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Liepos Ketvirta I
. UŽKVIESTA 18 CĘORŲ

Kvietimų Komisija už- ' 
kvietė laiškais 18 chorų da
lyvauti Naujos Anglijos 
Lietuvių Dienos progra
moje, liepos 4 d., š. m., Švč. 
Marijos Kolegijoje, Thomp
son, Conn.

Kvietimai pasiųsti šių 
parapijų chorams. ir jų va- 
damsL . . y

South Bostono parapijos 
chorui ir jo vadui p^ M. 
Karbauskui, ? ‘.

- Oambridge — ir jo vadui 
p. M. Karbauskui, Jr.,

Norwood — ir Jo vadui p. 
A. ŠI upeliui,.

Brockton — ir jo vadui 
p. P. Sakui. r

Providence— ir Jo vadui, 
Worcester abiejų parapi

jų choram ir Jų vadam pp. 
J. Žemaičiui ir. J. Balsiui,

HITLERIS PAGROBĖ DAR- 
BININKĮI KONTROLĘ

BEDLYNAS. — Gegužės 
2 dieną kanclerio Hitlerio 
fašistų ginkluoti būriai vi- 

.... soje Vokietijoje užėmė dar- 
.... bininkų unijų vadovybes ir 

pastatė savo žmones. : lini
jose priklauso apie keturi, 
milijonai darbininkų, ku- 

. riems vadovavo socialdemo
kratai. ■

- . Unijos socialistai vadai 
. 'suareštuoti ir jį vieton pa

skirti hitlerininkai.
Stipriausiai suorganizuo

ta buvo metalo darbininkų 
unija su 827,000 narių. Uni
jų kooperatyviški bankai ir 

. visos kitos įstaigos perim
tos hitlerininkij, kurie už
tikrino darbininkams jų 
taupomų kasų neliečiamu- 

' mą. Visi unijų laikraščiai 
■ ■ . uždaryti. Po užgrobimo li

nijų, hitlerininkai išleido 
tokį pranešimą:

y ‘Mes išmušėme paskutinį 
ginklą iš marksistų rankų. 
Hitlerininkų valdžios trys 
menesiai liudija tau, darbi- 

. ninke, kad Hitleris rūpina
si tavo laisvės klausimu, 

. kad Hitleris aprūpina tave 
duona.” ■

Lowell — ir vadui p. E. 
Štapeliui,

Nashua —ir vadui p. J. 
Tamulioniui,

Lawrėnce —* ir jo vadui 
p. P. Petraičiui, -

Westfield —
Athol — ir vadui,
New Haven it vadui p. Į 

Ą^Sitinir-r irvadui 

p;. J. Olšauskui,
Hartford — ir Jo vadui 

p. V. Burduliiu,
Waterbury — ir vadui p.

A. Aleksiui, 1 • i .

Bridgeport.— ir jo vadui 
p. P. Steponaičiui,

Ansonia — irvadui.
Iš keturių chorų Jau gau

ta palankūs atsakymai, bū-

“TAUTIŠKI" PRYČERIAI 
VEDA “TAUTININKUS" 

PAS LENKUS

INFLACIM
RIEŠE

SKON
TAS

Lietuvių nezaležninkų* ir 
šimtaprocentinių “tautinin
kų” organas No. 51 įdėjo iš 
Scranton, Pa. koresporidęn- 

i rciją, kurioje paduoda bal.
- xr jo ,vadui, Į 2^. lietuvių nezaležninkų

r - . Į susirinkimo nutarimus.
— ir vadui p. ...

Tame susirinkime dalv-

WASHIN(| 
stoviu rūmai! 
prieš 86 priėl 
Rdosevelt paJ 
Jos Vilius, kui 
buvo priimta J 
du mflacijoal 
tas kongrese ii 
kia tik Roosd 
kad jis taptų ] 
tafrymu. 1

Tnūaeijos n 
teisę prezideni 
dolerio paremi

PON. — At“ 
f307z balsais:
K prezidento 
Letą inflaci-- 
» ■ senate Jau 
į Tokiu bū- 
bilius priim- 
f dabar berei- 
relt parašo, 
teikiančiu įs-

Šv. Tėvas Meldžiasi] 
Už Anglijos Grįžimą 
Katalikų Bažnyčion

ŪKININKAI APMUŠĖ 
TEISĖJĄ

PATERSON, N. J.
\ BEDIEVYBĖS PASEK-

■ ■ MĖS ■ ;
Geg. l d. buvo rasti du 

lietuviai negyvi. Jie tyčio- 
. mis eidami gulti paleido ga- 

sų. ir nusinuodijo. Buvo 
laisvų, pažiūrų ir parapijai1 
peprikiaiise. Štai kur ve- 
da bedievybė. Toki žmonės 

; tik žemina lietuvių vardą.

Gegužinės pamaldos iškil
mingai daromos . trėčiadic- 

' niais ir penktadieniais 7:30 
vai vakare ir sekmadieniais 
3 vai. po pietų.

Iksas.

ius suteikia 
iL sumažinti 
aą auksu iki 
įleisti naujų 
ų iki 6 bili-

I nuo lenkų endeko dar nepri- Į jonų dolerių, > kontroliuoti 
brendęs laikas.,, ir kad rei-'prekių kainas pakeisti si- 
kia toliau -pasilikti Hoduro Į dabro vertę, priimti iš už- 
globoj.” . sienio valstybių 200 milijo-

_x______ ___ „__ 7. Ar bereikia geresnio įro- Į **4 dolerių sidabru kaip mo- 
tent: Norwoodo, Lowell, dymo, kad nezaležninkid ^skolaąir tt.
New Haven ir So. Boston, pryčeriai veda nesusipratu-

JTorwoodo Šv. .Cecilijos sius lietuvius pas lenkus.- J 

choras sekmadienį, bal. 20 
d. š. m. susirinkime vien
balsiai priėmė Lietuvių 
Dienos kvietimų komisijos 
laišką ir nutarė dalyvauti 
programoje, liep. 4, Thomp-I 
šone. . s 4

Lowellio parapijos choro [ 
vadas, pasitaręs' su klebonu Į 
kun. E. Strakausku, pri
siuntė išokio turinio laišką:

‘Tamstos kvietimo laišką] 
dalyvauti su choru N. Ang
lijos Lietuvių Dienos pro-, 
gramo j e, liepos 4 d. gavau 
ir pasikalbėję su savo kle
bonu kun. F. Strakausku 
nusprendėme dalyvautu

“Mes padainuosime šias 
dainas:

L . Vėjužėlis — Vanagai- ' 
Čio.~ 
. 2..Kur bėga Šešupė — 
Šoshauško.

3. Lietuviais esame 
gimę — Šimkaus.

‘Su tikra pagalba
.. Emil C.

Muzikas p. Petras Vyčas duoti progą naujam, mayo- 
iš New Haven, Conn. rašo pni pagerinti.miesto reika- Į 
šiaip: lūs.

’ ■ j r \T
“Gerbiamas Tamsta: L— rmn piinijAD^Ifl

“Jūsų malonų pakvietKW
mą dalyvauti Lietuvių Die- MIAI pDipHIMTĮ WC|(A. 

f nos programoje gavau, ačiū. Į • • 1 11111 iit-ort.

“Už savaitės laiko mūsų Į RIŠU ORGANIZACIJA 
chąras turės mėnesinį susi- . . ■ ■ •
rinkimą, tada galutinai ap-1 (jesEVA. — Kusiginkla- 
tarsim kaslink to dalykio. -L- 0

Manau, kad dalyvausi#!. | ja savo posėdyje nutarė, 
TuQj.au po susirinkimo pra- kaį ■ kanclerio |
nešim. z (Hitlerio ‘‘rudmai^kinių”i

“Su tikra pagarba . ginlęluott organriaeija į
. .r j g-aįį būti skaitoma kariška

So. Bostono choras gegu-Į organizacija.
žės 3 d. susirinkime vien-Į Balsavimas išėjo Vokieti.- 
balsiai nutarė ‘dalyvauti Jos tik vienu Ulsu< 
Lietuvių Dienos damų pro- Daugmnos nuomonę palai

kė Amerika,. Anglija, Japo
nija, Italija, Vengri ja, „Šve
dija it Olandija; mažumos 
nuomonės pusėj ę buvo 

' Prancūzija, Lenkiją, Čeko
slovakija, Jugoslavija, Ru- 

| munįja irlspani ja.
i » # . ,

Vaicekauskas, Braižys ir gal 
būti Valadka (nors pasta
rojo vardo nepaduoda) . Jie 
kalbėję, “kad tokiam žings-150 procentų, 1 
niui atpalaiduoti lietuvius pinigų banknd 

h 
[brendęs laikas.,, ir kald rei-'

■ I TORTOOLKI DUKTĖ
Tą faktą patvirtino p. PAVYTA 

Valadka v savo atsakyme I 
‘Darbininkui” ir bal, 23 di 1 i-i ‘Darbininkui” ir bal. 23 di ] HARVICH. — Gegužės 

(susirinkime dalyvavę Vaice-12 d. apie 3 vai. po pietų pa
kausimas ir Brazys. / Į vogta Marga: et “Peggy” 

[ ------ ---- ----- | McMath, 10 m stų, turtingo
industrialis-

mes

kauskas ir Brazys. ?

CHICLGOS MKHUI l“‘.1 
■ APSUK BANKUS 4p"a»ora««slrisr-tai^

ketvirtame skyriuje Ji mo-
~ kėši. Pavogtosios mergai-

i CHICAGO. — 5000 ka- tgs senelis Wflliam R. Ka- 
Iringu Chieagos mokytoji}, jcg. yra plieno magnatas, gy- 
negavę algų jau už 10 mė-t 

Į nėšių, padarė žygiudtę .į] 
bankų distriktų,' reikalauda
mipagalbos. |

Į City National banko na-J
mus apsupę mokytojai pra-J 

įdėjo šaukti, jog Jie nori ma- 
Į tyti banko tarybos pirmi- 
| ninku Dawes, buvusį Ame- I 
I rikos vice-prezidentų. Jam 
pradėjus aiškinti, minioje 
pradėjo šaukti. Dawes su
pyko ir sušuko: “į peklą 
trukšmadarius. ” Po to Jis 

Į pažadėjo daryti, tai, kas gą-| 
Įlima ir kvietė mokytojus

gvamoje,. r >.
Vadinasi, trys chorai jau 

“šiųr” dalyvaus ir ketvir-1 
tas kaip ir nšta/*

Tikimės, kad ir kiti pa-1 
kviestieji chorai teigiamai 
atsilieps.

i vęnąs Detroite.
■ Mergaitę pagrobė negras ' 

arba juodai nusidažęs as- . 
muo. . Grobėjas paskam- ' 
bino į mokyklą, pasiva- . 
dindamas mergaitės tėvu ir 

I pasisakydamas pasiunčiąs 
šoferį parvežti mergaitę Į 
namus. Negras prieše pa- 

L grobimą mergaitės buvo ly
dimas dviejų baltųjų gra
žiame sedane. v ‘ - 

f Pagrobtosios mergaitės 
tėvai padarė Viešą pareiški
mą, pasižadėdami sumokėti ■ 
atitinkamą sumą .už jų duk‘- 
ters sugrąžinimą ir neišduo
ti policijai pagrobėjų. ..

Bostono policija’ išžiūrėjo 
įtariamas vietas ir jokių 
pėdsakų nesurado.

, Yra nuomonių, kad. pagro
bėjai pabėgo į jūras, todėl 
reiškiama baimes, ar tik ne- 
būtų pagrobus mergaitę ta 
pati gengštėrių grupė, kuri 
pagrobė, ir nužudė Lind- 

Ibergh sūnų.

GENEROLO SHERMAN 
SONUSMIRĖ

NEW ORLEANS.—Gar. 
| saus civilinio karo generolo 
W. T. Sherman sūnus kuni
gas jėzuitas Thomas Sher- 
man, sulaukęs 76 metų am
žinus, mirė; Jis palaidotas 
gegužės Į d. ; ’( • •

Kun/ Shermįą buvo pa
garsėjęs savo( pamokslais 
protestantams i į? per dauge
lį metų • profjsoriavo šv. 

Į Liudviko, univt raitėte.

garsėjęs -savo* 
protestantams i

'■V.T'

30 METŲ BE VANDENS
ROCKEORT. —Šio mie-

LE MARŠ, Iowa. —100 
ūkininkų - minia įsiveržė* į; 
teismo rūmus ir išsitraukė 
laukan teisėją Charles C. 
Bradley, įmetė į troką, išvę- 
įžė už.miesto, užrišo virvę 
ant kaklo ir vos tik nepą- 
smauge, pagaliau numovė 
jam kelnes.. ■ 1

Ūkininkai užpuolė teisėją 
po to, kai teisėjas atsisakė 
duoti pasižadėjimą nesira- 
šyti ant ūkių forklozavimo 

I dokumentų. Ūkininkai pa- 
1 reikalavo pasižadėjimo, bet 
teisėjas sušuko, kad tai yra 
jo dalykas; Tada ūkinin
kai šoko iš sėdynių ir pa
griebė teisėją, • užrišdami 
Jam ąkiSi •. Lauke už mies
to ūkininkai, norėjo kartį, 
bet' teišėjai pąslOsjoIįiC 
pareigas pagal geriausią iš
manymą. Teisėjas 60 metų 
amžiaus, todėl ūkininkų už
puolimas nekaip atsilieps į 
jo sveikatą. . ' Į
? . Iowos valstijos, ūkininkai ] 
yra labai prispausti mortgi- 
eiais. įr jų ūkiai. paskuti
niuoju laiku dažnai atima- 
mi.. Nebtekę lygsvaros, pri
spausti ūkininkai griebiasi 
įvairiausių ‘ priemonių.

Po'teisėjo'sumušimo, val
stijoje paskelbtas karo sto-; 
(vis. . ’1

sto ..policijos viršininkas 
J ohn E, Sullivan, 70 metų, 
gegužės. 1 d. pradėjo savo 
tarnybos 33-čiubsius metus 
ir tuo pačiu 30 metų sukak
tuves kaip jis negeria gry
no vandens. i

• Prieš 30 metų. Sullivan 
nutarė negerti vandens, nes 
jam nepatiko , vandens sko
nis ir štai per 30 metų Jis 
jo nenaudoja. Kai turi 
troškulį, tai jis geria arba
tą, kavų, pienų, o nuo ba
landžio 7 id. ragaūna alų. 
Jis Jaučiasi esąs tvirtoje 
sveikatoje.

POPIEŽIUS BEATIFIKA-

VATIKANAS.—Bal. 30 
d. Popiežius Pijus XI iškil
mingose apeigose beatifika
ro (paskelbė palaimintąja) 
Labdarybės . Seserų vienuo
lyno įsteigėjų Mary Eu- 
phrasia Pelletįėr.

[ Naujai paskelbtoji Palak 
Į mintoji ųimė. 1796 m.' Pran- 
Į cūzijoje. Į vienuolyną įs- 
| tojo būdama 18 metų am- 
Įžiaus, o'vėliau įsteigė nau- 
| jų vienuolijų, kuri šiuo me- 
| tu veikia visame pasaulyje. 
Į Labdarybės Seserų vie- 

HtMDĖ E nhinftrti/» | folija Aiiierikoje tūri savo 
UIUAnt L DnlUUtnA- skyrius 41 mieste. Pirma-

TER MOKTKLA ■ sts.s^ ^erfl£Oje įsi’‘ I steige 1843 metais.

E. BRIDGEIVATER. -J ““
DARBO FEDERACIJA 
PBIEŠ PERKINS PLANį

AVASHINGTON.— Kon
grese darbo sekretore Pran- 
ces Perkins gina valdžios 
bilių, kuriuomi siūloma nu
statyti mažiausį atlyginimą 

1 industrijos darbininkams. 
Tas pats bilius, numato fe- 
deralę kontrolę algų, garny- 

i bos (produkcjos) ir darbo 
valandų. • ‘.. ’■ ‘

Darbo ’ federacijos vice
prezidentas Matthevv Woll 
kalbėjo kongrese prieš dar
bo komitetų. Įr pareiškė 
griežtą nepasitenkinimą dėl 
siūlomo biliaus. Wolt pa
sakė, Jei valdžia pradės 

I kontroliuoti nustatymą ma* 
I Žiaųsio atlygininio, tai dar- 
binihkai paliksią ne tiktai 

Į darbdavių, bet ir tautos ver- 
ygai, ■ • ' '

Susirgus šiame miestely a- 
pie 50 vaikų škarlatinos li
ga, mokyklos vadovybė pra
nešė, kad. mokykla uždaro
ma dviem savaitėms.

W. Bridgęwater ųžregis-1 
truota 16 susirgimų škarla-i 
tinos liga. Tai įvyko 7 šei
mynose..

6 MILIJONŲ NAM4PAR- 
DAVĖ UŽ $50,000

NEW YORK. —. Eikš 
organizacijos Įdubo namas, 
kurio pastatymas kainavęs 
apie šešis milijonus dolerių, 
iš varžytynių parduotas už 
50,000 dolerių. Ant namo 
pirmo mortgičiaųsjbuvo 2,- 
600,000 dolerių. Namą 
pirko Manufactures Trasi 
Oompany*

Girtuoklis nuolatos kesi- 
‘ naši į savo gyvastį,

VATIKANAS. — Šven- S 
tasis Tėvas Pijus XI, pri- 9 
imdamas anglų kata.li k ų 
maldininkų grupę, pareiškė, j 
kad šių Šventųjų Jubilie- 1 
Jaus Metų viena intencijų S 
yra, kad Angliju grįžtų Ro- '1 
mos Katalikų Bažnyčios'. S 
vienybėm Taip pat pareiš- 
kė, kad’už Anglijos grąžini- 1 
mą Jo Šventenybė meldžia- 1 
si, . . ■ . •? •• |

Per visų savaitę prieš At- 3 
velykį .Šventasis Tėvas- pri* x J 
ėmė gausingas maldininkų | 
grupes, kasdien nuo 5,000 j 
iki 6,000 maldininkų, atvy- - | 
kušių iš Italijos, Prancūzi- | 
Jos, Vokietijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Anglijos, Olan- 
dijos, Čekoslovakijos, Bei- | 
gijos, Venezuelės, Austrijos, J 
Airijos ir Šveicarijos. 1

Anglų grupėje, kurių šv. 3 
Tėvas ragino melstis už 
glijos grįžimų, buvo 500 \ 
maldininkų. Šv. Tėvas dar y 
pažymėjo, kad šię .Šventie- • 
ji metai nepaliks be. naudos 
Anglijąi. I

ROOSEVEIT.ATMETF 
PENKIŲ DIENU

WASHINGTON. — Pre-; - 
zidentas Rodsėvėlt pasisakė 
prieš sumanymą įvesti- pėn- J 
kių dienų darbo savaitę. 3 
Kongrese buvo . įneštas bi- . 3 
liūs1 ir senatas buvo jį pri-. -3 
ėmęs, Buvo pranaatomas S 
priėmimas ir atstovų rū- J 
iriuose, bet kadangi Robse- - 
velt atsisakė bilių remti, tai J 
jis ir paliks koongresO ras- 
liuese neribotam laikui. .. ’• |

Biliuje buvo numatyta •f | 
uždrausti įvežti tokias pre
kes, kurios pagamintos, ne- 
vykdant 5 darbo dienų, sa- I 
vairės (30 valandų į savai- I

“SPIUZĖS” GAUNA 1
LAISVI i

' ■ ..... ■ ' -K ■ J

Massaehusetts valstijos 
viešojo saugumo Viršininkas < 
generolas Neėdham prane- . > 
šė, kad valstijos policija ne- ’j 
darys kratų Bostono ‘ispi- 
kyzių? \ Generolo nuoino- . ,x.į 
nė tokią: nors proliibįėijos 
įstatymas oficialiai tebėra, ’
bet ji Jau panaikinta žino- j
nių mintyse; Jei žmonės 1
mėgsta4 <spikyzes,s’. tai tegu 
jos ir būna ramybėje. . |

Bostone šiuo laiku atsida- 1 
re daug naujų ^spikyiių/* | 
kuriose parduodamas “nau- i 
jasai” '

C* ;i1 •. 'SK

f - •

TuQj.au


ladlenis, gegules 5/1933 ^RSsee^ja*

«. ■ V ' I ■ ’^’eSta ne^k,yk*U£a^^' utODBSUlUS VCStUVjBS’ pasveikti” h‘“Nė vieno fvy-
•* > * ' . -‘ Iro namuose.” Sodalietems —- «------- —— •—

riboje apie 20 metų. paėjo ] 
iš Skuųdp parapijos/ į Arti; 
mų giminių neturi. Jo pa
skutinėje ligoje ir jo kūnu 
rūpinosi Jonas ,Jagminas. 
Velioniu bažnytiškai palai
dotas gegužes 4 Jd.. .

HETINES ŽINIOS
• ■" ‘ , • ! 

HiįlSW>MMB|KMniteUWWllltWllHWIIHSaSlllllllim|lUW1MlgĮ| I 

tardytojas Ford pažymi,
:ad Federal National kom
panijos visas stabas^ buvo 
mgan,. Mullųney ir Demy 
iiiosavybėje, .'l ’ I

štai iš'kuriį bankų šie 
trys ponai skolino pinigus 
’iįktyviu būdu: / ' \ ' .

1 * 1 -. ' ' * I
v Middlesex National - — 

$270,600.80 ;: Eedoml Natio
nal Bank of Boston—-$72,* | 

835.21; Bi’ockton Trust Co.
— 342,00.0 ; Salem Trust Co.
— $12,802; State‘National | 
Bank of Lynu rfr $25,000' J

tGloucester. National —" $62,-1 
:197.; . v -;.. ." /.

t Pasiskolintus pinigus mi
nėti banlyįeriai paleido kaip. 
judinamų bankų kapitalų.’] 
1931 men. gegužės 13 d. jų 
,tas judinamas kapitalus nu
krito iki $589,000. Tada Fe- 
deral National . kompanija 
nutarė nupirkti 'tų kapitalų 
(bonus, šėrus ir tt.) ii4'už
traukti paskolų’ vėl iš minė: 
tų bankų, kurie • jau buvo 
davę paskolas ant 'to paties 

’kapifald. ‘ Saleni [Trust' 'Co/ 
tam reikalui turėjo duoti 
$70,000 ,bef neturėjo1 tokios 
sumos/ nes 1931 m. birželio, 
liepos, rugpiūčio ii* rugsėjo i 
menesiuose šio bankp tau
pymo skyriaus balansas nie
kada nebuvo’ idide^niš kaip 

į$t)000. Gelbėti tą situacij a 
griebėsi. MuŪoney, kurs vėl 

[ mėgino visokiomis • paskolo
mis atsigriebti'. d

Tardymo pranešimo galę 
Ford pažymi, kad jis nesi
ima kaltinti ir ieškoti di^ 
džįųjų kaltininkų,, nes tai] 
yTa teismo reikalas. Buvęs 

; Salem Trust.. banko prezi
dentas Deeiy jau sėdi ’kaįė- 

; jimę .nuteistas už tokį šmu-’ 
gęliayimą..

BĖKRAL NATIONAL 
Ū KININKAI ĮVELTI 
f ŠMUGELIN T

Šiomis dienomis specialus 
Eferdyįojas. . Lųwrenee,t A., 
■®ord paskelbė savo tardy- 
K»o davinius.. L. X Ford 
teorinėj o uždaryta Federal 
K^alional banko prezidento 
KDaniel C. Mulhrtiey ir jo 
jk^ndąrbinlnkų Theodore M.

ir jolių. A. Beery 
gTeiMmą. Ford tardynLas 
Kparodė, kad jšfe. trys bari• 
Efeieanai išgavo iš bankii savo 
t^ūdai $l,b44,344.81 pass-L. 
Rlos.; pavartodami pesaiMų 
^.žmonių vardus. Išgaųt-ri 
t’j $iMoIos buvo naudojamos 
^supirkimui Šerų ir kitd- 
b kiūhri spekuliacijoms.'

k Savo tardymo pranešime

’7 ADVOKATAI
lis* *

p;

n IŠEJŪ pamatyti
PASAULIO

’ * . ’ ’ I . • .»

Jonas Valaičius, gyvenęs 
paS' sa’Vp močiutę,; 286 W. 
14tli S t., Boston, Mass1.,
geg. 1 dienų, su dviem sve
timtaučiais ? draugais išėjo 
pamatyti pasaulio. Jonas; 
per 10 metų yra buvęs vals
tijos tariiyboj, Štate Ward. 

LŠešetą metų jis pragyveno 
'su savo motina So. Bostone, 
j .įgriso jam- nedarbas. 7 Ir 
gegužes mėnesio pirmų die- 
na, po pietų jis paliko So. 
Bostonų.. . Mano eiti į Flo
ridą/po :tam. atlankysią pa
saulinę paroda Chieagoje ir 

Ltrauksių į Sap Frąneisco.
Oalifornijon.. Paskutinį Št

Į DAKTARAI

B

.j

•JUOZAS GLINYS’.
- ADVOKATAS Į 

flti4 ’Broadway, Š/Boston, Mass.f 

“'‘'' Tel. So. Boston 0948 'I 
F- .-j • I

GYVENIMO . Į 
Tel. Parkvay 1864-IV- ... =

p | Į‘nm<u,»»HĮiiiiui»iinii>iii>uuiiii>iįiiiixįi>)iiiii^i^iiiitiiiĘJ

t?**"’/’k . I ■ r F4—rfc—*j 
$ ‘V- ; Prisiekęs Advokatai 

: --JUOZAS B. GAILIUS 
'Vėda'visokiaa provaa. Daro vii 
«. 4• auk legalias dokumentai.1 
<117 ESt. (kampas Broadway) 

’* ^outb Boston, Masi.
Telefonai.: Šou JSoston 2733 

. NanyĮ; T<lfeot 2474 - .

I

j f J, KALINAUSKAS
LADVOKATAS

. arbininko ” Name 
h.v ■■‘(■ėntros lubos, Room 1) 
tt_366.Broadway, $6. Boston. 
' . y 'Tel.. So. '.Boston 335T * 

Bostono Ofisas: 
State StM Room 326 

, * Tel. Huijbard 4)396 
ęgriebimo: 33 Rosemont Street, 
Tel Tąlbot 2878 'Dorchester, Mass.

FŪRŪUKAS IR SUS 
PARŪDYTAS

yu 

gS.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
7 ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3»

• Gyvenimo vieta: 39 Gręen St., -
‘ • ■ . ;Hud5on, Mass.

Tei. Hudson G22.

" W. Se. Boston" S5Ž0 1

ADVOKATAI ŠALNAI | 
sriimiMNitp name . į 
‘ 366 BroaivVay, j

- South Boston, Mass i
‘ • • 5

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P, WALSH
ADVOKATAI

. Edwar R. Coplėn- . .
'' f .Albert Adelson

' ” • '.Harold Aranofsky
.Benjamin Chėsky -

Qyf.y OFISO VEDfiJAS
Jonas J. Romanae

18 Temont St., Boston, Matu.
810 KimbaU Building 

Telefonas'. Capitol 9880 .
Ofiso v olando M

» 9 vai. iki 5 vaL •
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W. Btoadw v.
, Nuo ~

Telefonas 1 ■ '

. Tel. So. Bostoii 0828 .; , • ■
LIETUVIS DANTISTAS

ŪR.:M.;S.iCA.SPER
\ (Kk8PARĄVIOWfc ?

. Naujoje Vietoje,
525 E. Broadway, S. Boston. 

Offto Vaičndot!
Nuo 9 UU 12 ryte ir nuo 1^0 Iki. 

Į 5 ir nuo. 6 Iki 8 viri, vakaru. <>f 1- 
{ sas uždarytas pubatos vakarais ir 
Į rcedSldienlalB, taipgi bsrednmls ftu«> 

12-toB dieną uždarytas..
Taipgi niiiihU ir Ė-raį

I"1 Lietuvis Dantistas °’ i '■ 

DR. Si ^ GALVARISKI
' (GAĮiINAUSKĄS)

Tel, So;'Boston 2300 .
414 Broadway, So, Boston

į Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
Į ryto, nuo l.‘3O įki 5:30 po piettj ir 
j nuo 6 iki 9 1. yakare. šventa diena 
į pagal susitarimą,.

' . Tel.. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Bro4dway, So. Boston
Ofiso valandos nuo .9 iki 12, nuo 
1:3O. iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 V. y. 
Seredomis nuo 9 iki. 12 y4 dientj. 
Subatomįs. nuo 9 iki .6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9. iki 12 vai. dieno.

(pagal sutarti) ,

•* z Iro namuose.” Sodalietems

' Linksmas Vakaras -: y^v-vo^-• , v • Sakalauskaitė į - Štai šios
VaidinaNorwoodo Vyčiai Isodalietės visus smarkiai 

; 7 Kenčia L. D. S. Pfrma Kuodii . pi-ijuokim: M. Grilevitas',« . * , T A. GrabWrtė, S. Jotai-Sekinadienb;Geguž6s 7 d„ 1933 įbausMtė, o? smkeyižiut®,
- J - ’/Pradžia 7:30 vai. vakare x i . M/ Sabaite, M. Pdymiokaitė,

- BAŽNYTINĖJE BVETAINBJĖ A. §migelsk^ė, C. Zulonai-
1 W. FIFTH STREET, ŠO, BOSTON/MASS. / ri <

... —T*—7f " -‘"i :^rupė jaunesnių jų Soda-
Bostone putojimą Jonas pa
darę katalikų - klebonijoje/ 
Kunigas • jam davė kataliku 

'škų patarimų, medalį ir 
| IvTiygrite ir pažadėjo už jį 
melstis.

PROKURORO FOLEY 
TAURĖTU

• Visi kėliai šį šeštadienį, 
gegužės 6 d,, veda pdidžiaU- 
sį ir geriaufeį šių meftį .pa-- 
rengimų Naujos Angli
jos apskričio. • Liet. Vyčių 
metinius šokius, įvyksian
čius Braidford viebutyje, 
vienoje, gražiausių salių Bo
stone.. ■:

] . Parengimo ' programos 
viena įdomiausių dalių bus 
įteikimas gražios taurės tai 
apskričio kuopai, kuri.o's 
narių ^ daugiausia, pasilinks-

■ minime bus. Taurę dovano- 
i jo Bostono prok u r o r a s 

- .(Dištrict /Aįtdrney) Wil- 
liam, J.. Folėy. So. Bosto
no kuopa' šiame laimė jimo 
konteste negalls-dalyVauti.

Paredgimb komiteto “pir- 
mininkų ’yra Juozas Anta
nėlis, daug dirbantis, kad 
šie mėtiniai šokiai geriau
siai . pavyktų; jam pagelbsti 
Ech Valeckas, apskričio pir
mininkas. D. J.r Ayjįrką, J. 

į Kasparas,. St. Griganavį- 
j čius, O. Valeckaitė, Br. Ka- 
I voliūtė, Pr. Karlonaitė, P.

ĮJ r ? •
| Antanėlytė.

ĮIŽMIMTAS LAKŪNAS

MOKTTŪJAMS NUMA1I-I
driiin kiiria iirsiniutį dnlių, kūris gražiausiai-Nū ALGAS Tpasisekė; : 

z , ' ■ r Kuopos, pirmininkė- M.
Bostono mokyklų komite- Kilmonįųte, viena’ žyniau

tas savo posėdyje nutarė šių So. Bostono veikėjų, 
numažinti Bostono melą6ų padettuiavo ilgų eilėraštį 
mokytojams algas nuo 5 iki apie Kęstutį ir Birutę, o po 

-—padainavo komiškųjųi- 
ęapojįmas sumažins miesto 

išlaidas šiais metais 1,370,- 
į000 dolerių, . -
‘ Komiteto .vienas, narys' 
‘pasiūlę pakeisti pradžios I 
mokyklij mokymo laika.-Jis 
.pasiūlė, panaikinti dabar tu
rimų pietų valandų ir pa
mokas turėti nuo 8:30 vai.
ryto-iki X vai, pp pietų. ...Ši 
nauja tvarka palengvintų ir 
rafikę tvarkylių, n^s . vai- 

; kamk iš namų ir į naipus 
vaikščioti, bęreikėtų tik du 
kartūs/ • i

Komiteto : pirminiu k a s 
pasių|ė įvestį. naują pažy- 

. mių tvarkų. Jiš siūlė pa
naikinti dabar yartojamas 
raides A/B, C. ir.tt., o, jų 
vieton įvesti/.,aiškįpi, ir tė
vams bęįjmo^įųį  ̂lervai 
suprantamus —- “paęsed; 
passed with honors ir not 
pasšed.” - .

PAVYKĘS VAKARAS 
t — -- .XJ I

Balandžio 30 d. bažnytiJ 
nėję svetainėje, So. Bosto
ne, įvyko Blaivininkų; 49 
kuopos, surengtas vakaras, 
kinio programos didžiąją 
dalį išpildė So. Bostono so- 
daliėtės, suvaidį n d a m o s

nęlę,. kuri y Įsuspąlinkšpn- 
no.4 'y Mr •.Kijmomutėų’riisi-' 
laukė grąžaįfe/širdingo ir 
tikrai užpelnyto įvertinimo 
iš nuošiudžioš ppbĮįkQ3- \ .

P,. Antanėlytė du kartų 
[ padainavo. kėlius daineles, 
I j. TamYdynui f- akomponųo- 
jant

‘ Jaunutis . Ernestas Nau- 
djiiųpas, .6 metų ;• amžiaus, 
padėklamavo gražiai įietit; [ 
viškąi dų pilėraščiųs.

Kųų. K. Urbonavičius 
[pasakė kalbų^apie blaiyybę 
|ir organizubto dhrbo' rėikš- 
[Uię.

Vakaras baigtas himnu. 
Visiems atsilankiusiems, va
karas. žavėjaučiai patiko įy 
laukiame daugiau panašių 
vakarų. i }.-, j

Programai ųžsib a i g n. s 
programos dąlyyiai. pavai
šinti skania vakariene,. ku
rių. pagamino p. p. Šejėv- 
kienė, S. Šejevkaitė, Žukau
skienė, Navickienė ir ki- 
lOs blaivininkų darbuotojos,

AUŠROSSONUS

■ ‘ T«l. 8, B. 2805-B.

OPTOMETRISTAS
ISegeamlnnoJa Aki« 
Pr.iekiElu akiniuB

■ kreifM *kl« atltie- 
.l J Minu, Ir ambHjonK 

koM (aklose) akyse uugražlntt Svle- 
p!j tinkamu laika.

<47t Broidway, South Boaton
J, L, PASAKARNIS, O. D.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

so ?oTON i
BAY VIEW * 

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROOKNE 

Automobilių ir Trokų 
' Agentūra,. .

Taisome visokių išdlrbysčhj, auto- 
mobilius. Taisymo Ir demonstravk 
mo Vieta: * . _ • ■

1 Hamlin Street 
b? E. Ęighth St, 

SOUTH BpSTdN, MASS. >
Joe. ĮtypočluntM ir Pcięr; Trečiokas 

> . Savininkai

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mes a.tidarėm autojnobilią taisy
mo vietų,. Taisom. visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su- 
lankstytus fenders ir bodies ir 

rapipeiitįniain. aTisom ignitions įr 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SHOP, 
565 Ei£h|h St., Sb. Boston, Mass.

Tel So, Boston 2351-R
(8TEVE JANEPIUNAS,-Sav. ’ •

Į BEAUtY SHOPPE ' 
| (L Street Beauty Shop) • 
| , Kanapas L'ir 6th Sts;, 
i So. Boston, Mass. ! 
| . .Tel, So. Boston 4645-R

,|i Atdara .nuo 9 v. iki 8 v.
I OARČLĖSĘ CASPER, Savininke 
Į Eugene Permanei Wave $5.0b . 

,Į '.Vjc.tory' " • : 
| ’ (Phanta System) 
| ' Fingėr JVave .. 
j .Marcei Wave ........

'* ■ $3.50 
curl 10c 
.. ... 85c 

85c

X

T4 iP) Į)il?IUO.S l^įlOJJOS Ij 
rengiamame teatre, kurs į- i DR. J. LANDŽIUS I 
vyks šį sekmadienį, gegužės a CEVMniID - 
7 d., ■ bus suvaidinta ne tik | ■ *"’ tflŲŲii 11
linksmas 3-jų veiksmų vei- j LIETUVIS GYDYTOJAS IR | 
knlas “Stefanijos . Vestu- | CHIRURGAS 
ves,” bet bus parodytas ir į j. ' , X-Ray. ||
naujausios išdirbvstės For- I Tėį-South. Boston 271^ į Į 
i ' t “ • n I i 534 E. Broadway. . i dūkas, kurs, scenoje. pade- s. . • „ s

■monstruos- modemiskiausi| = • . ri

Teatras prasidės 7:30” v.;u. <|’ j 
vakaie, . bažnytinėje svėtai-j į JUHN MIS, M. u. J 
aiėje. Vąkaro programų iš- i -. . t : (ęepįyb) į
pildj's Norwood L. Vyčių | Lietuvis Gydytojai |
k ut ros j vaidinto j ai, o kuri. į |
K. Urbonavičius pasakys Sq. j:
kalbi}. . ’ | Oambridge, Mai«. ’ |

« , Į f»Illlll>HlllUlllUlllu'<tUllllllllllllHIIUIl>IHIIIIHIIlUlltHllllJ«l

. Balandžio 30 d., sekma
dienį, tragiškai žuvo lakū- 

! nas mėgėjas Ed. M. Jenna, 
37 metų. . Jis buvo pakilęs, 
orlaiviu iš Bostono orlaivių 
stoties; įvykuų orlaivio su
gedimui, orlaivis krito į 
Marine pąrkų,i East Bosto
ne, kur buvo susirinkusi ker 
lių šimtų žmonių minia. 
Žmonės vos suskubo pasi
traukti iš vietos, kur orlai
vis nukrito, tik viena, kate 
nesuskubo suprasti kokia 

1 nelaime artinasi ir liko nž- 
Į mušta. Visai arti nelaimės 
I vietos stovėjo Jakūnų sūnus 
Malcolm,14 įnetų. Nelaime 
įvyko 6:^0 vaL. vakare,.; ‘

CRABURIAI
....... "■ ■

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS)

GR AB O R I IT S 
494 E. Eroadway, 

South Boston, Mass.
. Tel. So.Bostoft-1437 J

•. Bes. 158 W. 7th St.
Tek So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dienų ir naktį.
, ... • »• .... __ .J—r

0. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 Cambridge St, ’ ‘ 
Cambridge, Mass. , 

•Beg, 564 Eaet Broadway j
So. Bostoų, Mass. 

Telephone S, Boston 0815 ;

Motinų Pienai, gegužės 
.14 d., paminėti Liet. Vyčių 

Į 17-ta Algirdo kuopa rengia 
didelį teatrų, kuriame bus 
suvaidinta didelė istorinė 
drama “Aušros Sūnus.”

Ši diama. vaizduoja tuos, 
laikus,, kai lietuviams, buvo 
uždrausta savoji spauda. 
] jramą 14 Aušros Sūnūs ’ ’ 
paraše žinoma rašytoja. S. 
Čiurlionienė.

“Aušros. Sūnus” bus. su
vaidinta bažnytinėje svetai
nėj ė, 7.30 vai. vakare. Įžan- 

Įga. 35 ir 25 c. Įžangos ti- 
[kietai jau platinamu

| JUOZAS M. UILIS |
1 LAIKRODININKAS |
X ■ 9
s i ♦ . • ,S ••
į Parduodu įvairiausios • rūšies | , 
Į auksinius ir sidabrinius daik-I 
j-tuš. Taipgi ir pataisau. |
| 366 W. Broadway I

I ŠO. B'OSTON, MASS. į

AGENTAI
i INSURANCE i 
i Apdrausk namus, rakandu* . f 
| automobilius pas “ |
I J. S. MESLIS I
į 455 W. Broadway, So. Boston 

Tėl. So. Boston 3612 ..

MTRĖ
: • Pranciškus VaįtkeVįęiuš, ! 
44 mėtų amžiaus, gyvenęs 
159 Bowen St, mirė miesto, 
ligoninėje, geg.Į d. Prieš 
5 savaites jis apsirgo sloga, j 
Atimto ligon, kuri išsivystė 
į plaučių. Uždegimų. Paim
tas ligoninėn. Daryta jatn 1 
operacija, po kurios mirė.’ 

’’ F f A 1

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgai |sislov?jęs kraujas,, nervos, 
dusulys, odos ir islsenGjusioš ligos, 
patrūkimas, kpJu . skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
j tuigardB ’ skaudėj imas,' 
Ji reumatizmas; malarla jv 

riebumas ISgydbmaš be 
. jokio skausmo ’ ir nėra. 
* reikalo išlikti 15 darbo.- 
, Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis. ■ 

Ur.6rai!),327KSg.. 
Fataniot: Aptrsdlsalals, kstrlrts* 
dieniais Ir W' 4ISni* i ic -1, l 
tė, 5, yątaArSj ssksMM^

LIETUVIS GRABORIUS

VYČIŲ PRAMOGA
L. Vyčių Nauj os Anglįj os. 

apskričio metimai šokiai • į- 
. vyks gegužės 6 d. Bradford 
vięšbutyj, 275 Tremont Št, 

I Boston.

i s ■

PRANEŠIMAS
Kurie .manote keliauti į Lietuva, 
neva skirtumo kur gyvenate, pir
miausiai reikalaukite, keliones 
knygelių su 'informacijomis. Vi- 
siems duodame dykai.

K. SIDABRAS,
• -‘342 W. Broadway,.

So. Boston, Mass.
Tel. So. Bostono 1798

Laidotųyių reikalo visuomet ir visiems- 
[maloniai ir tinkamai patarnauju. Gk* 
lite kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, . 
o aš‘ visuomet pasirengęs' kiekvienam 
pareikalaviinui.' -Už važiavimą ;į kitus - 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju. ■

k - • . .. •*.

p/j/aiojnevW(AKjnnswMus>
M-18 Mm#;»»•> ‘
Montettj, Hm . . ■

■ Tel Brookton > 110 ' ■ ■

Ž58 yėBt/BrpiįLviĮy, 
So. Bejrtom Mui, ■’ 
Tel.| S. Boston 4486

|UiiTiij|iitiiiUĮ>uiiii>iĄ>iiiiiiii>i«lii.ųiiuiiuiiiiini<iiiiiiiiiii»iiihiiimiii<ii>i><<*>ii><lūliiiiii*i!>iiU»ii»Į»*l<l<l<«*>ll,l,lll*>MI*^l

Į Keliauk į Lietuvą i
: -. Greičiausiais ir Patogiausiais Laivais /

.1 š P? L A U K I M A I: ’ . .

< Laivas HBrįtm.en,> Gegužės 21 cl
. Laivas“Europa'‘Gegvžės.Sld.

Greitas, Atsakomingas Patarnavimas. .

8R0AŪWAY TR AVEL BUREAU
K., J.VIESULA/VEDSJAS

|Į 366 W. Broadway, So, Boston,'Mass.
. Tel. So. Bostpn 0620

£

i
i

T. 
i ■
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LIETUVIŲ KATALIKU 80- 
. MAS PENNSYLVANIJOS 

APYLINKĖJE
Seimo organizatoriai pa

siuntė sekančio turinio laiš
kų visiems tos apylinkės lie
tuvių parapijų klebonams, 
kad įteiktų draiigijoms:

Shuyilkill, Northumber- 
land ir ELazleton „lietuviai 
yra kviečiami | seimų, Nėw 
Philadelphia, Pa., birželio 
4 d. 3 vai. po pietų lietuvių

~ * I *_________!•_______________ ■' i’

Kun. V. Nanorta, Hazle-. 
ton, Pa. . .

P, Narijaųskas, N e \v 
Philadelphia, Pa.

S. ’ Petruškevičius, Mt 
Carmel, Pa.

C. Ringis, Šhamokin, Pa.
Visais Seimo reikalais 

kreipkitės: Kun. Dr, J; B. 
Končius, 312 South Poplar 
Sf., Mt* Carmel, ‘Pa. ‘
SEIMO ORGANIZATO-

Mes lietusiai iš šios mai
nų apylinkės privalome vie- 

. ' ningai veikti tikėjimo ir 
- . tautos klausimuose. Mūsų 

darbo vaisingumas bus tuo
met patikrintas, A kuomet 
mes, drauge susirinkę ap
svarstysime šnj dienų mūšų 
opiausius klausimus. Seimo 

: , laike bus svarstoma šie ata 
tualūs dalykai : .

1. Katalikišką akcija (or
ganizuotas pasaulinių žmo
nių veikimas . tikėjimo rei
kaluose).

2; Spaudos reikšmė kas
dieniniame gyvenime. . • 

' . 3. Jaunimo' organizavi
mas.

-Seimo organizatoriai nuo- 
• ' širdžiai kreipiasi į minėtų 

Apylinkių visas^katalikiškas 
, draugijas, išrinkti, po tris 
delegatus .(tęs) ir skaitlin- 
gesnės draugijos po keturis, 
ir penkis .atstovus; išrink
tieji delagataį “ privalo at
vyta birželio 4 d. į New 
Philadelphia, Pa. Katali- 

' . kiškos draugijos yra visos 
tos, kui’ių nariai yra katali
kai, kaip tai: bažnytinės .ir

■ visos pašalpinės organizaci- 
.... jos. '

Suvažiavime bus skaito- 
. mi referatai ir daromos dis- 

• kusi jos; be to, bus išnešta 
daug svarbių nutarimų—re
zoliucijų.. .

. J?ų apylinkių miglų spau
doj ir lietuviškuose laikraš
čiuose apie tą mūšų: seimą 
bus plačiai rašoma.

Kviečia organizatoriai:
Kun. A. Alųuskas, Shė- 

_. nandoah, Pa.
J., Bacevičius, Coaldale. 

’ / Pa. ' ; •'
J. Gutauskas, Shenahdo- 

ah, Pa. • ’ ■
; •: - S. Kvetkus, Tamaąua, Pa. 

. i ■ J, Lehgvįnis, Kųlpmbnt, 
'• Pa.

.. A. Mačys, Girardvillė, 
• Pa. \ -. 7 .-7 "•

■.. *. ’. Kun. .V. Matulaitis, St.
Cląir, Pa.

Kun' F. Mockus* Coalda
le, Pa.

Seimo Organizatorių po
sėdis įvyks St. Claįr, Pa., 
parapi jofisaleje,gegužes7. 
dienų, 3 vai. po pietų.' Vir
si išvardytieji laiške orga
nizatoriai ir taipgi iš Maha- 
noy City, Minėrsville, 
Fraękville ir Maizevįlle, 
Pa., yra nuoširdžiai kvie
čiami atsiųsti irgi iš savo 
kolonijų po vienų atstovų, 
kad išvien galėtumėme sei
me planų apsvarstyti ir jį 
pasekmingai apvaikščioti.

Organizatorių'vardu nuo
širdžiai kviečia

Kita. j. B. Kou-ciiis,

MT. CARMEL, PA.
Darbai šioje apylin 

nė kiek nepaj 
nas Loeut Gap Colliery 
ba ir tai' nepilnų laikų. Ja
me dirba mažas lietuvių bū
rys. "

Išlaidoms padengi t Moterų 
Draugija rmigia privatines 
ir viešas “card ir bumo 
> atties.” *

Jonas NarviČius, nesenai 
atvykęs nuo farmų, apsigy
veno Mt Patinėly ir prisL 
•'ošė prie Šv. Kryžmus lie- 
luvių parapijos. Jo šeimy
nų aplankęs garn/r palikn 
gražių dukrelę, kuri pakrik
štyta Leoriora-Bęatrieija.

■ Mikas Karasevičius turė
jo bylų'su Reading $fine 
kompanija dėl jo sužeidimo 
kasyklose. Jis sužeistas 
prieš metus. Kompanijos 
gydytojas pripažino jį neva 
sveiku ir • siuntė į darbų. 
Karasevičiiį gydė Dr. Ląs- 
tauskas ir jo mokslinio įro
dymo dėka M. Karasevičius 

. bylų laimėjo; nors kompani
ją turėjo keturis gydytojus, 
ir tris advokatus.

/ M: L.

SHENANDOAH, PA. <
GEGUŽINĖS PAMAL

DOS
. Gegužės mėnuo Katalikii 
Bažnyčios skiriamas Švč.

prastoms dienoms kas vaka- t 
rų 7:30 vai.* o sekmadieniais 4 
7 vai. ■ i

IŠLEISTUVES IR 1
PRIIMTUVĖS ’

Balandžio 26 d. reikia pa- ! 
žymėti kaipo nepaprastų 
dienų pas mus, nes. įvyko >. 
Šv. Jurgio lietuvių parapi- i 
jos mylimo vikaro, kun. Dr. . 
Martusevičjaus išleistuvės, 
iurisai paskirtas vikaru’Šv. 
Kazimiero prąrapijoj, Phi- 
ladelphia, Pa., ir. priimtu
ves vikaro kun. P/ Lauma- 
rio. Vyčių, salėje Šodalie-
tęs, Moterų Sąjungos kuo
ja, vyčiai ir altoriaus ber

niukai surengė toms iškil
mėms gražių ir įdomių pro- # 
gramų. Programos pertrau
kų laike buvo suteikta kun. 
Martusevičiui daug gražių/ 
dovanų. Klebonas kun. J. 
Karalius, kun. "Alauskas ir 
minėtų draugijų atstovai iš
reiškė kun. Martusevičiui 
-gėriaušių linkėjimų. Pro
gramai. užsibaigus; kun. 
MartūševičiUs giliai sujau
dintas, jausmingai .■ kalbėjo 
ir visiems padėkojo už su
teiktas dovanas, ir linkėji
mus.

TEATRAS GRAŽIAI

Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje, buvo atlaikytos ge* 
lulingos pamaldos, už velio
nio vėlę. Prie didžiojo al
toriaus šv. mišias atnašųvo 
klebonas kun. J,- Karalius. 
Prie šoninių*altorių mišias 
atlaikė kum A, J. Alauskas 
ir kun. P. Laumakis, Pri- 
Sakintų pamokslų pasakė 
kun. A. J. Alauskas.

Velionis paliko nuliūdime 
žmonų, 5 sūnus ir 3 dukte
ris. Amžinų atilsį duok 
jam Viešpatie, o šviesybė 
amžina tegul jį apšviečia.
“ 7 SUTUOKTUVES ~7 ’

Balandžio .29 d., 6 y. va
kare, Šv. Jurgio. lietuvių 
bažnyčioje įvyko vestuvės 
Anelės Čiglinskaitės ir A. 
Burdos, kuriuodukun. A. 
J. Alauskas surišo moterys
tės mazgu. Pamergė, buvo 
O. Burdaife, o pabrolis A. 
Čiglinskas. Geriausių- lin
kėjimų ir laimingos kloties 
naujame gyvenime jaunave
džiams. •

Svarbi Išganymo Priemolis 
88 pusi knygelė

“Iš visų veikalų apie mal
dų nei • vienas be abejonės, 
nepasirodė taip tinkamas ir 
taip rinktinis, kaip šitas 
mažas šv. Alfonso Ligouri 
kūrinėlis ,į rašo H. Neven, 
General Vikaras.

. “Skaitykite šių knygelę 
ir skaitykite vis iš naujo.... 
Skaitykite ir raginkite 
kitus, kad jų skaitytų ta Aš 
norėčiau, jei tat butų gali
ma, atspausdinti šitos kny-

gėlės tiek egzempl i o r i n 
kiekį yra krikščionių žemfl 
je, ir duoti kiekvienam ra 
vienų,” . .' 4

Karstas Šv, Alfoiišd trdU 
kimas. . 1

Šitos knygelės kaina būva 
35 centai. • v

Didelio knygų nupigini^ 
mo metu parduosime tik uš 
10 centų. *

“DARBININKAS”

366 W, Broadway •.', į

So. Boston, Masa,

ti, kad, po mirties, likusieji 
Šeimos nariai neskurstų iš 
priežasties neapsinipinimo 
gyviems beesant Juozas 
Brankas; neseniai grįžęs iš 
K aiif orui jos, suįrinkusiėms 
paaiškinu ape aukso kasė
jus ir jųjų gyvenimų Kali
fornijos ir Oregono valsty
bėse.

gų, bankui atsidarius, tno3| 
jau išsiimti/ 7 3

. ' 2) Pinigai paleisti į apy*l 
vartų duoda galimybes uč 
mokėti skolas, kaip va: tak
sus (duokles) už nąmura 
vandenį; apsimokėti insu-1 
rance kompanijom ir abeįj 
nai prisidėti prie pagreiti J 
nimo gerų laikų sugrįžimui

3) Pirkimas Šerų už vie3 
ną trečdalį , banke pinigų; I 
duoda teisę balsuoti išrintaj 

’me,lietuvių kaipo banko dįj 
rektoriais ir paskyrime lieį 
tuvių kaipo banko darbinin-g 
kais-ėmiš. • . . 3
' 4) 'Užimant tokias direk-J 
torių ir darbininkų vietas^ 
sukelia svetimtaučių tarpe| 
didesnę pagarbą ir atšižvel-^ 
girnų į lietuvius. ’

r  -----—-— ---- ' ■ —į

JOMITOElIlS -1

Ketvirtadienį, gegužės 11 
dienų, Berkshire svetainėje 
įvyks milžiniška kortų ir 
bunko partija Apreiškinp 
Panelės Švenčiausios para
pijos naudai. Panelės Ona 
Juozulyniūtė, Katrė • Gau- 
dinskaitė ir Ona Starkevi- 
čienė rūpestingai. ruošiasi 
prie šio didelio vakaro. Su
rinkta 300 įvairių ir gražių 
dovanų kaip va: šilkinių lo
vų uždangalu, pagalvių ap- 
vilkahj, staltiesių, dinnęr 
sets, marškinių, pančiakų, 
kėdžių,indų ir šimtais kitų.. 
Tikimasi, kad Frackvillie- 
čiaį — lietuviai it svečiai iš 
apylinkės skaitlingai . atsi- 
ląnkys į šį vakarų.

First * National Bank ir 
Trust kompanijos banko 
perorganizavimas sparčiai 
einasi. Beveik visi seni šė- 
riųinkai (senų Šerų savinin- 

1 kai ) jau pasirašė ir išsiža
da senų Šerų. Seni Šerai 
vis vien neturi jokios ver
tės. Iš to banko depozito-, 
rilį reikalaujama Šerų (nau
jų) pirkti Už vienų trečdalį 
pingii banke padėtų. Di-

. džiuma jau užsisakė. Šio
banko • perorganizavimas ir 
naujų Šerų išpirkimas lietu
viams turėtų būti svarbus 
sekančiai^iatžvilgiaiS.

. 1) Duoda progos du treč
dalių likusiųjų banke pįni-

PHILADELPHIA, PA.
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Bal. 29,dieną buvo “ Žem
uogių vakarienė.” -Rengė
jos gerai pasidarbavo ir, 
matyt, įgavo beveik visų pa* 
vapi jonų " užuojautų, išpar
davė apie puspenkto Šimto 
fikietų. Pačios rengėjos ir 
dar keliolika parąpijomi 
paaukojo daiktų, tai pramo
ga^ reikalingų. : Pelno buvo 
$206,59. • . 7

gėrėjo. Tik yie-i Marijos garbei. Šis mėnuo 
ap Colliery dir- vienas iš gražiausių ir 

. linksmiausiij. visų metų me
nesių. Gamta, atbudusi iš 
po ilgo žiemos miego, apsi
dengia žaliu rūbu, pasipuo
šia įvairiomis- gėlėmis,, o 
paukščių malonus Čiulbesys 
ir Švelnus šilto vejelįo dvel- ; 
kimūs linksmina "kiekvieno 
senelio ir jaunuolio/ širdį. 
Visas pasaulis geg._ mėne
sį atrodo lyg vienas, sodas, 
pilnas. įvairiausių gėlių ir 
gėlelių, >■ kurios nors iš da
lies, nors toli nesulyginamai 
vaizduoja Marijos gražumą,, 
skaistumą ir. nekaltybę. Ir 
nenuostabu tad, kad kieta 
vienas katalikas..It katalike, 
grožėdamasis tokiu. Visaga
lio sutvarkymu, gegužės mė
nesį įgauna kilnesnių jaus
mų, lyg ir jis sykiu su gam
ta. atbunda ir siela kilda
mas aukštyn garbina Mari- 
j.-i. Del to visose k ?1 a Ii.
k’Čkoše bažnyčiose pci visą 
gegužės, mėnesį rytais, arba 
vakarais, laikomos Marijos 
garbei pamaldos. Visokio 
amžiaus ir luomo tikintieji 
renkasi pas Marijos altorių, 
gėlėmis ir vainikais papuoš
tų, žvakėmis -apstatytų ir 
kupinomis kilnių jausnių 
širdimis gieda. . Laimingus 
tas. kraštas, ta tauta,, ta baž
nyčia, tas namelis, iš kur 
kyla maldos Marijos garbeh 
Taigi renkimės . prie tų 
brangių Marijos garbei ski- 
riaiiių pamaldų. \ U

Kas galini, lanjiykim baž
nyčių ir bendroj maldoj. Jų 
garbinkim, kas turim na
muose likti, įsigykim Marir 
jos .paveikslų ir, papuošę jį 
gėlėmis, siųskim Jai savo 
maldas. . . 7

Gegužinės pamaldos niū- 
sų bažnyčioje įvyksta pp-

Šilkų fabriko savininkai 
vėl- 'numušė darbininkams 
algas ir šiaip mažai, dirba. 
„Cigarų, fabriką® pradėjo vėl 
dirbti. 4

Merginų Sodaliėčių drau
gija praėjusiame susirinki
me nutarė padaryti naujų 
narių ‘vajų. Šiuo ..laiku 
draugijoje yra apie 100 na
rių, Naujų narių iškilmin
gas priėmimas įvyks gegu
žės menesio paskutinį sek
madienį. Reikia pažymėtų 
kad mūsų Sodalietės jau 
kelintas mėnuo naudoja 
klebono kun. Dr. J. B. Kon
čiaus parašytų “Sodaliėčių 
Vadovėlį.”

ŠV.. Juozapo dr-ja, viena, 
iš žymesnių ir seniausių 
draugijų, nutarė likviduo
tis. Per kelis metus, dėl 
ekonominės būklės, naujų 
narių neprisiraše, senesnie
ji išmirė; o kiti negalėjo su
mokėti mokesčių ir atsime
tė. Nutarta likusį, turtų 
$2000 pasidalinti tarp sa
vęs. ■ •

Nesenai parapijos moky
kloj įrengta gera virtuvė su 
reikalingais reikmenimis.

Gegužes Menuo
■ ’ Gegužinėms pamaldoms. vadovėlis.

; Pagal .vokiškuosius, imŠy to jus spaudon prirengė Kun; 
Pr^ncitikiis žąMkiš; Knyga 184 pusi. Joje;telpa gra- 

. žūs skaitymai kiekvienai dienai per visų gegužės menesį.
; ■ Kąįiia 26 centai . \ 1 * >

Šių gražią ir naudingų knygų .turėtų įsigyti visi. '.
“DARBININKAS” ; ■ :

866 W,< Broadway, So. Boston, Mass:

PAVYKO
Balandžio 23 d. Vyčių 

Dramos Ratelis, Shenando- 
ah High Sc'hool- salėje su- 
vaidiiioJdvi’ juokingas ko
medijas “Dvi Kūmutės” ir 
“Cingu , Lingu.” Žmonių 
buvo pilna salė ir jie labai 
linksmai praleido dvi' va
landas. *.

Prasidėjus vakarui, kun. 
A. J. Alauskas prakalbėjo į 
atsilankiusius žmones ir pa
dėkojo už tokį skaitlingų at
silankymų..

Vaidinimas “Cingu Lin
gu” gražus, juokingas • ir 
pamokinantis veikalas. Vei
kalą turinys pamokinantis, 
vaizduojantis, girtuoklių gy
venimų. Visi lošėjai-jos la
bai gražiai atliko savo ro
les. . Žmonėms , ypatingai 
patiko Elena Ažukaitė, Ju
lė Mizeriūtė ir A. Pacenta; 
jie taip prijuokinoj kad 
žmonės negalėje atsigėrėti. 
Kiekvieno vaidintojo graži 
lietuvių kalba sudarė publi
kai gerų įspūdį. Scenerijos, 
kostiumai buvo gerai sude
rinta. * Pertraukų laike A. 
Stepulaitytė* ir M. Rama
nauskaitė sudainavo keletu 
lietuviški], dainų..#

Ateinantį sekmadienį, ge
gužes 7 d.,, vyčių artistai, 
vyksta į Girardville vaidin
ti “Dvi Kūmutės” ii* “Din
gu Lingu,” Šv. Vincento 
parapijos salėje. Vaidini
mas prasidės 7 i30 vai. va
kare. ’ • . : • ?'
MIRĖ ALEKSANDRAS 

GRIGAS -.
Balandžio mėnesį persis- 

kytė su Šiito pasauliu Alėta 
Sandras Grigas. Jisai buvo 
pavyzdingas . katalikas ir 
rūpestingas tėvas. Laidotu
vės įvyko balandžio 29 d., 9 
valandų ryte iš namų į Šv.

Balandžio 30 dienų buvo 
surengtas kortų vakaras. 
Skubotai, surengtas, be 
irukšmo, o vis dėlto padarė 
$45.56 pelno.

Gegužės: 10 d. parąnijos 
choras rengia “Kofee. 
Klaidi.”

Birželio 11 d. rengiamas 
parapijai piknikas L. Gu
davičiaus farmoje.

Birželio, 18 dieną, mokyk
los koncertas.

FRACKVILLE, PA,
Balandžio 26 d.', Kazys 

Pikčialingis, Kazys Kirile- 
vičius, Petras Kiaukuris ir 
kun. Norbutas lankėsi Lie
tuvių Piliečių Lygos ban- 
kiete, kuris , buvo Tamaąua,

Balandžio 27 ld._ įvyko E- 
lenos Ainbrazevičįutėsdtėvų 
namuose privatinė- jaunimo 
4 ‘kortif partija. ” Po malo
naus lošimo kortomis, Ret
ins Kiaukuris, vietinis lie
tuvis Metropolitan Insuran
ce kompanijos agentas, savo 
kalboje nupiešė. • naudingu
mu ir reikalingumų dabarti
niais laikais t kiekvienam 
priklausyti prie kokios pa
stovios insūrence kompani
jos ir savo gyvastį.apsaugo*

Tai gražus musų išeivijoj 
įžymaus poeto kun. K. UiR 
bonavičiaus eilių rinkinys^

Šių knygų išgyrė visa rinM 
tesnioji spauda. Visi gėris® 
jos turiniu, gėrėsies ir T/ 
sta jąįsigyjęs. .- - / ‘ '
• Knyga gražiai atspS? 
;a ir turi 191 pusi Jos... 
ra $1.50. Bet dabar “Darbi 
ninko” spaudos vajaus me- 
tu, . gražiais drobės viršeliai® 
kaina tik 75 centui; popie- 
rip viršeliais 50 centų.

.Dabar yra geriausias lai* 
kas įsigyti Šių taip brangių 
ir naudingų eilių knygų.

“ DARBININKO ”A DM., 
366 W. Broadway, 

South Boston, Mąss.

Pirmiausią aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 
graboriui. ' ’ . ■: . i

DVI LABAI GRAŽIOS IR NAUDINGOS KNYGOS * ,

Lietuvos Albumas
’ * 4.

Gegužes Menuo
'• —Tik už-— ‘ •

LIETUVOS ALBUMAS— 436 puslapiu ir.kiekviepas 
puslapis papuoštas Lietuvos žymių veikėjų ir vadų pa
veikslais. Kaina hiivo $4.00.. : ‘ ’
GEGUŽES AlfiNUO — 184 puslp/ knyga, Joje telj>a 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visų gegužės mė
nesį. Kaina buvo 65 centai. . . ’ . •

Knygų nupiginimo metu abi knygas parduosime už

$1.00
’’ “DARBININKAS”

366 W, Bmdvvay, . S«, Sopotų Mm

katalikas..It


dienia, įfegnžčt B, 1633
SOtt

1■ PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoj®metanu ..............|400l 
Uialėny metam* .......i..15.00

■ ■ ■ .<.42.00
Užsieny 1 kart navaltCje metama. 42.50 j

_________ __________ .____ ,__________ ,______________________aMs—htėg; ■" -'■> A''mag

I DARBIFilNK A S
į L / (The Worker) -
V'- Pnblithedmry TŪESDA Y. andFRU)AX

W JOBKPH'S UTSUAKĮAKB. O. ASSO&Ū.ĮIOM or LABOS
Ketfaa ėėconif-cIaM mMtter BepC at Boatbn, Maaa.

. nnder the Act of Marui B, JŠ70 .... - *
htotance fęr midllngM apedal rate o£ pdatagę prorided for in Sectlon 1106 

ActofOctobar8,1917,ąuthoriaedriaJuly 12,1918 ’

į 1UB8CRIPTI0N RATE8 : 
felBey^rly
įifcD yearly............ ....į,..,15-00
MNtlc once per veik yettrly>.|2.00 Vieną kart a&TaitSje metanu.
Mgn eure per weefc yearly<.. 42.50 r« * 4—------- ----
t DARBININKAS
j/VEST ĘROADVAY . SOUTH BOSTON, MASS
A TELKPHONB SOUTH BOSTON 0620

)AR APIE KUNIGŲ AL
GAS LIETUVOJE

K’/Naujienos” buvo raŠiu- 
Kįs, kad Lietuvoje kunigai 
Klri daug privilegijų: jiems 
ffitbkamos algos, jų rankose 
jgįokyklos^ metrikaciją ir 
K'"t.- “D-kas” į tai’ buvo at- 
Ksakęs„gan nuodugniai. “N-' 
feos” ne .nemėgi.na atremti 
^daugumos •. jo argumentų,[ 

:' gbet vėl prikibo prie algų ir 
pTOtrikūęijų. Sako, :kad 
^Jėi rusai buvo atėmę iš Lie- 
Ouvos' dvasiški jos nuosavybę 
|4r . už tai mokėjo kunigams 
liūgas, tai jie .turėtų ir toliau 
^Įuokęti; o Lietuvos vyriau- 
įj$ybe nieko bendra su tuo 
beturinti, nes iš carų vai-’ 
Adžios nieko negavusi. '

Kaip tai nieko negavo? 
l Juk rusai atėmė bažnyčios 
^nuosavybę ne pinigais, tik 
^pmef. Tą atimtąją žemę ji 
^pavertė dvarais majorai 
gtąis, ir atidavė juos genero- 
Įfcims ir kitiems aukštiems 
Bvaldimnkams. Šie pastarie
ji, bėgdami iš; Lietuvos, tų 
fcžemių su savim. neišsLaešc,

3«kjįyaįai? būvusis bąžny- •. 
turtas^, paliko Lietuvos 
* įbės  ̂rankose. ’

Rl tvirtina, kad 
tūri būt ’ dide-

Pranas K. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

nuvyko Kaunan vienas žve
jų laivas, Kauno- lietuviai 
juos iškilmingai pasitiko, 
.vaišino ir puikiausi kariniu 
kai nesigėdino su jais lietu-. 
viškai kalbpti. Sugi-įžę. Gi
li jon ekskursantai labai 
Lietuvą ir lietuvius gyrė ir!

iėpriviIegij.a,jeiLietuvosl 
dvasiški ja taip smarkiai ko-1 
voja prieš dabar pro jėkf u6- Į 
•jamą civilinę metrikaciją. ; f

Taip, dvasiškį ja. kovoja, [ 
bet. ne dėl kokios privilegi
jos, tik dėl to, kad civilinė 
metrikacija, .arba, tiksliau 
kalbant, civilinės vedybos 
pakenktų Moterystės Sak
ramentui ir suardytų šeimų, 
Čia kovojama ne dėl privi
legijos, tik. dėl Bažnyčios 
teisių ir krašto geroves;,

Sąryšy su algų mokėjimu 
kunigams “D-ko” buvo iš
sitarta, kad tai senas paliki
mas. “N-ds” pasigriebia 
už tę Žodžio ir įrodinėja, 
kad vis. seni palikimai, k. f., 
baudžiava, klasių privilegi
jos ir k. privalo būti; naiki
nami/ /’“ .
, Mūsų manymų yra taip: 
socialįstiškai kalbant, visi 
seni palikimai yra blogi, iš
skyrus'tuos, kurie tenka so
cialistams. Katalikiškai gi! 
kalbant, . palikimai, kurie 
negali būti panaikinti ne- 
įžeidžiant teisingumo dės
nio, privalo būti palaikomi.

ETIKSLUS PRIEKAIŠTAS
p ^Vienybė” verkšlena, kad 
^Darbininkas” neprakti- 
& kuo ja artimo meilės. Kata- 
rylikiškas laikraštis turėtų vi-

?sus lygiai mylėti, o “Darbi
ninkas” primygtinai engia

f bedievius, laisvamanius, ne- 
R^aležnįnkus ir patį Įaikraš- 

“y-bę/’ nekaltą ir beveik
^katalikišką, priskyrė prie 

bedieviškų. Taigi, girdi, 
legražu ir nekatalikiška

įtaip elgtis. Kur -meilė ten 
r Dievas, o kur neapykan

ta, ten. pragaras. 
• •

Į* Ta pamoka apie meilę at- 
rodytų graži, bet gaila^kad 
ji parašyta šu neapykanta 
Ir toji neapykanta rodoma

K/D-kui” už tai, ka!d jįš pa- 

 

Užmerkia bedie vybę, nezalež- 
įkystę,. laisvamanybę. Bet, 
stus -ir ’ smerkė farizėjus 

kitus veidmainius. Vadi
muos f4žalčių gimine,’’ 

^baltintais grabais,”.

jKj*melagiais’’, ir t., t; Ar iŠ 
Ko išeitų, ‘kad Kristus skel- 
•Bbė neapykantą ir tuo bųdu, 
Knot “V-bės,'’•. ' nebuvo. su 
Soto "Dievo, tik pragaras*? 
^Bet, nė. Kristus smerkė
p klaidą ir melagystę ir mate 
Į reikalo įsąmoninti, žmones, 
tiesą ir vengtų

klaidas. “D-kas” negali 
elgtis kitaip. Kur jis ma
to ar klaidą, ar Bažnyčios 
puolimą, ar netikslų hėrezi- 
jos užgyrimą, ten. turi į tai 
reaguoti ir, žinoma, tenka 
ginčytis ir argumentuoti, j 
jei kiekvieną laįkraštinį 
ginčą bei polemiką vadinti 
trūkumu meilės, ir pragaru, 
tai “V-bė” pirmiausiai ten 
turėtų atsirasti,. nes jos 
skiltyse visuomet karščiau
sia. .

Bet polemiką vadinti mei
lės trūkumu ir pragaru tai 
jau perdaug kaimietiška. 
Kai jis kitam įkrečia, tai 
gerai, bet kai pačiam tenka/ 
tai jau pragaras. Ne, čia 
lygūs šansai. Lai “V-be” 
gina savo principus, “D- 
kas” savo. Dėl . principo 
ginčytis reikia, ašmenis ' 
nekliudykime, “ nebent jie 
taip, susiję .su principu, kad 
negalima atskirti. ; • K.

SKLEISKITE SVIESĄ - 
Perskaitę ‘'Darbininku” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu bildu supažin- 
disite kitus su “Darbininku’* ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos prieią propaganda.

r Profesorius Geyullis pa
samdė vieną vokietuką, ku
ris nunešė .mūsų čemodanus 

Į ir paliko laive, kuriuo mes 
ketinoin vykti į Giliją, lie- 
tuviii žvejų miestelį, , Jis 
sugTįžo. viėšbutin ir liepė 
man vienam aplankyti Lab
guvos, ‘'miestą ir nekalbėtintas labai, šimervavo'vokie- 
lietuviškai. Ašy išėjau į 
miestą ir pradėjau tyrinėti

I ar moka kas čia lietuviškai 
kalbėti. • Pasitaikė turgaus 
diena. Buvb suvežta daug 
puikių Trakėnit veislės ark- 
jjip Nustebau/čia. pamatęs 
čigonų. Buvo ir daug mo- 
ųerėlių sų skarelėmis. Pra
dėjau . kalbėti: lietuviškai; 

/Moterėlės iš karto bijojo 
kalbėti lietuviškai, bet pas- 

l kili, ■ užtikrintos^ kad. aš ne
su kokis šnipas, puikiai kal
bėjo lietuviškai. Paaiškėjo^ 
kad nedietuviai apmėto ak
menimis lietuvius lietuviš
kai kalbančius, bet karšta
galviai vokiečiai ir nesupra
tau, kodėl reikėjo mūsii 
profešeriui.Gėrulli'ui iškrai
pyti faktus.

Nuvykau prie Deimės. u- 
pčs kranto; kur mačiau dvi 
nuvargusias rėt'uves. mergi
nas . įietitvibkai tarpe savęs 
kalbančias. Jos sėdėjo lai
velyje, kuris buvo prikrau
tas cibulių ir bulvių. Aš 
pradėjau lietuviškai kalbėti' 
ir daviau joms 5 markes, a- 
pie $1.75. . . -

Iš netikėto džiaugsmo jos 
pašoko iš laivelio ir apsi
ašarojo. ’ Sakė, , kad atvyko 
laiveliu apie 60 mylių iš Gi- 

. Ii j os ir ■ čia laively j e miego
jo ir. visą dieną Čia sėdi, 
kad kas papirkti], cibulius. 
Miestui už leidimą pardavi
nėti turi sumokėti apie 10 

[centų.. Vokietijoje dykai 
nieko nėra ir šių vietinių 
gyventojų padėtis sunki. 
Todėl jeigu Lietuva būtų 
po Vokietija, lietuvių padė
tis nebūtii geresnė už vieti- 

įnių Rytų Prūsijos lietuvių, 
kurie minta iš cibulių ir žu
vų ii*' dar negali viešai su 
savo kalba pasirodyti.

Į Man šitos merginos aiški
no, kad vokiečiai 'neleidžia 
dabar lietuviams rengti ek
skursijų Kaunan, nes. kaip

čius, kurie lietuvius smau
gia visokiais būdais ir laiko 
didžiausioje paniekoje, ne
leisdami nei vienai lietuviš
kai mokyklai veiktų

J?o. šito , nuoširdaus pasi- 
aibe jįmoya^ apjankiaųvie- 

rinę bažnytėlę, kur ant šie^ 
nų atspausdinti vardai lie
tuvių, kurie. žuvo vokiečių 
karę prieš prancūzus 1870- 
1871 metais. Parašas buvo t - • .
sekantis: ;

C. A. Strašdas, Gari Ritz- 
kowskir Michąel Schaukatt, 
Johanu Petrus, aus Labi
nu (iš Labguvos) fuer Koe- 
nig und Faterland (dėl ka
raliaus ir tėvynės), starben 
im franzoesischen Kriege 
(mirė, prancūzų kare).

>1 > •

Bitoje bažnytėlėje sakė 
lietuvišfcus pamokslus gar
sus. lietuvių pamokslininkas 
Bretkūnas, kurio raštai pa
siliko iki šių dienų.
..Netoli turgavietės prie 

Dermes upės,'yra užsilikusi 
kryžiuočių pilisTir čia buvo 
smagių lietuvių kautynės; su 
vokiečiais, i Pilis buvo už
daryta, todėl skubinaųs grį
žti pas profešoiių., Gerullį, 
nes už pusės Valandos rei
kėjo laivu vykti Gilijon; Aš. 
paaiškinau prof. Gerulliui 
kaip galima ir Labguvoje 
lietuviškai kalbėti. Jis nu
stebo ir atsisakė ^keliauti 
Gilijon, kadangi ten telefo- 
navb ir tenykštis viešbutis 
neturėjo laisvo kambario. 
Todėl aš vieųas, atsisveiki
nęs su . “vokiečių dvasios 
hitlerininku,” vykau į Gili
ja pas mūsų suvargusius ir 
nužemintus lietuvius žvejus.

(Bus daugiau)

Kiekviename vyno stikle 
■yra velniukas.

BHHBM

. . PRANAS E. GALINIS, " ; .
Boston. Latin Sčhobl mokyto-jas, žinomas filologas, Ame
rikos L. K. Studentų organizacijos iždininkas, uDarbi
ninko’’bendradarbis. . . i- .; /. .

AMERIKOS LIET. KATALIKŲ 
FEDERACIJOS ŠVENTŲJŲ 

METŲ MALDININKŲ 
KELIONE Į ROMĄ

Alus prigirdo daugiau 
žmonių negu jūros.

___ t ;
“Švenčiausios Panelės Ap- .. < 
sireiškimai Liurde.” Su Jo 
Ekscęlcncijdšf Vyskupo
Čio pagalba maldininkams 
bus lengva arčiau susipažin
ti su visomis šventovėmis-— 
Osieus, LįuTclu ir Roma. -

Šiai Eederacijos riialdi- 
ninkų kelionei vadovauja . 

: kun. dr. J. Navickas, M. I. 
X). Visas reikalingas infor
macijas gąliina gauti Kede- 
racijos sekretorijate pas p. 
Leonardą Šimutį (2334 Šo. 
’Oakley Avę., Chicago, Iii.). 
Jisai parūpins laivakortes3, 
ir 'visąą kitas kelionei ir grį
žimui reikalingus popieras.

Laivas Aąųitaniia, kuriuo 
važiuoja keliauninlcai,' iŠ- ” 
plaukia iš New Yorko 15 d. 
birželio ir 20 d. bus Cheri. 
bourg’e, Prancūzijoje/ Lni- ..... 
vakortes į abi pUsi turisti
nė klase kainuoja $205.00. 
Laivakortę į vieną pusę, tu-. . . 
rištine klase kainuoja $I2Ž. 
Trečia klasė į abi . pusi 
145.50,' į vieną pusę 80.50, 
Čia neįskaitomos gelezinke- 
liij išlaidos, kurios priklau
so pačių: keliauninkų ištai- 
gurno. . • • / • ' ’ •
./ Kas’norės važiuoti tiesiog 
į Lietuvą, nesustojant šven
tose vietose, tiems kelionė 
kainuos. iš New’Yorko įkt 
pat Klaipėdos $99.00 į vie
ną pusę ir į abi pusi $16 L- 
50. ■

liti Šiol prie ekskursijos 
prisidėjo / keturi kunigai, . 
trys‘vyrai pasaulionys‘ ir 
keturios moterys. ' Noriu- . 
tieji vykti ikartn kreipkitės .• * 
arba .į kun. J. Navicką (S! 
Mary’s Collėgej Thompson,, 
Conn., arba į p. Leonardą 
Šimutį, aukščiau nurodytu 
antrašu./

Laive kielčvieną dieną-bus 
laikomos kelęrios šv. mišios 
ir dalinapa šv. Komunija.* . 
Porą kartų kelionėje įvjks 
lietuviams keliauninkams ‘ 
pamaldos šu lietuviškais’pa- ’ . 
mokslais. ... / /

Romoje tarp daugelio ki
tų aplankymų; turės progos 
apsilankyti ir pas šv. Tėvą. 
Keliaujantiems susitarus, . 
pakelėje- bus galima aplanA 
kytį ir kitas žymias vietas 
ir šventoves^ *

, ‘ Kun. J, Naviclias,
m.’i. ai

Amerikos Lietuvių Kata-|kys pakeliui ir Liurdą.
: Eederacija padare sutar
tį sū Cunąrd Laivų Linija 
tiksliai. Tai padarė, norė
dama duoti progos, be jokių 
išlaidų, pakeliui sustoti/ki
toje garsioje. šventovėje :— 
Šv. Teresės, Vaikelio Jė
zaus Gėlėlės,- šventovėje, 
Lisicux,/kurios globai pa
vedama šioji maldininkų 
kelionė. ‘

< Norintieji vykti tiktai į 
Lietuvą, galės tiesiog trau
kiniu pasukti Lietuvos lin
kui. Maldininkai, atvykę į 
Lietuvą, turės. progos, ap-. 
lankyti garsiąsias, šventas

. . i 
Žemaičių Kalvariją.

f Šios maldininkų kelionės 
ghrbes pirmininku yra Jo 
Ekscelencija Vyskupas. Pet
ras -. Pranciškūs-Ksaveras 1 
Bųčys, M. I. C,, kuris vyks
ta su ekskursija. Jo Eks
celencija yra daugiausia 
prisidėjęs prie išplatinimo 
žinių apie Liurdą lietuvių 
tarpe, parašydamas knygą;

visgi tada Kristus savo krauju atpirko pi pa
saulį. ; /

.. Pasislėpęs Eucharistijoj išrodo Silpniau
sias, nes žmoniškąja akimi nematome nė dievy
stes nė žmogystės. Bet iš tikrųjų čia Kristaus 
galia pasiekia aukščiausiąjį laipsnį.

.. “Stebuklingas išradimas! . •/ ..
.. *’Sielai valgis ir gėrimas

Kristaus kūnas iy kraujas... \ /
‘ Valgant/Jo. neperdalysi /

■ Esmės Jo nesuardysi : . . x *
Visą Kristų priimi. . . ••
Ima vienas, iinašiintas/ '

• •. - Kiek/imančių, tiekos imtas .
; ' Lieka neišnaikintas, y : / ■ . ■ /

• . ■ “., ■’*** * . » / ’ J’ * . .. J.

; . Ima Jėzų kas tik nori, / • ’ _
Ima geri ir nedori.

P Laimė jiems ar pražūtis. . - . ’ ’ . < ■

. •'Ir mažiausiam trupinėly
Gaunam Kristų-Avinėlį, ’ u

’ Tikrą Dievo Tėvo Sūnų
Su Jo siela ir su kūmu • •'

likų Federacija savo konsti
tucijoje turi t pažymėjusi, 
nuosavus- santykius su kitų 
tautų/katalikais. ‘'‘Tie san
tykiai palaikomi bendravi
mu pasaulinėse katalikų iš
kilmėse. Šalia Eucharisti
nių Kongresų eina katali
kybės- šventovių lankymas,. 
Kadangi. Šiais metais išpuo
la ŠVENTIEJI METAI — 
Kristaus ' kančios 19 Šimt
mečių sukaktuvės — tai šv. 

| Tėvas paskelbė didelius at
laidus, atsilankiusiems į Ro
mą. Tarp daugelio įvairių 
tautų, vykstaąčių į kataliki
škojo pasaulio sostinę Ro-. vietas —- Pažaislį, Šiluvą, 
mą, neatsiliksime. ir mes A-. 
merikos lietuviai. Eedęra- 
cija paėmė šios maldininkų 
kelionės iniciatyvą.

Šiais metais anttas dide
lis jubiliejus — tai Šven
čiausios Panelės ... Marijos 
apsireiškimo Liuiide dei
mantinis 75 metų sukaktu
vių jubiliejus. Eederacijos 
kelionės maldininkai aplan-

Kun. Pr. M. Ji^ras. Nuo žydų gavau penkis kartus po keturias de? 
šimts kirčių be vieno; tris kartūs buvau rykš
tėmis plaktas, kartą akmenimis muštas, t risRELIGINIS ATGIMIMAS

titto- T* A O ATTT TT?*TTT * Leiurs piaKias, Karia UKinemmis musuib, tris 
; PER PAŠA ULULCl U - kairius nukentėjau laiyo sudužimą, naktį ar dicAPAŠTALAVIMĄ . tkv -t vi rlnniVii. »zwi riOrt

2), ŠV. EUCHARISTIJOS REIKŠMĖ 
APAŠTALAVIME \ .

Šv. Povilas pasekmingai galėjo vykdyti dir 
džiupšius Bažnyčios uždavinius, nes Kristus ja
me gyveno. ' “Kas valgo mano kūną ir. gelia 
mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame” 
(Jom 6, 57);. Niekas negalėjo atskirti jo nuo 
•Kristaus meilės. ‘‘Nei mirtis, nei gyvenimas, 
nei angelai,, nei ‘‘kunigaikštystes- nei. ga
lybes,’ nei . idabartiniaį,' nei ■ busimieji da
lykai, lipi stiprybės, nei aukštumas,. nei. gilu
mas, nėi joks. kitas sutvėrimas negalės atskirti 
mūsų nuo Dievo meilės, kurį yla mūsų’Viešpa
tyje Jėzuje Kristuje.” (Rom. 8, 38-39). Šv.’ 
Povilas kaipo rinktinis Kristaus .indas, kad 
neštų Jo varčią pagonių, karalių ii’ Izraelio vai
kų akyvaizd^n, buvo “dažnai mirties pavojuje.

na buvau jūros gilumoje, dažnai kelionėse, pa
vojuose upių, pavojuose galvažudžių, pavojuose1 

xuilo vientaučių, pavojuose nuo pagonių, pavo
juose miestuose.' pavojuose tyruose, pavojuose 
ant jutos, pavojuose tarp netikrų brolių; var-.. 
gė ir skurde, daugelyje budėjimų, alkyje ir. 
troškime, daugelyje pasninkų, šaltyje ir nuogu
me’ ’’ (2 Kori II,' 23-27). ’

Sakysi, tik rinktinis Kristaus asmuo įmejles- 
verčiamas nugalėjo kliūtis ir atliko' didelius 
darinis. ■ Mes gi paprasti žmoneliai negalime ą- 

. pic tai įr svajoti..? Dieviška galybė apsireiškia 
tikiiiMuosc.; .Asyžiaus ubagėlis, tai tik'atrodė 
paprastas, bet jis sujungė tikėjimą su meile ii' 
atliko titaniškus darbus 'Kristaus Bažnyčioje. .

Kur Kristus išrodo silpniausias, jis.. ten 
yra galingi misiąs. ; Kada . vaikščio jo Palestino
je, “viSa.miiyia' stengėsi’ prisiliesti joj o, nes iš 
jo ėjo galia i|» visus gydė-’- (LukĄ 19). Ka*/ 
lamas pine kryžiaus pasirodė visaį bejėgiu, o,

»m 11 mito * form

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina . 
ir apmarina. Galop prakei
kia. -

u_
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■ Kuri. J, J. Jakaitis—dvas. vadais:; Kurt. Jona^BakanM—pirm. 
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stu, apie septynius metus( 
atgal,, beveik kiekviena kuo
pa įrašinėjo narius iš jau*- 
nimo.. Bostono kuopą pri
rašė labai daug jaunimo., 
Tajidų viskas užsibaigė 
tuomi Bostone it. kitur. Ne-' 
galėjo laikyti tampriau san
tykių su tautos žiedų ir jis 
nebųj o jo blaivininkų tarpę. 

. Seniau ėjo blaivybės laik
raštukai. Jie kele; dvasią ir

kartimi. -

RETROSPEKTAS

“Priežodis 'sako: “Ncž'iū-< 
rėk i praeiti, bet i ateiti.”
Tačiau visuomet nepatarti-
na tą p 
vigiškai

raeitį užkasti arba s 
pamiršti. Yra ręi-!

cėFI/ji viii £1 i a Tun /l ii Trirl'? ■■/OdCvlUp X 
retrospi 

, ros di

□ LvIcVlo. JJcLlX<XX j LA 
iktas kiekvienos ge-1 
?ąugijos gyvenime.

Kaip g< 
ar tavo

iliiną’ kitaip sužinoti 
organizacija padarė

pažangiįs.arha’ nustojo pa-
'kopos visuomenės kopėčio-
se? Peįžiūrėjus galima su-
rasti bi 
kas ne^

idaš pagerinti viską, 
serai. Blaivybės or-

ganizaci ja gyvuoja ilgą Jai-
ką.’ Pž 

\ sius de Į 
virno ii

ižiūrėkiin į pastaruo- 
simts metų jos gyva- 
f prilyginldm su da-

APSAKYMĖLIAI
-----     !--------- —~ 

nuaidėjo. Bet žiūri, kaip 
visi meldėsi, taip ir tebeši- 
meldžia, lyg nieko nebūtų 
atsitikę, „ Tik vienas ber
niukas atsisukęs pažiūrėti. 
Tačiau ir jį priėjęs mokytor 
jag tuojau* sudraudė ir vėl 
visi meldėsi. toliau. Tada 
nušvito Valterio akys ir jis 

P tarė: - *
| “Atradau'< vietą, kurios

dingus, dabar vargu kas ■ 
nors rasa į 4 ‘Blaivybės Dir* 
vą.” Rašytu žodžiu nusmu
ko blaivininkai, nors jie tu
ri dėmesyje mintį, kad 
spauda yra galingesnė negu 
kardas. * . ' ' ■

Dešimts męfų atgal buvo; 
tūkstantinė minia organiza
cijoje. Šiandien sutrupėjo 
tas skaičius iki keleto šim
tų. Kur yra mūsų blaivy- 

mi (išskyrus Šyč. Maiijos bes kuopos? Rasit, kiekvie
noje lietuvių kolonijoje, 

.siu toliau ir pasakysiu, kad kur jos reikėtų būti? Ry
tuose yra keletas kuopų. 
Pažangieji vakarų lietuviai 
gal turi kuopų, bet niekas 
nežino apie jų buvimą.

Neatsiras vienas lietuvis, 
kuris nepripažinti}, kad gir
tuoklystė yra baisiausias 
siaubūnas, su kuriuomi' lie
tuviai turi kovoti.. Jis ži
no, kad vienintelė. atspara’ 
prieš girtuoklystę yra blai- 

Tačiaū 
daug iš mūsų apšviestų va
dų nė piršto krustelėjimu 
nepadeda įkurti ir palaiky
ti blaivybės kuopas; Tegul 
lietuviai važiuoja kur jie 
noj?i. Nereikia jiems pagal
bos išsisaugoti nuo alkolio 
nuodų. • Stebuklai išgelbės 
lietuvius nuo girtuoklystės i 

Pereitas seimas, kaip vi
si kiti, padarė daug gerų 
patarimų ir rezoliucijų. 
Daug pagalbos suteikta 
mirštančiai blaivybės drau
gijai,. Bet, kaip. kiekvieno 
lietuviško seimo, patarimai 
ir rezoliucijos yra pamiršti 
iki kitam seimui. Ir taip 
blaivininkai eina patenkin
ti, kad vis gyvybės kvapas

Netikiu,,kad šiandien yra 
nors viena blaivybes kuopa 
su geroku jaunimo skaičių-

Kolegijos kuopą). Net. ei-

nė yiena. kuopa nebando nei 
rūpinasi patraukti jaunamą 
į blaivybės darbą. Nūnai,, 
tas yra. minusas mūsų 
organizacijai. Jei nekly- 

’ * • - ‘j

KELIAUK I UETUVĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS i

-x LINIJA vybės draugija. : .' 
L\ Iš Neto Ybrfco

^.KLAIPĖDA;
\Per GorfienWgį

S GREITA 
KELIONE 

{LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ 
"BALTASIS. ŠVEDŲ LAIVYNAS”

PIGIOS laivakortes

IŠPLAUKIA. IŠ NE W YORKO:
S. Si Drottningliolm ;
M. L. Kungsholm ... 
Š. S. Drottniugholm .
M. Li Gripsbolin .....

.. Gegužes 20

. . Birželio 8
BiržėUo 12

/. i Liepos 3
E K S KUR S I J O.S:

M. L, Gripsholm - Gegužės 27 
♦Tiesiog į Klaipėdą;be persėdimo

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
* ■ į vietinį agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 :STATE ŠTS NEW YORK, N. Y. 
CHIOAGO, ILL. 181 N. Michigan Av. 
BOSTON, MASS., 10 State Stree 
DETROIT, ilIOR 73 Monroe St

. Esmės nėr persiskyrimo:. .
Ženklas Čia tikperlaužimo.
Neperskirs i Jo dievystės, .

. ... Nei švenčiausios Jo žmogystės!” . . ‘ j 
Eucharistinis. Kristus nematomai peni ir ‘ 

gaivina, milijonus sičių. Kenčia ir miršta, kad 
. ? mes gyventumėm nauju gyvenimu. Nori, kad 

visas pasaulis naudotųsi Lojo aukos vaisiais. 
“Sek mane.” “Taip daryk ir gyvensi.” “Kąs 

. dėl manęs prapuldytų savo gyvybę, ras ją,” sa- 
. ko Išganytojas. Apaštališkame darbe sekantie- 

• ji Kristų išsižada savęs, mirštą dėl savęs ir, pa
laidodami savo “aš,7 ’ tęsia gyvenimą savo dar
buose. . ’ • . •.

- Apaštalavimas yra tyros meilės aktas, ku- 
.’•* ris be pasiaukojimo neįmanomas. Pasiaukoji* 

. maš reikalauja savęs atsižadčjųmo’ir nusigalė- 
- jimo. Kristus yra geriausias’ sąjungininkas, 
kiekvieno kilnaus ir švento pasiryžimo. . , .

■ . . ‘ Bažnyčios priešai savo darbą pradeda 
žmonių subcdiovinimu, Tad Kristaus Bažny
čios kareiviai atnaujinimų pasaulio Kristaus’ 
dvasioje, savo misijas privalo pradėti dievini
mo darbu. ■ . >

TtVį MIHJONy 
. MISIJOS

* Gegužes 7 —9: d. Eliza* 
beth, N.'J. (kum J. Navic- 
kas, M. L* C.).'

Gegužės 8 -r-21d, d; Am- 
sterdam, N. Y. (kun. A. 
Petrauskas, M. I. C,), '

Gegužės 21 —*28 d» d. 
švč. Marijos Kolegija (ku
nigas- A. Petrauskas, M. I.

* ' ĄTfiJO MELSTIS r j 
. DgUs metus viešpatavę] 
Akvitanijoje valdovas Val-1 
teris. Daug karštų kovų jid 
laimėjęs, daug žymių dar-j 
bų nudirbęs. Ir kur tik 
buvo žinomas jo vardas^ vi-1 
šur jis tariamas su pagarba. 
Tačiau kaip, atėjo senatvėj 
pa juto valdovas, kad gink-Į 
lai, nugalėjimai ir garbėj , 
neduos sielai ramybės. Ta-1 ieškojau, čia ga-
da jį pasiėmė maldininko Į pasilikti. Res jie taip 
lazdą, apsiaustą ir išej o, į Į melstis, tai- jie tiktai
-platųjį pasaųR.'. Jis^^ 
rasti viepųolynąr kur vie-Į į tą vienuolyną
Duobai ir broliai būtų: išsi^į.^'^^ę Urentai užbaigė
žadėję pasaulio ir visa šir-įsavQ dienas. T. vandenį,
dimi tarnautų Dievui. Kadį N- 
pažintį, kur toki7vienuoliai, I 
Valteris ėmėsi Šios guiiiy- 

; bes. ..; '•
. Prie galo, savo ilgos laz- Į 

d<,s priraišiojo. • daU^ ' - ' .
.^yatpeĮių. Ir kaip tik psl
Jūjęs i bažnyčią rasdavo] Įklija, ta skaisti gėlelę, 
vienuolius besimeldžiančius, Į kažkokiu neišaiškinamu bū- ; 
begiedančįus . šventas gies-1 du atsimuša į žmogaus reli- 
mes, jis suduodavo porą sv- Į ginį ir dvasinį minties pa^ 
kių lazda į žemę ’ir tie var- Į krypimą. Pats žodis, var
peliai visokiais balsais im-1 tojamas būdvardžio pras- 
dąvo skambėti. Ir visur jįsĮmėje, yra greitai privedan- 

, matydavo, kad išgirdę jo jtis prie žodžių: baltumas, 
varpelius, vienuoliai smal-[tyrumas, skaistumas,, kibiu
siai sužiūrėdavo į jį ir už-I mas,ir taip toliau. Tą patį 
miršldąvo ' t Dievą’, kurį, tik J žodį, “leliją” tik užminus, 
lūpomis garbindavo, . 1 tuo jaus vaizduotėje pasiro-

Ilgai vaikš&ojo Valteris, I db baltas, į trimitą panašus, 
ir niekur nerado vienuoly-Į žiedelis, išsišovęs iš žaliai 
no, kuris būtų jam tikęs, [rusvos- augmens, aukštai' 
Jau anapus Alpių užėjo į I virš žalių lapelių, .apsiaū- 
Novalėsę. Tr čia atėjęs į.lčiančų ją. Bet atsimiiiki- 
bažnyčią rado besimęldžian-1 me, kad visos lelijos nėra 
čius vienuolyno mokyklos.|skaisčiai baltos; yra lelijos 
vaikus su savo mokytojais, j purpuru aptaškytos,, kitos 
Priėjęs . artyn Valteris raudonspalvėš, dar kitos, 
smarkiai sudavė lazda į že- lkuriiį lapų galeliai .geltona 
mę ir varpelių balsai' toli Į spalva nudažytos. Visgi tas 
----------, • • gražybės paveikslas — bal- 
tebėra organizacijos kruti- Ua lelija, pasilieka* vaizduo
tėje. Aukščiausius idealus tėję kaipo “lelija,” nepai

sant minėtų, nebaltų įęlijų. 
,Nestebetina tat, kad žmo
gaus akis yrą .išskyrus, tą 
baltą^ *šniegospalvę leliją 
(lilium ęandidum) iŠ tarpo 
visų kitų kaipo “lelijų,” 
nes lelija baltoji lyg prime
na žmogaus sielą nesuterš
tą, be nuodėmės. Lelija tai 
ir yra nekaltumo ženklas.

. Senovės graikai, ir romė
nai žiūrėjo,į leliją, kaipo į niką Karalienei Angelų.

turi, bet ji stovi aut vietos.
.Toks retrospektas mūsų 

svarbiausios visuomenės 
draugijos — Blaivininkų 1 
Matome, kur. yra draugijos 
silpnos, sienos bei patruku
sios vietos. Iki kolei spra
gos bei netekliai nebus pa
pildyti, tol negalime žiūrėti, 
į ateitį ir laukti ko nors ge
resnio.

Kazys Adna<

DRAUGIJŲ VALDYBŲ

Liepos 8 — 16 d. d. Mn- Į 
rUn Hills, III, (kuu A- 
Petrauskas, M. I. C,}.

Liepos 17—26 d. d. Šv. O-l 
nos No vena Dievo Apveiz-J 
dos parapijoj, Chicago, m.] 
(kun. A. Petrauskas, M. L

ųrmlnlnk* — Eva Markslenfi, i 
H. 8th 8t, flo. Boston, MaM, 

Ono Siaurleni, 
>441E. 7tli Si, So. Boiton, Masa 

Boston 8422-a į
.Prot BaM. Brout OlunUnl, > , 

■ 2> Gcwld We*t Roxbury,. Mase.' 
TW. Parkvray 180^W ’ * i

ĘM RML Marjona Markonluf* . ,5.
83' Navarr* BU Roslindale, Mase. * 

■ Tel. Parkway 0558-W * •
I 'Mdtuinkl — Ona StaniuUat* 
I 106 W**t Oth BL, So. Boston, Mm*. 
Į Tvarkdar* -r Ona MlMlrOl*®* 
I 1512 Oolumbta RdH So, Boston, Msjml 
| Kasos Globlja —. Ė. Jsnnionittii ’ “ 
| 1426 Opiumbla Rd., So. Boston, Mass 
I DrąjųfUa *avo snalrlnklmas laika k*s 
| antra’ ptamin)cii kipkvlėno mėnesio, 

7:JO vri, vakar*, potalnytln*j 
į taln*j. ’

visai* draugijos rsiksUĮs kraipkftta 
į pas trotoknlu raMinink*. ■ y ~

JĖZUITAS J. BRUŽ1KASI 
DUOS MISIJAS

Pirm.—J.Petrauskas,
24 TŪgbmui Bark, So. Boston, Mm*.

Vice-pirm.—V. Me^onls, ’ 4"
UoluEiibla R<1, S, Boston, Maa*.

Prot nMtinink** L J. oiimckl*
K ibomai Bark, So. Boiton, Mma . /-.;. 

Btn, Įltitinlnfam r- M, Seiki*
206 E. Ninth 8t., So, Boston, Mm®, 4 

Iždininkas A, Naudžiūnai
885 M. Broadvvay, ,Mo. Boiton, Mm*, 

Maržalka — J. Zalkii x
7 Wlnfleld 8L, So. Boiton, Ma*k

Draugi ji l*iko iMlrinkimui kaa tr*<3t $ 
‘ nedftldleul kiekvieno mėnesio, 2 vai. .

po pietų, Parapijoi saiėJ, 402 E. 7th
,8L, So. BvtrtODf .M**jl ~

. i. - - ; j-juiji.n r 1 i r'~i' • r/ :—rif

TrpfM(mtai./M?ųĮf*i*i, pramonių. - «.
į«|t kurie Bkelbiasi "Darbininke," tik-' 
reti vprti. sJęaUytojų-PUramol.' 

: viai garsinkite “Darbininke"

.• • ’■ /

Gerk kaip žuvis — vis tik

Ne be, tikslo žmogus siųstas Čia ant žemės. 
Tik nelaimė, kad per savo silpnybes arba kitų 
klaįdmimus dažnai nutolsta. nuo savo tikslo- 
Jam reikalinga visokeriopą pagelba. Dievas 
tad.ir duoda mums “Gyvųjų Duoną,” kuri ste
buklingai žmogų gaivina, stiprina,, sudvasina ir 
net sudievina:. .Visos mintys, žodžiai ir darbai 
lieka .persunkti.dievybe, žmogus ant žemės, 
bet nebe žemiškas. Dvasios reikalus ąnt žemės • • . * • « • ' 
stato pirmon vieton; žemiškais reikalais tiek 
rūpinašį, Įdek jie yra reikalingi dangaus kara
lystei pasiekti. v . . > •’ . > .<
• Dievo įkąęalystė paremta rūpestingumu,, 
darbštumu, pasirūko jimų, ir kartais net krauju.- 
“Per daugelį sielvartų mums reikia įeiti į Die
vo karalystę”’ (Apd, 14, 21) . “Dangaus kara-1, 
lyste kenčia prievartą ir smarkieji sau ją plūt, 
šia” (Mat. 11, 12). Todėl nei apaštalai, nei' 
pirmųjų amžių krikščionys, nei šventieji neląu-; 
ke stebuklo, bet sunkiai dirbo, įsistatydarni į 
didžiausius, pavojus ir aukodami riet savo gy
vastis.. Jie gerai suprato šv. Rašio žodžius: 
‘Kas giį prarasiu savo ' gyvybę Įlėl manęs ir dėl 
Evailgėlijo^, tas ją išgelbės” (Mork. 8.35).

tyrumo ženklą; panašiai ir 
daugelis kitų senų tautų lai
ke . leli ją kaip. simbolį, inęrr 
gystės ir nekaltumo. Dėl le
lijos religinio pobūdžio, 
dažnaį ji yra matoma šveii; 
tuose paveiksluose, atvaiz
duojančiuose Švč. Panelę 
Mariją, kitus šventuosius, 
angelus..;.:

Vienas rašė jas yra para
šęs “ Ypatingai yra tinka
ma, kad lelija privalėtų re
prezentuoti Šyę... Panelę 
Mariją, nes kaip balti žiedo 
lapeliai žymi Jos kūną be 
jokios dėmės, ‘ o., auksinės 
širdelės lelijos viduje atvai
zduoja Jos sielą spindinčią. 
Dieviška šviesa.”

Nuo amžių lelija buvo 
skaitoma aukšto kilnumo 
tarp gėlių. Pliniųs para
šęs apie leliją šiaip^ “Peli
ja antra Rožei kilnume?’ 
Tai reiškią, kad rožė gelių 
karalius, o lelija — karalie
nė. Kaip gražiai tasai, tin
ka Švč. Marijai, Jai,, kaipo 
DangausPelijai.1

Taigi šis straipsnelis yra. 
Marijos Rožės Paslaptingo
sios ir Dangaus Lelijos gar
bei. Kiekvienas talpina
mas straipsnelis bus Jos 
garbėt .0 gegužės mėnesiui 
pasibaigus, . tesudaro; 'Visi, 
raštai Rožių ir Lelijų Vai-

Geg. 1 iki 7 pas Rev, J. 
Bakšys, 545 Hudson Avė,, 
Rochester, N. Y, .
. Geg. 8 iki 22 pas Rėv. A. 
Sinkevičių, 68 Chėsnut Si., 
Plymouih, Pa.

Geg. 23 iki fe 6 pas 
Rev. M. Daumantas, 320 

| Spruce S t, Miųersville, Pa.

L. VYČIU N. A. APSKRI- 
ČIOKUOPOMS

| > Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities metinis 
suvažiavimas įvyksta gegu
žės 21 H., 1933 m., Šv. Ka
zimiero parapijos svetaiųė-

ję, 41rBįovidence St., Wor- 
cęster, Mass. ■ ’ * / • t

Suvažiavimas prasidės J

Visos. kuopos, prašomos... .., l 
prisiųsti ‘atstovi} kuodau* 
giausia, kadangi Siame su- , 
važiavime bus paliesta mū
šų organizacijos svambūs; -į( 
reikalai. \

Be to, pageidaujama, kad 1 
dalyviai patiektų šųvažiąvi- : > 
mui naudingų sumanymų. * <

Apskrities valdyba: . <
Dvasios Vadas . . ;

Mm. Pr. ‘Im, .
Pirmininkas **>.. “ " J: 

'■A B> J. Averkfy. ‘
Raštininke • ’ .

. ' O\ Valentukevičiūt^..‘

Geriausias vaistas yra 
blaivybė. . - ...

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ 
GREIČIAUSIAIS P ĄSA U L Y J E * L AIV A I S

REMEN • EUROPA
Specialiai -traukiniai stovinti žalimais garlaivio Brejnerhavene 

užtikrina patogiausią kelionę ! LIETUVA. , 
GREIČIAUSIAIS KELIAIS f SENĄJĄ TĖVYNĘ 

.Informaciją klauskite pas vietinius agentus, arba ,

NORTH GERMAN LLOYD

LDS. Kuopų Susirinkimai

Kiekvieno išorinio kūltūros darbd Šaknys 
slepiasi viduje. . Pagonių darbai pagoniški, 
bedievių—bedieviški. Jie. yra panašūs į žvan
gantį varį ir į skambančias kankles. Bedievis/ 
gali lošti kataliko vaidmenį, bet iš jo darbo vai
sių galima pažinti, kad jis neturi išvidinio šven
tinio. / . ■ ‘ .

Vidujinis šventumas kyla iš Eucharistijos. 
Kristus, eucharistiniu būdu gyvendamas žmo
gaus sieloj, persunkia jį savo dvasia iki giliau
sių pamatų ir to ji cucharistinė/clvasia atspindi 
viešame gyvenime. Kristus nori, kad visi žmo
nės“ turėtą. gyvenimo ir apsčiau turėtų” (Jom 
10,10). Pavienių' sielų gyvenimas Kristuj e iš
siplečia ir visi tikintieji per Šventąją Dvasią 
tainpa suvienyti į vieną kūną. Nei amžius, nei 
duomas, nei tautystė nebedaro klinčių viėnui- 
gain Kristaus- darbui. Visų vienas tikslas, vie
nas troškimas: Dievo garbė ir sielų išganymas, 
“Kur du stos, visados, daugiau padarys, yiens 
pradės, kits padės ir darbą pirmyn varys,” sa
ko niūsi^Ojhit “Kame du ar trys susirin
kę mano vardu, ten aš esu jų tarpe” (Mat 18. 
20), sako Išganytojas. (Bus daugiau)

ELIZABETH, M. X
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyk* 

gegužės 6-tą dieną, 7-tą valandą 
vakarę, bažnytinėje svetainSje. i 
Nariai kviečiami gausiai ateitį^ir ; 
atsivesti savo draugns(es) prira
šyti. Valdyba

■ i.
’ NA9HPAKH. Z'

LDS. 65 kp. inSnesinis susirinki
mas įvyks gėg. 7 d, tuoj po pas- 
kurinią/mišią, pobažnyiinSj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą, ąvorbią sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo ^r^ągu* 
prirašy ti prie Sįojc <wgapu»*ij6c

’* - ' A - - - -• i - -•

SAINT OLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis 

.lamas įvyks gog/7, tiioj po su
mos. Šv. Kazuniern jorąp. salčj. 
Kviečiami riji nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naują* narių atsivesti prirašyti.

EASTONyPA.
LDS, 40 kuopos susirinkimas į. 

vyks gegužčs '7. d., tuoj po sumos, 
Iv. Mykolo parapijos .svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestįs užaimokčti.

M. Songaila

PHILADELPHIA,
: LDS. 13 kp, BUsįriąlęinai jYjrlpi 
penktadienį, gegužes 7*tų, dįęn^ 
vakare, mokykloa kkmbary. AtėL 
kiteganilai.Nepamirlkite ulrimb- 

lUtiduokiaa. Valdyte

N. S.PHILADELPHIA, PA.
. LDS. 103. kp. mėnesinis susirinki 
mas įvyks sekmadienį, geg. 7 d.t 
tuojaus po sumos, Sv. Andriejaus.
par. .svetainėj, 1123 Lemon St.’ -i 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir ’ 
kurią užvilktos duokles užsimoki 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira* • 
syti. • v Valdyba ą

WOROESTĖRJHASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas p 

vyks gegužes 7 d., 6 v. vakarė, . 
bažnytinėje svetain5je, 4I Prov- 
įdencefit. Viri nariai būtinai atei- 
kite, nee turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimą- Be to, <ewi 
proga užaimokitiduokles.•;

■ ■ •i. Valdybe.

BALTIMORĘ, MD.
GpgąžSs 7 .d., sekmadienį, tuoj . 

po aušinai, parapijos ęvetaiaSs kam
bariuose įvyks LDS. 30. kp. irari- 
rinkimas. Malonėkite ateitiriri.

f Kviečia Valdyba i

WOKCEBTEK,MASS.
LDS. 105 kuopos susirinkimas į- 

vykš gegužės 7 d,, Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi, pribūti, uee 
turime svarbių reikalą.

Kviečia Valdyba

L. D. Si 15 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 9 dieną, parapijos - 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
bariai kvieČUmi ataflankyti. ,



Penktadienis, gegužės 5, 1083 '
IUA. -A—LU..JY1.. t1 '■'•gi J'mjg .".H— .»

L.D. S. Naujos Anglijos Apskričio Metine Gegužinė
Muzika (icgiizcs 30^ 1933, RomuvosMontello  ̂Moss« Margumynai

Mfemnu
> ''

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
. KOLONIJOSE

NOBWOOD, MASS.
Ii. D. 3. 3-čios kuopos 

metinė šventė, Šv- Juozapo 
Globėjo diena, bus minima

} gegužės 7 dieną.
i • -8 v. rytą Šv. Jurgio baž- 
_ nyčioje. Idcbonas lmiii. S.

Kneižis atlaikys mišias mii- 
t sų kuopos intencija.. . Visi 

nariai kviečiami organizuo
tai dalyvauti šv. mišiose ir i 
priimti Švč. Sal<ramentą.
, Kuopos VMajla.

ti šv- Komuniją^ Šv. mišios 
įvyks 9 vai. rytą.

Visus narius maloniai 
prašome gausingai dalyvau
ti savo metinės šventės mi
nėjime..

KuoposV'aldį/'bct,

Stiklas po stiklo: Jurgis 
tapo girtu. ; ' ; ;

CAMBRIDGE, MASS.
• L. D. S. ŠVENTE ■
Gegužes 7 d., sekmadienį, 

L. D. S. 8 kuopa minės savo.
■ organizacijos . globėjo šv.- 
Juozapo šventę.

Visi nariai prašomi susi
rinkti į bažnytinę .svetainę 
8 :30 vai. rytą, iš kur susi- 
tvarkę eisime į bažnyčią iš- 

\ klausyti šv. mišių ir priiiri-

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

Ofisas: .
SANBORN BLOOK 
681 Washington St. 
NORWOOD. MASS.
Tel.Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

‘ Tel. Nonvood 1315-W

DARBININKŲ DIENA
* • - • ■ •

Kiekvienais metais trečią 
sekmadienį po Velykų L. 
D. S. nariai ir visi susipra
tę darbininkai švenčia dar- 
pininkų globėjo Šv. Juoza
po-dieną. . . . '

Tą dieną Ir. D. S. kuopos 
užprašo bažnyčiose* šv. niL 
Šias įr vakare surengia pro
gramėlę svetainėse, k u r 
platinama kąt ri 1 i k is k a 
spauda, ypač organas uDar- 
bininkas.n ' ''
- šiemet Šv. Juozapo glo- 
bėjo^dieną bus gegužės 7 d.

L. D. S. kuopos ragina
mos iŠ anksto pasirūpinti 
tos dienos programa.

REMKIME SAVUOSIUS

CHARRON’S
PIANAI—BADIOS

SALjDYTŪVAI s
Aliejaus pečiai, Skalbiamo* | 

mašinos *1
20 TBUMBU1L 8TM1T |

WOBCESTEB, MAM.
TeL4A430 I

f Lengvos Hlygoe—Be NuoMmčta :

j Į 
x i1
i

Mes ypatingai raginame 
reihti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie" skelbiasi 
“Darbininke. ”

i INSURANCE i 
I APDRAUDŽIA VISKĄ. I 
| K, J. VIESULU į
I 366 Wėst Broadway, 1
I So. Boston, Mass. | 
į Tel. So. Bostoių 0620 =

LIETUVA’
•. c* ■ <••

Rengiama Vadovybėje 
AMERIKOS LIET, LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPIĄUKS IŠ NEW YORKO 

GEGUŽES 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSI U GARLAIVIU 

STATEN^AM
(keleiviai bus leidžiami ] laivą gegužes 19 d., po 8 vai. vakare} 

'• Skaniausio maFšfo gausingam šulei Rime patarnauja.. mandagąs ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai, ;

■ koncertai, įudomi paveikslai ir t+. Tyru oru vėdinamos kajutosi nekurtos • 
. su rėguliaremis lovomis- ir ■ šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios • 
• viešosios sales, ruimingi deniai . . •

VIETA PIKNIKAMS
KEISTUČIO DR-JOS DARŽAS

E.DEDHAME 
yra gera vieta; kreipkiiės pas: •

A. MACIEJUNAS

450 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Tel.. So. Boston 1466-W

^ Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėlės su Kainomis

Tai yra reta proga' keliauti tokiose- maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje 
visps eilės pirmiau rengtų lietuvių. Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

. Platesniu Informacijų Klauskite Pas: .
TREČIOKAS, A. S.

197 Adams Street, Newark, N. J.
URBŠAS, J. J. . .

187 Oak Street. Lawrence, Mass.
VARA5IUS, A. S.

12th\Ji Carson Sf., Pitfsbųrgh, Pa. 
„VIENYBE,".

193 Grand Street, Brooklyn, N. Yt • 
• VELECKIS, A.
I. ■ .502 South Avė., Bridgeport, -Conn.

V/ASHNER.C. J.____

ŽEMANTAUSKAS, JOHN
130 Congress Avė., V/aterbury, Conn..

AMBRAZIEJUS. J.
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BARTKEVIČIUS, P.
. 678 N. Mala Street, Montello, Mašs.

„DIRVA,"
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio 

MOLIS. P.
1730—24 f h Street, Detroit, Mich.

„NAUJIENOS." .
1739 St>. Halsted Street, Chicago, III.

SEKYS.J. . nwH,nBR|.^.
433 Park Street, Hartford, Conn. . 1921 Carson St., Pittsburg, Pa. 

SIDABRAS, K.
342 V/. 8roadway, So. Boston, Mass.

HOLLAND-AMERICA LINE

PAIMT WITH WALLHIDE
and hang pietures the šame day

V/ALLHIDl

Gome in today. Let us 
tell you about this nevv 
V i tol iže d Oil Paint

..Papuoši savo kambarius, išklosi sienas kaip velvetu-su mūsą 
naujos iTišieš. Pphtii. Užeik pas mus;- Mes parodysim jum 

. kaip sutaupyt laiką ir pinigus. ■. ‘ :
geriausia, geležinių daiktą krautuvė Cambridge’iui.

UNIVERSin HARDWARE C0.
. Savininkas J. H. Snapkauskas >

1147 Cambridge St., Oambridge, Mass.
Tel. Porter 0755

Negirdėta Amerikos Lietuviams 
' Naujienai.

O. G., LUKAIS ATVEŽĖ
Pačią lietuvių Lietuvoje paga
mintą pirmąją Lietuvišką Filmą

7 Dalią

“ONYTE IR JONELIS"
Filmos pastatyme Dalyvavo. 

Valstybės Dramos Baleto Artis
tai ir Valstybės Dramos Studijos 
Mokiniai.

Visi’ Amerikos lietuviai būtinai 
turi pamatyti tą filmą, neš joje 
be labai gražią kaimiečią ir mies
to gyvenimo vaizdą bus daug 
gražią ir įpūdingą Lietuvos vie
tą. Be to bus įdomūs paveikslai 
iš Jauną ūkininką Ratelių. . Dar
buotės ir daug kitą visokiu Įvy
kių Lietuvoje. -

BUS BODAMA;
Gegužės 5 d. Lietuvią Svetai

nėj,. 307 E St., Sb. Boston, Mašs.
Gegužės 6 šv.’Andriejaus pa

rapijos svetainėje, New Britairi, 
(Jonu. ... 1.-. .; ..
. degužės. 8 d. L. U. P. Klubo 
svetainėj, 12 Vernon Sty Wor- 
cester, Mass.

Gegužės 9 d. Lietuvią Bendro
vėj svetainėj, 26 Lincoln Street, 
Brighton, Mass.

Gegužes 12 ir 13 d. d. Pane
lės švč. parapijos svetainėj. N; 
5th Havemeyer St., Brooklyn, N. 
Y. ’ .' .’

Gegužes 14 d. Šv. Jurgio para
pijos svetainėj, 207 York St.eet, 
Brooklyn, N. Y.

. Gegužės 19 d. Šv. Kazimeiro 
parapijos svetainėj, 147 Montgo- 
mery PI., Paterson, N. J.

Gegužės 18 d. Ė, Politikos Klu
bo’ svetainėj, 134 Schuyler Avė., 
Kearnėy, N, j.

Gegužė* 22 d. šv. Kasimiero 
parapijos svetainėj, 260 E. Maįn 
St., Amsterdam, N. Y.

Geguži* 28 d, parapijos svetai
nėj, 545 Mudaon Avė., Rochester, 
N. Y. .

Visur pradžia 7:30 vai. vakare.
• Eodyi ir aiiktns.

0. (h LUKŠUI,

SESELIŲ DARBO
;. VAISIAI ‘ y ’ ’ •••

Po ilgo ir sunkausruoši
me, Pirmoji Šventa Komu^ 
irij'a mūsij- parapijoj vėlį- 
yyks šį sekmadienį. Iš vi
so devyniolika vaikučių (9 
berniukai, ii; 10 mergaičių) 
prieis pirmą kartą savo gy
venime prie Dįevb Stalo.

. .' Paviršutiniai žiūrint, ro
dos, kad čia nei tiek naudos, 

. nei tiek darbo; bet vis dėl
to giliau įžvelgiant į to dar
bo esmę,’" matome jojo pa
ties reikalingumą — duoti 
vaikučiams progos, dorai į- 
žengti į gyvenimą; matome 
irgi j o svarbą kaipo mažą 
krislelį to milžiniško užsį- 

i mojimo, kurį Katalikių Se
serų vienuolynai vykdo , gy
venime. ;. ' ' .

Netik ruošiant vaikučius 
prieKomunijos, arba juos 
kasdien mokykloje auklė
jant; bet kituose reibaluose 
Seselės . nuveikia didžius 
darbus. Juk vien Kalėdi
niais ir /duokim sau, Moti
nų Dienos vaidinimais,. ar
ba Gegužine Procesija, jos 
užsirekomenduoja save vi
suomenei aukštu darbų.

y ■ „ .

Tokius veikėjus "dvasinėj 
ir' tautinėj dirvoj lietuviai, 
katalikai privalę ypatingai 
įvertinti ir gerbti. Kadan
gi jos nesiduoda viešai pa
garbai, nei kalbėti nenori a- 
pie kokius asmeniškus ger- 
bimus, telieka žmonėms vie
nus būdas išreikšti jojus sa
vo jaunus. Ir tas būdas —- 
jųjų įstaigų palaikymas —- 
galit gale tėra visuomenės 
savęs šelpimas, nes juk pa
laikydami ji| mokyklas, li
gonines, vįenuolynus, visuo
menė, tik krauna daugiau 
jenų , sau ateity tarnauti, sa
vo vaikus auklėti. ‘..

Žiūrint šiuo atžvilgiu į Se
selių nuopelnus, nestebėti-' 
ųa, kad praėjusiais metais 
įkurta Seselių Kazimierie- 
čių Rėmėjų Draugiją Bal- 
timorėje sudėjo gražią auką. 
Seselių Vienuolyno fondui. 
Gražių vaisių panašiai su- 
laukta iš neseniai, paskelb
tos rinkliavos Bažnyčioje. 
Tričiau vis dėlto be to pus
antro šimto perdaug neesa
me nuveikę; . Šiemet, vado
vaujant kun. Mendeliui, vi
sai iš naujo pertvarkyta ši 
draugija, ir pasikviesta į 
talką žymesnė žmonių dalis, 
negu anksčiau. ,

Be kitko buvo smulkiai iš
dėstyta sunki medžiaginę 
vienuolyno padėtis. Jau se
niau girdėjome apie jų di- 
dėlės skolas. Tačiau galėjo 
nustebti išgii'dęsT^jbg^kaL 
kui, pačiai parapijai sun
kiai gyvuojantį Seselėms 
nepajėgiama užmokėti net 
jų užlaikymo. . Pridėjus 
prie, to dar, kad šešios ar 
dąugiau veikliausios: darbi^ 
ninkęs yra užsikrėtusios 
džiava,z.ir priverstos išva
žiuoti į tolimus .kraštus gy
dytis (ne veltui!), ir už jų 
išlaikymą Centras turi at
sakyti, tai dar liūdniau at
rodo Seselių padėtis.

Graudu darosi klausant; 
kad be aukų nebūtų, galima 
priimti dvidešimt jaunų pa
nelių, . nęrįnčių ; įstoti Vie- 
nuolynan, bet jokių lėšų ne
turint. . Be naujų pajėgi], 
atstatyti mirusias; arba jau 
be j ėges ■ Seseles^ > .vienuoly
nui tarpti negalimai ..

Ypatingai paskatinti šiuo 
pastaruoju vaizdu, rėmėjai 
nutarė kiekvienas; aukoti 
metinę. diioldę po dolerį, 

: kad prisidėtų prie šių aspi
rančių — dorų jaunuolių išr 
laikymo. Pradžia atnaujin
tos draugijos atrodė pavyz
dingai graži. Ir netrūkus 
veikimo jų vardu ritsirris. 
Girdėti, kad kasmetinis 
Motinų Dienos ' rengimas, 
pirmiau vien motinoms skir 
tas, dabar bus praplėstas1 
Visiems. O gi pelnas, se
niau ėjęs į parapijos iždą, 
gal teks pačioms . Seselėms. 
Žodžiu, sumanyta visomis

pajėgomis palaikyti Kazi- 
mierieies, kurios užsipelnė 
tokio palaikymo.

TRETININKIŲ VA
KARIENE -

Pereitą sekmadienį buvo 
suruošta Tretininkių Drau
gijos skani vakarienė para
pijos naudai. Žmonių susi
rinko, gal daugiau kaip pus
antro šimto. Reikia pri
pažinti, jog vakaro virėjos 
su p. Grričkūniene priešaky 
pagamino skaniausią vaka
rienę. < '

KORTŲ VAKARĖLIS
, Gegužės 12 d. vakare į- 
vyks kitas kortų lošimo yą- 
Kafas parapijos .salej. Bus 
lošjama 500,. ’Pitch, Pino-' 
ckle ir Bingo. . Įėjimas 50 
centų. / Vakaro šeimininkė 
bus Magdė Šlekiėnė ir. jos 
šandarbininkės.

MOTERŲ SHMAS
A.. L. R. K.- Moterų Sąjun
gos 16-as Seimas.įvyks <She- 
nandoah, Pa., rugpiūčio 
(Augusi) 7, S ir 9 dienomis. 
Nuoširdžiai. prašoma kitų 
organizacijų tame pačiame 
laike seimų nerengti.

Jei keliausite į Lietuvą,, kreip- 
Įritės prie autorizuoto agento.

JUOZO ALEKNAVIČIAUS
301 So. Fremont Avė., 
BALTIMORĘ, MD.

Tel. dal. 1915 •

£ 
i

Metinis posėdis,įvykęs 
gegužes 4 d. buvo daug 
skaitlingesnis negu pernai.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamnotojas 

423 S; PACA STREET, *
BALTIMORĘ, MD.

ATLANTO LJIMS PER 
KIEL KANALU

Kielo kanalus, vienas svarbiau-- 
šią Europos vandens kelią, bus 
svarbi, vieta North German Lloyd 
linijos keleiviams, ypač vyksian>- 
tiems laivu “Berlin,” kai jis iš
plauks iš Nevv York ir vyks net 
iki Leningrado.. Jis vyks per 
Kiel kąnąlą, jungiantį Baltijos 
jūrą SU Šiaurės-jūra.

‘’Berlin’* išplauks iš Now York ; . 
gegužės 10 d.; aplankys ■ S.outh- 
įampton ir Boulogne ir atvyks į 
Bremen gegužes 20 d., tęsdamas 
savo kelionę į. Kopenhagą, Klai- . 
pėdą, Helsinkius- ir Leningradą,. _ 
kurio\ uostą pasieks gegužės 27 
d„ iš kur grįš' Bremert. . ,

Šis išplaukimas padarytas pa
tenkinimui keleivių, norinčių pa
siekti ''Norvegiją, Švediją. Ląni- 
ją, Suomiją, Lietuvą ir Rusiją. ’. 
Ši kelione geriausia, proga daug 
ką pamatyti.

• “ Berlįn* *. išvyks iš Bremerha- 
ven gegužės 21 d. ir Sekančią 
naktį perplauks KioĮ kanalą. Kiel - 
kanalai atidarytas 1895 jn. Jis 
yra 60 pėdų ilgumo, Jo gilumas .
36. pėdų. Iš. Kiel k&nalp laivas 
pasieks Kopenhagą,. vie,ną gra- 
žiaushj šiaurinės uEropos sosti-

. .uią; •. ’ . ‘

> Iš Kopenhagos “Berlin” vyks 
tiesiog į Klaipėdą, -.Lietuvos di- . 
dįjį uostą, iš kur važiuos į Ilel- 
sinkius ir Leningradą. Norintie-

' ji galės, pasįlkti Rusijoje!.

' r vKęMviąi, taurintieji, aplankyti 
Baltijos nostus, bet negali; su- 
.skubti į <<-Berlin,M gali, išvykti 
greituoju laivu “Europa,” kurs 
atvyksti * Brėmąnhayen, gegužės 

į 20 d., o iš čia galima persikelti 
i į “Beriin.’*

ŽIŪRĖKITE!
/ \-VISŲ BA^Dr•NŪPiGINIM^.•■ . — ,Į

. Rūpestingos Šeimininku visuomet pertvarko savo namus I 
j kasmet pavasarį. Iri visur atsiranda vienas kitas galas: jau | 

pasenęs, , ar 'sulūžęs. .Kas daryti?’ Reikia naujų. .f
Ateikite tat pas mus. Rasite čia netik gražių,naujų bal- | 

’dų, bet šiuo laikų ypatingai.Žemomis.kainomis:
-. Štai: Apvilktas matrasąą, buvęs.$19.50 —. dabar $9.99. |

Nendrinė supamoji kėde,/ $8.50 vertės dabar $4.98.
Plati gorikų supuoklė, būdavo $14.95, —■> dabar $9.98. |

’’1'Fire King” dujinis pečius, keturių skylių, stalo viršus. | 
parsiduodavo už $49.00, dabar gi tik $29-.95< . ; . |

Ir netik Šitie, dalykai, bk visokie namą, reikmenys žy- Į 
miais nupigintos. Teikiame lengvas, išmokėjimo sąlygas.. i

SHEVITZ FDRNITURE C0; Į
728-30-32 Washington Blvd. |

BALTIMORĘ, MD. Į
Tel. Plaza 3925 < ■ į

S

Jei Tamsta -skaitai ^barbinihktp” pasisakyk. •’ Į
• ‘ —Tamstai teiktinus ypatinyą nuolaidą, . .. j

Mūsų įmone padirba visokios rūšies -žvakes, ir altoriaus fe zokristijos Teik- . 

menus. Pas irius galima gauti geriausio .bičių vaško, taipgi ir sfyriniiį žva
kių, aukojamųjų .lempelių ir žvakelių, smilkalo bei'siriilkymo anglių. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems mielai prisiunčiame pilna 
mūsų dirbinių katalogą. • / ■ ■ . ’ .

A. Gross Candle Co. Ine.
i . • • 
B 
L“ » 
i-"'- 
i.

ŽVAKIŲ DIRBS JAI NUO 1837 MET V

' ■ MUmori, Md.
NEW YOEK'E ATSTOVAS: CHANIN BLDG.
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Kataliką Spaudos savaite 
praėjo su gražįausio'miš pa
sėkomis. Bažnyčiose buvo 
atlaikytos pama 1 d o s / u ž 

. spaudos rėmėjus ir skaity
tojus; pasakyti pamokslai 

-apie spaudos.svarbą. Buvo 
dvi., paskaitos: Williams- 
burghe ir C. Brookįync. 
Pasakytos dvi kaltos per 

j. radio ’ WMBQ ; sugiažia 
. giesmią ir dainą, programa.

Klausytojai suprato katali
kiško laikraščio rolę tauti
niame gyvenime. Tik ne
malonus incidentas įvyko 
balandžio 20 dieną perduo
dant, per radio kun. N*. .Pa
kalnio kalbą ir dainuojant 
parapijiniam chorui, įsikišo 

. katalikams netoleruojamas 
laisvamanis J. Valaitis. Tai 
buvo pono x redaktoriaus ne- 
džentelmeniškas pasielgi
mas, Bet, žinia, sunku lauk-, 
ti ją džentelmeniškumo.

Nesenai 4 4 Darbininke” 
tilpo, du rąstai popo Valad- 
kos kun. J. Balkūnui. Tie 
raštai buvę perduoti. Kuni

■ gą Vienybes1 .archyvui (ka-* 
meyra. vigą.kunigąibibgra-

. fijos, paveikslai ir kO 
“Darbininkas” paprašė ku
nigo J. Balkūno leidimo at
spausdinti' spaudoje. Su 
tais raštais tilpo ir kiti 
straipsniai popo klaušuūū. 
Tik Štai “Vienybę” apkal
tina kunigą J. •Balkūną 
“kumštynėmis’’ . su popu 

‘ Valadka (nors jis nerašė tą 
• • štraipsnią popo reikalu)

Kuriam tikslui? “Tautinės 
.. idėjos” spiriami šmeižti ka

taliką kunigą? Ar -dėl 
“neutralumo” terkšteli i 
Veidan savo rėmėjui popini 
VąlddkaH Jau kelintą 
karįą “Vienybė’? melais 
Šmeižia kun. Balkūną. Ne
turėdama rimtą argumentą 
prieš kunigo štraipsnią už
metimus/ drabsto kunigą 
purvais. . Tai negarbingas 
kovos Būdas..

z: Šv, Pranciškaus vienuo
les Pittsburglie • gyvuoja 
gražiai ir dirba naudingą 
darbą mūsą parapijose. Da- 
bar joms daugiausiai reikia 
paramose' G.eg< 28—birž. ė

d- atvažiuos apylinkėj vie- : 
Ultolią ailkletos lietuvaites 
ir paruoš parengimus para
pijose vienuolijos naudai. 
Nesenai vienuolės išleido 
jubiliejinį vienuolijos apra
šymą knygą, kurią pardavi
nėja prie bažnyčią. Vis tai 
sukelti fondą vienuolyno 
luinus praplėsti kartu mo- 
kjkla. Jos dirbar—taąfinį- 
darbą, todėl vertos plačios 
visuomenės paramos. 'Nė-; 
^įgailėkįme joms e e n t ą. 
Mūsą mokyklos tai mūsą 
lietuvybės .ateitis Ameriko
je Rūpinkimės ta ateiti
mi. Rodos, Lietuvos val- 
džia; Šįmėt duoda dvi sti
pendijas 
studijuoti Iietuvią kalbą 
Lietuvoje. .

KATALIKU AKCIJA 
NEW JERSEY

. Praeitą savaitę Kataliku 
Veikimo ir Spaudos savaitė 
praėjo labai pasekmingai. 
Balandžio 23. dieną visose 
bažnyčiose buvę atlaikytos 
pmnąldos^už spaudos, rėmė
jus ir skaitytojus ‘ ir pasa
koti jpąaįškinamiėj’i paįnok- 
slai. ,BaI. 24 !d. vakąre įvy
ko prakalbos Bayonne, N* 
j.; parapijos salė buvo per
pildyta. Kalbėjo kun.- J. 
Valkūnas apie spaudos įtek
inę, gyvenime ir kodėl turi
me remti ir .skaityti tiktai' 
katalikišką, spaudą. Kalbė
jo visą valandą, bet aiškiai, 
įr įtikinančiai. Po kalbą 
užrašinėjo “Ųarbininką” ir 
atsakinėjo į klausimus ir 
Užmetimus. Kun. J. Pet-. 
raitįs prašė visą gerą lie^ii- 
vią; skaityti tik katalikiškus 
.laikraščius. .

Balandžio 26 dieną pra
kalbos įvyko Elizabeth, N. 
J.r Šv.’ Petro ir > Povilo pa- 

. rapij os salėją kur. • susirinko 
porą šimtą klausytoją. Kal
bėjo be kun. J. Simonaičio, 
p:tk\ lestieji svečiai p. Ka
zys Krušinskas apie Kąt. 
Veikimą Eederacijoje ir 
kun. J. Balkonas apie ža
lingą ir naudingą spaudą 

, mūšij. gyvenime., P-as K 
; Krušinskas ragino priklau-

Pranciškietėms

LIETUVIAI!

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
Su Didele Vasarine Ekskursija .

Laivu FBĖDERIK VIII
Is New Yorko BiržeHo 3,1938

Nereikia nei vizą nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIP£DĄ. 
Negali bųt nieko lengvesnio ir patogesnio.

■ . Kiti išplaukimai is Nėwk Yerko: ~ ?
UniteLStates M?ay 20 ] Unit'ėU States Jane 24 
predorik VIII July 8 Unitęd Statės Aug. 5Unitęd Statės Aug. 5

Del platesniu įnfonnaeiją, laivukorčią įei užsakymą 
Kreipkitės pas vietinius agentus

SCANDINAVIAnAmĘRICAh LINE

syti tik katalikiškoms tau-į 
gijoms ir dirbti su Kataliką [ 
Federaciją. Kuįl j, B f ti • j 
kūnas ypačiai smerkė be
dievišką, komunistišką ir, Į 
laisvamanišką spaudą .irt 

; aiškino būtinumą kat. spaiLĮ 
dos platinimą, skaitymą. | 

1 Po' ■ prakalbą Užrašinėja [ 
“Darbininką I

Balandžio 28 dieną . Pa- Į 
tęrspnas suruošė prakalbas, 
kur kalbėjo vėl p. K Kru
šinskas SU'kun. J. Balkumi* 
Abu pasiskyrė temas pil- 
niausiai išaiškino katalikiš
ko veikimo svarbą per 
draugijas, ypač Federačiją, 
ir per kat. spaudą. Abu I 
kalbėtojai su gražiais anek
dotais tikino, klausytojus 
reikalu katalikams organi
zuotis ir yesti propagandą 
per spaudą. Prieš prakal
bas supažindino klausyto
jus su kalbėtojais ir katali
ką veikimo reikalu Pateršo- 
ne kun, S. Stonis. Choras 
padainavo keletą dainą. Po 
kalbą buvo .' užrašinėjamas 
“Darbininkas.” ?

Balandžio 30 dč Jersey 
City Šv. Onos parapija taip 
gi pasikvietė kun. J. Balkū
ną įr p’. K. Vilniškį su kaL 
bomis. Trumpai, bet aiš- į 
riai spaudos rėikalasūbuvo! 
perstatytas. • Užrašinėtas 
1 ^Darbininkas. ” Tą vaka
rą salėje . buvo vaidinama 
4 (Sąžine. ’ ’ Kun. P. Vana
gas rūpinasi, kad Jersey- 
čiai. skaitytą “Darbininką.”

Balandžio 30 d. (ne bal. 
25) Newark’e spaudos vają 
atliko misijonierius Tėvas 
Jonas; Bružikas, S. J< PU;| 
sake pamokslą spaudos 
klausimu ir visą dieną, i agi- Į 
no / užsirašyti katalikišką [ 

. aikraštį, ypač “Darbiam- [
:ą. ’ ’ Misijonierius* per vi

sas misijas išpardavė šim Į 
lūs gražaus turinio knyge- 

; lią, užrašinėjo f ’• Žya i gždę, ” 
‘Misijas” ir k. laikraščius. I 
Kum Ig\ -Kelmelis visada I 
pasižymi uolumu katalikiš
kos spaudos platinimą.

Žodžiu, šį kat. veikimo ir 
^spaudos savaitė praėjo su 
didžiu pasiryžimu mesti 
skaityti nekatalikiškus laik
raščius, organizuotis vieny- 
hėn, dirbti Tautai ir Bažny-1 
Čiai? Didžiausią paldeką 
reiškiame savo * klebonams 
ir kalbėtojams paruošiant 
prakalbąs. Mūsą parapijo- 
se visoki atsimetėliai sėjai 
nesantaikos ir suirutės sėk- Į 
lą. Dabar pasėta gera sėk-

• la, tik duok Dieve, kad ji[ 
augtą ir neštą vaisius. Pa
našios prakalbos dažnai ret 
kalingos ir lauksime ją į 
daugiau. Mūsą katalikas- 
kas susipratimas sustiprėjo, Į r' 
tautinei sąmone atbudo. Pą- 
šįryžome .dirbti pra|<Hną 
katalikiško veikimo darbą.

Branciškiečią Segerą nan~ 
dau , Padėkime; ^esu&ins 
vienuolynu ugdytą ir fibtjįb 
vaiteš auklėti. ? ; y c

i Balandžio 29 d^mii*ė |jti’ 
Oy Jphhšon 14 nL amžiau^

■•r*■? >.• •

; (Jperetės choras bĮu. 30 d. 
lošė f<Kornevffio'*N'afpai.’’ 
Buvo ir kita komedija. Įvy
ko Piliečiu Klubo salėje.

Dailininkas J. Sabaliaus
kas atnaujino Karalienės 
Angelą bažnyčios Kryžiaus 
Stočią paveikslus. ' *

Geg‘. . 7 d. yra Motiną Die
na. Moterą Sąjungos kuo
pą narės dalyvauja bažny
čiose in corpore ir priima- 
ŠV, Komuniją.

jau prasidėjo ekskursiją 
sezonas. Jau išplaukė Var
gonininką Sąjungos eks
kursiją, Federacijos ir kt; 

Į ekskursijos.. ’ Ligi Šiol jos 
labai negausingos.. ? ‘Matyt, 
peianksti.

Jubiliejantas kunigas K» 
Strimaitis gimė 1885 m. ba
landžio 21 įdienąf. Griškabū
džio mieste, Mafijampolės 
apskrity. 1908 metais už
baigė Seiną dvasinę semi
nariją ii* buvo įšvęstas ku
nigu- ■

Amerikon atvyko 1913 m. 
Pirmiausia klebonavo Du- 
ryea, Pa., ŠVv Juozapo pa
rapijoj, po to; Hazleton, 
Pa., ir Wcstiield, ’ Mass.- 
Šehei|ectady šv. Kryžiaus 
parapijos'klebono vietą pž- 
ęme 1917 m.' Kors; Iietuvią 
čia maža ir tie pasisklaidę 
po plačias apylinkes, bet 
pasidėkojant .. ją* klebono 
darbštumui -ir pasišventi
mui parapija gražiai gyvuo
ja.materialiu ir dvasiniu aL 
žvilgiaiš^ - ..... .

Jubiliejantui ilgiau s i ą 
-metu ir geros kloties dar
buotis Dievo garbei ir. Tau- 
»tos’gerovei 1 .

•..Susivienijimo .'‘ Lie’uviA 
Amerikoje Centras laukia 
:LTci'endumo rezultatą..• Bi- 
jm naši Miliausko? žygi u* ir 
jo pasėkoj ą< Mat, jis įava 
(lupgiaiisia balšą^poiJur^v- 
huiės Seime;. Shko, 
turijoj yfa': kbkfe tai' 'para
grafas legalizuojąs, pirmą 
gavusį daugiausiai balsą, (t. 
y. sekretoriui rdzignavus)’, 
Pažiūrėsime. * :

SCHENECTADY, N. Y,

ŽINUTES

27 IVhltchall SU/ 248 IVašhlngton St., 180 N. LaŠallo ąt„ 
BoBton, Mm * Chlcago, III.

Gegužės 28—birželio 4 d. 
apylinkėje visose parapijo
se bus paruošti parenghnai

KUN. K. STRIMAIČIO , 
; JUBILIEJUS ?

. Pereitą penktadienį, ba
landžio. 21 dieną, Schenęcta- 
dy lietuviu Šv. ’ Kryžiaus 
parapijos klebonas Imnigas 
Kastas Btrimaįtis minėjo 
25-kią metą kunigystes su
kaktuves. Tą. pačią dieną 
jis sulaukė lygiai . 48 metą 
amžiaus.: 4

Tą dieną jubiliejato pa
gerbimui suvažiavo daug 
lietuviu ir kitataUciiĮ kuni- 
gą, taip pat ir pasauliečiu.

9 vai. ryto . šv. Kryžiaus 
bažnyčioj atlaikytos iškil- 
mmgo$- šv. mįšioš jubįlie- 
janto intencija. , Altoriai ir 
visa bažnyčia bUvo išpuošti 
Simboliais. . • ( .

j Į jubiliejines iškilmes at- 
vyko Šie lietuviai kunigai: 

.• j Kingston, Pa., kleb/kun  ̂J.
I Inčiūra'; Sugar Notch, Pa., 
klebonas kun.. J. šupšins-

■ kas; Binghamton, K Y.y kl- 
( kun. K. Skrypka j?Waterbtb 

r j ry, Con., keb, kun. J. Va-
I lantiejus; Utiea, Nė Y., kl. 

‘ kun. A. Deksnis ;- ųAmstęt- 
dam,, N. Y., parapijos vi? 

[ karas A. OrvidM Albany, 
t < Y., kl. kun. K. šatkus; 
[ kun. J. Kazlauskas įš VTa- 
terbury. Daug kunigą ir 
pašau]lepią jdbįliė j a n i ą 

I sveikino telegraihoin ir lai- 
1 škais. . '

MASPETH, L, I., N. ,Y.
?; ' ?• r‘ 5

1 ;ERKELTAŠ KUNIGAI 
i J. ALEKSIUKAS ■;
’ Vy skupo pąreclymu kuni 
'Juozas Aleksiunaspmirvl' 
tas. Karalienės .Angelą. 
paT^pijbs'Bi’dokl.yhbrį Athi- 
.n'ajiiyino pąrąpiją, Masper 
ifr'J'pas.' kun. TA? Miluką. 
Km. Pijus LekėšiS išdyko

' Lietuvon;geg. 3 dieną ‘3Bię 
j’i Hi”.laivu; prabus, tėvynė
je apie penkis menesius. Iš
lydėjo1 kun. P. Lekešį gra
žus draugą ir pažįstamą bu7 
.rys., ' ' .y”-.-

. J PAS ;KIASČIŲ :
Jonas Klasčius ; turi di

džiausią apylinkėje; salę ir 
Sodą, kame draugijos ir pa
rapijos laiko piknikus, šo
kius, vakarus, vakarienes. 
Šią vasarą;.kaip girdėti, J. 
Klasčiaus parkas.' užimtas 
visuose sekmadiėn i u o s e. 
Šią. metą sezoną Klasčius 
pradėjo “Meškos Fonėniiš’^ 
balandžio 23 d. •. Publikos 
•buto nedaug. L-:-’

WATEBBm, CONN.

Boyvlįng AĮlcys vedėjas ir 
tjizniuriuB 'šėtonas,• kuris 
daug prisidėjo rašydamas 
regąleriai anglių laikraš
čiuose apie bcnvling league 
narius, jąją pasisekimus Ir 
nepasisekimus ir t. p, Pas
kui kalbėjo svetimtaučiai 

j ląiK.’ūŠtininkai C1 u n. e y, ’ 
Gaiviu įr Kelley, Vakaras 

; buvo pasekmingas. Lauksi- 
-mė daugiau, .
JAUNIMO PRAKALBUS

Balandžio 24 d,,. Water- 
būry’o/ iietuvią parapijos 
jaunimui prakalbą sakė ku
nigas Pranas Štrakauskas 
iš LowellA Mass. Buvo la- 
bai daugųęražaus lietuviško- 
katalikiško * j aunimo. Be 
pavieniu atėjo 'organizuotai 
šią draugiją nariais Mari
jos Vaifeliai, Boy ir Giri 
Scouts, Vyčiai, abu choru 

• (didysis ir mažasis), Šv. 
Juoząpo.p^rapijos mokyk
los AĮumnai;. Waterbury’o 
Studentą 8 kuopa ir* kitos. 
Vienu žodžiu sale.’buvo pil
ną ir labai gražiai jiems vi
siems .pakalbėjo.-‘gabus, kal
bėto jaš-rašytojas ‘ patri j otąs 
'kunigas Štrakauskas. Jau
nimas yra dėkingas jam UŽ 
'gražius žodžius įr, patari-* 
mus; Prie tog progos pri-' 

’sidėjo ir ėhora^savo gražil 
•ir iškalbingi muzika? PasL 
kui grieže smuiku ir pianu 
solo. Skautai padarė daug

mokslišką alum,’
; hai ącrobatic stunts. ■ Labai 
naudinga ir sveiką jauni
mui džiaugtis' tokiu retu 
programų. Vakaro vedėju 
buvo .šerifas Jenųšaitis.'

GREAT NECK, L.I., N. J.

ęi

•■1

1

ŠOKIAI >
ALRK. Federacijos 51 .

skyrius rengia šokius su 
programa, Z. L. Styaukaus 
svetainėje,- gcg. 6 d.; Pra— - ?s 
džiay7 vai. vakare. Pro
gramą sudarys dainos vieti
nio choro,- p. Dulkės ir gru-, 
pė Karalienės. Angelu para- , 
.pi jos choristą. Grieš Vy- i 
tauto D. orkestras, Kviečia- J 
mi yisi Long Island’o lietu-; ■ ■■ 
yiai. Tai bus pirmutinis 
Federacij os * pasirodymas... 
Great Neck’e. ' r

JERSEY CITY, N. J,
VYČIŲ BALIUS ; .

Gegužes d dieną; 7 :30 v. ; - 
vakare įvyks. N. Y. ir N“. J. , 
vypią Mius, vadovaujant • 
124 kuopai, Uįrainian Bąll- 
roome, 158 Mercer Šį Gros 
2 bėnai, lietuviškus ir ame
rikoniškus s&kiuš? ' Bus ir * 
kitokią margumyną. Kvie
čia visus apylinkės lietu
vius. '5 Ko^itetfis.

; • . ■ ■« .. ‘ ’ • / ■ • e s.. *

I Pavasario sezonui nepaprastas pasirinkimas geriau- , | 
j šią ir pigiausią kelionei cemodaną-slęrynią pas . 'I

I. OLKIN’S , IA

399 Grand fit., Brooklyn, N; Y;

• Tęį. STągg 2-3672. '

| Jei liūdesys kada kankina ar nerimas paims, užeik |
;.= • . . • "i • * • * B

t . pas mus—.tikrai pralinksmešiį

A. BRAZAUSKAS IR C. SINKEVIČIUS į

426 Grand St„ Brooklyu, N. Y.

L. L-P- METINIS “B0W- 
LING’ ’ BANKIETAS

. Balandžio 22 dieną įvyko 
Lithuaniąh Indėpehdent 
Bowling klubo metinis boAVT 
ling bankietas, mūsą įnilžL; 
nįškoje salėje. Patys na
riai pagamino valgius ir 
kaip! Pasakyta prakalbe- 
lią ir gražią juoku.’-Dalyva- 
vo. apie 100—150 žmonią, 
Visi- gardžiai ir iki sočiai 
pavaldė. Vakarop vedėju 
buvo Advokatas Edvardas 
Boftinas. Kalbėjo šie as
menys: klebonas kunigas J. 
J. Valantiejus, šerifas Je- 
nušaitis, kuris labai stro^ 
’piai ir sumaniai, darbavos]’ 
kaip ^irinininlms, kunigai 
Kazlauskas ir Kiipns^dak- 
tarai Aūkštuftalpiš, Stanis- 
lovaitis, Aukštakalnis, ad
vokatai BobihM Bronskis 
ir Balanda, Jonas Kailis,

• _ ■ . • -. • ' ■ w ‘

L. * Visus Maloniai Priima ' '■ P-1* •
§ • II. Skanūs pietūs, pusryčiai ir’vakariene. .į
| ; .• Galima gauti ir gero alaus. ž -. I
j v o. kuchinskiene Ir j.-šniras ;; |
I / : ; * "BESTORANĄS ^NAUMIĘSTIS’* ? f

J 227 Leohard Si, ; Brooklyn, ,N. Y. į
j/’y. ; 1 ■? " w. STagg 2-7235 •

XJ

f IIETUVIŲ ŪNIVERSALIS BIURAS
I . Atąilankę į Brooklyn įvairiausia pidga nėr' 
L . pamirškite užeiti pas mus įr pasikviesti į savb 

namus Iietuvią prietėlią ir patarėją—laikraštį 
uDarbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nqrs gera įsigyti ar gavo prieteliams pndū- 

• vanoti, naują maldaknygę, rėžančią ar gražią 
! stovylėlę, užeikite y-' ŠTūsą yĮsumąot laukiame. 
\ L&TUVltT ŪNIVEKSAL'IS BIURAS, Ine;

f .. ’■ Buyi^L^^IAUTO SPAUSItnrE”. •• . 
m,Qrand Bt. - , BrobHyn* H. Y.

S'
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HEW HAVEN, CONN, veikalas yra jausmingas, 
dainos visos tinkamos, kar
tu- nestoka ir juoko. Garbe 
p. M* Jokubaitei už parašy
mą šio gražaus/veikalo, ku
rio ilgai neužmirš jį mačiu
sieji. Kuriems neteko ma
tyti, dabar apgailestauja. 
Kartu garbe mūsų koloni
jai, kad mes .tūriui Joku- 
baitę savo tarpe. Ji daug 
naudingi], darbų tautai ir 
bažnyčiai yra nuveikus.
Reikėtų daug vietos tam ap
rašyti. Būtų labai malonu, 
kad atsirastų kas su gabia 
plunksna, kad plačiau para
šytų-apie jos darbus. P-lė- 
Jokubaitė yra apdovanotu 
gražia iškalba ir yra pasi
žymėjus kaipo garsi kalbė
toja. .

Teatre. “Giminaitę iš Lie
tuvos” vaidino: Angelė 
— M. Bimuniūnaitė,. Onutė 
— E. Jurkšaitienė, Aldona 
— O. Karpavičiūtė, Birutė 
—AI. Jokubaitė, BaiŽkalie  ̂
ne — O. Norkūnaitė,

Visos savo roles labai ge
rai atliko. Dainas labai gra
žiai sudainavo M. Šimeliu • 
naitė ir E. Jurkšaitienė. 
Duetas, “Ilgu, ilgu be tėver 
lių, ” žavėjo visus, 'taipgi 
1 ‘Oi .varge, varge,’’ kurį 
tvirtu alto balsu sudainavo 

. p. Jurkšaitienė. “Kur ban- 
tėvynei parodė. Iš viso, guoja Nemunėlis,” gražiai

> Balandžio 23 d* įvyko L.
R. K. S. A. 116 kuopos va- 

kLarUS, kurio .visi mūsų ko
lonijos^ lietuviai įdomiai 
laukė. Vakaras gerai pa- 
vyko. ■

į Vakaras susidėjo iŠ gra- 
■.žaus ,patrijotiško teatro, 
\ koncerto, muzikos ir tautiš-’ 
| kų šokių. Publikos buvo 
f daug* Svečių buvo iš Hart- 
? ford ir Waterbury. Jau se- 
į nai mūsų kolonijoj panašus 

vakaras įvyko*
Už suręngimą šio vakaro 

garbė ^priklauso rengimo 
r. komisijai, kuri susidėjo iŠ 

p-Kįs M. Jokubaitės,. F. 
Rąmsko, * J. Mišeikio ir 1d- 
tų* - Daugiausiai pasidarba.-

> vo ir tiųso padėjo mūsų 
’ kuopos raštininkė p-le M. 
? Jokubaitė, kuri parašė gra- 
L žų teatrą, “Giminaitę iš

Lietuvos.” Ji jam ir vado.-., 
vavo ir lošė svarbiausią ro- 

f lę.. Teatras labai gražiai
t nupiešė/kaip Amerikos. lie-
> tuviai klaidingai duoda Čią 

augusiam jaunimui sūpras-
£ ti apie Lietuvą, kad ten tik
> juoda duona, purvas ir yar- 
• gas. P-lė M. Jokubaitė šia-

Ule veikale savo patriotišldi- 
mą išreiškė ir tikrą meilę

i ' Pasilmksminlrit Krautuvėj
| PELAGIA AMBROZAITIS

| Ten rasite įvairiausių lietuvištai rekordų, pianų ro
lių, visokių muzikos instrumentų, kaip tai:

- -- Armonikų, Banjb ir kitokių.
PELAGIA AMBROZAITIS

. . Brooklyn, N. Y.

«• '

£
£
f • 560 Grand St.

Į Užlaikome . lietuviškų rūkyti} kumpių,’ skilandžių, I 

t dešrų ir'didelį pasirinkimą visokios mėsos. į
Š • ’ę
| . ‘ A.VIKRIKAS

| . 125 Grand St. ’ - Brooklyn, N. Y. |

| : TeL Evergręen .8-2818 . . I

rf--
V

I Norėdami *pąsi$lėpti nuo pavasario ąr vasaros j 
I. v karščių/užeikite i ; ,
I JUOZO GINKAUs‘ I
| SALDAINIŲ PALOCIŲ, į

Į Čia būsite priimti ledų koše (Ice Cream)Mr šaltu | 
| putojąnČiu alučiu. Čia didžiausis pasirinkimas Į 
I hetuvišku ir amerikonišku saldainių I
| JUOZAS GINKUŠ? .. • j
į 495 Grand St., Brooklyn, N. Y. I
i Tek STagg 2-2306 ' . ‘ |

dainavo p. Jokubaitė, prita
riant už scenos visoms lošė
joms* ? Veikalas/baigtas sū 
daina “Leiskit į Tėvynę.” 
O. Norkūnaitė, Barškalie- 
nės rolėj prijuokino visus 
net ligi ašarų. Jos badavi
mai ir apsirengimas juoki
no visus.

Koncertinę dalį išpildė: 
vargonininkas P. Vyčas su
dainavo 4 dainas labai gra
žiai. P-as Vyčas studija- 
va> muziką ir balsą* lavino ' 
Ryme. P-le Šimojįūnaitė 
dainavo “Močiute Mano” 
ir “Paukštužėliai.” ji vi
sada gerai dainuoja ir sek
madieniais bažnyčioje gie- 
,da. O Karpavičiūtė sūdai- 
navu “Onytė.” O. D tini- 
šytė paskambino pianu jau
smingai. Ji yra baigus 
uūkMąinuzikosmokslą.E. 
Zavorskaitė paskambino pi
anu — matyt, kad ji turi 
miklius pirštelius, neš sekė
si gerai skambinti; ji išpil
dė ir duetą su savo jautu 
broliuku, kuris grojo armo
nika. Šis publikai labai pa-' 
tiko* Taipgi, skambinu pia
nu labai gerai E. Makai’evi- 
čiūte ir Z. Beržinskailė. 
Smuiku ir pianu solo pa
grojo E. Šilkas ir K. Bal
sys. • Išpildė amerikoniškus 
ir liętuviškus kūrinius labai 
gerai. Eiles ClŽvaigždutės” 
pasakė-Z. Čicirkaitė aiškiai 
ir sū nudavimais. Gvildžiū- 
tė padeklamavo “Kada vy-' 
r,amš reikia verkti.” Visi 
turėjo gardaus, juoko. Mi
kliai pašoko; Gvildžiūtė ir 

; Monkeliūnaitė, Mažos mer
gaitės, vadovaujamos O.

: Balsytės, pasipuošusios tau- 
į tiškais drabužiais, • pašoko

ietųviškus ^Šokius ir. žais
lus, kurie labai gerai ir su
tartinai pavyko.. Publikai 
labai patiko! Už išlavini
mą mergaičių padėka pri- 
dauso p. O. Balsytei, kad ji 
nesigailėjo savo . laiko su
naudoti geriems darbams.

Vakaras baigėsi šokiais, 
curiemš grojo, geras; orkes
tras.

* Ačiū rengėjams, mūsų p. 
M.- Jokubaitei ir visiems, 
kurie prisidėjo prie šio va
karo* Taipgi ačiū visiems, 
kūrie .atsilankė.

Senas Ggvėntojas.

EUUBETH, H. J.
KUNIGŲ SUSIRIK

Rytinių Valstijų Kunigų 
Vienybės prdvincijos susi
rinkimas įvyks ne gegužės 
8 d. ,kaip buvo pranešta, 
bet gegužes 9 d., 2 vaL po 
pietų pas kum J. Simonaitį* 
Dalyvauj a New Y o r k o, 
Brooklyno, Newarko ir 
,Hartfordo vyskupijų lietu< 
viai kunigai. ,

NEWARK, N. J.
Balandžio 27 dieną per ra- 
dio WMBQ išgirdau pagar
sinimą, ’ kad Aviacijos Dia
noje, KlasČiaus Pk., Mitspo- 
the, dainuos mūsų pai’ipi- 
jos . Šv. Cecilijos ■ chu’.^s* 
Kadangi katalikiškos dr -iu-.- 
gijos šį kartą, su laisvama
niai nesutiko dirbti, tad h* 
nustebau mūsų choro suti
kimu. Bet patikrinęs ži
nią, sužinojau, kad Šv* Ce
cilijos choras nedalyvaus. 
New.arkiečiai nenori dau
giau su Brooklyno viėnybie- 
čiais susidėti- Užteko pra
eityje duotis /suvedžioji
mams. K. K.

D, S. CONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPOMS

| Pirkite Namus Dabar!
W"‘- Išmintingi žmonės perka namus DABAR, kuomet kainos yra 
K nepaprastai žemos, kuomejt pageidaujamoj vietoj pasirinkimas yra 
O-didesnis.

Kam laikyti pinigus dykus už mažą nuošimtį ar be jokio 
ųiošimcio ir gyventi be patogumų — kuomet yra: tiek daug prp- 
gų saugesniam ir geresniam investmentui savo pinigą?

K? /■ ' PAMATYKIT8:

Eį .VIENOS ŠEIMYNOS, 7 kąmbarią moderplšką’ namą, atskirą, 
E/ su visais įrengimais, puikiai išlekoruotą — už $5,50Q., Arti stotieą. 
E .. DVIEJŲ ŠEIMYNŲ; 11 - kambarių, visi geri įrengimai, garu 
BL apšildomas, <<private drivewayn — $7)500, (mūrinis).
■I , TRIJŲ ŠEIMYNŲ: muro namas, 17 kambarių, atvirą Šonu, 

visi įrengimai,, centraliniš, apšildymas, $8,500. ■
[L, ' ‘ KETURIŲ ŠEIMYNŲ: modemiškas muro ąamas, kampiniai 
Hp Šviesūs kambariai, visi įrengimai. $11,000. • / ■ .

’ Virš pažymėti namai ir visa eilė DIDESNIŲ NAMŲ, kuriuos 
į Visus čia suminėti nėra galimybės, randasi lietuviams pageidauja- 
įj. mose apylinkėse. Klauskite platesnių informaciją laišku, telefonu 

ar. asmeniai kreipiantis sekančiu antrašu:
fc ... J. B. MAOHVLIS
V y . ' B e ai E i t a t e
į. 167 McKinley Avenue, ; Broolriyn, N. Y,H • ALplegate 5783 •
t (Prisiąskitė savo antrašą — gausite namų antrašus ir visas
~ ■ ■ ’ informacijas)

MOTERŲ SĄJUNGOS 
CONNEGTICOT APSKRI

ČIO KUOPOMS
Šiuomi pranešu,, kad Mo

terų Sąjungos Connecticut 
apskričio pusmetinis ir 
priešseiminis suvažiavimas 
įvyks gegužes 28 dieną lie
tuvių svetainėj, Galway Si./ 
North Manchester, Conn.
.. Kadangi šis suvažiavimas 
bus priešseiminis, . tad svar
bu, kad jame visos kuopos 
būtų atstovaujamos. Bus 
renkama atstovė į seimą, ir 

’ svarstoma kiti svarbūs rei
kalai* Kviečiu visas kuo
pas parūpinti gerų sumany
mų organizacijos ir apskri
čio gerovei* Būtų malonu 
matyti gausingą atstovių 
skaičių iš visų-kuopų. “

M Jakiibaitė, 
Apskričio Raštininke.

L.D. S. Connecticut aps
krities- pusmetinis, priešge- 
gužinis ir priešseiminis su
važiavimas įvyks 1933 me
tais, gegužėšpŽL d., 1 vai. p* 
p., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje,. 339 Green St., New. 
Haven, Conn.

Apskrities visos kuopos 
kviečiamos dalyvauti šiamev 
suvažiavime, prisiūnęiant 
atstovų su į-naudingais sm. 
manymais bei patarimais.

Kadangi šis suvažiavimas 
labai, svarbus (bus svarsto
mą, kaip geriau pasirengti 
trijų organizacijų apskričių 
išvažiavimui, įvyksiančiam 
birželio 4 dieną, Hartford, 
Conn. ir be to aptarsim bu
simojo Įj. D. Š. metinio sei
mo reikalus), todėl visos 
kuopos prašomos susirūpin
ti šiuo pranešimu, nes laiš
kui nebus siuntinėjami; bus 
skelbiama tiktai organe 
“Darbininke.”
' Šia proga kviečiame kuo
pas pasirengti su atitinka
ma programa įvyksiančiai 
trylypei gegužinei ir neuž
mirškite gausingai dalyvau
ti suvažiavime.

P. Tziįoraitis, \ 4
Apskr. pirmininkas, 

B. Mičiunienė, •
: Raštininke.

BROOKLYN, N. Y

čioje kum Juozas Aleksiū-j 
naš surišo moterystėje My/ 
kolą Dudonį ir Oną Bujau- 
skaįtę. Jaunieji iškėlė puo
tą Tonys restaurante. Jie 
yra plačiai žinomi brookly- 
niečių tarpe. Sveikiname,

Gegužės 7 dieną susituoks 
Jonas J. Judiškis su Izabe- 
la Litvaitytė.

KONCERTUOS SU ‘
: UKRAINAJS

Prano Dulkės choras ge
gužės 28 įt koncertuos su Į listai ir chorai, 
ukrainų (grekij. katalikų) 7:30 vai. vakare įvyks iš- 
ehoru. Įvyks Klasčiaus sa- teuvių bankietas ir žo
lėje. Bus ir šokiau Kara- kiair .
lienės Angelų parapijos 'Įžanga į koncertą ir šo- 
choras dainuos lietuviškas kius 50 c., o į koncertą ir 
dainas, o ukrainų dainuos bankietą $1.50.'
Savo tautiškas dainas. Tai Sutikime lakūnų ir daly
kus pirmas Šiemet mišrus p auti jų išleistuvių iškilme- 
koncertas. , Atsilankys ir s® yra pakviesta Lietuvos 
li&šanai^pašokti“ M^odĮoM 
kius* Tikietus -parduoda 
choristai ir klebonijose. Vi
si į šį mišrų koncertą! .

MAŽOJO CHORO 
KONCERTAS

Karalienės Angelų para-, 
įpijos mažiijų choras turės 
savo koneėrtą/parapijinėje 
salėje, gegužės 13 d., šeštaM 
dieny, 7:30 v. vak. Dainuos 
gražių dainų ir šoks ra
telius. Didysis choras ma
žiems padės išpildant. dalį 
programos. Po koncerto bus Į 
šokiai.

RUOŠIA VAIKUČIUS 
š Karalienės. Angelų "baž
nyčioje šiais metais vaiku
čiai priims pirmą šv. Ko
muniją birželio 18 d. Kate- 
dzaeija būna dabar antra-J 
dieniais ir ketvirtadieniais 
5 vai. p. p. ir šeštadieniais 
10 vai. ryto* Dar vaikučiai 
priimami šioje' savaitėje, I 
)et ne vėliaus.

NOVENA PRIE ŠV.
• TERESĖS

Nesenai Karalienės An
gelų bažnyčia. įsigįjo Šv.. 
Teresės Kūdikėlio Jėzaus 
stovylą. Netrukus bus įtai
sytas gražus stovylos vaini
kas. Bet ligi šiol nebuvo ' 
jokių pamaldų prie Šv. Te
resės. Todėl dabar jau ruo
šiamus! prie Šv. Teresės 
Novenos, kuri prasidės gėg! 
20 d. ir baigsią gegužės.’28 
dieną. Tvarka bus paskel
btą vėliau. Pamokslus per 
visą noveną vakarais sakys 
kum Jonas Balkonas.

TelephotM: BTAGG 2-0706

DU. BLADAS K. VENCIUS ’
' DANTISTAS’ 

N—DAV,
Narni] TelefonĮa: Mlchlfan 2—4278'

Nuo 0—12 lt ryto* 2—« VMk.

499 GRAND STREET 
(k*mp<M Union An)‘ 

BROOKLYN, M. Y*

Iš čia aviatoriai svečių su 
I policijos'eskortu bus paly
dėti į KlasČiaus svetainę* 
KlasČiaus dižiulėje svętai* 
nėję 4:30 vaL po pietų įvyks 
iškilmingas koncertas, ku
riame dalyvaus įžymus so-

lleistuviiį bankietas ir šo-

'Įžanga į koncertą ir šo-

Atstovas - Washingtonė p. 
B. K. Balutis ir Lietuvos 
Generalis konsulas p. P. 
Žadeikis. Taipgi - yra, už
kviesta ir daug vietos įžy
mesnių aviatorių.' ,.

. Vietos ir apylinkės lietu
siai,' ypač tie, kurie turi .sa
vo automobilius,- yra kvie
čiami dalyvauti lakūnų su
tikime Ployd Bennett Air- 
porte ir jų atlydejįme į 
Klaščiauk salę, Maspetbė. 
Taip pat yrą kviečiama vi
si lietuviai dalyvauti kon
certe įr bankiėte.

’ Bilietų galima gauti pas 
Į komiteto narius.

-. . 21. J. M.

rajam ačiū už pamokymus, 
; Tad ilgiausių motų linki
me Tėvui Jakaičiui*

‘ * Parapijietis,

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbsti bedariHtnu “Dar* 
bininko” Adminiitracij* išmokto 

^bedarbiui už kiekvieną gaut 
naują metinę prenumeratą vieną 
doleri* '
Gerw proga bedarbiam* užridirb- 
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbtuintad gali 
išsidirbti nuolatinį ir garai ap* 
mbkamą darbą.

^DARBININKAM” 
866 West BroadWi

So. Boston, Mmi. 4

T*L Stagr 2—604* Netary Pnhlir

M. P. BAU AS INC.
BIBLIAUSKA■ 

Graborius ir Balsamuotoju 

660 Grand St„ Brooklyn, N.Y.

T KLASČIAUS

ĮCLINTONPARKAS 
j piknikams, baliams, koncertams, 
Įioklams ir visokiems Daslllnksmini* 
|mams smagiausia vieta Broofc 
I lyne-Maspethe. Jau laikas aj^slM- 
1 kytj sale žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth Ir Betts Avt. 
į JONAS KLASČIUS, Bar., 
Į Maspeth, N. Y.

BaL 29 d. staiga mirė. 
Jurgis Kamarauskas, 26 m. 
amžiaus. Jis .ilgą laiką sir
go. Buvo pavyzdingas vai
kinas. Palaidotas gegužės 
,2 ’d. (jš Karalienės Angelų 
bažnyčios Palaidojimu rū
pinęsi J. Levandauskas.
: SUTUOKTUVĖS

Bal. 29 d.,. 6 vai vakare 
Karalienės Angelų hažny-

Sekmadienį, gegužes 7 H*: 
4 vai. po pietų įvyks P. Švč, 
Apreiškimo parapijos So- 
dalicijds draugijos vakarie
ne pagerbti motinas. Be to, 
bus vaidinimas veikalo “Su 
Motina.”' .

Viskas įvyks parapijos 
svetainėje.
f Taigi kviečiame visas lie

tuvaites dalyvauti ir pa
gerbti savo motinėlės. “ 
j Įžanga tik 5(/centų. , * 

.. Rengėjai.

‘ Tel. Evergi*een ' 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS 

—ir— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENŪ1 

BROOKLYN, N. Y.

TeL Stati 2—0788 Notary PnNIe ■

JOSEPHIEVANOA
(Levandatukąt) ' ’ 

' GRĄBOBItJ*
107 Union Ava., ferboidyn, MX

LAKOTŲ IŠLEISTUVĖS 
A JAU PRIRENGTOS

Lietuvos lakūnų kap. S.. 
Dariaus įr lak. S, Girėno 
išleistuvių parengimas, ku
ris atsibus sekmadienį ge
gužės 7 d. KlasČiaus- svetai
nėje ir parke jau yra pilnai į 
paruoštos. Tai buvo pa- I 
reikšta įvairių komisijų pe-1 
reitame.susirinkimeA

IŠLEISTUVIŲ PRO-
- - GRAMA ■■

Aerodromo komisija ra
portavo, kad aviatoriai at
skris, iš Chicagos sėkmadie - 
nį, gegužes 7 dieną, 2 v; p. 
p. į Eloyd Bennettš Airpor- 
tą, Elatbush Ate., Brook- 
lyn, K. V., kur mūsų lakū
nai bus sutikti aviacijos ko-, 
miteto, įžymių New Yorko 
ląkunų, spaudos, atstovų, 
aukštų svečių ir,. žinoma, 
lietuvių visuomenes. • .

“MOTINOŠ ŠIRDIS” ;

Sekmadienį, gegužės 14 d. 
įvyks Moterų. Sąjungos 29 
kuopos vaidinimas 4 veiks
mų dramos .“Motinos Šir- 
dis.” - •

Po vaidinimo bus šokiai. 
Gros lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. .

Pradžia 7 vai. vakare.
Įžanga 50 centų. .
Pelnąs pusiau su parapi

ja*. < ’ • ‘ J ’.
. Kviečiame atsilankyti.

’ : Sąjungietė.

j Telephone: STAGQ 2—9106 I
! i

1 • ••• - ,<wr«ęry .. |
4 LiK’fU VlS P5NTIBTA8 I
1 2218.4thSt., NrooJriyn, N.YI

Į , OiamėM

j VALANDOS: 
t Noę 8 tM. ryte iki 8 vaL vatam , 
f Penktadieniais ir irentadianlato i 
1. tik aositartia. s

I
5 
3

Apreiškimo P. Švč. baž
nyčioje misijos, kuriąs ve
dę gabus pamokslininkas 
.kum J, J. Jakaitis, M. L C., 
iškilmingai pasibaigė.

Pamokslininkas labai aiš
kiai ir iškalbingai skelbė 

Į Dievo žodį. . Dvi savaitės 
misijų prabėgo kaip viena 
diena. . / •.

Ačiū klebonui kum Pau- 
loniui už pakvietimą kum 

rjakaičįo, M. I. C. ir pasta-

Telephone Stagf 24400 
NOTARY PUBLIC

ALBUS. RADZEVIČIUS
GRAB GRIUS

402 Metropolitą© Av<
BROOKLYN, N. Y.' 

Priešais Apreiškimo parapijos 
‘• Bažnyčią * 

Parsamdau Automobilius Vee> 
tuv&ns, Krikštynoms ir vįso- 

. Iriems pokyliams '.

TeL Newtown 9—4464

ANT. J. VALANT ĮĖJUS
GRABORIUSIR: 

BALSAMUOTOJAS 
Aptlruud* V13o»e Šakoee 

WUry Pųbllė.
M41 — 72-nd Street, 

AtHUrandSL
MASPETH. L. I.. N. X.
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