Romą, įš jsųy. Petras 
tik ką dabar pabėgą. Pet
ras pamatė žmogaus veidą/ 
Jis pažino. Tai buvo Kris
tus* ' . .’ ... •

Klupo Petras prie Jėzaus 
kojų. “Viešpatie, kur ei
ni V’ jis klausė Jėzų. “Aš 
einu į Romą būti antru kur
tu nukryžiuotu, ’ ’• tarė Išga
nytojas h* pranyko.

Išnyko Išganytojas, pra
nyko ir šviesa. Nakties 
tamsa vėl apgaubė apaštalą. 
Grįžta Petras atgal į Romą. 
Bet jau kitoks Petras, J o 
širdis pilna- džiaugsmo: 
linksmai ir gręitąi, jis ^ka
ba į miestą, nes žino, kad 
jis pildo valią To, Kuris jį 
paskyrė Bažnyčios galva.

Nusistebėjo ir dar labiau 
nusigando Krikščionys, pa
matę sugrįžusį savo vadą. 
Petras išaiškino jiems regė
jimą ir užtikrino juos, kad. 
jei jis bus paimtas iŠ jų tar
po, Dievas Mtą į jo vietą 
paskirs. ^Nusiramino Krik- 

‘ ščionys. Jie buvo pertik- 
■ rinti, jog esą Dievo ranko-t 

se. >. u ■ •

• Žiauraus persekio j i m o 
laikas tęsėsi. Šimtų šimtai 
vardų buvo įrašyta į amži
no gyvenimo knygą. Pet
ras, pirmas Rymos Vysku
pas, laukia savo dienos. Jis 
niekada nebepamane bėgti 
iš Romos. Kristaus regė
jimas jį taip didžiai sutvir
tino jo šankiose valandose, 
kad dėl Išganytojo viskas 
buvo malonu ir saldu kentė
ti. • ■ •.

Atė j o ir Petro % d i ė n a. 
Kryžius jam prirengtas. A, 
bet jis nevertas taip mirti 
kaip jo Mokytojas mirė, Jis 
prašo,, kad jf prikalti} prie 
kryžiaus galva žemy n. 
Žiaurūs budeliai išpildo jo 
prašymą.. Jis miršta. Dan
giška šypsena. jo veide, nes 
per savo .mirtį jis išgelbėjo 

: Kristų nuo antro nukryžia- 
vimp. .. T.

•>

KAIP VIENAS .ŠVEN
TASIS NUPLAKĖ KITĄ

Daugiau kaip trylika šim
tu metų atgal, Popiežius pa- 
liepę vienam kunigui vie-

i

r r

dykla. sutartį, kad išleistų 
prancūziškai jo abi knygas r 
apie Klaipėdos kraštą ir ' 
Vilniaus problemą, Kaune 
ta proga skleidžiami^ gan
dai, kad už jas p. Voldema
ras, gavęs labai didelį įrono- 
$ji)ą. * ’. . • 

j

NIOBEI 
ĮJOJU ; *.

KAUNAS. — buvęs įga- ’' 

liotin miųisteriu s- lEMijai ir 
Šųdmijąį ;̂^u^f;pplis,r.pa- . 
skutimų laikų ?ėj £& adminis
tracijos departamento di
rektoriaus *parėigas, skiria
mas i Prahą. Administra
cijos departamento direkto^ 
riųm-bus p. K. Bizauskas, 
bnv. įgai. min. Londone. 
/. Ministerijos sekretoriai 
p/baukŠa skiriamus Pary
žiaus. atstovyben, o p. Žmui- 
dzinas — Londono atstovy
bėm

KALAMI

-------- ' ............................... . lį .

‘'MAISTAS” ATLAIDŽIA DAR-. 
BININKUS

T

Copr., 19S2.JJ] 
Th« Amcrie»»

TobiccoCo.'į

nuoliui, vardu Austinaš ar
ba Augustinas, keliauti iš j 
Rymo f Angliją, kad ją.su-; 
krikščionmtų. Misionierius 
uoliai darbavosi pagonių 
šalyje. Neužilgo jam į pa- > 
galbą atėjo daugiau kunigų.; 
Katalikų skaičius didėjo. į 
Kunigas Austinas buvo pa-; 
skirtas pirmu Kanterburioj 
Arkivyskupu.

Arkivyskupas 597 metais' 
siunčia kunigą Lauryną į; 
Rymą gauti Popiežiaus nu- j 
rodymus tolesnei darbuotei, i 
Bažnyčiai plėsti. Tuo tarpui 
arkivyskupas pasimirė . ir j 
Laurynas buvo paskirtas į 
užimti mirusio Arkivysku-: 
po vietą. • ;

Anglijos karalius Etel-! 
bertas buvo priėmęs Katali-; 
kų tikėjimą, bet jo sūnus, 
kuris Tėvui mirus užėmė so
stą, niekino tikėjimą ir bu
vo- atsidavęs ištvįrkiisiam 
gyvenimui. Net taip žemai 
buvo doriškai nupuolęs, kad 
savo tėvo našlę 'žmoną ėmė 
sau už žmoną.

Arkivyskupas "Laurynas 
daug kartų įrodinėjo kara
liui jo klaidas, bet jis iš- 
trinkusio karaliaus širdies 
nepajėgė permainytų Ka- 
talikūš<. karalius pradėjo: 
spausti ir .persekioti/ Misi-

rie vienuoliai/ matydami ■to
kią" tamsią Anglijos katali
ku, ateitį, paliko,salį ir,nu-

Ko čia bijoti?
k f -r . . ■ r . ■ . ■ * : ■

7 iš 104ies užsitraukia žinodami
kiti 3 užsitraukia nežinodami!

A R užsitrauki dūmą? Lucky: Strike ji ištraukia ia cigarete,
autinka šį labai svarbų klausim, o kadangi tamsia tikrai užsitrauki 

atvirai..-, nes jie išsprendė sB abai _ _
svarbų dalyką.'Jii; įžymusis valymo . '

: v,. - L,-!* ' ■ jog jūsų cigareto durnai gryni- svarusprocesas pasalina tūlus, nesvarumus, / , .
kurie glūdi net .44^^ ^8varumai buvo Pasalinti!
viąusio tabako lapuose, Luckįes tą
procesą išrado. Tik Luckiea jį turi! Ifstoasted

Ar užsitrauki durną? žinoma, uzsi- igį
Įrauki! Kiekvienas rūkytojas įkvepia- V**.

■ kokią nors dalį dūmų, kuriuos jis ar ■ prUi knitejiinys)» pri<i koiylj
‘v i-• V ' , ‘ r-.i •

AMERIKĄ ‘ ' ’ ; ..t-. •■

• ATSUK LŪCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—mddernfikiį minučių tu paraulid gtrltutiah 
•, tokių orketirais ir Lucky>Strike perstatymais, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šdtpdietfip

vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

“Mūisto” bendrove Kau
ne atleido 20 darbininkų. 
Dabar su bendrove vedamos 
derybos dėt jų kompensavi-' 
mo. . <

UŽDARĖ BALTŲ PLYTŲ 
BIRBTUVĘ

Pėtrašiilnu-ose buvo, uždų- ; 
ryta plytų dirbtuve, dirbusi 
baltąsias plytas.. Pereitais 
metais ji buvo išradusi nau
jos T.ūšiės' ypatingi} kalkių. 
Del to uždarymo' liko be 
darbo apie 40. darbininkų. 

;.um^a,^akb, W t6, kad 
teršė ot«Ji ' •/■

'MOTERŲ KUOPOMS 
■-.. PRANEŠIMAS '

ejo;misionįeriąijti į Prancū
ziją. Arkivyskupas Laury
nai irgi sumanė pasekti ki
tus vienuolius.

Nutarė palikti Ahgliją. 
Viską iš .vakaro šutyarkė ir 
manė, jog rytojaus anksty
bas rytas, matysi jį palie
kant šalį. Tačiau nepapras
ta^ dalykas įvyko. / i

Tą naktį jis turėjo regė
jimą. Apsireiškė jam šy. 
Petras ir pradėjo jp barti, 
kam jis palieka tuos žmo- 
nes, kuriems Dievas jį pa
skyrė. Jis primine jam, jog 
Kristus ir už tuos žmones 
kėntėjo ir mirė, lygiai kaip 
ir už kitus.' Ir šv. Petras, 

•paėmęs viryes, pradėjo pla-' 
liti Lauryną. J\

Laurynas persigando/ Jis

VĖLIAVOS IR OMNIU-
L??’ S| *

. llįu melųtai -inusų h __ „
praktika. i)arVft8*artistiS|f«8. .‘kutnoa 
fctnos. ‘ ‘ - #

. M. A.
P, 0. Box 91,. Lavvrencę, Masu. ką.

Žinios B Lietuvos
10,000 LITŲ NUOSTOLIŲ

Birželio 4 d. apie 12 vai. 
nuo griaustinio sudegė pįl. 
Jono Skernevičiaus, gyv. 
Alytaus apskr., Jezno. vals., 
Kašonių kaime, gyvenamas 
namas su tvartu po vienu 
stogu ir kluonas. Nuostolių 
padaryta apie 10,000 litų.

NAUJOS TAISYKLĖS

• .s». . : .J 1 , -I . ‘.

mis suteikiama policijai tei
se neleisti kalbėti mokslei
viams katalikiškų organiza
cijų susirinkimuose. Gruz
džių policija minimas, taisy
kles jau vykdo praktikoj. 
Pavyzdžiui, pavasarininkų 
vyrų .'susirinkime neleido, 
skaityti paskaitos V* V. Za
leckiui."

Šiaulių karę komendan 
tas išleido taisykles, kurio- 

jau klupo ant kelių ir piiža 
dą Dievui, kąd jis niekada 
įlebepaliksiąs Anglijos, bet 
dirbsiąs iš širdies, kąj at
vestų žmonės pilė Kristaus.

Savo regėjimą jis pasakė 
kitam ir parodę, plakimo 
žymes ant savo kūno. Kuo
met karalius išgirdo apie tą 
stebėtiną įvykį iy pamatė šy. 
Lauryno kūne, žymes, jis 
taip persigando, kad jis pa
liko savo ištvirkusį, nuodė
mingą gyvenimą ir nųd to 
laikę rūpinosi, .kad žintaesj 
taptų katalikais ir glėbtų 
pagal savo tikėjimą. /

Šv. Laurynui nebeilgai 
t^kčj ^glijoje. 5dai‘taws, 
nes 619 m. nuėjo atsiimti ša-' 
Vo amžinosios; garbės ^ainb

K yčas išvažiavo i .* 
LENKIJĄ

KAUNAS.—' M. Yčas iš
važiavo į Lenkiją išrinks 
medžiagų savo lasomai kny
gai apie- nepriklausomybes 
kūrimą* „? /*•■• . ( .

IšTRfiMĖ MARKELĮ IR = 
PLAČIAKĮ

Šiuomi pranešame, jog 
Moteių Sąjungos N. A. ap
skrities  ̂išvažiavimas šią va
sarą įvyksta Palango j e,. 
Lawrence, Mašs., Liepoš- 
July 31 d., vietoj, rugpiū- 
čio 7 d. Del sVąrbių prie
žasčių atkelta savaite anks
čiau, kaip kad Ini^o nutar
ta.

Visos kuopos kviečiamos 
rengtis ir kuomi nors prisi
dėti prie šio išvaižavimo.

Išminties trūkstą tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras/* t

Liet. Laivakorčių A. S.* Am.
. , ’ Rengiu

EKSKURSIJA I LIETUVĄ
ŲAMfcSIKOS 
v UNIM

S»A

. KAUNAS/-- Suimtuo
sius J. Markelį ir Plači&į; 
Kauno komendantas nutarė 
ištremti L visam karo stovio* 
laikui iš Kaimo* ■ Plačmkhr ■ 
ištremtas į Biržų*apskritį,! 
o Markelis į ZkirasųJ^’U*

VOLDEMARAS LEIDŽIA

f. Gauta^žuiįa,|kad^ p. Ai. 
Voldemaras, kuris datai* 

Asąą ^ąiyžįujė,. sudarus su 
viena; prata^U ’ knygų

iunrwA>«ivmiA

tv-iir

M: £. “ GRIPSHOLM” 

ttWI#‘WS32 
'Ląivalvęrtesi Klaipėdą :• . 
/Frigriu r^» k- A<saL

s. s. »mwxtK<nioLM, nun». w 
m. u. mnnsHOLM, . uepos no 
5L L. Kinw$HOlAr, RmJnMIo ii?
S.S. Ru^.25 .
M., L URIPSUOLM, Ritėjo 1 
MJ*. Km&HOPV Rug^L ,W 
PM&urtą Ihfonnndlų’ kMpklHs 
pat vietini lahvkordų tu'- 
M |r
SWBDISH AMERICAN LINE 
ai SUH St, NowxYork, N. Y.
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KUNIGŲ VIENYBĖS;
CENTRO RAŠTINĖS

PRANEŠIMAS

*

Ambroziejus. Šv. Tomas 
sako: “ Jei kas turi žemiškų 
gerybių apsčiai; einant pri
gimties teise, privalo Šelpti 
vargšus.” Šv. Bazilius klau
sia: “Bei ko tu per daug 
turi, a Įeitas per maža? Ar
gi n’e dėlto, kad gerai tur
tus vartodamas įgjda.un nuo
pelnų/o kitas už kantrybe 
gautų užmokestį? Duoną, 
kurią sugniaužęs laikai, yra 
išalkusio duona; rūbai, ku
riuos užrakinęs turi, yra 
plikšo apdaras ; avaline, ku
ri pas tave pelė jo, priklau
so basam vargšui;. žemėje 
užkastieji pinigai tūri būti 
atiduoti reikalaujančiam. 
Taigi, tiek papildai netei
sybių, įdek galėdamas su
šelpt 'vargstančiųjų, nesu
šelpi.” Šv. Jonas Auksabur
nis sako: “Duodamas iš
maldą, pačiam Dievui skoli
ni, o kadangi Dievas yra 
teisingas ir ištikimas — ne
nusuks tau, išmokės, jei ne 
žemėje, tai dangaus karaly
stėje. Todėl nesigailėk sa
vo drabužėlių pride n g t i; 
duodamas pats nenupliksi, 
ę padarysi gailestingą dar
bą, už kurį Dievas šimterio
pai užmokės.” \
i Šventame Rašte pasaky
ta: “ Neatimk išmaldos iš 
beturčio ir savo akių nemi- ' 
gręžk nuo stokoj a n č i o” 
(Ėkli. 4, 1). “Teismaszbe 
pasigailėjimo tam, kurk ne
vykino gailės tingumo” 
(Jok. 2,13). “Bukite gai
lestingi, kaip ir jūsų Tėvas 
gailestingas” (Luk. 6, 36). 
-4 Palaiminti gailesting^eji, ’ 

; (Mat. 5, 7).
nusidėjimas, kaip atimti iš i Noriu patemyti, jog nuo- 
turtingojo turtus,” sako Šv. I dėmės rūšis priklauso ir

t Klausimus siųskite
1 JŪRŲ PRIEPLAUKA, 

866 Wert Broadway, 
So, Boston, Mass.

Už k$ geriau balsuoti rinki* 
. uniose —' ar UŽ kataliką kandi- 

; datą, kuriam aiškiausiai numato- 
■ mas . ^r^aimeiimas, ar už kitą 
' kokį kandidatą, nekatalika?

.. . f r
At. Iš anksto sunku nu

matyti, kuris kandidatas 
laimės rinkimuose. Jei ku
ris asmuo nesitiki būti iš
rinktu, jis nekandidatuoja. 
Gyvenimas parodo, kad la
bai dažnai katalikai laimi 
rinkimuose į žymiąsias vie
tas. Mat, už juos balsuoja 
ir kitokių pažiūrų žmones. 
Tikrai tikintys žmonės -myli 
Dievą, o dėl Dievo meilės 

' myli artimą ir rūpinasi jo 
reikalais. Protingi žmonės 
ir balsuoja už tokius kandi- 
datus.

Jei kada. tikrai matyti, 
jog savas katalikų kandida
tas nelaimės, tada reikia 
balsuoti už sąžiningąjį žmo
gų prisilaikantį tiesos..

Kl. Dievas .man, pade jo ;susi- 
kyauti nemažai turto. Dabar ne
darbo laikai ir daug žmonių pra
šo pagelbos. Ar man nuodėmė, 
kada aš neŠelpįu artimo'?

Ats. Nežinau kaip didelis 
yra Taūistos turtas ir ko- 
kiafiae varge yra prašantie
ji pagelbos, todėl nelengva 
duoti atsakymą į Šį klausi
mą. Jei Tamsta turėtum 
didelį perteklių, tada “iš 
atliekamų turtų neduoti 
vargdieniams yra toks pat

. nuo artimo
Jei negali žinoti ar vargšas 
apsimetęs ar tikrai suvar
gęs, nebus didelės nuodė
mės, jei ir atsakytum pagal
bą. Bet, jei vargas pavo
jingas gyvybei ir tuomet ne- 
sušelptum, papįld^tum mii> 
tina nuodėmę. . .. •"

vargo rūšies.

Kum , Vienybes Centro 
Valdyba, paskutiniame susL 
•rinkime,-laikytame d. š. 
jn>> tarp kitu svarbiu tari
nių nusprendė laikyti šir 
met “K*. V.;” narni metinį 
suvažjayinijj S d. rugpiūčio 
mėn, Philailėlphia, Pa,

Gėrb. provincijų raštinin
kui ir šiaip jau pavienius 
narius, kurįp su Centru 
santykiuoja iįf vienybės dar 
nenusikratėj laukia atatin
kami raštai su pranešimais 
•paalšldniniaiš ir .pakvieti
mais; . ■ . .. . .

Kūn.- A A. Pankus/ 
: “ ~XJentroTfeštr

Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

NAUJAS LIETUVIŲ FABRIKAS

į Peter P. Shats Shae Co., Ine.
Į ' No.Abington, Mass.

| RpHrtO- Seru kaina |150.
.Į ’ 'i. r '"J į? “ —T

I Dirbtuvė nupirmjiy yra korporacijos nūosa-
I vybėje. Reikalingas Kapitalas darbui pradėti. Pir-
I mieji šėrininkai turi|tėisę gauti darbo savoje dirb-

■ . .| tuveje/kurioję bus dirbami įvairios rūšies batai.
| Visį lietuviai,, kurie nori pirkti šėrus. prašomi 
į kreiptis į korporacijos valdybą: Prezidentas P. ŠA- 
I TAS, No. Abington, Mass,; iždininkas advok. ST.

. Į VIŠINSKĄS, 684 Maių St., Brockton, Mass; (kas-
I dien vakarais 6—8 vai.)'; direktorius P. JATKAU- 
! SKASj W. Honover, Mass. ,

PRANEŠIMAS
A. L. K K, Federacijos 

Naujos Anglijos apskrities 
metinis suvažiavimas 'įvyks, 
liepos 17 d., š* m, 1 vai; po 
pietų, Šv. Pranciškaus pą- J 
rūpi jos vasarnamy,14Palan
goje,” LaWrįi{cd, Mass. Fe- 
deracijos^^yriai išrinkite 
JaibdaugrausiU^ *į su
važiavimą ir. padarykite įfę-

Pietų vaikai t- 4-to ii\5- žiūtė. Kum Aleksiūn|s da
ta sk. vaikai. Jlina mcdalikėlius yasižymė-
i4 Šis“juodukų” vaikalėlis -jusiems moksle. *
daug prijuokino publiką. Sausio, 1932 m., klases 
Ypač stebėjosi visi iš ga-: laimėjo Juozas Draugelis^ 
baus dainininko jaunučio’ birželiu, 1932 r. klases p'-lė 
Aleksandro Abramovičiaus.’ Pranciška Kadžiūtė. Taip 
Mažas vaikutis, bet turi ga- pat p. Helenai Bąčiuškaitei 
lingu taisą ir gali išaugti į įteikta mednlikelis, aukul- 
gerą dainininką. Patartina tas American Legion karo 
jo vadams, gerb. muzikamą, veteranų draugijos, už auk,-, 
neapleisi to vaikučio, bet jį ščiausį laipsnį istorijos mo- 
lavinti ir toliau muzikoje— Iksle.
dainavime./ . Gradiiantams .patarimo

. Snaiguolės. — 4-to skK žodį ištarti buvo pakviestas 
riaus #mergaites. Jos taip 
pat gražiai pasirodė . savo 
^dainavimu ir šokimu; Gar-.
be priklauso šio gyriaus 
mokytojai Sesutei Nikodi- 
inai, lietuvaitei.

Slavų“ šūkis 5-to sky4 
riaus-mergaites,------——Ii

Jūrių. plėšikai— 6-to sky- Į
> riaus berniukai.

Ir čia kostiumai ir jūrių 
■plėšikų įrankiai, dąr-gi gra
žus sutartinas dainavimas; 
pridavė ^patenkinantį ūpą 
žiūrėtojams. Šio skyriaus 
mokytoja buvo Sesute pau- 
lette, lietuvaitė, . .

. Tennis valsas— graduan-1 
tęs mergaitės. .

Vienas iš dailiausių šmo
telių, kuris taip visiems pa
tiko, kad jis buvo atkarto
tas, 8rto skyriaus mokyto
jai Čia ir prie’viso progrą-J 
mo bei’užbaigimo iškilmių, 
prisi ė j o daugiausia triūso 
pridėti ' Sesutei Georgette, 
lietuvaitei, kuri pati yra ] 
šios mokyklos- alumnietė. 
C’ongragulątions, tari a m e 
mylimąjąį Sesutei Geor-

B'Omininkon'a^ misi j o n i-e- 
rilis (neužilgo vykstantis 
Lietuvon) kun.’ Kažimieras 
Žvirblis, O. P. TaČiauš, 
kunigėlis susirgo ir asme
niškai fiegalęjo; dalyvauti. 
Bet savo kalba prisiuntė, ir

$

■p

$

J
bui. ’ >}f( '

šis suvažiavimas ^ra pas- . 
Imtinis. prieš , 'Federacijos 
Kongresą,. Taipgi prašomo 
skyrių pasimoketi sltvo duo
kles į apskrities iždą. Pini-, 
gus siųskitū-'ąpskrities ižd.: 
J. Versiačkas, 564 Pleasant 
•My Norvmody Masš. arba į- 
duokite atstovams atvežti į 
suvažiavimą. .

Apskritos Valdybą: ;
Dvasios Vadas . J

; Kun, K. Urbonavičius,, “ 
Pirmininkas ’ ■'

V. J. Kudirka, .
Raštininkas

.. S. tfeikauskas,
Iždininkas
. J, Versiačkas,

Kun.. Paul on iš linkėjo ge
ros Idoties naujai , užbaigu
siems mokyklą ir ragino 
juos' niekados neatsiskirti 
nuo jos,, nei nuo Apreiški
mo parapijos Šeimos. .Jis 
karštai kalbėjo apie tikrą 
lietuvišką dvasią, kurioje iš
auklėti šie ... mokiniai,'. Ituri 
pasireiškė vakaro progra
moje. Dai* „atsisveikinimo 
žodį tarė kup. Lencevičius, 
kun. Balkūnas ir kum Kar- 
tavičiUs, it vakaras baigėsi 
graduantams sudainuojant 

Į Lietuvos ijJ Amerikos him
nus.Į i.i

Antradienį, birželio 28 d. 
mūsų mokyklos pereitų me
tų alumniečiai, dviem auto
busais, nuvežė naujus alum- 
niečius-tes, nau jus savo 
draugijos bendradarbiuš ir 
svečius į garsųjį J o n e s 

' Bėačh, kut visi turif jm 
“good time.” ‘

Štai šių metų Apreiškimo 
'Parapijos mokyklos* gradu- 
lantų'sąrašas:. z
P ’ SAUSIO, 1932 M., • 

l St; Abrazevičius (jau įs
tojo į Krikščionių Broliukų 
vienuolyną), J. Asevičius, 
j. Draugelis, J. Gąliauskas, 
A.. Jūras, J. Kepuraitis, J, 
Prapuolenis, H. Baltrušai-

I tė Ad.^Čeponytė, II. Damo-

Tikslinga dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau* 
natvės prie dvasios jaunatves. — 
Prof. St. . Šąlkauskiš.

1
1

Iš APREIŠKIMO PARAP. !. Per mišias. visi, graduantai Į 
i priėmė šventą Komuniją m.

Zr^ K x>rr^ Tc;orpore. ■ Pažymėtina, kad 
MOKYKLOS, L ZBA G - buvo -gpatjngaį gTa.

žios uniformos. Mergaitės 
buvo pasipU'OŠusids baltai, 
berniukai baltomis .kelnė
mis, mėlynais švąrkaį^r su 
gvaizdikai ir mėlyna&M- 
tais kaspinėliais, . in a.t ot, 
Globėjos^ Panelės Švenčiau
sios Marijos'Spalvomis.; ?
, Vakare, mokykloš. .salėje ; 
įvyko tradįeijįnfs. tįsos mo
kyklos visų klasių perstaty
mas. ŽmorbjLįgu,. padėjo 
rinktis prie weįąib£s hub 
valandos po ; pietų, dvi va
landas'pirm paskirto laiko- 
Iki . 7 valandos jau salė bu
vo kupinai prikimšta. . Ęu- 
vo per tūkstantis žmonių, 
Praside j oz programas gra- 
duantanis . iškilmingai mar- 
šuojant Salėje. Tėvams-gr- 
minėms buvo rezervuotos 
pirmutinės, sėdynės. Kla
ses vardu pasveikino publi
ką gabi ahokine p-lč Bacius- 
kaitė. xPo to, seka .kitų, že-. 
mesniųjų klasių pasirody
mai, pradedant nuo 1-mo 
slvvriaus. Tie kūdikėliai vi
suomet sužaveja Savo kuk
lumų gryna .lietuviška kal
ba bei vaidinimu. Jie vai
dino .1 £ Pavasario Gėlės. ’ ’ •

Mažyčių mergaičių .bei 
berniukų kostiumai,-įvairių 
sp.alvii. gėlėlių pavydąle, 
Motinos Saules dar dviejų 
bitelių apsirėdymai, žavėjo 
žiūrėtojus, o mažyčių, gra
žus lietuviškas dainavimas 
..-kiakvieno širdį * sifj audinę. 
Garbė šio skyriaus' gabiai, 
mokytojai Sesutei Anto- 
nellei,. lietuvaitei už tolų 
pasisekusį vaidinimą.

Iš eiles seke Sekančiai s
Mokyklos dienos, dainos- 

i žaislai t- 2ūo sityriaus. •
Kareivių daina — 3-čio 

. sk* berniukai.
, Gimimo dienos baliukas 
.. 3-čio ske mergaitės.'

Šis. taip nepaprastai gra
žiai išėjo* Prie*, stalų gra
žiai. patarnavo mergaitės.

■ Labai gyvai ir jaukiai atli
ko. • •

MO IŠKILMĖS
Sekmadienį birželio 26 d./' 

š. m. įvyko Panelės Šven
čiausios Parapijinės Moky
klos mokslo metu uždarymo 

. ir užbaigimo iškilmės. Kaip 
jau yra išsigyvenus tradici
ją šioje parapijoje, iškil
mės susidėjo iš bažnytinių 
pamaldų, ir iš' viešo progra
mo mokyklos salėjo. . 9 vai. 

;rytą, bažnyčioje, prie alto
riaus, užbaigusiems mokyk
lą, išdalinta paliūdymai. >—, 
diplomai. Įspūdingai suti
kti prie bažnyčios diirų .gra-. 
duantaį kunigų: Paulionio, 
Kartavičįaus, Lencevičiaus 
ir Balkūno, vargonams gro
jant galingą maršą. Išda
linus diplomus, seka kun. J. 

: Balkūno pamolvsjas. Kun. 
Bailumas kaip nepaprastai 
gabus . orątorius-pąmoksli- 
iiinkas, cituodamas Evange
lijoje palyginimą apie sėji
ką sė jusi gerą sėklą ir prie
šų įspraustus kūkalius, pa- 
biiežė, kad lygiai taip ir su 
naujais graduahtais atsi
tiks:-per aštuonis mokslo 
metus jiems įdiegta sėkla 
Kristaus mokslo, bet gyve
nime susidurs su Bažnyčios 
ir Dievo priešais, kurio ban
dys tą gerą, sėklą išrauti- ir 
apsodinti kūkaliais; Gerb. 
pamokslininkas nurodė 
svarbą... pasiryžimo bei iš- 

y tvermes, kad išsaugojus, tą 
: gerą sėklą ikį piūčiai* kad. 
į j inai atneštų šimte r i o p ą 
į vaisių; ;

Po pamokslo sekė iškil- 
Į mingos mišios laikomos ku- 
į pigb Paulonib, assistūojant 
Į kun, Kąrtavičiui it Min. 
į Leucevįčiui. Lailm . mišių 

giedojo niergaičių mokyk- 
į.j los mažasis choras,, gi per 
i j Offei*torium,_giėdojo patys 
i I graduantai giesmę : “ JęzaUy 
| Širdie Mano.” Laike iškiK 
Į mių bažnyčia buvo pilnutė

le žmonių, kaip tėvų, liąžįs- 
fanūį, graduąntų, šiaip žmo- 
niii/kurie gėrėjosi įvykio 
pūošnmnu bei iškilnuinu.

i

^'JapdfiiCTės mergaitės —
6- to' skyriaus mergaitės./
■ . Senų' laikų mergaitės —
7- to ir 8-to sk; mergaitės.

Taip gražus ir įdomus bu
vo visas program a s,< kad 
sunku atskirti, kuri Šalis 
buvo geresnė. Abu šie šmo
teliai tuomi buvo ' gražūs, 
kad mergaičių ■ rūbai ' bu
vo dailūs* Jąponietęs per-1 
statė blizgančias rytų spal
vas; senų' laikų - mergaitės 

' perstatė, kukles mergaites. •
Ypatingai pasižymėjo ga

bi dainininkė Apreiškimo 
parapijos. 7-to skyriaus, p. 
SvLtjS, Petraieiūtė.. ■ '

Reikia pažymėti, kad šių 
nietų programa buvo turtin
gą. šokiais. Dar prie paįvai
rinimo programo, dvi sesu
tės pašoko klasiškus šokius. 
Garbė 7-to skyriaus Sesutei 
Francis GaBriel, lietuvaitei, 
kuri gražiai išmokino.

Pabaigus perstatymų da
lį seka graduąntų užbaigi
mo mokslo. •• iškilmės.. Čia 
perstatommaš kun. J. Alek- 
siūnas kaip iškilmių vedė
jas., Štai tuoj, grojant mar
šą,: ant estrados pasirodo 
graduantai, dailiai maršuo- 
janti į prirengtas sėdynes. 
Ant estrados sėdėjo kuni
gai: Aleksiūnas, Kartavi- 
čius, Lencevičius, Balkonas, 
Pauloniš/; Basveikino gra- 
duantus, jų tėvus ir publiką 
vedėjas kun. Aleksiūnas; 
Po to, griūnant ai giedasa< 
vo klasės himną r u Sveika ! 
motina mokykla! ’ ’ Atsi
sveikinimo žodį mokyklai 
taria, p-le Pranciška“ Kad-

šaite; Ad. Nastoriūtė, . V. I 
Neščiimskaite^- A.. Pilkąus- 
kaitė, S. Šfagniūnaitė, H, 
Jankaitė. . . /

7 BIRŽELIO, JL932

F. Ambrazas, V. Avižie-. 
uis, J. Gaigalas, J. Kriščiū- t ’ 
i^ls (stos į Krikščionių Bro; j 
liūkų vienuolyną) j- P. Lau
kaitis, As.. Maleckas, J.. Mar- ' 
jkiį^as,; A. 'Mikalūnas, Kaa?; ^ 
Petrauskas, Ženo Rainis, A. Į 
Urba, Jon'ąs. Žemaitis, H. 
Bačiuškaitė, O. Banavičiū- 
tė, Iz. B ©gauskaite, O., Če
ponytė, H. Dąltavaite, H, 
Eitvydaitė, A. Guzikaitė, P. 
KadžiūtŪ, S. Kazlauskaite, 
O. Kraučiūnąitė, A. Kur- ■ 
zaitė, B. Laūkaitė, M; Ma- 
her, L. Pociūtė, Š, Pociūtė, 
M. Rinkūnaitė, H. ’ Saba
liauskaitė, O. Šarkaųskaite,, 
K Terebeiząitė, M, Tumsiūr 
te, M. Jasaity te. < .

Lai Dievas* laimina Ap
reiškimo mokyklos. gradu- 
antus! Ten Buvęs. Į

i

LDS. Kuopų Susirinkimai ■
HARTFORD, CONN..

LDS. 6. kp. susirinkimas jvyk* 
liepos: 10, tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 

.Malonėkite vis nariai ateiti, nea y- 
ra svarbiu reikalą dėl kuopos nau. 
dos.. • ■ •

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
riu yra užsilikę mėnesinės duok

EI>B.«kp,raiit

CAMBBIDGE, MASS.

. LDS. 8 . kuopos mėnesinis susi- 
rinkimus įvyks sekmadieni. . ■ * 
Įiep. 10 -d., tuoj po sumos. D. baž
nytinėj . svetainėj. Visi nariai 
pialonėkite ‘ atsilankyti it ūžsimo-. 
keti užvilktus mokesčius. Vald

s. DETROIT, MICH. J

LDS. 72 kp. susirinkimas įvyk* ■ 
sekmadienį, liepos 10 d., tuoj po j 
pamu.dų, šv. Jurgio parapijos mo- | 
kyklojp.. Visi kuopos nariai, yra '-.Ą 
kviečiami atsilankyti į Šj snsiria 
kimar' . ”.. ’ d

• • . Valdyba ■ J .

HARRISON-KEARNEY, H. J. j
L D. S. 15 kuopos susirinkimas

• įvykš liepos 12 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 4 
nariai kviečisriii atsilankyti

.ų . ■■ ■ Valdyba . jj

v LDSt 97 kp. susirinkimas įyyks 
'•.fėUirtaciieni, liepos 14 d-ieną J 
; . ... l------- -- - - *- - f 
darbininkams prisirašyti prie vis- M 
nintėlas darbininką organizacijos. -3Į

Valdyh

tfKSTVILIĄ ILL* 3
T/DS. 7,5 kp. mėnesiniai susirlu- 

kimai įvyksta kiekvieną minėsi 
Mėkma^tenir^pa 15 d., iv* Petro Ir 
Povilo bažnytinėjeAveUinBlė

. . Valdybo j

' ‘ ■ - • j ‘^Ival^^ Atrikitė visi. Gera prog*
OHIO *' ’ nris via.

LDS. 69'kp. susirinkim as į vykę 
sekmadienį; liepos 10 d., .bažny
tinei svetainėj tuoj po.sumai.; 
. Kuopos nšt. Z. Gudelį

Profesionalai, bUnlerifcl, pramonin
kai. kurie skelbiasi wD*rMnlnki\M tik 
ral verti skaitytoją parimo*. ‘

I- Vhl garsinkite* ‘’Darbmtnka?*

r5f't5WV%r
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DVIDEŠIMTS MILIJONŲ
Oficialinęs skaitlinės pa

rodo, jog Jungtinėse Vals
tijose yra per 20 milijoną 
kataUlcą (20,238,3912. Nors 
tas skaičius auga nespar- 

. šiai, bet vis tik auga. Rei
kia pažymėti, kad pereitais 

? metais buvo daugiau kaip 
40 atsivertimą. Tas paro
do, jog. Kataliką Bažnyčia 
yra gyva ir gaji įstaiga. Jos 
įtaka veikia ne tik į savuo
sius, bet ir į tuos, kurie 

. priė. jos nepriklauso. Toks 
; atsivertimą skaičius savai

me nepasidaro. Reikia pa
stangą ir darbo, jiems įvyk
dinti. Tai dėwo pasiaukoję 
kunigai ir šiaip mokslinin
kai, kalbėdami į pasaulį per 

. paskaitas, spaudą įr radįo, 
žodžiu, per katalikišką' ak- 

, eiją, kuri Amerikoj labai 
1 ’ uoliai yra vykdoma.

f Dvidešimts milijoną, nors 
sudaro tik šeštą dalį Jung. 
Valstiją gyventoją, yra vis 
jgi graži skaitlinė. Top d.v 
džiulėn kataiikiškon ^šeimon 
įeina įvairios tautos: airiai, 
francūzai, vokiečiai, italai, 
ispanai, belgai, holą n d a i, 
lietuviai, slayokai, lenkai. 
Yra . japonu, kiniečių, neg- 

. • rą. ir indig iečių. Iš-tiesą, 
Amerika tai pasaulinė are
na Dievo žodžiui skelbti. 
Rodoš, čia kaip tik tiūka 
Kristaus žodžiai: “mokyki
te visas tautas.” Tos visos 
tautos turi kirtingas poli- 

; tinęs aspiracijas, k a r t a i s

griežtai viena kitai priešin
gas; jos dažnaiytarp savęs 
nesutinka, bet kai reikalas 
eina apie kataliką tikėjimą, 
tai jos^visos lenktymauja“ 
uolume ir kiekviena nori 
pasirodyti’ katalikiškesnė. 
Rodos, , kažkoks stebėtinas 
cementas tampriai jungia 
nesuderinamus elementus. 
Tokia tai vienodo tikėjimo 
galybė.

Kataliką Bažnyčia Ame
rikoj galinga’ ne tiek savo 
skaičiumi, kiek organizuotu 
veikimu ir pilnu susiprato 
mu* Nuolatinės kovos, sū 
protestonais, agnoistikais, 
laisvamaniais ir bedieviais 
užgrūdino, katalikus. Silp- 
nesniėji žuvo ir atkrito, bet 
kurie pasiliko ištikimi Baž
nyčiai, tie žino, kas esą ir 
ko nori. Jie niekieno ne
padedami, valstybės nešel- 
piami, patys savo pajėgo
mis statė bažnyčias, moky-. 
kląs ir sugeba jas išlaikyti* 

(Katąliką vaikai ne vien tik 
mokomi katekizmo: j i e 
auklėjami parapinėse mo
kyklose ii- aukštesnėse mok
slo įstaigose — akademijo
se, kolegijose, univers i t e- 
tuose. ■ .* ■ .

Taip, katalikai sudaro tik 
šeštą Amerikos gyvento  ją 
dalį, bet ją įtaka siekia 
daug toliau. Jie palaiko pi
lietinės tvarkos pagrindą.

-

KAIP TAI SUDERINTI?
Į Vienas • tautininką laikra-.

; štiš 4 Vienybė ”) sako, kad 
j Lietuva esanti indiferentin- 
J.. ga lieiuvią amerikiečią at- 
į žvilgiu dėlto, kad mes esa- 
t me neorganizuoti ir vedame 
V . perdaug partijinią kovą, 
i . Tame dalyke jis duoda štai 
; kokį patarimą:
j V Jei mes norime, kad Liė- 
’ tčiva su mumis skaitytąsi,
j tai turime patys būti orga

nizuoti,o^organizuoti, tik 
| tada busime, kada mes ma-
I žiaįi pradėsime rūpintis; ir
į kojoti dėl Lietuvos politi-

iiiuiiis indiferentinga, tuo
met tas indiferentiškumas 
bus jau bendrapUsis ir. vis 
toliau ir toliau atskirs mus 
nuo Lietuvos. Palikti vie
ni sau, amerikiečiai lietu
viai jausis kaip šaka atkir
sta nuo medžio stuomens. 
Kokiais pagrindai^ jie tuo
met organizuosis? Kaipo 
lietuviai? Bet jiems jau 
nerūpės Lietuvos politika. 
Jie tik žinos, kad ant žetti- 
lapio yra Lietuva, bet ta ži
nia bus grynai akademiška, 
nešužądinanti jokio „aktua- 
daus intereso mat, Lietu-, 
vos politika jau mums ne- 
gęrūpės. Tiesa, rašytojas 
toliau užtikrina, kad kuo* 
met, nesirūpindami Lietu- 
jyos politika, męs .susiorga-. 
nizuosim, tai, tuomet ir pą- 
ti .Lietuva nei iš šio,, nei iš 

; to. pradės su mumis skaity
tis.- (Anotį taūtihinko, tai 

- taip ’ išeina, kad L i e t‘ul 
va tik skaitosi su tais, kurie 
su ■ ją nesiskaito). Bet kas

$

Kad mes turime būti or- 
gaąizuoti, tai(?įabai n ger^ ; 
pąląrimąs’i-^.kas. to nežino?

-bet kote .męs gęriau su
siorganizuotume, jei nesirū
pintume Lietuvos politika, 

r? tai jau čia atrodo kaip ge
rokas galvosūkis... t Jei mes 

't ? nesirūpinsime Lietuvos pp- 
;J . litika ir būsime j.Os reika-
!• Imąs įiitliferentingi, kaip

s - . kad, anot, rašytojo, ji yra

D. S. CONNECTICUT 
APSKRITIES 34-TO 

SUVAŽIAVIMO 
PROTOKOLAS

kp., IVaterbury, — Zig. Ka
ralius, p. Tutoraitis, S. Ci
bulskas, J. Bernotas, J. 
Jokubauskas, P. Jbkubaus- , 
kas; 6kp., Hartford, — K. 
Tamošiūnas, A. Mazalas, P. 
Mikalauskas, S t: Šrupšas; 
36 kp., New Britain, -—V? 
Vaznis, A.'ųMičiūnas, J.A. 
Gurskis, B, MiČiūnienč. Da- 
lyvauja Ii atstovą ir vieiiaą 
svečias A. Kaunietis, k’tt~ 
riam Suteiktas sprendžia
mas balsas.

6. Atstovams ir svečiui su- 
teiktti ženklelLli j kui' i u o sf 
paruošė 36 kp. ; J

7. Skaityta L. D. S. Cen
tro-sekretoriaus J. B. Ląūč- 
kos sveikinimo laiškas, ku
ris sutiktas ir priimtas atsi
stojimo pagerbimu.

8. Skaityta nutari m a i, 
kurie tapo priimti. ;

9? Sekė valdybos rapor
tai; Visą narią t išklausyti 
ir priimti.

Ištrauka iŠ iždininko ra
portas priimtas. . ■<

Balansas iž^elbuvo $49.31. 
Išmokėta pirmininkui ke

lionės išlaidą $2.Q0, vicė-pįr- 
mininko kelionės 'išlaidos 
—- $6.56, iždininko, išlaidos 
— $1.00; raštininkės atlygi
nimas ir kelionės išlaidos į 
NewHaven ji Bridgeport 

$15.00; 6 kp:, 5 kp.'ir 36 
kp. parama1 atstovams siųs* 

’ti į
išmokėta $37.56^ ižde lieka 
$1414.

10; * Organizatoriaus ra
portas prįįmtiš.
. ’įl. - Sekė komisiją rapor
tai. Valdyba pranešė, kad 
negalėjo surengti gegužines 
£u kitomis organizacijomis* 
Apie“ atgavimą pinigą, įmo
kėtą Už daržąpraėjusioj ge
gužinėj^ S. Šrupšas prane
šė, jog nepavyko, atgauti. A

12. A. Kaunietis aiškino 
apie savo laišką, kurį buvo 
prisiuntęs metiniam apskri
ties suvažiavimui. Galuti
nai neišaiškino, pasilikda
mas paslapty. Laiškas at
mestas ir pareik Š ta, jo g 
daugiau toki laiškai ir pas
laptys organizacijoje“ nepa
geidaujami.

,13. Kuopą įnešimai. 5 kp., 
’Waterbury.: a) Kad Cent
ras surastu būdus atmokėti 
bonus, tiems nariams, kurie 
reikalauja. —- Priimtas ir 
paliktai seimui, pažymint, 
kad būtą patiekti visą rei
kalaujančią bonininką var
dai. b) Kad organe būtą 
talpinama daugiau kores
pondenciją ir nėpatalpintą 
korespondenciją .rašytojams 
būtą pranešta, kodėl nepa
talpinta. — Priimta ir nu- 

■ tarta padaryti pastaba, kąc. 
daugiau dėmesio būtą krei
piama į Gormecticut apskri
ties kuopą korespondenci
jas. c) Kad organas; regu-

L. D. S. Connecticut aps
krities 34-tas suvažiavimas 
įvyko birželio 19 d., 1932 m., 
Šv. Andriejaus parapijos 
salėje, QhUreh St, New Bri
tam, Conn. .

* 1. Apskrities-pirmimiikas 
P. Tutoraitis pradėjo šuva* 
žiavhną 1 vai? po pietą/pa-, 
sveikindamas visus daljĄ 
vius ir pakviesdamas kum 
J, Liutką atkalbėti maldą. 

— ■
2. Po maldos,„ kun. -J. 

Liutkus nuoširdžiai pasvei- 
kino _ susi važia vusius, pa- 
reikšdamas daug gilios 
džuo j autos . darbininkams. 
Jo kalba palydėta gausiu 
rankii plojimą. .

. 3. Iššaukta apsMties val
dyba. Visi valdybos nariai 
dalyvauja ir užima . savo 
vietas. ’ 5 -

4. Atstovus prisiuntė 5 
kuopa, Waterbury, 6 kuo
pa, Hartford, ir 36 kuopa 
New Britain.

5. Posėdžiui vesti į prezi
diumą išrinktą: P. Tutorai
tis— pirm,/V. Vaznis — 
vice-Pirm., B. Mičiūnienėr-, 
rast., A. Gurskis —tvarkda
riu, P. Jokubauskas — re
porteriu. ■ ;.

Mandatą ir įnešimą, per
žiūrėjimas pavestas rašti
ninkei B. Mačiūnienei.

Įsiregistruoja atstovai: 5
J K ■ 

gi iš "to ihumš! jeigu 
jau mes patys su ja nebe- 
siskaiiysime ? Pag a 1 i a u, 
kaip mes išlaikysime lietu- 
vią vaidą, jau nekalbant a- 
pie pačią lietuvybę, jei ne- 
palaikysim tamprią santy- 
kią su tėvynę, gyvai intere- 
sUodamiesi višakuom kas 
ten dedasi, yp.ac jos politi
ka?

Bet leiskime, kad tą ■go
džią autorius norėjo ką ki
tą pasakyti. Jis neapsižiū-. 
rėjo, kad politika tai labai 
platus žodis ir nepasirūpino 
apibūdinti, kokią Lietuvos 
politikos šaka mes nepriva
lėtume interesuotis. Ar už
sienio politika? Jei taip, 
tai patriotingam amerikie
čiui lietuviui sunku būtą 
nesidomėti, Lietuvos užsie
nio politika. Ir mums taip, 
'pat rūpi Klaipėdos krašto 
reikalai, ir Vilniaus klausi
mas, ir Lietuvos santykiai 
su kaimynais; ir .-pagaliau 
jos nepriklausomybės išlai
kymas. Tai gal čia kalba
ma apie vidaus politiką? 
Bet ir čia sunku ištaikyti 
nesusirūpinus ir Lietuvos 
ekonomine būklė ir jos pi- 
liecią teisėmis, asmens ne
liečiamybės ir tikėjimo lais
vės atžvilgiais. Tai kaip 
gi čia būti lietuviu ir nesi
rūpintiLietuvos politika?

‘Laikraščiui, duodami ne
suprantamą. patarimą vi
suomenei, privalėtą nm‘o- 
dytidrMmdus tiems pgį^*i4 
mams įvykdinti, iies .su gal
vosūkiais nelabai- kas nori 
užsiimti. ' K.

ftaOtiirtfrftsS' :
tą atstovą į seimą, priim
tas; b) Kuopa^žkviečia bū
siantį suvažiavimą į Hart
fordą. Priįmtaa su aplodi
smentais.

36 kp., New Britam, įne
šimai: a) Kad L. DĮ./S..b’Įv . 
tą.pervesta į L; R. K. Fede- : 
raciją? — Įnešimas priim
ąs ir nutariąs pasiūlyti sei
mui, ę . "

* 14. Apskrities atstovu į 
seimą išrinktas P. Tįtorąi- 
ris.1 P '* :•

15. Nutarta nusamd yt-i 
automobilią, mokant neddm 
giąu 25 dol,, ir huvežti Ap
skrities •' kudpą ‘atstovus į 
seimą (po vieną Iš kiekvie- 
nog kuopos). Kuopos apie 
siuntimą iš anksto praneša 
apskrities valdybai.

16; Nutarta surengti aps- 
kri'ties privatišką pasilinkš: 
minimą; valdybai pavesta 
surasti vietą ir nutarimą į- 
vykdyti. / , t

17. Apskričiui mandatu 
bląnkusiopaaukojo Andrius 
Patackas, 6 kp., Hartford, 
narys. Auka priimta su pa
dėka. . ‘

18. pirm. P. Tutoraitis 
-suvažiavimą uždare; 5 v. va
kare, atkalbėjus maldą.

Pirm. P. J. Tutorąitis,
■ 168 S. Leonard St.',‘

. ’ ■ Waterbury, Conn.
Rast. p. Miciunieite,

• ;'• 74 Beiden St,.‘ '
. New Britain, Conn,

|lflMlGRAęiJP3RĘIKALAĮ
.Si.-;, 

1 Penkios bylos, liečiančios 
iminigraciją, (įr natiiralizaeį- 
ją, .tapą., įst^tyįiąĮs^ , J y s 
yra— ’ , ‘ .• ” K , y 

’ p H. J* Res. 72 ($neU)‘ 
palengvina laikiną įleidimą 
asmęną, kurie nori atvykti 
dalyvauti Olimpiadoje, ku
ri įvyks Los Angeles mies
te Kalįfomijojj^šią vasarą.

2. H. R. 82355 į Johnson) 
kontraktinio darbo įstaty-* 
mas liečia visus instrumen
tinius muzikantus, ir netik 
garsius ir pirmos rūšies 
muzikantus.

3. H. R. 9598 ( Jolmson) 
dvigubai padidina? Immi- 
gracijps Biuro išlaidas už
laikyti kontraktinio darbo 
įstatymą. .

4. H. R 9393 (Linticum) 
atnaujina; seną 10 dolęrią 
mokestį už Amerikos pas- 
portą ir sutrumpina laiką 
iki 4 metą. ,x .

5. H. R. 6477 (Brimner) 
teikia palengvintą natūrali
zacijos, procedūrą dar dvįe-

1 jiemš , metams pasaulinio 
karą Veteranams ir įveda

1 kai kurįas pageidaujamas 
permainas, išdeportavi m o 
įstatyme, atvykimo eertifi- 
kato reikalavimą ir kitiems 
tikslams. r ' . . > - \

vienok, ji numatė, kad vi.; 
šiuomet negalėsianti’ kunigo 
taip išlaikyti ir nuvažiavusi 

Medininkus (dabar vadi
namus Varnius) užrašė dar 
gabalą žemės su 13 gyven
toją, kurie dargi į baudžia
vą ėjo. Praslinkus dar kiek 
laiko, Linkuvos bažnyčiai 
paskyrė dar Kar k 1 i š k 1 ą 
dvarą.

Vyskupas Martinas III 
ne tik’, pagyre Katarinos 
milžiniškus darbus, bet dar
gi patvirtino jos užrašus. 
Be to, pasitaręs su kanau
ninkais, ^Linkuvos tlievo 
namus pakele į parapiją ir 
davė kleboną.

Laikui bėgant Linkuva a- 
titeko ponams Belozarams. 
Belozarai iš pradžią buvo 
katalikai, bet užliejus Lie
tuvą. kalvinizma bangai, jie 
priėmė • kalvinu - -tikėjimą, 
Tapę kalvinistais, paglemžė 
kataliką bažnyeią.’su visais 
jos tUrtAis. Praslinkus kiek 
laiko, jie nuverčia Katari
nos pastatytąją bažnyčią ir 
jefe vietoje pasistato sau

vaifę? Atmesta. 3 \
6 kp., Hartfordo^ įneši

mi: a) Kad apskritis shjs-

BRBOKLYNO IR APHIN- 
KES LIETUVIŲ

. .'Šiuomi iJrąnvšeūtia gori? lietu- 
vmiūs, W JURGIS TUMASO- 
NĮS yra Įgaliotos rinkti *1 Darbi' 
ui,ukui” prenumeratas, skelbimus 
ir tt. Jis taipgi patarnauja lie
tuviams . visuose < ju?'reikaluose, 
kaip VieŠas^Notaras.1 Jo antrašas; 
121 Union Avė,, kampas Grane 
St„ arba l356 East 01th Street 
Brooklyn, N. Y,

į

M

L1N K U VOS BAŽNYČIA 
•LIETUVOJE ‘

Linkuvos bažnyčios įsikū; 
rimo istorija, yra gana pai
ni. Ją, įaip padavimas sa- 
; co, įkūrė turtinga prancūzė 
Katarina de įžūiuds.z Ši niĄ 
moteriškė jaunatvėje nusto
jo vyro ir vienatinio sūnaus. 
Tada ji ieškojo paguodos 
Lietuvoje. Ir, nežinia kaip, 
atvykusi Lietuvon, 1500 m. 
Linkuvoje pastatė medžio 
bažnyčią.

Sužinojęs apie jbs darbus 
vyskupas Martinas III; pa
skyrė Linkuvos bažnyčiai 
kunigą. Šį kunigą Katari
na išlaikė savo pirktame ša
lia Linkuvos dvare. Bet, pydami užtarimo. Šis, gerai

mūro. šventyklą. Tuo jie 
manė išnaikinsią ne tik ba
žnyčią, bet ir katalikus,

Tuo laiku garsusis žemai- 

tis lankė parapijas ir suži
nojo apie Linkuvos bažny
čios m įataiiKą padėtį. 
Šiam kihiiam vyskupui pV 
gailo kataliką ir jis netru
kus atvažiavo Liiįkuvon. 
Čia atrado nuskriaustuosius 
katalikus verkiau Č i u s, o 
gobšuosius kai v i n i s t u s 
triumfuojančius.

Nuskriaustieji kreipėsi į, 
išmintingąjį vyskupą pra-

peržiūrėjęs ją reikalus rei
kalavo, kad Belozarai ati
taisytą savo klaidas. Bet 
Belozarai su tuo nesutiko. 
Dęl to vyskupas apskundė 
juos Upytės, teismui. Teis
me Belozarai norėjo įrodi
nėti, kad buvusioji medžio 
bažnyčia buvo ją. Tas 
jięrns nepavyko ir vyskupui 
prisiekus, kad bažnyčia ti
krai Katarinos statyta, teis
mas 1606 metais įsake, kad 
Belozarai tuojau katalikams 
grąžintu bažnyčią su visais 
pagrobtais totais. Kadan
gi kataliką ‘ bažnyčia . jau 
buvo nugriauta, tai turėjo 
atiduoti savo mūro-šventi!^ 

Ją. Link'ūviai katalikai ją 
pasišventino, įsitaisė pui
kiausius altorius ir pasida
rė dar gražesnę, negu kad 
turėjo.. - ' .

Nesenai ji buvo remon
tuota ir šiandieną tūkstan
čiai kataliką lanko j ą, tūks
tančiai čia randa paguodą, 
ramybę, tūkstančiai čia iš
prašo iš Dievo įvairiausią 
malonią.

RAMYBES VIETA
lis pilnas keršto. Noras ki
to kraujo, padarė žmones 
žmogėdžiais. Tai kurgi to
kia vieta galėtu rastis? — 
paklaus dauguma.

• Brolau, ta ramybes vieta, 
tai k a p i n ė s. Jeigu ne
tiki., inan, nueik bet kurią 

[ dieną į kapines, atsistok ir 
apsidairyk: Iiesuskait o m i 
paminklai; kryžiai, kapai 
ilsisi ramybėje. Medžiai, 
gėlės, aptvarai ir lauky to
jai, rodosi, ne iš šio pasau
lio.. Vis.kas tyku, ramu. 
Girdėsi čia tilt vėjo šiame- . 
jihią. • Nerasi Čia skirtingą 
luomą, nerasi čia nei dides
niu, nei mąžesnią, nerasi čia 
skirtumo tarp darbdavio ir 
darbiniiiko,!: valduiinkn ar . 
pavaldinio; Visi vienodai 
pūvą žemelėje,; visus viriui
. *. .» .»%>.'• c”' V?.;- i

vmgudse/

Segą - kelionė
pratimą, ginčą, barnią; kur šioj žėinčlėj pabaigta ir pa- 
visi piliečiai yra lygūs ir 
visi patenkinti? .

Daugumas pradės spęlio- 
ti^kad \tokiqs -vietos;pakali- 
ly nėra, nes, hmc pastarai
siais laikaisi jokia ramybė 
pasaulyj begalimą. Pašau-

•Pasaulis neriasi iš kailio, 
dirba išsijuosęs dėl taikos, 
dėl ramybės. Tūkstančiai 
žmonią šaukiasi vienybes 
sudaryti ramybę šiame pa
saulyje. Milijonai Įmygą 
prirašyta apie r a myKę. 
Kny'gą * 'aūtbriai svajoja)? 
galvoja apie naujus planus, 
kurie, anot ją, padarytą pa*, 
šauly laika—ramybę. Ro
dos, visas pasaulis sujudęs, 
kad tik .ramybe užviešpa
tautą.

Bet ramybės, kaip nema
tyt, taip- nematyt. Jau ro
dos, kad štai ims ir užvieš
pataus kame nors ramybes 
karalienė, bet, velniūkščiui 
pakišus koją, imą viskas ir 
sugriuvo. Ir taip ta ramy
bė pasauly pasilieka tik sva
jonė. • ;

Bet visgi yra pasauly to
kia vieta, .kur ramybė, nesu
drumsta ramybė, viešpatau
ja, kur nėra jokią iiesusi-5

dm ji . priirta 
•save ’ i^ Hmįpp,;- vmgudse/

liet vyitrgą jūu kelionė

silikęs yieii; poilsis & ramy
be. čia tai ramybės, kara
lija, kokios pasaulis negali 
jįituti^čia'tik ji viešpatau
ja ir čia toje vietoje ją ga
lima rasti; /
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ALK01.IS IR ABILEDMAS
-.'.i.iif - p-.tf i/hir.r n ; ~ u

e . 1
m% tai < nesunku suprastu, 
įpęki% žal> jo vartojimas da
ro religijai ir padorumui. 
Todėl Apaštalų Darbuose 
pasakyta; uNepa»igrikiie 
vyjau, kuriame yra ištvįrici-

- z"Z ' * 'U'liftil U£!r J■ t •• >
Kalbant apie(Į ųlkolį ir 

ai^lėjįmų, visų ‘ pirmų rei
kią, nušimąiiyti įapie auklė
tojo pašaukimų ir jo; vy
riausių uždavinį. Čia gali
ma pasakyti, kad auklėtoju 
yra kiekvienas, kuriam dau
giau tenka susidurti su 
žmonėmis j auklėtojas, be 
to, turi sugebėti orientuotis, 
kultūros eigoj, jis 'turi bū
ti kultūros kritikas: išskir
ti tai, kas yra vertinga ir 
palaikytina, ii* kas žalinga, 
su kuo reikia kovoti. Tad 

... J auklėto jas negali apsilenkti 
nė su alkolizmu, kuris juk 
yra kultūros griovėjas, '

Kuo alkolis yra žalingas 
auklėjimui? Auklėtojo ir. 
mokytojo uždavinys yra iš-. 

: plėtoti dvasinius jauno 
žmogaus -sugebėjimus. Dva
sia, betgi, artimai rišasi su 
kūnu. Ir todėl nenuostabu^ 
kad didesni kūno trūkumai 
ir sutrikdymai atsiliepia 
taip'pat ir dvasiniam gyve
nimui, dvasinei pažangai. .

. Nors alkolis iš pradžių, 
tiesa, it padidina nervų vei? 
kimų; bet tuoj po to. atbun
ka protas, dėmesys,. atmin
tis, sumažėja kritiško gal
vojimo galia. Jų vieta už-r

ima palaidi fantazijos vaiz
dai ir juos lydį jausmai. Ir 
todėl alkolis lygiai kenkia 
ir vaiki} mokymui, ir suau
gusių darbingumui* ■

Sakoma, kad alkolis su-j 
mažina rūpesčius. Bet ar 
ilgai? Kai tik jis paveikia 
pačias jautriausias nervų, 
dalis, sumažėja žmogaus at
sakingumo jausmai Pagar-: 
bos ir gčd^s jausmų vįet^į 
užima blogieji'palaidi jauš-. 
mai. Nors alkolis ir duo$a 
“^mpuĮso,,, bet tik jo vaito
jimo < stadijoj. Todėl, su-. 
prantama, tai nėra grynos 
valios nusikaltimai, seksu
aliniai nukrypimai ir kt. < *

Tikram, alkolikui s gresia 
didžiausias pavojus, būtent, 
charakterio išsigimimas, ne
sveikas jo pasikeitimas^ ner
vų ir jų centrų sutrikimas.

Jauniems žmonėms dėl 
per anksty vv ir per gausaus 
alkplįo. vartojimo yra su
trukdoma jų plėtotu užgęs
ta jaunatviškas ilgesys, he-s 
roizmas. Jaunas žmogus 
užgęsta tartum kalkės, ku
rios jau nebeturi jėgos nei 
virinti, nei šildyti- ■ 7

Kadangi alkolis* naikina 
dorinio sprendimo sugębėji-;

gi matome šiandien?!
Alkolin vąrtojimaa y r a 

daugelių įauųų žmonių sek- 
čualnpo nepadorumo prie
žastis. Xraeplin’as ištyrė, 
kad bent tris ketvirtadaliai 
jaunų i žmonių užsikrėtimų 
įvykatajdŽl alkolk). Ą. Not<

V’ -7t

L. Vyčių gaujos Angluos Apskrities

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
’ I • . r. .

Palangos Parke
Lawrence-Methuen, Hass,

* * * *\ ?. • ’ ’ . . . j e ‘

Sekmadienį

Vynei ir lai Dievas’ jums 
padeda kaip lig šiol!/ .

Biltim&rietįs.
\'

<• r.
’j’ti

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
■ ” '■ . ■' ' • . ’ ’’/ -1 - • ' -

YRA ANT KAMPO BRO ADWAY IR E-ST8. PER

BEVEIK 70 METŲ

Depozito nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno mėnesio.

Dividentai mokami trečią Seredą Balandžio it Spalių menesių.

Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome Travellers Cheąues. ’■

VALANDOS:

( Nuo 9 ryto iki .3 po pietų. Subatomis: nuo 9 ryto iki 12 vaL.

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki'9 tik dėl depozitų; /

'<■1MM

L PRALLBROLIAI 
A jį a*“ -

■ PENTORIAI IR DEKORATORIAI
jį DARBĄ ATLIEKAME GERAI IRilGIAI 2 

j Į PATARNAVIMAS GERIAUSIAS.
■j j 46 ARMANDINE ST.r* DORCHESTER, MASS.
jj -7 TeL .Talbot 0354 .

' g ė? . bib gat e

* , * - ’ 4 ‘ -- • - ■ '■ * ' Jf _ ‘ .

LIETUVIS GRABORIUS
w-f.

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems • 

maloniai ir tinkamai, patarnauju. Ga- ? 
lite kreiptis bile laįku, dieną ar naktį,J 

b ^š vvsųoniet pasirengę^ kiekvienam -i 
pareikalavimui; Ųš Važiavimą į kituįi 

miestus jokią, atlyginimo nereikalauju.J

' ■ ///?■■ >>(AKxnremns)....';įMv.». >> .-W 
16-18 Intervale St„ ; ■ / ’ ■• R68.1jtert Broiaww.’
Montello, Mass. So. Boetom Mm j
Tol. Brockton 4110 ■ "TelrŠ, Boston 4486 |

tingiausias nikolio veikimas 
yra lytiškas jaudinimas.^ į

Kurieina žmonėms labiau- ’ 
šiai kenki® Alkoliat Pa-t
stebėta, kad alkolizmas la- 
biau kenkiu tiems, kurie, 
daugiau linkę susirgti tomis 
ligomis, kurių svarbiausia j; 
priežastimi yra alkolizmas.

Linkę sirgti kok i o m i S' 
nors f ligomis, girtauti pra
deda ypač tada, kai baigia 
mokyklų ir subręstų. Tie, 
kurie iŠ priguųties sveiki, 
girtavimui pasiduoda po 21 
rrietųj q kariais žymiai vė
liau. p /

Taip pat alkolis Smarkiai 
veikia kai kurių užsiėmimų 
žmones, pav., vežikus, ce
mento fabrikų darbininkus 
ir tnurininkus, šeimininkus, 
tarnus, nemokytus ir nepa
stovius 'darbininkus. Taip 
pat darbo brige gali padi
dinti girtavimų. Girtavi
mo priežastim galima^pava- 
.dinti ir. blogas, nępąkenčia- 
mąs namų sąlygas, ypač jeį 
trūksta šeimininkės. , Todej 

•Šv. Kaštas ir sakų:c< Jei jos 
(motenskee) liežuvis bus 
malonus, švelnus ir-geras,, 
tai vyras tarp žmonių netu
rės sau lygaus. - Kas turi 
gerų moteriškę, tas laimėjo 
tikrų gėrį. Jis turi pagaL 
bininkę, kolonų, kurios<gali 
tvirtai laikytis” : (Sir. 36, 
25). Pagaliau net buto ank- ' 
štumas, stoka įrengimų ver
čia smuklėje ieškoti geres
nės aplinkumos. Ne mažiau 
paskatinti girtauti gali dar
bo draugai. .

Kokiopųis priemonėmis 
išvengti Įr gydyti ųlkoliz- 
mų? Čjų galima veikti 
dviem kryptimis: kovoti su 
svaigalais, arba stiprinti, 
prieš jUQ§ silpnųjų valių. 
Galima ip abi kryptis su
jungti. 7. / ? ;

Kadangi į alkolio varioj 
jimų žiūrima, kaip į pasL 
smaginimą, reikėtų pakelti 
liaudies išsilavinimų, nuro
dant geresnių pasismagini-, 
mo ir poilsio' priemonių. 
Toliau eina pamokymas ir 
pripratinimas, o blogiausiu 

, atveju bausmė/ Pamoky
mams medžiagos ypač gali- 
ma semti iš religijos istori
jos,, net dailiosios t literatu^ 

' ros, pasakų. , Svarbiausia 
įętgi yra. ,gęrą&„ piayyždys, 
ypaptęvų. Tęliauųųjdėji- 
įne yp.aČ ’Syųrbuš^ie vįeriori 
dalies atskirtas auklėjimas, 
bet' npolųįtinią motyvų, sii- 
juųgimas' •. (pav.y religinių 
su visuomeniųiųis ir dorbvi-

Liepos 109103^1
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Pradžia 1 vai. po pietų
t ■f

ReriRiama jspudinga Programa: Sportas, dainos,
kalbos, muzika, skanus Valgiai, viliojančios rnau-

• > Visus kviečia Rengėjai.

I

dynfit.
i'../

i

- - *j
LINKSMAS IŠVAŽIA-1
‘j y vimas '

pašaukimosųžiniiigumo mo- 
tyvu& o mergaitėms 'grožio,; 
... ' A

ŠV. Alfonso parap. choro 
piknikas,' kuris buvo seniai 
laukiamas, įvyko birželio 26 
dienų. /: Diepįjbuyo geriau
sia, ir; tuoj pp|mišių, ’9 ;M Y- 
vįsi .choristai, suseko į du 
didelius busus, vėliavomis, 
papuoštus ir , išvažiavo į 
Kųklerįų vasarnamį, Che- 
sųpeakBay.

Nuvažiavę į. Vietų, vieni 
tuojau ' maudytis, kiti pasi
vaikščioti, treti kortomis 
loš.ti, o keli, senesni tuojau 
po medžiais pasikalbėti.

: Šeimininkės pip. ‘ Augai- 
tienė ir Černauškienė jau 
buvo vietoje nuo.7 valandos 
jr yisi valgiai buvo priruoš
ti. Kai tik užėjo kai ku
riems noras valgyti, tai rei- 

globos ir artime meilės mo
tyvus., • . h

- Kaip pagrįsti priešalkoli- 
. nį auklęjįįnų? .Pirmiausia 
priešalkolinis auklė ji m a s 
luti būti pagrįstas pačioj 
Šeimoj.. Jei ‘ vaikai mato, 
kad girtavimų toleruoja Ję^ 
•vai, tųd netrukus ir jie ima 
girtauti.. Vadinas, priėšaL 
kelinį auklėjimų turi ’ piF- 
piiausia pradėti patys tėvai. 
Toliau mokyklai jau nebe-, 
sunku tų ČĮųrbų tęsti,
ypatingų I dėmesį reikia 

kreipti į valios auklėjimų: 
Įr tikslų, ir ^priemonė čia 
Įurttų būti ' laisvai .prakti^ 
kuojama abstinencija. Yra 
tokių, kiltie perdaug jaut
rūs alkoliui: .mažiausias jo 
kiekis gali turėti blogiausių 
vaisių. Tokiems ypač turė- 
tiį' padėti abstinentų drau- 

; >*' <• .a ■ M
S{J (H A. TyiUolip1 straipsi 
tilo Lietuvos Maiyihinkų ort

’ ganė'u Sargyboje M).

r - op- * ® ! L’
kūjo tik atsisėsti ir, tuojau 
buvo atnešta prie stalo gar* 
tižios ucrab soup,” dešrų,su 
kopūstais, vištienos — ir ko 
tik kas, norėjo.'

4 vai. atvažiavo klebonas 
kum Lietuvninkas, k u n, 

'Mendelis, kun. Dubiųskaš 
ir choro vedėjas Rapolas 
Juška. Juškai vadovaujant, 
buvo karūnuota išvažiavimo 
karalius ir,karalienė, kurie, 
iš anksto išrinkti kaipo po- 
pularūs choro* nariai: Jur
gis Galkauskas ir Ona čes- 
niūtė. Buvo gėrimo ir į- 
’vairios kitos lenktynės. Se
kė ^vreelbarrovr’? lenktynės 
merginoms ir vaikinams ir 
kiti žaidimai. Gale vedę 
vyrar ėmėsi virves trauy 
kimo su ubecleriaišn — kas 
laimėjo? Žinoma tie, ku
rie tikri vyrai su šeimy
nomis. Kai visa sporto pro
grama baigės; visi, kurie 
laimėjo ,turėjo atsiklaupę 
prie Karaliaus ir Karalie
nės sosto priimti gavo dova
nas, o jos buvo tikrai juo
kingos. -

Po visko vyrų choras su
sirinko ir linksmai sudaina
vo “Lai gyvuoj sveiks” ku
nigams, ponams Kukle- 

‘ riams ir šeimyninkėms. Po 
to visas choras sudainavo 5 
linksmas daineles ir visi sė- 
do.į busus ir linksmi, nors’ 
pavargę, drožė į namus. . ■ 
* Nebuvo-girdėti nė iš viė^ 
no ’ lūpų nepasitenkinimo 
žodžių. Ir dar galime pa
brėžti, kad buvo tai .geriau
sias piknikas ! , . . /
, Choristai. ypatingai dė- 
kingi savo vedėjui B. Jųš- 

: • T / a-.

Telefonas; Plaza 1350.
MsGRBĮMM

. rwaboriue f^4BWwmi^tbja»
; «rs. baoa strebt;

’ : BALTlMOių?, $ro.

kai ir jo ‘žmonai, nes vien 
dėl jųjų darbštumo įvyko 
šis išvažiavimas. Jie su
rengė teatrų “Karalio tė- 
tų” choro naudai ir tas va
karas taip pavyko, kad liko 
gražaus pelno,

Per žiemų buvo nuveikta, 
šie dalykai: trylika radio 
broadcasts, trys minstrel ar
ba šurum-burum vakarai, 
didelis teatras, naujos mi
šios, speciališka muzika 
Verboj, Septyni, Kristaus 
Žodžiai nuo Kryžiaus ir 
dar daug darbo muzikos 
srityje, choristai ir Šv. Al
fonso parapijos nariai turi1- 
iš vieno taiti pf Juškams. 
dėkingų ačiū, j

Norime padėkoti kuni
gams, kurie mūsų, darbų, vi
suomet remia ir choro val
dybai : pirmininkui J. Stoč- 
kui, vice-pirm. J. Kairiui, 
raštininkei O. Česniūtei, fi- 
nansų rast,. A. Štreimikytei' 
ir visai choro specialiai ko
misijai. ’ i- . .

Vasaros metu suisgrupa- 
vo visi choro vyriai ir pra
dėjo repeticijas vyrų “Glęe 
club.” Praktikos kiekvienų 
ketvirtadienį/ Lauk i a m e 
dar daugiau vyrų. Baltimo- 
rės jaunikaičiai, stokite į 
ęiles ir dirbkite Sykiu!
- Jau programa ateinan
tiems metams beveik suren
gta.; Bus vėl radio koncer
tai, teatrai, šurum-burum 
vakarėliai ir visa eilė nau
jų parengimų — tad visi į 
darbų!

Valio Jaunimui ir jų va-' 
dui. Dirbkite Dieviti ir Te-

’ PIKNIKAS
(Nors liepos 4 d.sureng- 

jų^piknite/įvyko lietingoj' 
dienoj,^. d^įto^ neblogai .

Žmones'daugiau- 
sl'ų Susidomėjo varžytinėse 
tarp ivędusuįur nevedusuj 
v^yų virvėj traukimu. Bei-, 
Ida pripažinti, kad abi pu
sės turėjo ‘gei'ii pajėgų ir uo
tu, vis dėlto vedusieji, nors 
ir pasenę vyrai, nevedusįus * 
nugalėjo. Visiepis buvo mŠ- 
ku, jų Ikšįniai ir bendras 
svoris turi nusverti jiems 
pergalę. Gardžiai vaišinosi 
laimėję. Jaunieji nosis nu
leidę turėjo prisipažinti 
veikti. 4 ’ • • \

Dovanų, pastatytų; už di- i 
tižiausios: šeimos atsilanky
mų į piknikų, laimėjo, kaip 
visi spėjo, Strungių giminė. 
Šie, turėdami visus suaugu
sius sūnus ir dukteris, ir vi- f 
sus vedusius, lengvai-pėr-A 
viršijo kitas šeimas su; 16 
narių. Tai bent šeimynėlė ! 
Pusantro tuzino asmenų su
traukti po savo, sparnuotai 
ne kiekvieniems tėvams gą-. 
Įima. Lai gyvuoja Struti-, 
gini! Kad daugiau tokių at
sirastų — ir. atsilankytų į • 
musų piknikus..

KUN. DUBINSKAS
: atostogauja^;

Pereitų savaitę kun. Ąn- . 
tanas Dūbinskas išvyko ato
stogų į New Vorkų. Keti- • 
na‘būti apie mėnesį laikoj 
pernai vasArų ten pat buvo 
nuvažiavęs, kalnuose,. kur . 
galima laisvai ilsėtis, -ir pa- 
bėgti nuo didelio karščio..,/ . 
• SODALIĖČIĮT PIK- ? 
'v' * " ‘NIKAS '

Šį sekmadienį įvyks Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
ŠvČ. draugijos metinis išva
žiavimas. Piknikas ketina? / 
ma laikyti gl’abiny, p,. Jorio 
Grebliausko šoi'o pavande- 
nyje. ' ' . . ■ ■ ■

■ Kas gerbia savo tėvynę^ 
myli žmoni jų.. " ChurcMi

"DARBININKO” SKAITT-
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas’1 jau priima 1982 
m, Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnų jų vertę. Nutirpę h 
1932 m. kuponų siųskite

' '‘ĮJARBIimfKO” ADM., ;
■•* 366 W. Broadway, 

t South Boston, Mass.

BANKAS PERMAINO VALANDAS
Pradedant Liepos 2, 193i •

J.~ ..{J • ;.'3 ; '• ’• ' ..

* iMefa djĮictt ''
30 SCHOOL STRBET 7
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Boston fivė cents savinos >ank
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SMAGI AUSIS
6

Maironio Parke, Worcester, Mass.
P I K N I K Ą S Liepos-July 10,1932

Pikniką rengia abi Worcester L.D.S. kuopoj Pelno puaž skiriamą-“Darbininkui.” Programos pradžia į2> vai. po pietų. 
Pikniko linksmybių turinį sudarys: 'garsus lietusių orkestras, jaunimo choras, boksininkų ir ristikų rung^ųpą," plaukiojimas 
d§l pirmenybių, geriausių kalbėtojų kalbos ir t,/t» kviečiame visas apylinkes kolonijas dalyvauti. ' R E N G E J A I.

I , Į    ;..r ..  ■   . ■■ ■■■ ■   ...Įiri     ~-.ni . |«    . 1 ;    r    2 .-t-- i i r-4 >1 h-i-Uį    
j . . . . . ■ ■

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

; WESTFIELD, MASS,
PRIMICIJOS 

y—““—Liepos J dieną įvyko he- 
; ./ paprastos iškilmės. Mūsų 

klebono kiin. S. J. Vembrės 
s geras pažįstamas kun. Vac- 
> . ; lovas Sadauskas laikė , pri- 

s. micijas.
, ’ ; Kun-. Vaclovas Naujosios 

•’ \ Anglijos apylinkėje, išsky
rus Westfięldą, gal yra ma 

y žai kam žinomas, nes ilgą 
, -laikotarpi p r a g y v e n ę s 
' Pennsylvanijoje.

Jisai išvydo ši pasaulį
- . prieš 35 metus, Patronių 

, kaime, Alovės parapijoje, 
Dainavos šalyje — Dzūki
joj. Jau iš pat jąunli die-

- nų vaikas rodė gilų , pamal
dumą ir prisirišimą prię 
knygos.— savo di*aUgo. Ka- 

, į daugi buvo kilęs iš labai ne- 
. turtingos šeimynos, tat ir 
’ nebuvo ką bemąstyti apie 
į. mokslus.' Tači^Ljąųjuįaį-;
* tis nenusiminė. Kieklailm

’ paaręs pilkąją Lietuvos že
melę, paplovęs baltųjų gri- 

< kūčių, palieka mylimąjį, tė- 
. / ’ vynės lizdelį ir keliauja A- 

;m.erikon laimės ir mokslo 
ieškoti. Prieš "18 mėtų at* 

t " vykęs čionai . giiebėsi sun-r 
?. kaus darbo Detroite auto--

* ‘

»r

mobilių karaliaus p< Fordo 
dirbtuvėse ir sunkiai dirbo, 
taupydamas centus; vaka- 

.. ■ _ rais gi lanko mokslainę. Ne-
nustoja vilties, energijos ir 
iyž6si būti ' ■‘kunigėliu,” 
kaip kad Lietuvoje jį jau 
vadindavo1. Ir štai po ilgų 
metų sunkaus triūso — bir
želio 19 d. tampa įšventin
tas kunigu —tikru Kris- 

: taus kareiviu.
- Lietuvoje jis paliko senu

tę, šiandien linksmai besi
džiaugiančią, motinėlę 'apie 
65 metų amžiaus. Tėvelis^ 
Juozapas jau yra m i r ę s. 
Naujasis kunigas turi mū
sų kolonijoje daug draugų 
ir pažįstamų iš savo kaimo 
kaip Jutrevičių, Lušnių iš 
Šprihgfieldo, Sainulevičių,j 
Miilkelių šeimiynas.

Iškilmes prasidėjo suma, 
kurią pats primicijantas 
laike, asistuojant mūsų kle
bonui-kun. S. J. Vembrei ir 
klierikui J. Nąūdžhii. Baž
nyčia buvo išpuošta. puL 
klausiomis gėlėmis, choras 
sugiedojo atatinkamas gies- 
mes, pats klebonas šakė pri
taikintą primicijoms pa
mokslą; Po mišių buvo su
teiktas palaiminimas vi
siems.

Šia. gražiąja ptog®, mes 
visi širdingai sveikiname 
kUn. Vaclovą, linkime jaįn 
geriausios sveikatos, ilgo 
amžiaus vadovauti ir gany
ti Kristaus pavestą avi jį. 
Džiaugiamės kartu su tavo 
sengalve motĮųele, giminė
mis ir pažįstamais. ’

Ktm._Vaclove ! būk nar
šus ir energingas Kristaus 
armijos kareivis, įmvok, 6 
kovot reikės, 'nugalėk, nes 
kur yra; nugalėjimas  ̂ten y- 
ra užmokestis pas AnkšČiau-
SĮ...

Šią savaitę įvykį visos 
parapijos jaunimo susirin
kimas. Yra pakvįeštr kal
bėtojai— kun. Pr. Strąkau- 
kauskas ir kiti. J>ątihuoine- 
nė prašoma skaitlingiausįąi 
atsilankyti. r •

Už savaitės — kitos pas 
mūsų, kleboną atvyks ato
stogauti kun. Juozapas 
Koncevičius-Končiųs; > Šv. 
Teologijos Daktaras,

^ikst-PĮiaukšt.

prisitraukusios/kad svyruo
damos ė jo į namtis, daugiau 
griūdhmos, negu pėkščios. 
Jaunimas, r žiūoiha, galėjo 
daug juoko turėti, žiūrint 
kaip jų tėvai pavyzdingai 
rodė jiems/ pavyzdį, kaip 
reikia turėti “good time.”;

Gyyenu dideliame mieste, 
matosi daug girtybes.. r Bet 
turiu prisipažinti,’ kad per 
visą mėnesį nemačiau tiek 
daug girtybes, kiek čionai 
Lowellyje minėtame pikni
ke. Graūdinauš, matyda
mas tiek daug motinų, taip 
nusilakusių, kad jau kojos 
buvo per silpnos atlaikyti 
visą sunkumą degtinės.
< Kada Lowellis apsišvies. 
Kada pradės daugiau sekti 
kultūringesnes: tautas pa
saulio? ' . .

.. ,Ex Lotpellietis.

Jeigu visi katalikai pa
rmestų bolševikuoja n čia s 
draugijas, tai tuo jaus jos 
atsirastų ant bankroto slen
ksčio. Lowelliėčiai, dabar 
neturėtų abejoti, ur toji 
draugija yra bloga. Jeigu 
josios esančios valdybos 
priverstinai priverčia na
rius- užsirašyti bojšeyikų 
laikraštį ir išrenka: prenu
meratos sumą iš- .narių, tai 
kam Čia dar sakyt “kažin, 
ar ji bolševikiška ? ”

" Į . ' ' ' ,. . ' . * . ■ .

Lowellio katalikai pabus
kite ir ręmkite tik katali
kiškas draugijas, o bolševi
kai tegu sau vieni dirba.

. fe Lowellietis.

WORGESTER, MASS.

cc »

NORttODD, MASS,

LOWELL, MASS,

Į j r NORWOOD. MASS.

I
\ . • • . • ■ ‘ . *

Didelis piknikas
—įvyk?—

Sekmadieni,Liepos-July 10,1832
j Prie didėlio Ežero (Nėw Pond) VUlson St.
it ■ . ■ • ‘ '

» Bus šokiai ir kiti žaislai,
r . - • .. t . ■ ' * '

Rengia visos katalikiškos organizacijos. Visa pelną ski

ria Lietuvos Katalikų Univęrritetųi ir Vilniaus Našlaičiams. 1
Visais kviečia atsilankyti. , RENGĖJAI.

«■

; IŠ KILMES , u .
Šv. Juozapo parap. Kate- 

kizačijos mokyklos . aukš
čiausias skyrius tutėjo savo 
užbaigimo iškilmes.'. .~Tai, 
berods, pirmos tokios iškil
mės -parapijoje. Nedįdeliš 
skaičius jaunuolių ‘gavo pa
liudijimus už šešių; mėtų 
sėkmingą mokymąsi. Baž
nyčioje prie gražiai papuoš
to altoriaus gyvomis gėlė
mis priėmė savo diplomus. 
Vietos klebonas pasakė jau
nuoliams pritaikintą pa
mokslą. Sekanti gavo. pa- 
liūdij iniusElena ? Alabūr- 
daitė, Olympia Du Į k y t ė, 
Juozapiną Kavaliauskaitė,. 
Aleksandras Stanilionis lf 
Marijona Vyšniauskaitė.

inakis, klierikai A. Pulokas, 
ir S, Mažeika ir. klebonas 
kun. J.’ L Kaulakis.

Svečiams in solenizantiii 
atvykus, choras sudainavo 
sveikinimo dainas. Vakarie
nei vadovavo K, Dryžas ir 
A. Užumeckis.

Kalbėjo klebonas kun. J. 
Kaulalcis, SodalieČių vardu 
O, Juškaite ir kiti.. Gražiai 
dainavo solistė M, ^Sargeliu- 
tė. . ■ ■ - ■

Malomi pažymėti, jog va
karienėje dalyvavusieji gy- , 
dytojai,. tik ką gavę diplo- • 
mus, yra baigę parapijos 
mokyklą.

Vakaro rengimo komisi-;, 
joje, pasižymėjo L. Baraus
kienė, A. Mažeikienė, Va
laitienė,. Kundrotienė^ P. 
Norkiiitė, B. Augait.ieilė, 
Mastaitienė, O. Unguraitę, 
O. Urbonienė, S,. Daknienė 
ir ypatingai S. Balčiūnienė. 
Daug padirbėjo A. Užamec- 
kis, vakaro vedėjas. ę

Po daugelio kalbų kalbė
jo kun. P. Laumakis, dėko
damas už netikėtą pokylį.

Iškilmės baigėsi Lietuvos 
himnu. Elzb. Mataityte,

IŠVYKO Į LIETUVĄ
Penktadienį, liepos. 1 d, 

išvyko į New Yorką, o:įš 
ten, šeštadienį, liepos 2 d., 
į Lietuvą trys L. D. S. 3 
kp. nariai, būtent: Benedik- 
tas Stašaitis, S. Radziulevi- 
čius su Šeima ir J. Tvaska, 
B. Stašaitis kiek laiko ‘ at
gal buvo automobilio sužei
stas. Į Lietuvą išvyko ap
lankyti savo seną motiną, 
dukterį. Stella'Maris, “Dar
bininko” skaitytojams žino
mą rašytoją. Prieš išva
žiuojant gavo žinią, kad pa
staroji rimtai susirgo. Lin
kime jai pasveikti.

Gerb. L. D. S. 
.1 . * \
linkime laimingai 
tėvynę Lietuvą.

nariams 
pasiekti

VYČIAI RENGIASI
L; Vyčių 26 kuopa savo 

extra susirinkime nutarė 
smarkiai remti Vyčių Nau
josios Anglijos apskrities 
išvažiavimą, Pala n g o j e, 
Lawrence.
J Susirinkime į kuopą įsto
jo gražus būrelis naujų na
rių ir stojo į talką. Kuopa 
žengia \_grąžiaįs kęliaįs į 
darbą. \ ’ / • Rast.

Labdarių draugijos antras 
išvažiavimas įvyko birželio 
19 dieną, Maironio parke. 
Darbavosi : P. Lengvinis, J. 
Bačys, 0. Žiūrinskienė, A. 
Juknevičius, J. Brazauskas, 
S. Staniulionis, Oi Landžiu- 
vienė, O. Kardokienė, S. 
Juknevičienė, M. Adomo
nienė, M. Mitrikienė, O. Ba- 
čienė, S. Jankauskas, P. A- 
lavošius. Minėti darbinin
kai gražiai darbavosi, todėl 
draugijai liko gražaus pel
no.

Sekmadienį, liepos 3 d., 
bažnytinėje, svetainėje įvy
ko Šv. Cecilijos choro susi
rinkimas. Nutarė rengti 
privatį išvažiavimą.

PIKNIKAS
Malonu yra sugrįžti atgal 

į savo miestą ir sužinoti ką 
yisi senovės draugai veikia:. 
Čionai turėjau progų aiš
kiai-matytį kaip daugelis 
iš mano drąhgų yrat atsilikę 
katalikiškaine nusistatyme. 
- Sekmadienį, ^birželio 5 d., 
pas tūlą ir, rodos, gerą ka
taliką ūkininką jvyko taip 
vadinamos . Brolių i? Sęsęyų 
draugūs 'lijįfįnis išvažiavi
mas. , <■ BkeĮbta’, kai tai - bus 
darbiųmkų/piknikas. Nū- 
važįavaū ir aš.' Pasirodo,, 
kad čią sūvėžiavo. visas Lo- 
wėliib ;ir pHėtaiesčįų jaudo- 
.našis elementas. Čia matė
si socialistai," bolševikai, ir 
komūnistail Vieni taūdo- 
nesųi ūž'kitus. Buvo skel
biama/ kad kalbės žymus 
kalbėtojai.. Laukiii ir žiū
riu kas čia bus. Prisiarti
no programos^ dalis. ‘Pėr- 
statb kaipo žymiausią kal
bėtoją , kokią, tai žydelką,. 
kuri gargalųodama norėjo 
savo kalboje nupiešti reika
lingumą žmonėms susiorga
nizuoti. Tarpe, klausančių 
prasidėjo triukšmas. Pra7 
dėjo .klausytojai murmėti 
kam angliškai kalba: “ne
galima suprasti ” Abejoju, 
ar nors dvidešimts žmonių 
supratu, ką ji angliškai kai- 
bėjo. ; i , ' .

Liūdnas apsireiškimas, 
kad dar daugelis iš katalikų 
priklauso prie, minėtos Bro
lių ir Seserų draugijos; Tik-
sa,‘ pradžioje ji buvo; kaip 
paprastai daugelis draugi
jų, grynoj katalikiškų. Bū- 
>yo sutverta vardu Saldžiau
sios Širdies Viešpaties Jė
zaus /draugija.' Btai toji 
draugiją yra gryniausią bol
ševikišką draugija,, absoliu-

LAWRENCE, MASS.

PERKAME BONUS
Ar turi’ Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie. progos apl a n k y k i t 
mus. . \.

Musų Icrautuvė. atdara ir 
vakarais iki. 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją-

Musų krautuvę didelė. 
Turime visokių drabužių ir 
čeveryku (shoes). Laikom ' 
taipgi plačių čeveryku vy
ramir moterim...

Nuo. dabar ant čeveryku, 
skrybėlių, marškinių ir kąl- 
drų numušama 25 nuošimtį. 

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P, BARTKEVIČIUS, Savininkas, 

678 No. Main Street, 
MONTELLO, MASS.

Birželio 24 d.: įvyko,ka
noniškas įsteigimąs Motinų

GIRTUOKLIŲ PIK- 
z .- ■ NIKAS. >

Kasmet •• Lowellio vadi
namas apšvietos klubas ren
gia savo metinį išvažiavimą. 
Oi, oi, oi tai suvažiuoja visi 
girtuoklėliai išLynno, Ha- 
verhillio. Lavvrenco ir padė- 

‘ da lowellieciams raugą' tuš
tinti.’ • : , *•

. ‘Nuvažiuoju ir aš. Paši- 
s mokinančio nieku nesimatė. 
Vakaras prisiartino/ prasi-

per mišias. Visos narės in 
eorpore priėmė šv. Komuni
ją. Po mišių suėjo į sale 
valgyti pusryčius, kurių 
metu buvo suteikta dovana 
kun. P. Jurui jo dešimties 
metų kunigavimui paminė
ti. Kun. P. Juraš kalbėjo 
draugijai, pareikšdamas sar 
vo.linkėjimus ir tuomi vįs- 

, kas užsibaigė. M'. V;

Bažnyčios principu ir mok- 
Blo.

I »

Geriausios Viduriu Gyduoles

KATRO-LEK

Kiekvieną Sekmadienį nuo 2:15 

iki 2:80 p. p. iŠ stoties

— 830 kilocyclė. ‘ Neužmirškit 

pasiklausyti. Programos duoda 

KATRO-LEK Laboratories,
St ’įį

f. tfljTASMtt MK O.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

to jaučiu baubimas nebūtų 
tiek ‘ trukšino padaręs; kaip 
visi mūsų brbliai lietuVįidh-

■ kai, . kuomet jie škifktes į
namus. Biaurešhio ilginio, 
manau, niekur kitiir nebu- w , . .
Vo galima surastu Nė lik erai nukrypus nuo Katalikų 
kad vyi^ai buVo pri^ikaūšį, ................ ..
bet ir moterėlės tiek buvo

PARDUODAMA ARBA 
IŠMANOMA

Naujas. 7: kambarių, Buteli Co- 
loniaį namas. Tik 6 metą semi- 
mot Kampinis lotas.. Visi naujos 
mados įtaisymai. Kas norėtų.ma- 
tyti nebrangų, namą .su krautuve, 
tinkamą. bučernei, kreipk it Cs:

J. A. WEN0KUS, .
40 Arlihgton Road.
WALTHAM,MASS.

‘ Pereitą šeštadienį sekma
dienį ir» pirmadienį Modali-, 
eijos draugijos nares turėję 
1 ‘ wėek-ėnd ’_ ’ išvažiav i m fą, 
:11 Palangoj e, ” Lawre n c e, 
Mass. Jbs.turėjusios “good 
time.” H. L. J.

philadelphia/pa.
VARDINIŲ VAKA

RIENE .
■ Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje birželio 28 d. į- 
vyko vakarienė • kun. P. 
Laumakio vardinių išvaka
rių proga.

Salė, kuri buvo išpuošta, 
buvo pilna žmonių. Garbes 
svečiai^ buvo Dr. J. Man- 
kus, Dr/ J. Celadynas, Dr. 
Alb. Mickūnas, kun. Lau
makio motina, kun. P. Lau-

VARGONININKAS IEŠKO
Arki-Broįijos draų gijos . VIĖTOS

Baigęs Vargoiųninkaviino moks^ 
lą noriu užimti vietą; Katalikas, 
Blaivus, nevedęs, vyresnio am- 
žiaūsĮ, ’ ■ .. ■

Adresas “Darbininko’* Adm.

PALENGVINA INKSTŲ IR 
PŪSLES PAKRIKIMUS

Vyrai, ir ‘ inčterys, turi silp
nus inkstus nr puslft dėlė! ko prisei- 

[nn tankUH keltis naktimis: Šlapintis, 
KliUugsls dėt geros žinios, kad Nuga-. 
Tone sutelkia naują stiprumą ir pa- 
jėgŲ tiems orgnnama Jis sustabdo 
keliausi naktimis Ir suteikia, poilsini- 
gą -atgaivinantį miegą. Nuga-Tone y- 
ra pastebėtina gyduolė dėl silpną 
svarbiąją organą, nuo pilvo pakriki-? 
mo. silpną nervą ir praradimo stip
rumo jp- svarumo. • Mllionnl KmotŪą 
per pereitus 4h metus rado Nuga-Tė- 
ue vertingą sveikatos gyduolę, ir jei
gu jąs turite vieną minėtą Ilgy, kr 
esate silpnoB sveikatos, jys turite Im
ti Nugn-Tone"tr vėl pasidliaugti kom
fortais ir smagumais, kurtuos teikia 
•gera sveikata, ir stiprumas.
f Nuga-Tone yra uivtUvhiėjumas an- 
tlekinlnkų. • Jeigu aptleklninkas jo 
neturi, priprašykite Ji užsakyti iŠ savą 
urmininko. / Neimkite sulutltuty. Jo- 
Ūtn viii'stnl negali nuteikti jums tos ] 
sveikatos, ką NugarTone padarys.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas!* v ■
- SANBORN BLOCK 

681 Washington St 
NORWOOD, MASS. * 
Tol. Nonvood 0330* 

Gyvenimo vieta1: . ’ *.
. 82 Walnut Avė.
Tcl. Norwood 1315AV

■ - • ■ . ..... u-.

1 1 1 tį1 į Į',-'..'T 11 - ' 1 *■

CHARRON’S i
PIANAI-aADIOe [

AALDYTUVA1 į
, Aliejaus pečiai, Skalbiamos ; 

mašinos <
10 TRUMBULL STROT
WOR0MT», MA8S.

1 TeL4JM30 ■ / •
LcnrrM ŪRyfifOs—B* NutMUmMs ;
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&IETINES-ŽINIOS

VASARINE MOKYKLA
TDrapijx#ąuij4įkQiiBVli£ 

tuvių .kaJDis * vasarinė ūmo-

<—šymo- -pirmo ji—-diena—buvo 
JiepOš 5įJL ; i ii -r D

Bažnytinė ;kvėtdhiė prisi
rinko pilna jdmių lietuvių. 
Klebonas kun. P. Virmaus- 
kis ir kum Jenkus, mokyk
los vedėjas, pasakė įžangi-1 
nes kalbas, teidami vai
kučius pasinaudoti gražia 
proga*. . A

‘.Mokinių užrašymas ir iš-i
¥ -skirstymas pagal skyrius 

tęsėsi liepos 5, 6 ir 7 d/Mp- 
kinupir mokytojų nuotaika 
labai genu taįi galima lauk

ėti gražių pasekmių.
. ’’ Liepos 6 d. bažnytinėje 

svetainėje garsiai ^kambėj o 
« Lietuvos himno garsai. Tai 

vasarinės mokyklos moki
niai jausmingai giedojo sa
vo tėvų, šalies himnų.

/ Visi, tėveliai, kurie savo 
vaikučių dar neatvedė užsi-. 
rašyti, prašomi tai padary-

* 
fiiauskiį Juras, Vitkus ir 
m *. ” ’ ’ * ./■ <<

Susirįnkime. buko daug 
choristų > svečių? Baigoje 
atvyko Nash.ųa kleb o n a s 
Irun- Bružas su vargoninin
ku J. Taiųulioniu. ..

Nutarta šaukti susirinki
mų iš vargonįpinkįL klebo
nų ir dviejų atstovu iš kiek*' 
vieno choro, rugpjūčio 7 d., 
3 vaL po pietų, Bv. Petro 
bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., So. Bostone. ’ ' '

Šis sušinnkimak išrinks 
valdybų surengti' Dainų' 
Šventę.

Pasikalbėjime buvusieji 
^pasiryžo pakviesti nebuvu-1 
sius vargonininkus, klebo
nus ir chorų atstovus į bu
simąjį susirinkimų. Taigi, 
jau yra jiradėtas naujas 
darbas. Jei nuoširdžiai va
dai darbuosis jo naudai, jis 
giužiai pavyks.

Būtų labai gera, kad vi
sos* kolonijos atsiiĮstij savo 
atatinkamus atstovus.

veli, Mshu&į K, $£$“* 
bridge, Norjvoęd ir liawep- 

ce. .
Pikniko rengimo komis!-’ 

ja’ir Piriampr 
kųn- 
pikniįį atileU lieposį.0 X 
sekančiam sekmadin n i u L 
Tad šį sek^adiehį visk va
žiuokim 4 Pųįangah r5; j 

' ’ . ...T,...-- -
J Falangų^ piknikrėmi 

gulį važiuoti įįš VfSte^č Tmį 
vasųmamy yra vietoš ' per-5 
nakvoti ■ ’, * r ‘ t

Palangos ^oplyčįoje ŠVėį-^ 
tadieniais: 10 yal iytų at^1“ 
komos sv; minios* -f} 41 ■} 

’ ■ ‘ J • v

Nuo $0. Boston į&žnyČios 
'busai sekmadienį eįs 1O:'5O 
valandų. Kelione į .abi pu^s 
tik, $l.Q0. P.ašinaudokitė. >
■.K4 

--- C

•f'' •

' ti kupgreičiaušia, nes moky-. 
klos ' darbas tęsis tik 4 sa-

. vajteš. *

<BAIGĖ ABKsJESNĘ 
_ MOKYKLĄ "

PRADĖTAS NAUJAS 
'f WBA|f’

, . Jau senokai yra reiškia-
mngU>MtysWpi^idhvimai< 
kad apylinkių pai’api jų cho?

* rai-' įvykdytų vienų iparengi-
. mų bendromis pajėgomis.

• . • *. • ■ . . *

* Šiai minčiai greičiau įldį- 
nyti, Bostono provincijos

* 'kunigai yra išrinkę komisi- 
? jų iŠ 6 kunigų. • A
/ Tos kunigų komisijos /di

rektyva įvyko Palangoje 
pbr Vyčių lietingų išvažia
vimų /pirmas pasikalbęjir 
mas. '

Kalbėjo p. "p. Šault, Šo
kas, Barysas, Manasas,* ku
nigai: Urbonavičius, Viiv

Stanislava . Ženteliūte ir 
Joana ‘ Sadauskaite baigė 
Paneles Všvč. ^preiškirnd 
Seserų < vedamų * aukštesnę 
mokyklų,; Cambrid g į u j e. 
Šios dvi panelės rengiasi 
šių metų rudenį įst’ofi į Enų 
manuel Jpollęge. Linkųiię 
joms geriausių /pasisekimų 
pasiekti aukštų tikslų; .

■ r ■■ V. A. a:

žymėjęs organizuodamas A.- 
merican Legion Šioje valsti
joje. Jis yra baigės;
mokslų^ r ■ y r aįf n’įjt r i u 
Kbighte of; CokMteus ir:

-

kilriįtngos’* siu’‘įtejomis šv< 
miMęįuSyliepos. S d. ^ £

; Ališias laike kunigai Pr.
Vi^aųskis, K%deĮįfos h‘
P^irif^tas, «

M£Y .]MjJmI'"dilu 0 šsnF
4

Oiicų^d^' kttr Jiįsjby VV ^Pofc4' 
to itštOyU1dėmę-
kraf į kofty&ici j'6 j IV ’ jd 'ar- 
timicj?

Cdninhiir ųįkšte je/’-kur1 šrisji- 
HlikdĄa$ė' JO0$O(F ž&iihį; 
€taleyrį^ak^fetlbiį;’ džiku-1 
gda'md’šiš RBbšeVėltd l&iie- 

■.4rmH '.,u4 l' '’’*C'T i, į

■ Liepos 5 *4» 11 $9 v. naktį 
'Bostono gatvėse ' užgesintof 
‘įrafiko šviesos,’ ‘ kui'i.ds hM 
VeikS • Hsiį rudytį* iki ‘7 ,'vąlq 
įyĮto;b 1 į
?tfMuo šio tailvd traffio švieį 
soš brisA1 gesiifairtds visk- 
\<įa ’tokid . * -fei ’Jarp-
^a^tapld^o'suinbtimMs. J

5

,1. ’ jlJ.

Tel. So. Boston 3520 - 1 •

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
metū^s'advokatas

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSIT Vsu A. B. 
G. WĄSHlNGTO$.UNLV. BU LLB.

f <<Da^bininko,, Kaine
(antros ĮnbOB)

866 Broadway, South Boston
i Reaidenclja 

BO5Harvard St,, Cambrldge, Mase.
Tel Unlversityl463—J.

VYČIAI TURI, PRĮETELty
.1.- 'V -yV? ’■

Liepos 4" diena, Vyčius 
tikini nustebino’. Lietus, 
aišku, suteikė jiems nema
ža nusinfiniino, kurį vis dėl
to pakeitė džiaugsmu vyčiu. 
prieteli.ai. •' . ,

. Nors ir smarkiai lijo, bet 
iš So. Bostpno į Vyčiu‘pik- 
niluy išvyko du prikimšti 
busai ii* keletas automobi
liu. iš Worcesterio vyčiai 
ir jįj rėmėjai buvo ; atvykę 
dešimtimi automobiliu. Ma
tėsi pažįstamu veidų iŠ Lo-

Vytautas K. Mickevičius, 
731 Bonlsay St., Dorcliesteiy 
Mųss., susituokė 'šų Alėte 
sųndiu Bomanskaitį ’ 
TCfest 4tį St, Sp. ;BOstOiįJ 
šeštadienio rytų, liepos 2 d.,

'miš -į/Įėt^&įų Mtžny- 
etoje, ^ųšhųaFKj ĮI * ‘ į

• i. ■ •' !-J
Vladas Giimelįs/l  ̂

lon.St, Roxburyį Mųs^Au-* 

situokė su Adele ^Šarkūnai- 
tę,12 Wabon St., Ęo^bųrjy,; 
Massį liepos 2: ji., 8:30. vųl. 
lytų, Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje. ■' . *’ 1 ;

Vi. Griineli s yra gmięs, 
Oklahoųi'oje. Jo‘ mamytė , 
ra gimusi Coloradoje. Vįa- 
das, jo mamytę n*, ^oli 
.kalba lietuviškai.

yiado tėvai i? J^ręliai gįy-r< 
vena dabar^Lewistone^ Map< 
ne; kiti gilmes Oklaho|rio- 

'je.. J, ./ ■ : 'f.-';

V J -r,

;; Piųncj^kų^ukoševičięnė^ 
.58 m, ųiųžiap^bi^ęjip^ d. 
įtaigų, širdies,ilįgavMU’^ sų- 
,vo nųmųošo^žU 6th Šti,<^d;: 
S.o< Šoųtpū, Kkiiųkiiūp.’ v** • į 'j 
fLaįJotuW<r buyot/ iškįl-į

... L į.

t

' :4iiBy^^I^'S6^įUtoh; j 
. \ j : „ k

.ytatapi 98 ^įtraliSt., i.
,lti. ?j.j. t fj^hjtpdpop^^.

.Tel. Hudson 622. . ■ l.

£T4'

'■5:

i. |t“ •.-*3 /ii iiiir?

į.;Tel,i.S^^ostijnk:p943. .*i
;:D> b S'*43^wpNmai ’̂'«J‘)’ 

I. 4:t ilek‘ Pėa^W''I864rWpVO J

Prisiekęs Advokatas '

- -
—-p f

■ - ■ .r 4 • • <\ * ’ .* ,

JUDUS B. GAILIUS
— ««X L vNlfr'' «->•> •»•

KAI. J. KACINADSKAS
AbydĮĄTĄŠ 

“Darbininko” Name 
(antros lubos,. Boom 1) 

366 Broadway, So. Bošton.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas: 
89 State Street, Room 63 .

Tpl. HubTard 9396 < 
Gyvenimą: 33 Bosėinont Street, 

Te). Talbot2S7S Dorchęster, Mass.

817 K 8t. (kampas Brosdway)

f į 7,; Vu<»mo4 .IjT i, 
-.Trie£pna*sJSM^^

" O A H 5 ’

INSURANCE i
Apdrausk’ nulinis, fakandus 

automobilius pas 
J. Š. MESLIS

' , So. Boston;
Tel. S. B.’1798 at 2613 i

|
1342 Broadway,

; s ■ , . - .

.* Julių,/ Vę^tpęįųiįė,;4 190, 
Atlieiis St., liepos, 2 >cl, .5 -v. 
p. p. Šv. Petro’ klebonijoje, 
ištekėjo už Motiejau^, Ma
žeikos, 128’Gherry.St.,. Caįn- 
brįdge,. Mass. Liudytojais* 
nivo Danielius Cesnulefi-r 
čiuš ir M- Vestpelaite, .. ?,/

Marijona Nanartavičiūtė, 
386 W. B£oadway ir Ro- 
tat ^ellipa^ j^įi^iįibavūj 
Šv. "Petro ‘fežn^iojeį'iiepos. 
3 d., 1 vai. p. p.

Pabroliu buvo Wįlliam 
Hali, painėrgė — ^Plibieta 
Nanartavičiūtė. /..*'.• 1

LANKĖSI
1

Pereitų šeštadienį lankosi 
redakcijoj e SeseiysiMarija- 
Gęrtruda ir, Benedikta iŠ 
“Nukryžiuoto Jėzaus” vie
nuolyno. .Seserys lankėsi S; 
Bostone rinkdamos aukas 
vienuolynui? . p *. . ■ /.

KANDIDATAS Į STATE
-■'-r»rr-----!----- ------ - ' > / • z--------------

(jm : ’•' ‘ > . •
B||^tĮ|Į|||.tl|'l*lllll|'9IIHIIIIlUltll|IIBIllillĮilllHllllllllltllllll1)tlNIIIIU |ii IBI

I
 - - p It ■

* Gydo“ ašMaH ir krouiJkŲS HgnEr. yyr^,. jpotorų' ir valkų. Vartoja 
X-Ruy npiiratl, ISty^taul Vikrių U irlančlų Ųgų. 'liktini nuo J a'' 

a-kraujų, 'Mapumų; Ir spląudaltm <uvo laboputorljoj. 'Suteikiu patari* 
luIškaiBikltur gyven ant tarų s^. 15Jftetų praktikos*. s ? ■

‘ jOFISO VALANDOS/! 2—4 p.p.; 7—8:30 vak. / T§t S. B. 2«1Š, 
. 496 E, BROADWAY; SOUTH BOSTON, MASS.

:

S

p’Mag^ėlnisOttš’- J 'Valstijos 
'poHd ja )ie.pos‘3 'ir 45 d.'d.- sįb 
laike 1957 asmenis, nesilai
kiusius; automobiliais va- 
žįiioti taisyklių.'' 2(į 'ašmenų 
■štrlaikyti: 'deb girtuihd. / j 
^Xpie ’ pjrocehtiį siiląi- 
'kytųjų tui0 stoti į teism^ 
..o įeiti gaus .įspėjimo jųisfas,-!

. NEtAIMINGI VAGYS'
■ą^u

; a , Jaunuoliai . Jotim Knpmpo 
įir Georgu Mullmi. liepos 4 jd.1 
tikėjosi geTųkhBjpnsipelhyįi. 
.Juodu pagrobė nuo vicho 
būso-du hagųžu, hęt polieL

METINIS

PIKNIKAS
'«į!NGIA D. Ir;- K. KEISTU 
įi ■■ J>W<JIJA . 
■* ' y Įvytai —*"■""*

W-MT 1U U, 1932.
#iknikiw prasidi# Ii valandą

15 • oAKiairo grote, W 
EA8T.DSDHAM,

, Šis, piknikas 1ius vienai iš' pui- > 
kikusįų. Jame turėsime daug Man i. 
Slų, aktinių valgių ir gėrimų. Bus 

‘puiki orkestrą, kuri gros liotinnš- 
į ku^rir ainoiik^ųškus šokius. To- 
■ 4dęį prtVtome? visuomenę koskaft- 
j: lingiaumai atsdankyti.

širdingai kviecijime,’ yisu£ dą« 
į lyvauti Pikniko Rengėjai. 
'• ^Irpdfe: Važiuoti Etevatonm ;iki 

Forest Ilills, iš ten Dedhftm Line 
į karu važiuoti įki G to ve St, Ten 
y buf? žmogus, , kuris nurodys pik- 

nijko ritetsk v .

INSURANCE
- : r •/•’’- ’ ’ "k ?’ i'' -.**
■Mes apdrhudŽiame viškų ir nuo 

visko
‘ ' 0/J. WEISUL AGENTŪRA,
■' . 306 Weat Broadway, -.
’ r ■ SOUTH; BOSTON, MASS.

:j >. Tely South Boston 0620

PRANEŠIMAS
» it. 7 *'•*’’ į '• ' *į *'

M Gerdi irf pigiai nfeliųoja.; Viso
rius SDlulknis daiktus ; • pilkius, 
durų rankijias, kratinis, aubomo- 

„bilių lempas,' mųzikaJiš k u s i r 
daldaijškiis instrumentus ir tt.

Nikeliuotojas . j
JAMES J. ROMAN, J 

174 Boiton St., S. Boston, Mass. 
■/'■*< ■ Seeond FIgoi'’ ' •

H J, « M. D, i iiE^dvist ii-.... . .
GYDYTOJAS ir OHIRUBGAB

Valandos; '4
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 Vak.

478 Gallivap Boulevard

b Telefonas Tulhot 0847 »

Miid a rmh'iah
TeUSlKU Boaton.0623 D —«

LĮETpy^PAOTKI^

t' U■ “u
Naujoje Vietoje, 

525 E. Broadvvay, & Boston.
' OflįąVąJąįįdon

Nuo 0 Iki 12 ryte ir nuo 1:801H 
5 ir nuo G ik! 8 vai. vakare. Ofi- 
■aa uždarytai Hubatos vakariu ir 
pedCldlenlals. taipgi earedoinla nde 
, . 12-tos(lleną uždarytai.

Taipgi nuimu ir £-rag

Lietuvis Dantistas

bs.a.mvariski
. dO#LiMUSkA6f « :n 

414 Broadway, So.Boston
Tel. Uo. Jiostop 2300 •« . * 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai, 
ryto, nuo 1:60 iki 5:80 po plot ir 
nuo 6 iki 9 va ke re. Šventa 41«4

' pagal: fliiBltarlm#

Tel, So. gošton 2GU0 . .

Lietuvis Dantistas .

A. L. KAPOČIUS
251 W; Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo .1)' iki 12, oUo 
1 jSO-^O Ir nuo 6:30—d vakare.;
Soredomis nuo 0—12 vai. dleotį.'; 

'Subatoihls nuo I) iki 6’val vakare. ' 
Nedėlioinls nuo 0 Iki' 12 ydl. Alena j

- .. (pagal subarti) . t *

ii

.1

■1

1

JQNAS BURBA IR SŪNUS
’SU : PentlAii, popiėruoju/i3-

; dėkotuoju Ir aptaisau 
. namus .iš lauko, ir'^l- 
’ dalis. Musų darbu ir 
i kainom ta busite plten-- 

kinti: ( į.
'* Reikalo kreipkitės r

46 Silver ■£&»•• So,. Boston, Mašs,

.... Tek .South,Boston 2937-M s

DJLE'S RAOIO SERVICE
s: įBoitoli 280ŽAV ar Talbot 6601r 
Taisęų.*. visokius Radios .Vaeiuim 
Clcanersį Toastei’s ir taip toliausi' 

Darbas užtikrintas ir kainos 
pigios

-.TELESFOR ZNOTIN,
' 95’ West Sixth St.

SOUTH BOSTON, MASS,

ėi- Tel, s. B. 280C-R.

. t LIETUVIS hi ,

flETUHETRISTAS
' ISegtaminuoju akle*

- priskiriu > . akjplus 
kreiVM akta atitik 

. - »l?n v amblijonljl-1
■koše (dldoseJ. akyse gugrgžlou ivle- 
BQ ųnjcainu laūnj, i. / • { >

J. L PAŽAKAENIS, O. D.
447 Broądway, South Boiton

Jr didelis-nustebimas va- 
giliaiWJ»Lli)fl&ii pamaįev 

? jog, .^pg^ųose.Ayhagažuojse 
$įuyo 7pijkBhta 1‘ųjfĮi^a-
Jįšlfosįp^ įitpraįgrqš.riS:X

* . • r t r

: APSKRITIS NUTARĖ

i1 Naujosios ''Anglijoj-'apskrities 
.kuvažiavmia^^nUtare-Tėniti Wpr- 
ėesterio kiiopų Parėngį-.

*'mų -^įrLiepos lO di^iącc 
,. .iDajyvaukiĄe įnšii*' Z ’■

ii

i > v.iiiAvAArAiL mncv r?

į, LAIKRODININKAS1-n | į 

f Parduodu'. įv4iriąūsidsrūšies i 
jauksimus Ir šięlabrhiltis;’daik/f 
Įtus.< tTaipgi4jjfp4tžflsia.u;»%4-.4.į T 
|< • ^36fcW. Ęrtfad^^.d t f 

< • ■ • šO^fedsTW,'wšs:;tt f 
3 *. - ..£■ • • * ■ į § ■ę*

Lietuvėj Uostų- KIJAIPeDĄ; <

SQ. BOSTON, MASS, 
:tasJ^sttfO62b 
’i „. h* j į y5,»y5. j r 7

■ V’j• u*-’

K, d?/

V1 i?

Tel! Poi’ter 3789 ’ . '

JPHNREP$RIB,M.U.;
‘(BHP^YŠT- 4.. ’,

Lietuvis gydytojo
Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—O ’ 

278 Hgrvąrd Street, 4 
kamp. Ifimah arti Central S<b

> Gambridge, Mm». t *
| | mimiiiiiMimi

a
: t

JNaujosios Anglijos 
apšld'itic^ šįų//meiiįvahtraįs 
ir*- paškutiniį* išvažiavimus 
—gegužine įvyks. rugpiūčp 
inėn.’ 1O. ^Palangos, Baite 
LaVvrencė,M^ss. j 1 

Visos ’' Imopbsi iš anksto 
prašomos gTažiar'Tengtis^,/

■į

., *■ ęfcJĮfUĮ4Į 1^.11

... i? ; «
. Plačiai žinomas Leo Ą; 

Spilhuie/ 18 Roseivay ; >St., 
Jamaiea Plain, kandidatuo
ja į State* Auditor. x jo rė
mėjai jau turi/surinkę pįer 
5000 parašų. ’;j . ■ \ į

Leo A. SpiUane yra pasi-

' B4u . .

t* ■ V’/ ii4-’ ‘i, •■'.t*

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
' ADRESAI Ji'/

J... e . ' ■/jį

iV. JONO EV. BL. PAAALPINM 
' J r. -'fiBJ^S^ipYBĄ . ’.Jį- 

tA-'llv trobai; Į. •'* ‘ i A 
86 Mt Ida,B<į..Jtokcfcjtatar,

■ M' Telepttme-Colūmbta 5|ff> 
V^BlralutadtaB -^ JvFetfaųBfaiė.p
• ‘24 Thoinajs Bark. Šo. Boston, M>bb 
rroLu'Įta4ttaiiSc$i ’-A -j; Qllnėękta ’ Į t.

aTbomt>> Bark, So. Boston, Maai 
Vln..RaŽttriinkita'— Mv&lkta ' * į
• 256 flŽNtoth .St,, So. Boston^ Jduus' 
Iždininkas ą. Naudžiūnas -.,
• -885, B. Bįoiįdvvny, So. BOBton,
lUfUnSalka — $;.Žalld8 »’ . -

; r^Vfnflėlęl St./8o» Bo8ton, Mtuk. 
OrnUglJą/lalko siistHokiniUB kas tre<*ta 
/ nšdfldiėnK kiekvieno' m6nėkib^'2^ręl

pą jllety, Parapijos sulėj, |92 fi5 7^ 
8t*. So. Bofttbt), Mftšk ' } /-v\ , ■■■-.-7/........27n\, ■ I Į^h,.

’ Profesionalui,’ ;bhcniArlalt’> prnhionln- 
ktii,; kprie, įdcęlblusl “ffarbhUftkfc“i>Us 
rh i verti «kaft,VtdjŲ patnmoK ,

Visi gariinkit&i ‘'Darbluinke/'

ttirnntos bijktĖkįr D&Jbs 
: po. globa'MOTijrds'šVb; -

jEv4pr;Mąri6ŽenS,i;'r Ji 
’OĮžo, JE, St, :Š6, Koatoc, Atašė, 

VĮce-piriaioinkė--/1 pno'SHi&rlenč,
443 JE. Tth <Str., So. BostoU, AlaseJ: 

: TelrSpPBnetdn’^SMn M’ > a * 
grot. Brpne Ciitaienč, . ’ ;

2Q Gouli St.- \vts6 libibury,- Mase.
U'el. ’Parkwwr.lS&W, ,. /, F.

Fln, Baltįhitjona Mėrkoolūtl■
68.0 ,ŠU So^BoejoA^MajRt ; » j 

Bdlniukl StahluĮiutl ' '
y 1Č5 Woet GthiBtĮ So, Boeton, Mm 
Tvarkdarį — Ona MitglrdlenS '. ‘

1512*CoIuhiblSAltd., So’. BoMton, 
K*so« Globėja -r Ę( Januįk)O|en«. : \ 

‘ 1426 CoIumbfa'Hd., Sw BoBton,
kjokinjuę. lajjio:JJM 

e* ^težnyth^i^ 

VuSiM*’,dfkugljoe reikalais kreltkiBk

imtni utarniękl klekviėno’ iižneęio, 
įT :86c vai,’ • vak*M “u-*

po. protokolą raitinlnk®.

Stanley išdirbystės gėrimais, Rei
kalauk jų visose krautuvėse, Pn-;

jt onįkų. i pikpikus, vestu- ‘ 
ves, krautuves. .

STANlttROTTLINU ČO.
t Č.rF. GRIGAS, Savininkas

107 W. Sixth Št, S. Boston, Mass.
•*• e-Tėk So. Bpštbn 2802-M

. i. '.v,Gyv. Tel! S. B. 3694.

ilEtliyiB IŠDIRBYSTĖ 
Skiįanįžh^ Dešrų, * Lašinių 

tfeai,‘lietiiviškų.
Jvaiyios^šyiežięą mėsos 

' 2 įk* i’ », ■ \ ~ *

PraŠbih«afsilaiiky t.

LITH. COOPERATION
365 <:SĘCONj? STm

. .SOUTH BOSTON, MASS.
• , , i . * r* . " ► , , w \M ’

SVARBUS' PRANEŠIMAS 
AUrUMOBIUSTAĮIS:

,Męs atidarėm automobilių 
mo viofį Taisotn vfedldos* rūsies 
automobilius. * Taipgi ištaisom su
lankstytus^ fenders ir bodies ųp 
apipentiinam, Taisom ignitions ir 
generatorius/ Darbas užtikrintas 
ir kainos, pigios. Vieta, vadinasi;.

■ / STjsWsiRŠiPAIR SHOF,
“ 565 Efc'hth' St. .
SOUTH BOSTON, MASS, 
Te!/ S. B. 235LR

STEVE JANEblUNAS, Sav„ bu- 
•Hęs /Bi’oiidwayr. Garago veuCjas.

L VAŽINĖJA UŽSIENY' 
labai gerjd ji? naudingą! gali pa- 
taSnautl šergautiems, PiitiMmas 
veltui. _ . „ .

L' Lankosi Anglijoj, Airijoj, • 
Škotijoj, Vokietljoj, Pran- . 
ei joj, Italijoj, Šveicarijoj^ 
if Austrijoj ir gavo labili 
svarbių informacijų Loįr- 
do.ubi Paryžiuj, Berlyne, . 
Vienoj ir kituose dideliuo- • 
se miestuose, Ir todėl Jis 

0kM?27M& 
Faiando*; Antradieniai*; ketvirta* 
dlenlĄU Ir žežtndieniai* 10—iŠ r> 
te. 2—*5, 7—8 vakare: eelunattta IMaū 10^1? tiktai ■’ ? r z "

1

}..

bfficė Tęlppbona UMversUy .1957
Bes. Tet Uuiv.er^Ity 1957; • 7 ;

ARAM OWIRK*&SUN
Underk . ir*

pagrhbū»-'i:8^u/įėral^ 
. Kulną vieiauVi Vtailr. Ytetfc *tdi

. dleniį dr naktį. • f ik t
JR Oam^Mge. Strart 1

u

jįr^į-ii'pr

8. A. 1ALETSKAS
. GRAB0RIU3-IR .<

•• B*1SAWJOIWAJJ '
,87f te «8 ttuntaife* 

Cimbridge, Mu».
. Telėphone Univeralty 88S1’W.

1

- "*t



v Penktadienis, liepos S, 1932 ■ «nSBBI n mis

i IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
1 1 ' ‘1 ■■■'     ' '■ ' --'A-   —  -—-—— — - *  — .. ..■■■ 'W’T. y-.. , . ' fe ; .■ '■ " | f4 •• (

FII7ARFTH N I 1.,ri *-<w . wvalandos: v' nD' ¥ VEUOIIIO Nuo s—12 is. ■ t. 1 Uiu uUOlRa
.< 10 METŲ KUNIGYSTES L 

SUKAKTUVES /T. J
Liepos To d.! 1 lilebJ ’^h. j 

J. Sinipnaiti^lniinės savo Įų 
metų ’ kmiigavnna iald<hktu-į 
ves. Parapijiečiai džiau
gi

I • tnėW ftJ', M1' • .

r Kun, J. Simonaitis be
veik visą savo kunigavimo 
laiką yra praleidęs šioje ko-

■ lonijoje.
. Užtai nieko stebėtino jei 

parapijiečiai tą dieną, 7 v.
. i vakare, parapijos ^vetainė- 

^ je, rengia didelį jo garbei.
. parengimą. Roža n e i a u s 

draugija jau antras menuo 
Visu smai’kumu darbuojasi 
kviesdama kitas draugijas

: ir pavienius asmenis. Pa
rapijiečiai širdingai priima 

. pakvietimus dalyvauti šiose 
iškilmėse, kad drauge pasi
džiaugti tomis dideliomis ir 
garbingomis iškilmėmis. Y- 
ra sukviesta daug svečių ir 
iš tolimesnių vietą.

Apail to, kiekvieno para- 
pijiecio^ pareiga, sekmadie
nį, liepos 10 d., atvykti į 
bažnyčią ir laike.sumos kar
tu su jubiliejantu pasimels
ti prie Aukščiausiojo, pra
šant mūsų sielų ganytojui 
ir. dvasios vadui sveikatos,, 
ilgo amžiaus ir palaimos jo
jo darbuose. ,

■ ' ’ \ Parapijietis.
‘ ^ / ‘ ■ .  * t

. DR. PAULONIS LIGONI
NĖS VIRŠININKU

L

... “Mary Immaculat-e Hos- 
P pital/1 kuri gavo prizą kaip

* . geriausiai Įrengta ligoninė, 
pakvietė Dr. Juozą F. Pau- 
jbnį, F. A. C. P, įr F. A. A.

. P. viršininku jos jaunuolių 
įr vaikų: skyriaus.;

Dr. Paulonis yra žinomas 
■ vaikų ligi}' specialistas ir 

laimėjęs aukščiausius laips
nius,
? Dr. Paulonis yra taip pat 
Buslivdck ligoninės vaikų 
sveikatos specialistų štabe 
ir Lutlięran ligoninės; taip 
pat viršininku Brooklyno 

l Pėdiatric draugijos, kurią 
sudaro įžymūs vaikų ligų 
specialistai. Be to, jis yra' 

.. viršininkas • Kew York o
; Pieno komisijos ir Brookly
no Džiovininkų Sveikatos. 
Komiteto.
.. Sveikiname Dr. J. F. 
Paulonį pasiekusį pirmaei
lę. Vietą ir Imkime pasiseki
mo.

C. BROOKLYN, N. Y,

.>■ • 
t 

■’[ ■
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499 GRAND STREET 
(. j f-* i (kampas Union Avęf).

fiąmv i Mivui^au ąs-r^^.o <į AJįlp [U LITI J*

DANTĮSTAS
Namą : Mlchlgan 2-+$' '8 '

MT.4U I

Liepos 2 d.y Jo Malonybė 
vyskupai Molloy vėl grąži-’ 
no kuų. , Leke^ lietuvįamj8.{ 
Maspetho lietuviai dabar 
tikrai gali pasidžiaugti tu
rėdami savo parapijoje įžy
mų mūsų išeivijos veteraną 
kun. Miluką kleboną ir jau- 
ųą tėvynainį kun, Lekešį vi
karu. ’ :

1 ŽINUTĖS

. Klebono kuA, Ą. Miluko 
raginimu, y. Jį Atsimainy
mo visa. parapija rengia, 
bankietą kum Į\ LekešLpri 
imti ir pagerbti. Bankie- 
tas >yW^į^4įfenii liepos’ 
10 d., ‘b‘ vaT. vakare;’ Šv.' 
Kryžiaus parapijos svetai
nėje, Glermont ir Hull 
Aves0:Maspeth, L. I., K. Y. 
Rengimo Jcpnąitetas, susirū
pinęs,, nes miniai , žmonių 
bus sunku tinkamai patar 
nauti^A v *•/•/. >..•

viimtiu1
■(tmjOKlįA L'»V1 \ ‘ 

LIETUVIS pBNTISTAB( | 
tei b, 4th sĮ, ’irookjyi, N?Y.

i ganą 
/valandos:

; Nuo Q vėl. ryte Iki 8 vai. vakar*. 
Pank tądien lala ir Iventadlėnlala 

tik ausi tania *

Tei; Greenpoiht 9—2320

JOSEPH GARSZVA
' GRABORIUS

—IR— 
BĄĮjSAMUOTOJAS 
231 REpFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

f>

KUN. J, SIMONAITIS, ĖMzabethp lietuvių parapijos klebonas su altoriaus va&u^iąis. Liepos.1O‘<L/š* m; jis :ineCųrąffiro^4tM*
migavimo sukaktuves. - . . '. . •.t r- . ‘ t k . r;-

kai buvo sudaryta šio vaka
ro programa.

Visų pirmiausia mokyto
jas A. J. Mažeika trumpoje 
kalboje perstatė šio vakaro 
tvarką ir iššaukė mokinių, 
kurie baigė' šią mokyklą 
vardus, pažymėdamas, kad 
tai yra pirmutinė, baigusių 
šią mokyklą laida. Pirmo
ji laida susidėjo iš sekančių 
mokinių: A.’ Drungis, Alf, 
JakĮipčionis, L. Drungytė, 
Stef. Jakupčionytė ir. J. 
Kazakevičius. Po to iššau
kta mokinių vardai, kurie 
perėjo iš pirmo skyriaus į 
antrą ir iš antro skyriaus į 
trečią, phžymint, kurie ge
riausiai atsižymėjo lietuvių 
kalboje ir Lietuvos istorijo
je . /

Čia kun. N. Pakalnis pa
sakė baigusiems šią mokyk
lą labai įspūdingą ir pamo
kinančią kalbą, pažymėda
mas, kad daugiausia kredi
to tenka tėvams, kad jų va‘ 
kai galėjo užbaigti šią mo
kyklą.

Vakaro pamarginimui, 
pirmo iy antro skyriaus mo
kiniai pasakė eilių, kas su
sirinkusių buvo prii m t ą 
ranki}; plojimų. * Po to duo
ta proga,: pirmiausiai užbai
gusiems Šią mokyklą moki
niams, o. paskiau ir kitų

skyrių išreikšti savo mintis 
apie sios mokyklos svarbą, 
ir k. Visi, savo kalbose, de- 
kavojo kun. N. Pakalniui, 
mokytojui ir tėvams, kad 
jie galėjo čia mokytis ir pa
sižadėjo skaityti lietuviškas 
knygas ‘ ir. laikraščiusį kad_ 
neuzmirŠus. to, ką išmoko 
mokykloje.

. Pasibaigus mokinių. kal
boms, motinos pasakė kal
bas, išgirdamos: mokyklos 
vedėją, mokytoją ir moki
nius.

. »Progrąmui pasibaigus vi
si skirstydamiesi į namus 
išreiškė kun. N. Pakalniui 
laidelę padėką už išlaikymą 
šios vienintelės visoje apy
linkėje lietuviu kalbos ir is
torijos mokyklos ir davimą 
progos vaikams pramokti 
savo tėvą kalbos, rašto ir is-. 
torijos

1 MOKYKLOS ’ UŽBAL *
. ’ ‘'GMAS”--' p,,

' ŠeštadieAio Vąkkid,* bitze-
lio 18 d.,įvyko Svi .Jurgio 
parapijos lietuvių kalbos ir 
istorijos mokyklos užbaigi

mas. ;’ ..
. Vadovaujant. mokyklos 
vedėjui kun. N.. Pagalūiui 

, , ir mokytojui A. J. Mažėi-

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHINGHOTEL
178 So. South Carolina Ąve.

ATLANTIC CITY, N. J.

Anthony Žalis—Savininkas • 
- Tik 100 pėdu nuo jūrių

’ Maudytis tiesiai iš Kotelio. 
Kambariai švarus, patarnavi
mas mandagus, kaina pigi, ’

Malonėkit atsilankyti;

FRAKASKORBETA, 
68 m.’ amžiaus, pasimirė bir
želio 28 d,, 7:45 vai. ryte, 
nuosavam name po nr. 8420 
85 Road, Woodliąyen, K. Y, 
Velionis sirgęs apie. Savaitę 
laiko. Gydytojas buvo, pri-

pažinęs sergančiu širdies li
ga ir griežtai įsakęs iš lovos 
nekelti. ’Tačiaus velionis 
pirmadienį, birželio 27 d. 
jautėsi ’ geriau ir jau buvo 
besirengiąs važiuoti... Wil- 

. liamsburgąų įžiūrėti savų 
nejudamas nuosavybes. Bet 
jo sūnūs jį siidraudę ir vėl 
prikalbinę atsigulti lovon 
'iki geriau sutvirtės. Pa
klausė. Pirmadienio ’į ant
radienio naktį ' velionis bu
vęs daug ramesnis, negu ki
tomis naktimis; ir visą nak
tį gerai miegojęs, Tik štai, 
antradienio ryte, apie 7:45 
vai. staiga užgeso... -
> A. a. P. Korbeta gimęs 

1864 b. gruodžio m. 16 d. 
Triškių miestely, Lietuvoje., 
Amerikoj išgyveno apie 48; 
metus, veik, visą laiką 
Brooklyne. Sų pirmutinę 
moterim išgyveno apie 1$ 
metų ir užaugino 4 sūnūs ir 
vieiią dukterį. . Gi pirmai; 
žmonai mirus, apsivedė vėL 
su Ona Gečaitė, su. kuria 
laimingai gyveno iki mir
ties, užaugindami. dar du 
sūnus : Vincą ir Tarną, jau
niausias 19 metų amžiaus. 
Taigi velionis/paliko didė
liam nubudime žmoną* 6 
sūnus ir. vieną dukterį.

Velionis Korbeta b u v.o 
Apreiškimo Pan.; Šv. para
pijos trustistu nuo pat tos 
parapijos įsikūrimo. Bu- 
vo veiklus tos parapijos ir 
kitų katalikiški}' draugijų 
narys, nuoširdus rėmėjas 
katalikiškos .akcijos ir Lie
tuvos reikalų/) Velionis bu
vo pilnas gyvumo ir humo
ro; per ilgus metus Brook- 
lyne laike valgomųjų daik
tų krautuvę ir vienas is pir
mųjų įsisteigęs hejųdomą 
nuosavybę. Būdamas tau
pus ir darbštų^ žmogus, jau

■ ■ j\ .f.1?' i *i'•

buvo tiek prasigyvenęs, kad 
pastaruoju laiku nėtūrėjb 
jokio uždarįiaųjiincio’ užsi
ėmimo,' bėt niioįąt darbavo
si apie savo nęjųdomaš įĮuo- 
savybės, pats' atlikdamas.’į- 
vairius pataisymus irT1page- 
rjmidti  ̂’• Brboklyne turejo
du namų:' Metrdįipli- 
tan Ąvb. šęimyųų' ir dyie-1 
jų. krautuvių mūro namą ir» 
po nr.‘449 Grand St. 6 šei
mynų su dviem krautuvėm 
niuro aūmą, Gi trecią na
mą dviejų šeimynų buvo nū- 
■sipirkęs gražioje ' Wo6dha- 
vęn sekcijoj -dėl ramesnio 
■pagyvenimo/. . "" t;
' Laidotuvėmis rūpin o s į 
graborius A. j. Valantie- 

t j«&’
Palaidotas liepos 1 ;iš 

Apreiškimo PaU. Švėč.'baž
nyčios Kalvari jdskapuęsę.

Tebūnie jamt lengva šios 
šalies Jsemęlū. **/R’ep.

Vasarinė vaikučiams mo
kykla1 jauatidaryta^Maspe- 
the; * Vaikučiai’ bus rengia
mi priė pįrmos'švl Komuni
jos. Berniukai irJ mergaites 
iki? 16 smetų* amžiaus jau re- 
gistrupjami/kiekvienądie- 
ną?Tythis. vApart: .tikybos 
bus dėstoma lietuvių kalbąs 
iri istorija. Mokytojaus kųn* 
P; Lekešis ir jo. padėjėjais 
bus išrinktas mokytojų šta
bas. .tVaikučių. pra.š omi a 
skaitlingai1, lanky ti s; į moky- . 
Idą, gi/ jūs,- tėveliai, juos vi
su atsidavimų .paraginkite. .

KLASČIAUS

CUNTON PARKAS
*i piknikams, buliams,* koncertams, i 
! ffoklarhs |r visokiems t>aslllnkt<tult>l | 
| m neis’ smagiausia vieta Brook-I 
f lyne-Maspelbe. Juu laikas ugslsa-1 
| kyli žiemos sezonui. f
I kamp. Maspeth ir Betts Avė, | 
1 JONĄ? KLASČIUS. Šav, I 
į . Maspeth, N. Y. Į

---   ——į-----A —-

:. ' Tel.‘ Newtown 9-M464 .

JNT.J.VALANMS
. GRABORIUS?IR

'■ ĖALSAMUOTOJĄS
Apdrauda Visose šukose

* * Nothry Piibilc
6441 72-nd Street, ..

« Arti Ghirt‘1 St .
L. t, xr. ■!

Tel. Stase 2—5048 . Notnfrj- PntoHjc

M. P. BALLAS M 11B L Į S K A S į’ .

GraboriuB ir BalsainnotojM •
660 drand St.» Brooklyn, N.Y.

■3

MASPETH, N, Y.
* • : .«*. *■’ ■ z' 2. • . < •'

Maspetho I|ėWių para-, 
pija nudžiugo susilaukus 
naujo kunigo; ” ;Tbs Ižtimėš 
maspetiečiar jau nuo senai 
lauke ir nerimavo. Dievu-

* ’ * te-

lis ju prašymų, išklausė7 ir 
jie susilaukė kun. P. Leke- 
Šio. Kun. P.1 A. kLekešis 
keturis metus išbuvo -Apręi- 
škjmb Pair. ŠvČ. parapijoje 
vikaru, Brootlyne? Savo 
maloniu - būdu, pasišventi- 
piu visus, pilniausiai paten
kino. Žmonės jį gerbė ir 
mylėjo. ?* • Jis' buvo ne tik' 
Kristaus vynyno sargas, bet 
kartu ir tikras tėvynės* 

-Lietuvos ištikimas • sūnus. 
Šiais metais birž< <• d; kun. 
Lekešis tapo.nukelt as, ’į 
Northpprt,: Loiig Islaųd ai
rių parapiją* /■'. ' . ' J, i

Kun, P. Lekešis iš važia-/ e * * . * . •* - . ' ’ S
; yo atostogų į Rocky^Point, v 
[L. I., {K, Y.} Grįžo į namus1 
; ketvirtadienio vakare, Įie-: 
pos 7 d. -Vęlinam jam ra- ’ 
miaį atsilsėti; nes jo laukia, 

; didelis darbas Maspethe. ,; :•/ •. ė ;<• 
lld,iSitScposė-

' Lįęįaivių Dienos Komite
to posėdis, subalansavimui 
reikalų, įvyks Šį sekmadie
nį, liepos 10 d* “Vytauto” 
spaustuvės, raštinėj, 423 
Grand. St., Brooklyne, 2:30 
vai. po pietų?~ Komiteto na- 
riai ir komisijos teiksis da* 
lyvaųti ir atvykti pažymėtu 
laiku. ” Pirmininkas,

IŠ KARALIENES ANGELU 
PARAFUOS.

. jf.

DIDELIS -PIKNIKAS ’ 
' * > • » ♦ * »

Šį sekmadienį -^liepos Mk
d., Foreąt Parke, grounds 3,

TeL Staigi 2—0788 NotaryPublte

JOSEPH LEVANDA
. (Levandatudcaa)

/ GRABORIUS
■’ 107 Union Ave.,Brooklyn,M. Y.

■ j U ĮI|IUW. ■ .^ ■■■■■■ I ■ ■■■ ■■■!■■ ... lt

2- . Steleplione Stagg .2-4409
?«• NOTAltr PUBLIC

ALEKS. RAOZEMS
OK A B O RIU S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais "Apreiškimo parapijos: 
Bažnyčią ‘

Parsamdau Automobilius Ves- 
tuvSms,' Krikštynoms ir viso- 

. kiems pokyliams *

įvyks niąsu Ęažanciaus dr- 
: jos metinis piknikas. Pelno , 
pusė skiriama .parap i j a i.. 
Prašomi vi^i' brd6k®§ięėiai 
•atsilatilcyti.^tadžia v&I? « 
L«, .ninke^. ,

Didžiojo choro . susirinki-

(Daugiau žinių. 3 pslp.) f

1/^ ’ . /..4 ’ K l S, f o( 'i;nn‘u.\

't/ y-f'.

k
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