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prieš jv## įtari gtrrt grgtaireott.

oktaMniška# kiaa#i##a#.< Tm gi
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rtUgijo# principais.

BdhyttN gaivi ir Šta# Butais 
pritari anų Muitaiti w tų 
prtadpų. Jk raęrift dvasios i*.

ir*alri< įvairi#!# vardai# pastatai- 
ag wwAtiWMr karia luto# statas 
ris# ku aartgiMtiška, #tik i#fico 
Materiali# garavia. JU ana aa-

risnoti
Dabartini tvariu wsM MtaoA 

kfcrit karimai n®# ji

, ApieXK VyakipaftHbaivy- 
khn# rašo viri katriflR

*<r *4 r-Wį wWf*

- gta fttafffii taritaldtaMidyi, H

»vtaw >riB ktaa b* Mtaprtatf 
Mvė itarlMoota mfatate m Krio1

Orijo# komunktgi birželio 11 
d. užmušė katalikų kunigą Mel- 
chior Go»er, yokietj.
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Jėzuitų leidžiaaaaa Mvaitinia 
žurnalas /‘Amtriea” biri 20 d. 
numery patalpine straipanį apie 
Lietuve# vyriauaybfii ir BaŽnyėita 
jwimtikii»w.

MINA ANTBADIBNIAIS IB#
PBNKT ADIBMIAIB *

Jzbong D. Manta,.tavęstaptm 

tarta# mokyklom#, dabar gyveną# 
Indijoje, perėjo į katalikų tikybą*

Belgijo# katalikų tiklninkų #g« 
juMg# neaenai tarifo mvo metąiį 

f suvažiavimą, kuria»e dalyvavo a- 
f pie 3000 atstovų, Sąjunga ne tik 
katalikiška. beFTr labai turtinga. 
Ivairiuooė tainknoee gavo ataargo# 
Aaphata turi daugikli kaip 42 mi
lijonu# dolerių.

*^6gd*n«burgh’o, N. Y. vytaupa# 
Joeeph 1J. Conroy nęaenai minėjo 

litavo kunigystė# W tartų sukak
tuves.

tu lie-
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khM#
>/ vvoUDaraaų kum#
4) Brotateoto akaityeu#
MII. liiuMtattt iBeeririieK naertai
7) Valdybe* raportai
5) Referatai
9) Spatatae ir nuetririjų koetl 

rijų pnoMitaai ir aaajų taį 
- taaų ■■uu»ywM oet avanųf- 
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N. T, Vi

Lietuvos kai kurie Irikrnš- 
čtai spėlioja, kad' Lietuvos 
dabartini# atstovas Ameri-

jyvautL

Laikrašti#

vilkimus f 
saVivaklybea. 
mėjo žydai, 
rusai. Kauta
tuviai toga 
Šiauliuose

vietų itegrišig#, o į jo vietų 
taiųa paskirtMi p» Jonas 
Vileišių KatttaRniesto bur
mistras. . *

$juo metu Saline yra «u- 
WBM1 važiavę Lietuv<X atstovai 
' ^hiemų valstybėms ir svaru* 

to Jattuvos rrikalus. Po^- 
džiūt vadovanjųs užsienių 
reikalų ininistėm Br. Zau
nius; dalyvaująs ir Klaipė
dos guberųatorius p. A. Blėr- 
kffc

i Tribūne

mišrių

vokiečiai

ririml

ar nėra

' ■ VMėaiwmurėjo nužudyti
KUN.KŪ

Popiežiau# nesutikimų prieŽMUml
Mg; 1) Muaaolint pradėjo pavy- 

- dėti Popiežiui, dėl Popiežiau# vaf- 
s do išgaraėjinri; 2) fažismas nepa- 

„ kenčia jokio#'gyvo# organizacijos 
ir 3) Popiežiaus mintys apie vak- 
tjbę nesutinka su diktatoriaus 
nuomone.

ir tebea kun. JonanBalktUi*#, ricii- 
tydaaiM atimtų apio “Mavjų

Yra kaž kas negera su katali
kais, jei šiame amžiuje gali atsi
tikti tokie reiškiniai, kuriuos Šian
die matome katalikam apgyvento
se valstybėse — Italijoje, Ispanių 
joje, Meksikoje ir Lietuvoje. Jei 
350 milijonų katalikų tvirtai tikė
tų apie bendros vienybės retai# 
tgip, kaip komunistai tiki apie 
komunizmo išsiplėtimą, pasaulio 
veidas visai kitoks būtų. Ir dargi 
net labai greitai.

Kva. K. Urtaavita jMdadljs 
parakti rtf«at% “LD*. Įtaria.” 

. Pagridaajaaa, kad ii< referatų 
ižklavgyti daririaiakri gfriai #u- 
važhritų
•.**,«

KrieMkri. dsridaiakal itao re- 
votiadjų Uikotarpta, tari eiti į 

adida# ir arirti taitaktariikri-de-

-Siautę. dMrilMja. (cyfc- 
talijų Vlra# Mintardžtai priuMM-1 
m# ir pavrištataM. Tai atvykę 

’į Bratadyn, K. T. tadta j šv. Jar- 
gi» p#rr Matatajų MT Yirt 
ksr gtatate tara# tatapm kar 
jr pa# kg atartai BMMr 91 d. 
S vai. vakar#, arita W**9ti* 
varg. J, Btaarita re #W#a# skarai#

M> C. į. t, tori «twy 
rix įurrilnięą ktataaiti kRų, o aV 
gjtta f ristų viri Wri nutriniai 
pritarti. . . «< .

LDK XVI Mm Raugijri

Amerikos ir Kanados Labdary
bės Seserys (vienuolės) liepos mė
nesio pradžioje rengi# tarptautinę 
maldininkų kelionę į Romą, kur 

. Popiežiui įteiksiančio# prašym#, 
kad Labdaringų Seserų vienuoli
jos įsteigėja Elizabeth &ton būtų 
paskelbta šventąja. '

Italijoje mirf žinomu amerikie
ti# rašytoje# John Law#on Stod- 
daril, 81 m. amžiaus. 1922 metais 
ji# per?jo j katalikybę, išbuvę# a- 
piė 40 metų netikinėtu,.

PRANCaiUA HHVER10 PASKLYMį HMU 
SU PATAISOMIS

karo pabaudos mokesčiai 
numatytus pagal YonngV 
pianų. f.

Bet vis dėlto tikimarij M 
JloOver’in pa8iūlynw pilta 
praeis. Pimusų sekn4oriii

t WaĄ]nttfftonr biri?. 25. — 
’ *■ .

1?rancuzijos vyriiųmybe at
siuntė atsakyčio raštą į

5

laikyti nuo taipvalstybiiuii 
skolų ir karo mokinių mo
kėjimų vieneriems metams. 4

Prancurijos vyriausybe Audrevy VT, 3Iellon,lcuwtto 
Hoov<*r*io pasirdymų priėmė, bar yriuLondone, važine 
1x4 su pataisomis. Phmcūzai į Pa ryžių tart is su Prane 
nori, kad Vokieti ja mokėtų rijos pirm jerm

* - *" <’ . _

PYJPtEŽIAUS IR MUSSU SANTYKIU RE VNTI 
‘ ■ -s . 

• i

Va&ano miestus, birželį 
24;—Popiežius Pins XI prij 
.ėmė iš Padua miesto maldi- 
įlinkus, kuriems jis pasakoj 
kaitau, pareikšdamas, k 
Vatikano ir Italijos vyriau*.'* 
sybvs santykiai vargiai bo£ 
ixigeix"sių.

Gavęs Popiežiaiis nauj 
protesto jiištų, Mussolini vji 
šai pareiškę kad jis tapi

HKARST PVOI1HOOVBRU 
Will*am Bandrifili Bmri,

M Camri, 1^
23. — Nežinomi piktadariai i 
po kun. Br. J*. Konėeri^atą kfolęj* • 
lietuvių parapijom klebono,

čių tariftfaJto, birielio 23 d. 
putaipmo Mw JaikrašciucF 
be Mtralpnni, kuriame jis 

irirkiai puola Ihvridentų 
loover ir reiškia doro ma

tytį Coolidgc’ių, prezidento

Janas) 8ao Luta de Caaeeres 
miestč sunaikino 80 namų, 
4 Žmones užmušė ir 25 su
žeidė.

bbksias
KMMttC

M

itabilius stovėjo garaže.
Kmi. Dr. j. Koncevičius 

tų dienų buvo išvažiavęs iš 
miesto ir savo automobiliiim 
nesinaudojo.

Atėjus nustatytam laikui, 
dinamitas sprogo, sunaikin
damas automobili ir garažų. 
Piktadariai nežinomi.

St. Joluuįtįf, B. Canada,

PRANG8ZAI PASHOflETĖ
gMMgMgiHUMVft'

OHO ANGLIAKASIAI "ŽYMIOM | fflTSRORHI'4

PiUsburgH, Pa., birŽ. 24. 
—• Penkiolika Šimtų strei
kuojančių angliakasių bro
kais ir automobiliais važiuo
ja į AUegheny ir Washin£- 
ton apylinkių anglių kasyk
las. /

Pennsylvanijos gubernato
rius įsakė policijai griežtai 
saugoti gyventojų gy’v.vbę ir 
turto nuosavybę.

“Terminai Coal” kompa
nijos vadovas pareiškė, kad 
iŠ 2400 streikuojančių 1000 
angliakasių grįžo į darbų. Ši 
kompanija kreipėsi į guber-

natorių prašydama apsaugo
ti jos nuosavybę ir jos dar* 
bininkų saugumų.

Susidūrimuose tarp poli
cijos ir streikuojančių ang
liakasių ’yra daug užtnuštų 
ir sužeistų. / ,

■M ,,l,'^.--------

a Marę i>moiuwn
< IFūsŠia^ou. —• Pietų vab 
esybių geležinkelių darbi
ninkų ir valdytojų atstovai 
svarsto darl>o klausimus.Ti- 
kimasi, kad bus susitaria į- 
vesti darbo savaitę iš 5 dar
bo dienų.

birželio 22 d?4ilo gaisras, 
kurio liepsnos Ubai greitai 
apėmė uosto pajūrį- Sudegė 
daugybė sandėlių, dirbtuvių,' 
laivų, įvairių* krovinių. Ap
skaičiuojama, kad nuostolių 
padalyta UŽ 10 milijonų do
lerių -

■ ' . -------------- -

, Jfadri«ta> Iipanija, biriL 
25. — Iipanijot ^rpiaueis 
laktoag Bonm Franko tu
rėjo prakalbų. *gituodamiui 
Įjųtanut babmoti rinkittaoce 
už jo partijų. Jo kalta me- 
tu platforma, Irioje jus sto
vėjo, griuvo ir Franko nu
krito žesnėn, MmilaU^damta 
dešinę kpjų jr šiaip sunkiai 
susižeiėdamta' *v

Paryžius, birŽ. 25.—Pran 
cūzijos užsienių reikalų rni- 
nistįris Aristide Briaūd vy- - ’ ’ ■ T
riausybės -vardu Jiakvietė 
Vokietijos premjerų tfein- 
įieh Bruening’į į I^aryžių. 
Bruening?o Paryžiuje lau
kiama birželio ‘30 d. Ju pą- 
kvietimo tikšta/ tartis
Hoover’io pasiūlymo klausi
mais. -

‘r * . Į 
iDtai taw

GL0W4
Farlnva, birž. 23.—lieti* 

kijos primata kardinolu*! 
Hkmd gavo iš PųpteŽmit 
sekretoriaus lailkų? kuriuo 
kardinolas paskiriamas riV 
pintis tikybiniais rvikalųis 
visų lenkų, mnMų visoic 
vaWyWoK‘ .■•; . - ' '
* ■ M.

BtrlgiUte) biri?. 34^*^ A- 
merikieriai lakuimi Wilby 
Post ir Harold Gutty savo 
orlaiviu iš Ilarbor Graco, 
New6nuidlmid nuskrido per ’ 
Atlanto vandenyhų j Vokie
tijų iM*r 1(> valandų ir 17 ini- 
ntteių.

Vokietijoje laktom susi
laukė labai gražaus priėmi
mo. Vokiečiai nežinojo, kaip 
juos ir bevaišinti.

Iš Berlyno lakūnai skren
da į Maskvų, iš kur jie skris 
toliau apie imsiudį.

prieš fašistų partijų- Bsk 
Mussalini esųs nepatcnl 
■ta, kam Popiežius apią 
susipratimus visam p 
litti knlbmi

rivl riP’’VlljWwwlWW 
BMRMISMLFn

•■., ........ . ..........

imim-TUK j
APAŠTALAS _

IkrlijHdn, l)ir. 24.-—Berį^ 
no miesto vyriausia majong 
T)r. Heirich Salm pareSftg 
kad Amerikos i>midentaį'j 
Iferbert Haover, UŽ pasifljjfc' 
mų valstyliėms sulaikyti vta 
nevieni^ metams tarpusa' 
skolas lx’i karo mokesšitaf 
turi Imti išstatytas kandidĮ? i| 
tu gauti Nola'lio taikos < 
vaiiai.

Londonas, birž. 23.—An- 
glijiri atstovų ritmai priėmė 
darbo partijos vyriausybės 
įtauiMlymų, jmdidindami be* 
dirbtų aĮslraudos fondų nuo 
450 ikt 575 milijonų dolerių.

BYLA, BUBI TUMI# NWM|'

Palermo, Sicilija*. MriM$ 
23. — Teismas, svarstęs pMta, 
šikiLgaujos bylų per vie 
metus, pagalimi pabaigą 
svarstymų ir priėmė nut
mn. 13 teisiamųjų pasmeiki 
t i; kalėjimu iki gyvos galv 
16 gavo 25 natos kalejin 
1(» — 15 metų ir 69 
merns metams kalėjimo I 
5f išteisinti. Byloje Ihv 
šaukta apie 1000 liūdi

New York miesto vidiosioM Mo- 
/ kykloso nuo rudens bu# dfetoma 

tikyba. Taip nutarė miesto Žrie- 
timo akyriii#. Naujai tvarkai įves
ti daug pasidarbavo komitetas, 
kurį sudarė katalikų, protestonų 
ir žydų atstovai.

MIR* KUO APBNDICTTO

Paryžius, birželio 1<>. — 
Prancūxų žynius laktoas 
Antoine Paillnrd, 35 motų 
amžiaus, mirė nu<> apendi- 
prioš vokiečiu. / /

L D. S. XVI Šeimas ir Seimo atstovus pagerbti koncertas ir vakariene Įvyks Birželio 291 
30 d; šv Jurgio parapijos svetainėje, 207 York St., C. Brooklyn, R Yj Gausiai <alyv|«
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Ik 29 <L A jtū tevyksta# Lavrrtece k antradienį B Jfer Yorięo te
vyksta Lietuvon, numyteton Uvynin praleteti trejetą minorią ato-

i

i

Katalikas, kirk galėdamas ne* 
reziia katalikifict)* spaudo*, neturi 
tdote vadintis geruBtenyčio* vai- 
ku?—Vydrapaa Ketteler.

Ci^įlnaį, Valkinykų vals^ 
Vilniaus-Traką ąp^kr. Tai . 
ganu didelis sudžius, kuria* 
rne gyvena 87 ūkininkui, vi-

Amerikoa Lietuvių Jaunuolių Ekskurrij** 
Rm(U imtritoo* U*t»vią Munioatato OmUtm 

Liapor-Jnly Šdiec* litai '‘TODUUVin" 
ItonMtD »x*tat *• pirrrip jwat»" 

Uttevi£taty»torėh| AaMt< fejm^tttataą

* ** ? a

teismo salėje tavo mum.* 
prastas įvykta Omišiškia* 
viilHČiau.H, Užalrjoa k<tmmf 
gyventojas jęaHpAtavičiuH ’ 
atvykęs į teisiną, davė imi- 
i:iškiiihną tavo byloje. * Jis 
tavo kitą to kainš* ūkinin* 
ta įgalioto# vesti bylą dėl 
atlyginimo už # padarytus 
uiįitauPita. Gjnfčjūricji ją 
ĮMmiškhinnus tatai Mad Kas- 
pmvięita toWjhi kalbėjęs 
nelieta* Ncmitaikęsi spren- 
dihKi, KmąautiviėittM teišėjo 
alnvnizdoje/jmstmitr.

iliui. 3<) d. a-
2 valanti# jx> pietų Mi-
aičių kniiiHi apylinkėse, 

vnlščiuje, siautė
i audra. Jtoadžiaje W
neūūtolįs ddM**lb( < iš

hurčs pfisčf it, pradėję ly*
'U ^rirukųa lietus piiįvirto'

ta Jįqtn(}Lsu lydąis, jpie
ifM^ių šakiięjiif su-

jo ’ luuklĮose 5 žaliuojan*
rugius bei kitus pašė*

h. Vejga buvo toks fit|j>
, kad Mikahričių kaime 
rieve ūkininko Mačiūim

biją daržinę. Dočkių kata
Ste nuvertė visai neseniai 
įtįatAtytą ūkininko jx‘kio 

^tafeesį, ApyJhikejo yta ^i*
griauti^ ir daugiau trotaių.

,J^daikrito nepaprastai kųi tMriu Janiitovicnu iš- 
MtoĮelL Nųkritusioji pievon 
Mat gulėjo nesutirpę kelias 
Jtanidas*

SIAUČIA VILKAI

į Ukmergė
npskr. šiemet Žemaltku’Uho 
valsčiuje dažnai parimto 
y ubų. Naktį į birželio 3 die
ną Praiislių kauuo ūkiniu*

■ ■ MTBtMt P. K. BAJOŪIŲ 

įr. Birželio men. 5 d. K. V.
X tamutojas K. Bajerčius 

Sėjo į miestą mokesčių už-| 
? Utefcėti, bet į įstaigą jau ne- 
; begrįžo. Pradėjus visur iešn 

koti paaiškėjo, kad jis Kv- 
diinių karo komendanto 

- ©tarimu išsiųstas į tėviškę 
i < mėnesiams. Matyt, jį iš* 
r Bf0į miestą sugrieto“ polici* 
|* ir išgabeno į ištrėmimo

^Mrion reikalingiausia daik- 
įtą kelionei, pasiimti.

P AlIMIAl TKAMI

p; liktos ganykloje. Vilkai 
užpuldinėja )M‘sigimancins 
g> vulius net dienos meto to 
dt žiyii vieną kitą mažesnį 
g? Tulėlį pagrobta *

STATOMA DIDBL* ‘

E Tr^kų npskr. Č
26 d. ■ Setneliškėm*

TauruI dąu pradėta sta
tyti skerdykla. Dirba 10G— 
U' 5 darbininkai. Darbasjei* 
na sparčiau Bekasant įm- 
n .dus buvo rasti 8—9 žmo* 
n’i griaučiai* Vieni mainą 
ktd tai yra (didžiojo kurą 
aukų kaulai, kiti spėlioja,; 
kad griaučiai yra likę nuo 
p' mcūznu»čio. Mat pasauli- 
n > karo metu apie Taura
ge buvo kautynių, o 1812 m. 
ei.: žygiavo Napoleono ka^ 

įy? jomene* |

*«

/ Nuo gegužes men. 30 d. orą 
aperatūra pradėjo smarkiai 

1. Įvairiose Lietuvos vietose 
ta*** nuo laiko prafi^ia smarkios 

tos su perkilnija ir ledais.
Otgužės mėn. 30 d. Gudžiūnų 

. siautė baisi audra su ledo 
taUaia, kurie svėrė net 10—15 

Bh. Ledai išmušė pasėlius. Nuok- 
i’^bjiaf skaičiuojami šimtais tūks 

į. Tą pačią dieną Buvainių 
rinte. (Šilalės vals.), perkūnas su- 

isglno tvartą ir daržine. Nuosto- 
Jhj"padaryta apie 1140 litų.

Gegužės 31 dieną Pleaapnykų 
(Butrimonių vaisė.) dideli 

Marai ir baisi nelaimė sujaudino 
ąpylinke. Perkilnaa trenkė į 

Tėnamąjį namą ir užmušė jame 
uų pil. Buieką Kostą. 25 m. 

©aus. Jo lavonas sudegė dratt- 
i «n namu. Taip imt sudegė nė- 

MUv?ję4vartai ir Jiiokc užda- 
kiaulė. Nuostolių suskaityta 
B.OOO litų. !

"^1 pačią diena JertibUkių km. 
ko valse.) perkftuns trenkė 
tūnojo namo kaminą, |iž- 

I viduje buvusią Oną Norkai- 
©I ir uždegė namą, Subėgus 

gyventojams ugnis buvo 
lįtei užgesinta.
Hrielio 1 dieną perkūnas užnfti* 
, važiuojant j keliu Liubavas— 

linkai, pil. Juozą Plečkaitį, 
©u amž. ir du jo arklius 500 lit

pcjkbriMvąt Botoyčio* ir teita ntutei. Įtoąta | kjmiĮv* 1^22 
m buvo paskirtas į Lawrrao* vikarą, | tą pačią kario* jis 
dtbar yra klebonu. Dirbo su Oidžitaiu putaitaii, kad atverstų 
pc klydota žmom prie Dievo. Kun. S. KuM U. Loveli lo ateba- 
ki is, 1027 m., jis tapo paskirtai ten jddbomu Ber tn»p«* du metu 
ju «utv*Hti parapiją nupirko prie bažnyčiai ddypą MM ir itteiaa 
iv?ntprių, ,19t9 m. Įvyktu betariu irnaateami km B. Ju

ta perkeltai į Layrrunce klebonu čia jbi pataB Mf
pc prabai teko, “gatpaderiiką” prDta-Hrun»uw»a. Jo pimuui dar- 
:ta buvo užbaigti naują bažnyčią. Ji* tevo darbąritei nwtaWno, 
ta pirmais klebouarimo metais įijo į naują l**g| jh pteo- 
<, kad jis yra nė tik gerta dvarioa vadu, bet ir 4^dwnomita.

Atostogų metu kun. P. Jurą pavadnoa’ktin, P. Įkrinta,’ T. 
M rijos M. P. parapijo* vikarai/ , / / / *' *„ ;t

/ Kun. P Jurui linkima laimingos keliomis irijtfol pailsėti U-
pynėje. . * .■■ Vė-r • .7'

Į į ' j

ĮFįdento g-ve 
ifeitieaė 

ii*. •■

pačią dtata per IglMkilių 
(Marijathpol^ apakr.) Pa 

jų ir Margavo# kaimui.pefė 
dmarkl audra’su perkūnija it

Kelias dešimt minučių taip
Į^’ kad rotlėsi praėjus mdr.r

M nei vieno MtojančiP 
©tolio. Viesulas nugriovė apie 10 
IM*’ Įėjai aiiplakč su Žemc^itstovai.

■ ■ .>

tertaUE ■
d* lėlius pasėlių plotus. Nuostoliai 
skaičiuojami.

uiip .pat birželio 1 dieną .audra 
sv ledais aplankė Marijamp&lfc 
tų kr. Gudelių valse, — Šlavcutų, 

[ PirHškhjt Pamergių, Marozavot  ̂
B: makos Ir NatiMijėsin kaimus 
A .tiro nugriovė 7 triubesius ir su 
nt kino apie 50—60 ba žiemkeli 
ei; javų.

Tų pačią dieną ledų audra pra- 
vj per Raud&minos valse. Trum
pi xalių. Kybartų, VasiHskių irĮJb' 
lt .i; kalinus ir išmužv tų kaįmų 

‘ij ventojams apie 7(1 ha, pasėlių. , 
Užėjus detasiui Taujėnuose per ; 

kinas trenkė Į vieno ftkihinko 
M artus. Keletas minučių liepta- 
\I’ ir liepsna apėmė net 8 na
mas. Gaisro gesinti greitai atvy
ko i& VkmergčH Įeit. Statkevičiauš 
vtdarni kuriai Ugniagesiai/Po il
ga ir varginančio darbo gaisrą pa-, 
įvyko užgesinti. Pavojus gr^sė ir 
.kunigaikščio Radvilos dvarui, nes 
iiinarkus veįns žiežirbas gan toli 
nešė.
> flegužč# men. 31 d.
ttn (Eržvilku vaisė.) iierkfmas' 
rinke | gyvenamąjį namą ir už- 

Į r •nke tris viduje buvusias mote- 
•ris —♦ dvi seseris Šaulytes ir jų 
'■ nraaitę. Viena iš jų — Paubario- 
’ iėr smarkiai nudeginta vietoje mi: 

•e, o kitas dvi, įkasus į žemę, pa* 
4.okė atgaivinti. Namas taip pat 
mvyko greitai užgesinti. ‘

Šiaulių valsčiuje, Smilgių Ir 
3iidų kaimuose audra su ledais 
miarkiai išdaužo rūgins, dobilus 
t žėttivinis apnes? eitkriųių rnnkc- 

! ių daigus. Nuostoliai dideli, Su 
hmlros padarytais nmistolials an* 
Jimžinti vietoje limkvsi iš Šiaulių 
įgronomas ir vietas savivaldybei

Gtfgu- 
žę.v 31* d* Dįbįržėj ’toi'-d dį-

Vyrant bhfaa^cioj. pįiBat 
dorus, kilo labai smarki Au
di a. Bažnyčioj, kur būvu 
si:širiukę keli tūkstančiai 
u aldminkų, pasidaiv ’kaip 
naktį ii* choras prie vargonų 
tr.rėjo užsidegti lempą* Tuo 
metu . trenkė nepaprastai 
sinavktts perkūnas, netikėtai 
pi rgąsdindanms bažnyčioj 
cMiičius žmones. Tuoj visi 
sužiuro į vargonų^ ir ten pa
matę šviesą ėmė mmiytL kad 
periamas jau uždegė W*nJr- 
čia. Kažkas suriko — gaiš
ti s ir bažnyčioj kilo didžįaii- 

; skis sumišimas. Matdinin 
kai ėmė grūstis laukan, rek- 
iluini—ugnis, lunus. Ne ma
ža buvo perversti ant žemes 
to gerokai apmindžioti. Tik 
Lšdvrržę ant šventoriaus į* 
Mtiknio, kąd laibas toižhy- 
*ios nepalietėj Tada tūks* 
tautinė minia taė aprimti.

Ūi^rkūnas, kaip paskum 
paaiškėjo, tanke į Pabiržės 

i dv. ir ten sudegino Valatkos 
daržinę. Pats savininkas 

l. taip pat buvo pritaptas.

■dū-

-T »_ « r- » . ■ 1
——'T'i-im-y

nitais gatve, 
iri * Laisvė# 
inližiniŠka, 
įgrojo net toj 
tlų.orkert

L*> * ■. * ■ ■

čiomis procesija austojo, nes 
ton giedotos Bpmgriijote

Eisenoj dalyvavo; dvasiš- 
kija. kum^r^ęminarija, bū
riai maldininkų su bažnyti
nėmis vėliavomis iš Kauno 
bažnyčių^ žynwiieji katali
kų veikėjai, snideiitų ateiti
ninkų koiporacįjos su savo

Eucharistiniai kongresai— 
ne nnujtaiaJ Vitu pasauliu 
dalyse tie koiigreoai jau bu
vo. Kaip žinome, buvo Vil
niuje, kiek velta Gardine, 
dabar Švenčionyse. Bendra 
kimgreuą iniiDh kilni: prieš 
amka ializmo bangų statopia 
ir primenama Žmonėm Ta% 
Kuris visas atsidavė Žiitai* 
jai, visoms tautomš/be »kir- 

Humd; prieš materializmų 
Matomi idealai, prieš nihi
lizmų dieviškais autorite* 
ta .... ■* *

• . ■ ;■ | •• •

Vilniaus kongresas jau, 
praėjo, bet jo vaisiui paliko* 
'Mauonin, kad gori, bet pasi
kalbėjus su lietuviu, baltgu- 
dgiu pmnatysime visai kukt* 
fu? jų ūepasįtakihimui y- 
ra pagrindo: juk į tų kon- 
gfesų buvo šaukiami vien 
lenkai, M kitas tautas kongre
so organizatoriai aplenkė. 
Bendrai, tasai kongresas 
daugiau buvo panašus j ta- 
ktj tautinę šventę, negu į re- 
iilįtnę: bltvo pradėtas ir 
baigtas lenkiškais tautiniais 
himnais. • . ’ -
į Švenčionyse lietuvio vaido 
negalima tao išstumti. IŠ* 
kilmės prasidėjo gggužes 23 
d^4<yal vakarų. Pakaity-’ 
tas buvo Apgštališta palai- 
mihimas pirmą lenkiškai, 
paskui lietuviškai* : Paskui 
prabilo lenkiškai vyskupas 
!AGriialkeviČuri; * pahpi'gH

tylėjo. 8to
tinai rodo, kič
kongrese buvo lenkų* < * O 
kiek buvo kreipta dmnvs i 
juos.*. • *

faktui gani 
^vcueUHiiii e , *

Kita' LIDAI, BBT ,

PKMPąąKIAUŽIMIAI 
Da^ė*ai/<PttŠaldto valse, 

Birifelm b 1 ataų 3 vata- 
iškrito ledai Ledai lai

vo pempes kiaušinio didu
mo. Žmonės dar tokių di
delių ledų, neatmena. Suga
dinti pasėliai, kaita išdau
žyti lah'gų stiklai, miške iš- 
vartyta' daug medžių. Ūki* 
ninkains ,šie ledai padariJ di
delių nuostolių. *•-

■ » ■IH' ■- ' ■—I*" •—-l\^11 ....... I-

' AVDIA lUMAIKHCO 

.;,rAmnnt.
* Kupiškiu Panevėžio apsk.

lenkiškai pradėjo lietuvio* 
kai ; jo kalba vietomis bu
vusi mažai imnaši lietuvių 
kalbai, Do vyskuĮMi kalta 
sekė retomtui: pirmu Ietį- 
kiųįaio, pakui liėtuyiŠkM 
Bendrai, apie programą ten
ka paimkyti, kad ji visur 
pirmoje;Vietoje statė hjnku^ si lietuviai, 1927 m. laivo į- 
dntruje vietoje — JietuyhiH.: ' * ’ ’ ~ ‘ '
Metimui pertai dienas bu
vo nuverstos dvigubos purei* 
gos: teikėjo klausyti dvigu
bų pamokslų, prakalbų to 
referatų to dar daugeliui iio- 
mprautaia kalbn* Paviišu- 
liiifti žhlrint visa ai rodė pui
kiai, bot bešalis žmogus, įsi* 
gilinęs* i piiigipums sutvar- 
Icytnų, turi pripažinti,' kad 
lietuvis inažiau pasinuudo* 
jo t daug kas iš miovaigio 
lųdefedavo jam skirtui refe
ratus, pamokslus,..

Žmonių suplaukė labai 
daug. Švenčionėlių^ Htiii- 
uaicių ir Ceikinių parapijos 
atvyko su savo bažnytinė^ 
nis vėliavomis, protfcsijomis 
buvo tokiu prtM'csija to iŠ 
Patata&u Akzrius buvo į- 
taisytas didžiose bažnyčios 
duryse, nes žmonės bažny
čioje netilpo. * Visur Jiuvo 
girdėti lietuvių kalba, tom 
kų toje' minioje kaip ir ne
simatė. Kiek jų bebuvo; ga
lima spręsti iŠ šių atsitiki
mų.

Vyskupas iŠ klebonijos e- 
jo bažnyčion iškilmhigai. 
?Prie vartrinj sutiko jį žmo
nes, Dekanas užgiedojo 
“Dože w dobroci” to labai 
iiustebo, kad* Žmonės tylį, tik 
viena:kita moterėlė atoilie- 
p£ Gerai, kad sugaudė var
pai ir tas moterėles ižgribė- 
jo.. Kitas atsitikimas neijria- 
žiau reikšmingas* Lenkas 
referentas prabilo į Žmones 
lenkiškai ‘‘Garbe Jėzui Kris* 
juU”4 jam atsakė v^ keli 
balsiii. Tuomet Įsikišo vys
kupas: “Sakykite “per am
žių amžins amen I” kas jūs 
per žmonės, .ar jūs be liežu
vio 7” įie vyskupo pamoky
mai buvo šakyti lenkiškai, 
vyskupas tur būt maiįė turįs

Mfeigtii^L/š. K. D. skyrius 
b<‘t ilgų laikų nickp nevbikė. 
11)30 in. skyrius Įiųyo per- 
tvarkytas ir tuoąiet .veiki
mas i«darė žymiju gyves
nis. Pav. įsigijo knygyiielį 
su 200 egz. knygų, lietuviš
kų laikraščių pareina apie 
kelios dešimts ekzempliorių. 
Skyrius daro susirinkimus 
kivi menuo, per kuriuos skni- 
lomn paskaitos*

Dabar skyrius sumanė į- 
sipyfi dūdų oikeštrų, jau 
pusę pinigų.turi, o antnj 
pusę Žadą pašiskolihti. Bu 
to Šiais metąįs p. J. JJiduko- 
nio rūpesčiu, buvo suruošta 
fulkdistii kuopa. Nors kuo
pa nesenai sutirgainzuota 
bet jau mėgina savo jėgas. 
Pav. gegužės 17 dieną žaidė 
su vietiniais žydų skautais 
ir laimėjo.Vienas trūkumas, 
kad nuo 1925 m. neturimą■% «"* 
lietuviškos mokyklos, vaikai 
takosi miestelin lenkiškom 
mokyklon, kurioje’ tik I ir 
H skyriuje moko lietuviš
kai. '

Karčiui, Vareiios.v., Viln.- 
Tfakų ayskr. Dar balandžio 
mta buvo išrinkta nauja , 
šv- Kaz. D-jos skyriaus val
dyba. Jos pastangomis ge
gužėsmėn. 3 d* buvo suruoš* 
tai; Itaiviita vakaras. Su
vadinta ^Inteligentai’* ir 
^Nepasisekė Marytei.” Po 
to sekė dėklamaeijos, tautiš
ko;? dainos ir šokiui. Visa 
užbaigta tautos himnu.

Iš buvusių Barciuose lig 
Šiol vakarėlių, šis vakarėlis 
geriausiai pasisekė. z

DIEVO KŪNO tVENTiS
PM001SUA KAUKI

Didžiausios visoj Lietuvoj 
F ainy tinęs procesijos ruo- 
statos Dievo Kūnu šventėj* 
los esti .hitai iškilmingos 
kiekviename tolimiausiaine 
kampelyje tavimi jų nešuly- 
ginsi su Kauiut Dievo Kūno 
šventes pruesijn. ^Iškilmin
gos pamaldos pradėtos W 
rak 30 nūn. Bazilikoj 
Mišioms pasibaigus,

KV.
Vii-

gaiviu seminarija, šv^Kazi
miero seserų gimnazija ir 
minios žmonių. Procesijai 
vadovavo pats J. E. Kauno 
Arkivyskupas Metropolitas 
J. Skvireckas. *

Net ne katalikai stebėjosi 
tokia didinga to gražiai or
ganizuota eisęųru •<_
ŽIIOMA KASIMO& MUtUDYTI 

g AVO VYM- *

Varniai, Trijūą «l^k. Ge
gnes 27 d. Giriteont^kės kili
me Sofija Antyuayičtonė ir 
jus brolis Kazys.Mažeika a- 
pie B vai jytų užpuolė dar 
tebemiegantį savo vyrą An
taną Ąnthuavičių ir pradėjo 
jį mušti rati) vagomis*, An- 
hinavjriene norėjo savo vy
lų nugalabinti ir susirasti 
kilių Išgirdę triukšmų, kai* 
tnyiiai atlivgb ppgalbou, bet 
trobos duris rado užrakin
tos ir tik su dideliu vargu 
}riviW i vidų ir apgynė už- 
pultąjį Antoiinyicių* Jis bu
vo visas kruvinas ir m di
dėlėmis žaizdomis) t Gydyto
jus pripažino'sunkų sužalo
jimą. Mušeikos atiduot i teis* 
Uita . ‘ .

Miliūnų kaimų ir apylinkę 
praėjo nepaprastai smarki 
audra #su lietum ,ir ledais. 
įLedų pasitaikė peippes kiau
šinio didumo. Vaduo pylė 
tarytum iŠ kibta Vietomis 
rugiai visai sugiiiuždyti Ir 
ledų sukapoti. Išmušta daug 
langų* Kai kur vanduo iš
plovė neseniai pasėto vasa- 
rojaus tekias. Upeliai pa* 
tvinę lyg pavasarį, ūkinin
kai labili nusiminę, nes rei
kės atsėti Jaukai, o seklų no 
bėra. ,

ATLANKYKIME LIETUVA 
BENKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPAD4 

aa baMHte po įrėžtam kraites kuomet dH Betari 
yra poM&mms nuotettete ratakldmi Jtar Torte—

susnrau silpnus 

: ' ■0S6MIUS ’
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Kinijoj yra paprotis ilgai 
laikyti namie mirusių lavo
mis. Mhusio turtingo arini 
šiaip Žymaus žmogaus lavo
nas laikoma# ilgiau (net aki 
šimto dienų *
mėnesių), o minimų netur
tingų lx’i nežymių, lavonai 
laikomi trumpiau. Be to, la
bai įdomios laidotuvių apei- 
gos:

Mirus kokiam nors žy
miam valstybėje Žmogui, pa
keliui laidotuvių procesijos, 
statomi pavilijonai ir nu- 
kpms deginti aukurai. Tito- 
se paviIijonuose esti sukrau
ti senovės ginklų, sidabrinių 
pinigų, mirusio tarnų, jo 
buvusiu pakilių vaizdai, til
tų, smakų ir kiti mėdeliau 
per kokius,“ jų manymu, tu
rės eiti mimiojp vėlė. Visi 
tie modeliai gana gerai esti 
padaryti ir, einant pro šalį 
laidotuvių* procesijas, sude
ginami, kaipo auka dva* 

. sioms.
Priešakyje procesijos ne

šamas) išsiūtas ant raudonos 
vėliavos įžambus ženklas, 
arba pati vėliava, visa pana
ši anam ženklui, kas, jų ma
nymu, nurodo mirusio vėlei 
kelių į tamsumo pasaulį, pas 
savo protėvius; iš abiejų pu
sių tos vėliavos eina po kele
tu kupranugariu su vado
vais, vadinasi, kelionėj į ana 
pasaulį. Paskui kupranuga
rius varomas būrys arklių, 
kas rodo, kad numirėlis bu
vo turtingas ir turėjo daug 
žemės. Paskui arklius veda 
keletu medžioklės šunų, kas 
rodo, kad laidojamasis pildė 
Konfucijaus įsakymą ir to
dėl buvo medžiotojas, nai
kinantis kenksmingus žvėris 
ir tuo palengvinantis žmo
nėms ramiai darbuotis. Po 
to veda būrį pabalnotų ir 
papuoštų arklių, kas rodo, 
kad velionis buvo karingas. 
Kiek, biškį atsilikusiai nuo 

. pirmojo tabūno, nešama iš- 
* tisas miškas įvairių emble
mų. Pirmiausii^ant ilgų laz
dų nešami, padaryti iš 'gel
tono šilko apvalūs skydai, 
nnt kurių išsiūti smakai, tas 
rodo, kad velionis buvo tau
tiniai valstybinio kraujo, po 
to tuojau eina lentos su są
rašu velionies protėvių (vi
sos giminės), vėliavos su už
rašais vriionibs darbų ir 
nuopelnų, mediniai kardai, 
durklai, kirviai, Ženklai, vė
liavos. Jų taip daug neša
ma, kad net mirga akyse, 
kaip miške medžių. Po to 
seka visokiu dvasiškių eilės, 
kurie gieda tam tikras gies
mes; paskui juos seka daū* 
gybė raudotojų, visi jie bab 
Jai apsirengę* Jie neša ant 
rankų įvairiausius velionies 
namų reikmenis ir rauda ne 

. ]H‘r daug garsiai, bet grau
džiai. Paskui juos eina gi
minės vyrai, artimiausius gi
mines tarnai veda, po ranka. 
Po jų jau slenka gražini iš
puoštas brangus bridakiidos, 
po kurio nešamas karstas. 
Prieš karstų Isirstomi Imliu 
apvalūs poplerio gabalėliai,

I. i urn .-1.1:31 III .III iiiiiijiih.1 m roiHiiuronj I 

kurie skraido ore, kaiP Sfn*Ck 
gos. Tie popiėrio rutulėliai 
reiškia pinigus, aukojamus 
dvasioms, kad Šios netruk
dytų velionies vėlei laisvai 
po erdves keliauti. Geltonos 
spalvos baldakimų daro tik 
mimsiems iš karaliaus gi
minės, kadangi geltona sjml- 
va priklauso tik karaliui iš
imtinai, o žalia tik kunigni- 
kšriams (toksai buvo Kini
joj įstatymas). Laidojant 
ristis kitus vartojami rau
doni Imldakimaif ant kurių 
išsiuvami auksiniai smakai. 
Karstas nešamas ant auko
tų, raudonų ncšttmj. Nešė-

»
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jų skaičius skiriamu sulig plokštėmis ir mbdinčmis lM 
velionio* luomo: taip kuni*" 

Igaikat j turi nešti ne mažiau
84 Žmonių. Keirię įspūdį su
dari* kinų laidotuvių proce
sija ir tas milžiniškas kara
tas supantis į šonus ant »e* 
&jų pečių/ Turtingose lai* 
dotuvėse procesijoj muziku 
nedalyvauja, bet iiž tai sto
vint karstui namie kasdienę 
prie maldų griežia ir maži* 
ka. Laidojant nūrusį vidų- 
tinia turtingumo, laidotuvių 
procesijoj griežia ir musika, 
daugiausia fleitai, o netur
tingųjų laidotuvėse, vietoj 
muzikos, mušama varinėmis

domis (vienų ivritų). Ben
drą!, kuo turtl h velio
nis. juo t y laidotuvių 
procesijų ir juogneturiingva- 
uis vdionig — 
triukšmas eta 

Fer laidotu'
ni kinai, kad i®,l 
siprašo jhu 
ir Konfi^ą 
dvasiškių, nca 
ir Šie moka i 
rusių jų vėlėms 
pasaulį.
/, Ktn^r^ka^

[“ŪkMlfl

JL

*4u<> didesni* 
H laidojant, 
m turiingcs- 
į®Jn»di8tai>su- 

e daugybe 
pasekėjų 
tiki, kad 
tiltus mh 

iauti {anų.

kiškiai*

Pafart>w*> Vilkpviškio ap 
GcgUŽ&i 31 (L Pajevonyje 
buvo pirmoji vaikų šventė, 
kurių surengė vwo-vaWiaua 
mokytojai. Rytų vaikai bu
vo bažnyčioje, išklausė pa- 
maldų ir pamokslo, kurį pa
sakė kini. Birbilas. Po pie
tų vaikai buvo nuvesti į miš- 
kelįi Ten įvyko vaidinimas, 
dainos ir sporto pratimai, 
šventėn susirinko daug Žiū* 
rovų, ypač tėvų, kurie liko 
labai patenkinti ir dėkingi 
nsikytojams. .

Didžiausioji labui yra meili,— 
M. Pe&auakaiti,

Yir atdtac dhrwn/id.* {Vairios žinios
tų pryčeria ir viešbučio Hbag- • 
gage ’mau,n buvo rastaa ui- ’ 
kabintas bažnyčioje. 8nri* i 
rinkusiems žmonėm ji^s*-;
kė graudų pamokslą, pri^’ 
mindamas jų blogus darimą < 

Atvykusi* policija' suardU^'

jcoijfoiBi isužud®

Jloagkong, b|r£ 25, — A- 
merikoje baiggs universite
tą, Kinijos centralinio uui- 
versiteto profezoritu Clii* 
FengAVu, 32 mėtų, komunis-’ 
tų kiniečių sušaudytas. Ko- tavo jo draugą MšHey irgi 
munistai pripažino jį kinie- pryčerį. Abiejų tai1 bažny-ė 
čių tautininkų Šnipu.

unuKM mamuto >«*»n

Poliuj Tex., feirž. 18.
Tūlas B. P. Brovn, bnptia-

ciai perdaug—vieni' liaptia- * 
tai nori Brown, kiti Marieyv 
Rpejaina, kad pryčerio Mar-1 
lev šalininkai / ir norėjo-’ 
Bromi’ų pakarti. '

Bet paskuf ib^mis Žiniomis, 
Brow policijai prisipaži- 
nęs, kali jis pats mfgbifs pa*- 
sikarti, norėdamas padaryti; 
didesnio i»piidžio. t' <

T

t

Tonas už toną
r •

mailė už mailę

Chevrelot šešių-cylinderių trekai
kainuoja mažiau operuoti

jg Perražti visokius daiktus su mažiausia iitaidę ilgo amžtau patyrimui liudija, kad daug Chevrolet spsodoms-

g^d.’riij trtta i <tarH. jitai*.. ytatt j>rakti. uud»«ta „ mifcnifa 'titaatį, ptate-'

dę, kad Chenolėt trokaii transporlMij* kar kut maiiaęjkai- Ii tokio* okonociijot ir tvirtumo—Chrrroht statai*

anoj* uoga kitai* trokši* lygta talpą . kta vi* dangtav ir daugiui įaugamos ptariaktaę trokę—w-

Imkuno kuro stmaūdojimę* Skritlialmis Chevrolrt pv Ujimo Mukę. Ytaumsniais *jstaigo*» *li«jaw korpondjo*,
• f ’ ■ - ■ ’ H * ■

smeririh senę teoriją, kad Žtaai* cyliadtriaU 

suaaudojama daugiau gaiolino kaip ktturiais.

Ddlto, kad modernliktt ir garai padaryta iažinu 

ChtTroltt tedaa gali važiuoti 9Q maiKę vienu 

galioau ar dar geriau; kr Chevrolet lj toną tro- 

ku beveik tiek pat ,

Be to, yra labai svarbu* daiktas uUaikyma* ir 

pataisymai. U prita*Ues Chevrotehitiprto* ii* 

lenkinto ir tkUpato koastrukcijoą patanuri-

Irmo išlaidos palaikomos absolhrtij mažumoj.
* * ■

: m-tattaMite 
*with 131* wh«<lb«s»

*520
UlMJril’’

HM*I* riHMHto wM> taftA " is7* wtata* *□“€> 
* (Dv«l wh«als

«TrW Fw<SH

AIJ, triKk «h*Mh M*** h *. b. 
fthrt, MkMten. AM MtMek b«4y 

f. 0. B. iMi.*****^*.

■Mm-įa r ■, ... n. ..< u i nu ir I-

pakertai—pripažinti vadai Amerikos indurtri- 

' joj — vartoja daugiausia ieiię cylžnderię Chav- 
rotetus.

ję operatorių—pasttibik Chevrolet štaę-cylin- 
dsrię trokši*. Chevrolet statytą tiekę platus 
pasirinkimu garnuunas dabar, Ctavrotattrdkę 
kainos su pristatymą prirengti ir tinkami dar- 
biri, yra pagrįstos Žemomis katami* už rimus

naasavimę.

OGIAI >0WoW “ *, 

PMOID1MU BUIITUOM^

Wa^kingtorĮ, birž. 24, 
Viena jituna negrų porrit^ 
atvyko į Prezidento rūmaą^ 
pareikšdama poro sUsituok^J 
ti. Policininkas jiem^pa^t? 
aiškino, kad Prezidentai 
šliūbo neduodąs; jis nurodė 
kelią į vedybų leidimų M®- 
ra.

MIRl ŽYMUS GIMIBOLAS

Belgija, birždU\ 
24. — Teatre mirė Belgijos 
žymus generolas Bertrajt^l 
74 metų amžiaus. Genero-i 
las dalyvavo didžiajame, ka-j 
re ir pasižymėjo kovose, 
prieš voikečius. ;

BOSTON: Commohwenlth Chevrolet 
Co., 040 Commoaveelth Are;

ABUNGTON: Orth Chevrolet CVx, 420
Mtautata* Avė.

ATLANTIC: North Oulncjr Girta, 
151 Hancock Sh

CANTON; Morte * Msliln Motor C(k» _■ 
IM-C.

CHAKim0W: Stonley Bartom 
Chevrolet Corpi, ISH Meto 8h

CHKLSKA: McBrhto Chevrolet Cn^ 
MKMŪM Bronei**?

KART BOSTON: Waroock-Tjmch Mo- 
tore, Ine.. 1M4 Heroinam Sh r

KAST BRAINTRKR: (Vark A Tabor, 
Ine,* 2a OofimėrcUI Rt,

CAMBRIDOK: Carebrtofe Motor Oo., 
2T7 MaoHichueette Avė.

EVERETT: Mehtowm BrtMt,. Ine’. «T 
CfaWSh

■W'„r..;=sr^;=s=. ęgg YQUR DMAlMR B1ĮOW SŠŠSiSiSS

IJAST MmtON: W<wxlw«rd’« C*r^, kaSDUAM: 8tar * MeAtah Ine. j 
Ine. v . , NltvrrONi 'Mtatt Chevrolet (X, 451

EA8T WEYMOUTH: Allller Mot(W M^toMrUrti 8h
* NRVTON: Silrer UU Ctarta C*.

414 IV«t«rt»wS Ht 
RORLINOAUS • Mh Hta Motor Sta 

Iwų HyOfl*>lrfc Aw 
OhlNCV: Wtaln«tott ?«h (Meta 

Ihcij 310 Wtalntarm. r
NORWOOD : Vtata G«rta 
IMMTH BOSTON: D*ltey ctarta 

<A»ų «h Brtaw«r.
ROKBITRY: (Iw1fan Chevrolet 

C>M B1OP Hlll Aro. 4 -rmo—««. •
SOUTH VKYMOCTH; 8«rtat Jta WAlJ»Oh»- Wak»toA»to Stot Frome Motor#, Ine., 144 TJORCIfKRTKR: (tatat Ctatah w«Staamo»mw,»w

Ine.. CIT Cotombto tad fUtam 
(’ortmr) ta TJT ttaey »h (Ita 
Car taUwm Artery)

. IHNGHAM: South Shoro Cbrvn»tot.
SOMERVIIOJ: Iltata (l^rolet 

Crt.„Brtmilw«jf ai Jto|prtih<l fta.
. ^nVNNt H. K ištarta, 2S0! 

iotr JB't* 1
MAttAI’*X: J. X Bfae

HtllAro. *
MKDFOSD: Metlford Bq. Cl^rotof 

C«>., jfa’lfojrtl Kq. '*r
hEKINOTON: F. K. JohnRon, 35 Itoth 

tonlSh
MAUHCN: ...

Exeh« w Šh
MKLKOKK: FtohJ Motor ftolro fd.
NKWTON ( V.NTER: Hmroti (MverrotH 

IM. 714 taeoo «h

R KABINO: BeHer Chevrolet, I»e. 
80. BR^INTBKK: Katama Gkuta. 
WALTHAM:. Ittart G. Perto, .-JMų

TU M«hi 8h
^ATimTOWN: Duta (Marelei 

«T Mt. Atara 8h
WROT ROXtoVR¥: Rotarr

Motor 8ta Ine. im Ctare »t
VVINCHKKTtai Fr*nk M«ta, Ut-. 

748 Matot
* *■* 

ttINTHROV: Gerta G. Ftatah W
PntMm ut.

... /“I

pwromi moju kviuti 
utuiraa’4

bįrž. 3€r-FsBtlg 
cftrijos laikraščiai rašo, kadt 
Prancūzijos vyriausybe w 
nanti pasikviesti Vokietijog-į 
premjerų Bruening’ų pa»v 
tarti Hoover’io pasiūlytos 
programos klausimais.

iKAOmUgpHmiNDI - 

milBMUU
Londoną#, bfrŽ* 23.— 

glijos karaliaus vyrednysį^ 
sūnus, Sosto įpėdinis, 
laukė 37 metų amžiaus. JM 
vis dar nevedęs, Todėl ang* 
lų laikraščiai, sveikindami 
karaliaus sūnų palirįkėją 
kad kitai! metais jis nebe* 
būtų senberniu.

1AGiaKI F0IMCAB1

Pertus, bM 23. — Pa
ryžiaus advokatų draugija 
savo pirmininku isrihko btt* 
vusį Praneūrijos prcsidentf 
Kaymond Poincare. Foin- 
ėare gavo 804 balsus iŠ 881 
balsavusio. Jis ym Žynmt 
tarptautinis politikas. ' ,

' — -? * - . .

pjLGiBMūmimn

H,Danijn,birŽ. 
23—Danijos karalius Kris
tijonas amerikietį dailini®-, 
kę Gutson Borglum apdo* 
vanojo aukštu onlemu

Mta 8t \WAKRFBtht): Makt M CtattaCa 
noktu WMTMOC*rH:

■ malk Oarta

AmAUKUU4,WW
VOKOMtiŲAUU

Fdrir, biri 23,—V 
kidijoa batikos ktauht# 
Hm York ♦14,800,000 Mį 
so. kaipo užtikrinimą Ata 
riko* bankams BiunMai 
pinigai parieta Įfrir York 
birželio 26 d. “

%
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f DAKBtMHKAS”
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J a Tri^btoit Stvtb BMtoa OgaO

KANTRYBES VIEN
* NEUŽTENKA

F< ^Prezidentas Hoover pra- 
savo rinkimu kampeni- 

į*. Nors prezidento rinkimai 
Ar toli, bet jaū mėtas staty- 
į kandidatus ‘nominacijai ir 
Įho taip iŠ tolo pradedama 

icijsu Buvo manyta, kad 
mrls gal nenorės antro- 

jįfctemaino, nes jo adminis- 
a supuolė su tokiais e- 

rmnio kririo laikais, 
t republikonų partijai ne- 

■į teku dėl neįvykdymo savo 
prižadėjimų* Mat, ligi Šio- 
Jri republikonai didžiuoda- 

li, kad ją partijos laimė ji-
& rite deiškia ekonominę gero- 
iua 0 demokratai, girdi, tik 
Kjftača skurdę* Dabar išėjo 
®?>rip tik priešingai, ir Preri- 
S'Jfetatttt' savo prakalbose ten- 

padejubti, kad, girdi, 
F*“ gerovė nepriklauso 
pto. administracijos. Sun- 
Įgns laikams pergyventi jis 

ndūoja kantrybę ir 
t jjsižsdFjims Dauginu 
gMĮfiteik haipiriiM* jei

it

tingai žiuri į Hooverlo kan
didatūrą. * •

Administi’aeija, tiesa, ne
gali duoti žmonėms duonos, 
nes ji darbo neduoda, M ji 
gali. ižjudinti kai kuriuo* 
biznius, kurie nors bedarbių 
dalį aprūpintą darbu ir per 
Kongresą gali bent pradėti 
tokias reformas darbo srity, 
kokios buvo siūlomos kai ku
rią sumanesnių kongresme
nų, kaip' Wagner. Bet Pre
zidentas Hoover Šaltai į tuos 
pašildymus žiūrėjo ir neėmė 
jokios inieijatyvos sumažinti 
darbo krizį Amerikoj. Tas 
sudalė nuomonę, kad dabar# 
tinis Prezidentas neturi tik
ro šalies vado gabumą ir ne* 
nusimano, ar bijosi i>radėt 
išjudint industrijos ratą. 
Prie to yra įtarimą, kad jam 
darbo klausimas tik tiek rū
pi, kiek tas paliečia jo pozi
ciją ir kasdieninio gyvenimo 
rifcteybę. Gerai kam peunūly*

Kaizertakai Vokietijai ne- 
laimingai pralaimėjus karą, 
pasauliui parito^ .Vokieti
jos respublika, kuri pakeitė 
sugriuvusiu kaizerių bei mo
narchų tvarkę. Jauna demo
kratinė respublika aukštai 
galvi iškėlė. Bet neilgai re*- 
publika džiaugėsi, nes jų pri
slėgė karę laimėjusiu valsty
bių sunkios pabaudų uašt<m.

Vokietija po didžiojo karo 
sunkiai suspausta. Jos ka- 
rhiomenės skaičius apribo
tas. Jotj.žennų nemažu dali 
ilgai valde prancūzai ir ang
lai, kuriukariuomenęvokie
čiai turėjo išlaikyti*

Bet vokiečiai nenusiminė. 
Jie neprarado viltiem. Jie 
pamažu jau beveik atgavo 
jiems priklausančius žemėn 
plotus su j u gyventojais. 
Juos priėmė į Tautu Sujun
gę pilnateisiu nariu. Su jais 
pradėjo skaitytis, kaip su ly
giais sau, visos valstybės.

Bet Vokietija smarkiai su-

nienys/’ kuriems p. redak
torius patikėtum i Speak- 
W* ‘ '

VASMDKS MOTOS

BlUi kuriais jis stengiasi 
^Vaišinti bedarbius,’ Bet, 
įip sakoma, žvirblio pasa
itas hepalerinri ir gražus 
įdėliai:' neįdės1 vištos į dar- 
| inko puodą ir nenupirks 
Hm automobiliaus, kaip tai 
PVO žadėjęs Hoover 1928 m. 
įprastai, žmones pamiršta 
^ridento ^pasižadėjimus, 
®fmf kitiems rinkimams, 
Sienom kartu pažadėjimų 
įpmtaip daug ir jie taip 
Rudžiai apvylę visuomenę.

žnaončs to nepamiršta ir 
Mitai 'atšalusiai ir *pesinns-

turi būti laikina ir'Žmogus 
ja apsiginklavęs turi žinoti, 
kad jam bus pagelbos, tik 
reikia kiek palūkėti. Tuomet 
kantrybę smagu kam pasiū
lyt ir malonu ją priimti, bei; 
jei nieko daugiau nedaroma, 
tai aimanuojama ir liepiama 
laukti, tai ir didžiausia kan
trybė išsisemia. Ir apskritai, 
pasaulis labai nekantrus, nes 
nori valgyt. Prezidentas 
Hoover turės ką geresnio iš- 
galvot, kad patrauktą Žmo
nes savo partijos pusėn.

K

KIBIRKŠTYS
L KkDAIKKUBIT
F-Brooklyno nezaliežninkų 
Koganas HV-bę,s po korės- 
Sįhd«ictja> iŠ Worcester, 

kurioje rašo apie nu- 
Srkinią Ūkio su namais M* 
jįkminai liežuvių kolegijai. 
fetraM šiokį prierašų: 
Kį* “Kai kori Amerikos lietuvių 
Erikatalikų spauda rašė, kad tas 
p’ .dvarta butu marijonams (lova- 
g‘ , pataa* apie tai pakartooj ir Lic* 
pg'.’tūtos spauda, tačiau mteą ko* 
į*, mpondcntaa sako, kad jie tą 
L ■dhmrą pitkt-”

ĘrjTas parodo, kad “V-bčs” 
■fcrekpondentas daugiau Ži- 
Į» ir už patį jos redaktorių. 
Abi p. redaktorius savo' ko- 
6wpondmtui netiki, fteg ra-

“Kaip iš tikrųjų yra, turėtą 
visuomenei paaiškinti atatinka
mi informuoti asmenys.** 

Tėvai Marijonai jau kelis 
kartus Amerikos ' lietuvių 
kataliką spaudoje rašė, kad 
jie tą dvarą kolegijai yra 
pirkę ir net kiek jie yra už 
JĮ užmokėję* P. Redakto
rius, matyt, lietuvių katali
ką spaudos neskaito, kad 
vaidina nežinančio/rolę* O 
gal su tam tikrais išrokavi- 
mais tą daro? Tad teiksitės, 
p. ^redaktoriau, nurodyti, 
“kuri Amerikos lietuvią ka
taliką spauda rašė; kad tas 
dvarasdiuvo marijonams do
vanotas?^ Be to, kas tie 
“atatinkami informuoti as-

t

fe

Mbnnkrutavu® viduje* Ją 
graužia nedarim vėžys. Viso
je šalyje $ mPijonai k*dur- 
bią. Tai didalte akaičus (JO 
milijoną gyventoją valsty
bei* Kasmet Vokietija turi 
išmokėti karu mokesčių dau
giau kaip po 400 milijoną- 
dolerių. Vokiečiai apsito* 
vę didžiausiais 'ntekėftMaK '

1’croitaiM matai* tiuifos at-» 
atovybėa rinkinai* smarkiai 
laimėjo kraštutinės partijos 

komunistai Ir tautininkai 
socialistai (panašūs fašis
tams), rrezidmtns Hiudm* 
burg suprato, kad atiduoti, 
vyriausybes vairų į.laimiu-: 
šią partiją rankas labai pa
vojinga* Tautininkai 
tistai svajoja apie sendsios 
Vokietijos galybes atštidy*

TAUTIMIMKAI MIBTOOJAU

Po tokia antrašte dienraš
tis “Draugas*F rašo:

“Tautininkai pad*tuoju lai 
kti ypatingai pradčjo nervuotis, 
nes jie patya, «*vo ieiSlio pra
dėjo bijoti. Ją amžinė nebera
mi dėl Vaktybža Konstitucijoa 
pamynimo po kojų* dčlbereik*- 
lingo. ir žiauraus kataliką vei-

• kiracrir jo vadų persekiojimo, 
dėl pridarytą valatybfes reikilą 
tvarkyme klaidų. ‘Dėl to Lietg- 

\ vos miestuose dabar kas ketri*

ehm ir į brifatyštes,
pas,.įdeda savo sugalvotus So
džius ir traukia atsakomybte 
už pasakytus pamokslus. Taigi 
negali nesinervuotį toji vyriau- 
syb«, kuri ne įstatymai^ ne tei- 
sHumu laikosi, o faįpais.

•Tautininkai savo ‘susinervi
nimą parodė ir santykiuose su 
Šventuoju Sostu, kurio nuncijų 
Arkivyskupą Bartolonj taip 
skaudžiai įleidę paliepdamkjam 
iš Lietuvos išvažiuoti. Tuo Ine* 
tuvoe vyriausybte žygiu nuste
bo ne\ien Kaune gyvenantieji 
kultūringojo‘pasaulio diploma- 
tai, bet nustebo visi rimtesni 
valstybė vyrai visuose pasau
lio kraštuose. Taip pasielgti su 
Popiežiaus Nuncijų, kaip pasi
elgi tautininkai gnUjo tik mek- 

* sikonai, rusų bolievikai arba 
necivilizuoti kiniečiai.

Jei tai būtų teisybė, kaip 
spaudos pranešama, Arkivys' 

i kupos Bartaloni paprašytas U- 
‘ važiuoti iš Kauno dčl to, kad 

Jis Žadėjęs pasakyti pamokslą 
Eucharistiniame Kongrese (VU* 
knviŠkyje).. Ctilčjb i* tas būti, 
Bet tai buvo tik kabliukas, prie 
ko jie turėjo progos prisikabin
ti. .'■•••*■ ■

“Santykių irimo priežasčių 
tarp Lietuvai ir Vatikano rei
kia kur kitur taškuti. AMku, 
kad bedieviškoji tautininką vy- 

1 riausybš, kuri taip bjauriai per
sekioja katalikų veikimų, kaU- 
jimu baudžia kunigus ąŽ pasa
kytus bažnyčiose pamokslus, 

‘ negalėjo pakęsti Mn Tėvo Nun- 
rijaUs^Kanne, kuria ar Šiaip ar 
taip, o vhf dčl to primindavo, 
jog Lietuvos vyriausybė iŠ pat 
pamatą laužo Konksrdato nuo
status, kur| f*tr« sudarė ir pa
tys savo rankomis pasirašė. To
kiu savo sutarčių laiįlygm, tan* 
tinlnkai nfc tik savo vardą ga
dina, savo šemnmąiparodo. bet 

i; visos mūsą tautos vardą tar* 
.. ih?>. .* . \ F’^rhrii

niįį jie nūiibriJiikią ryšių su 
kitomis valMybėmM jm i&k 
kalauja nemokėti karo mo
kesčių* B kta pusės—.ko* 
muniriams nesvarbu Vokie
tijos likimas; jiems svarbu 
pasaulinis komunizmas, re
voliucija, naujas brolžudiš
kas karas.

Todėl prezidentas Hinden- 
burg, būvęs Vokietijos vy* 
riausias'kariuomenės vadas, 
vyriausybės vadu pakvietė 
būti kataliką partijos Vadą 
Dri Brueniiig;l^ataliką par
tija gana n»Sa, Ji tautos ats
tovybėje turi tik aštuntą da
lį visą atstovą^ bet labai tvir
ta sayo drausmingumu ir su
manumu. Bruening’ą, kata
liką, remia tvirta socialde
mokratą partija, įtakinga 
liaudies partija ir Ūkininką

JOMO BALKŪMAS, LBB. Litenthfc Kojnbijod Įatyt, 
M X ir M. J. Skyriatu “Parbiniiika“ redaktorius, LK XVI Baime, 
brišeltoir 30 d* d,, skaitysi ktaių ir toriaiagį referatu aria aanjf 
Darbo lncfldi]ą^<b«sdra<eibno Atolo* ,

KNP Kiru FOHEŽIMIS ATSTOVAS K LIETUVOS
Lietuvos vyriausybei parcikata- 

vuh švento Tėvo atstovas Arky. 
Bartaloni birželio <> d. paliko Lie
tuvą.

. Apie tą nelauktą ir staigų išva
žiavimą jau tą imčią dieną suži
nojo daugelis kauniečių. Visi ma-. 
nė, kad išvažiuoti Arkiv. Barinio 
hi turės 12 vai. dieną, tačiau jfe 
į antoombilį įsėdo tik po l.Val, 10 
minučių. Dąr prieš išvažiuojant a- 
pie Nunciatūt# Duonelaičio gat
vėj buvo matyti Vaikščiojant bū
reliai žmoniy/stŪenty, spaudos at- 
toyab Ypač gausūs buvo šį kar-

dkUdio 
gridftumo kowje «u vidaus 
neramumaU Pirataus Vo 
kietijoj nepraeidavo jokie 
vięši Butirakiniai bermi$ty~ 
nią? labai daug buvo ir mi- 
žudyhią. * į

Bi-ueiningo vyriausybe 
griežtais į^ąj^mais aptvar
kė vidujinius prikalus ir pla
čiai užsimoja įjagerinti už 
denio reikalus. Ji "tiesiog 
pradėjo įtikinėti svetimų 
valstybių vyriausybes, kad 
Šios padarytų? nusileidimų 
Vokietijai, nes kitaip grįšią 
Vokietijai didelis vidujinis, 
o tuo paeiti ir pasaulinis jia- 
vojus*

Anglijos vyrlaūsybe Šių 
mėtą birželio menesio pra
džioje buvo pąaįkvietuši Vo
kieti jos vyriausybes vadovus 
pasisvečiuoti* ’lr štai to sve- 
čiavimosi valius jau mato* 
me^~ Amerilęį J.V. Prezi
dentas ‘ Hoover išleido atsi
šaukimą į Kumpos valsty 
bes, kviesdamas jas atidėti 
taipusavps skolas vienertems 
metams. }

Vokietijai didis džiaugs
mas* Bet iie vien Vokietija 
džiaugiasi* Gali dŽiaugtisSn- 
soa valstybes, kurioms rūpi 
pasaulio taika ir gerovė*.*

yriškai gėrėtis Vokietija 
negalima* Iš vokiečių galvų 
dar neišgaravo kaizeriskos 
mintysj |kad, Vokietija turi 
būti aukščiau visą tautų. Y* 
pač Lietuvai y m daugnėimt* .V#R,. H 
lonumą dėl Klaipėdos* Vo-Įventi*

kiečiai nenori uutikįi/ kad 
Klaipėda priklauso Lietu- 
vaL Vokietija iieriiai ap- ‘ 
skiuide LiėtuVą • Tautą Są
jungai dėl tariamo laužymo 
tarptautiškų pasižadėjimų*, 
Bet yru ir Lietuvos vyriau-! 
Mybeš kalte, kam ji sudaro 
sąlygas’ skundains atsirasti. 
Vokietijos kilimas pasauli- , 
nėję plotmėje turi pa&katin- 
i lietuvių tautų labiau apsi- 
tifti-eti ir susistipriiiti vidų- 
ie-

Ko labiau kas puola ar 
šjmtidžia, tuo labiau turi ras^ 
tis didesnis atsparuinas prieš 
visus priesits. v

Vokietijai yra uždrausta 
statyti kare laivus, sunkes
nius kaip lO/p) toną. Štai 
nesenai vokiečiai įsigijo ku
ro laivą sulig karą laimėju
sių valstybių įsakymu* *Jis 
tik 10,000 tūnų sunkumo. 
Bet Vokietijos mokslininkai 
tiek įdėjo savo darbo, tiek 
pavargino protą, kad tas lai
vas daug galingesnis už visų 
valstybių turimus laivus.* Jo 
uesusprugdihs nei povande
ninės bombos, nei priešo ka
ro laivai neapšnudys. Jis 
taip ^įdarytas, kad praneū- 
titi ii* anglui lauže savo gal
vas ir svarsto* kaip sutvir
tinti savo kuro laivus.
*Genti sakoinm kad galima 

atimti vaMybri jos nepri- 
klausmiiybę; galima atimti 
jos turtus, lK*t iš žmogaus ar 
vises tautos iioišpleši užsldė* 
girno nuolatos žengti pir
myn, jei toji tauta nori gy-

visai neiw?.į3tami ir pirmą kar- 
-tą matomi žmonės.
s Apie pinnq valandą ties nuneia- 
turu iwirodė A’.nkiečią atstovybės 
automobilis. Išėjus ją atstovui, ne
trukus pasirodė ir pats J., B. šv. 
Tėvo atstovas Ijietuvai Arkiv. Ri
čardo Bartąloiii. Isčd;* į ’gelėmię 
ir žalumynais papuoštą automobi
li, o paskum jį Knuvažiavo palydo- 
vai Kauno žymesni dvasininkai ir 
katalikų organizacijų atstovaLVie- 
ni jį palydėjo iki Vilkaviškio, kiti 
ąet iki Virbalio.

Kai kurie lydėtojui Jprel. Mai
ronis, pret šaulys ir prof. Ten- 
kauskus) liko Vilkavišky, o kiti 
autamobiliafe palydėjo iki Virba
lio. * ViikavMy jb atsisveikinti 
atėjo Arkiv. Pę Karevičiua, o to< 
liau, ligi pat sienos, palydėjo vi
si ganytojai vyskupui: Vilkaviš
kio vyskupas Ant. Karosas ir Ko
adjutorius M. lleinyK, Teisią — J. 
Staugaitis, Panev^io — Paltaro* 
kas ir Kuibiodorių M. Kukta. Kau- 
ĮĮChArkivyi:kttpis Metropolitas tuo 
metu buvo visai kitoj Lietu vos pu
sėj, lanke savo bažnyčias ir a- 
pie tą netikėtą išvažiavimą, maty
ti ,nieko nežinojo.

Į Virbalį iš viso palydėjo 15 au
tomobilių ir studentai ateitininkai 
su 3 motociklais. Ūia buvo pteitb 
idnky, puvasatiiiinkų ir kitą kata
liką organisaciją atstovai, žymes* 
ąie,ii dvasininkai ir kataliką va
dai: piuf. A. Tumėnas, Dr. I*. 
Bistras, prof. Pr. Kuraitis,* kun. 
M> Kiįupavičilts, prof.. C’čsaitu^ 
JkiUdanavIvĮus, prof J. Meskaua- 
kas. prof. Morkelis. pųif. K. Boti* 
sevieius, “Uyto” vyr. redaktorius 
I*. Itadr.evieiu8i kun. Dogelis, kito. 
PcMkapbkes, kun. Joknbauskas, 
kum Kapočius, kan. šidiattekaa, 
kun. Butvilu iš Panevėžio, Vilka- 
viskio įv. seminarijos profesoriai, 
p. Valatka* p. Dagelis ir daugelis 
Jkitą

Virtady šv. Tėvo atstovas pusi. 
dėjo glaudėto atskiram svečią 
kambary, Įmdėkojo už tokį jam, 
kaip »\\ KoM® otstovuj, parodytą 
tikrą nuoširdumą ir palankumą, 
paprašė perduoti airdingiausiua 
linkėjimus Lietuvos katalikams ir 
padėkoti kataliką organisaęyomsf 
kurią atstovai buvo atvykę su juo 
atsisveikint t

Pake ly išlydėti, kaip Garliavoj, 
Virbaly ir k., sąairiukdkvo bure- 
liai Įmonių su savo klebonais ir 
tikinčiaisuim

KUB DAUGIAtJBU AVIU
Ajiskalituojama, kad daugiau- 

šia avių pasauly turi Hb* valsly- 
fetai Musija turi — UlW,(XMh 
Australija —- HK>,OO<X<MM)Aineri* 
ko* J. V. 7tita)0,(ltah Argentina 

70,

♦

/ t
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YasurineH- nnikyklpz užima 
labai svarbią vietą augusių 
švietimo judėjime Huv, Vai- 

f arijose.
Praeityje, kuomet tik karš

čiai užėjo, visos mokyklų# 
uždarė įkris iki rudenio* 

i Bet šiandie visi pripažįsta 
naudingunui vasarinio ap
švietei darbo. Kai kurie stu
dentai mato, kad turi pra
leisti įkt ilgą laiką kolegi- 

. joje ir jie turi tęsti mokslą 
f metą i>cr vasarą, kad tik 

greičiais gautų diplomą. 
Mokytojai ir pau. žmones 
mano, kad per vasarą jie 
gali pasimokinti, ką negali 
daryti kuomet mokyklos at* 
■daros. Ir darbininkai gali 
rasti daugiaus laiko vasarą 
Aleksiui, kuomet beveik visi 
darbai šiek tiek pertraukti.

Šiuom laiku didžiausios 
Amerikos kolegijos ir> uni- 
versitetaų kaip ir įvairios 
mokyklos, veikia per vasa
lais menesius.

Šiandie yra dauginus kaip 
dvylika specialią vasarinių 
mokyklą diirbinhikams. Kai 
kurios mokyklos atdaros tik 
įdarbininkųms, kurie nepri
klauso prie unijų. Kitos, 
įkaip Bryn Mawr vasarine 
imokykln, priima darbinin
kus, nepaisant ar priklauso 
prie unijų, ar ne. Bryii 
Mawr Vairinė Mokyklą y- 
ra viena iš geriausiai žino
mų, kaip ir seniausia vasa
rinių kursų mokykla, įsteig
ta “siūlyti jaunoms mergi
nome industrijose progas 
prąrilarinti/’ Priimama 100 
merginą kas vasarą* Lanko 
3 savaičių kursą.

Įstaigos kaip Columbia 
LTnlversity, Ohio State Urii- 
versity, Ūniversity of Clii- 
cago, ir tTnivėrsity of Cali- 
lomia, pilnos vasaros laiku. 
Net 100,000 studentų prisi
tašo prie kolegijų ir univer
sitetų vasarinių mokyklų. 
Mokestis keičiasi, bet retai 
daugiau kaip $ti). Už va
sarinį kursą daugumas 
kyklą reikalauja nuo $12. 
iki $25.

Daugelis.organizaciją, ku
rios interesuojasi augusią 
a^vieta, siunčia savo atsto
vus lankyti augunių apšvie- 
tos vasarinius kursus. Tie 
kursai pilnai patenkina au- 
gurią apšririimą* Bvcįim- 
taučią 'draugystes ragintos 
siūlyti utipendUas savo tau* 
tieČiams, kurie ketina sekti 
tą užaičinimą.

Paprastai vasarines mo
kyklos nereikalauja jokių 
egzaminų*

Kai dvi mokesčio reikala
vimų, ir kitų dalykų, teikia 
kreiptis į mokyklas, prn* 
šant katalogo .ariju inforiim* ’ 
eijinė« knygutės, Columbia 
Ūniversity turi knygutę iš 
244 ytmslapių, kur išdėsto^ 
šimtus kursą mokytojams, 
riiidriltąm^ bhnk»riama> >r 
kitiems* Knygutės kinnčia- 
nw»imreika1ftvns*

* z» r . r »

*
*

*
A %
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d Pato Vil^uvi'kl'i kirstos hitą

«lfFiWklr ktisivmYMa cbbtbo 
VALDYBA

į TAUTOS PIEŠAS"
žiurtiB yru girtybe. * ‘

Taip pat gįrtaflJuB&j 
tautoj nėr vietos dorai, be 
kitrios neįmanoma Jokia

’ Bevalydami intonjog la* 
užtinkame faktiK kurie 

rodyte jodu, kad girtybe jau 
gertoveje būva didžiausias 
tautu priešas* Ir iš tikrtjjy, 
jei pažvelgsimo į senovės 
graiku bei romėnų tautas, 
jei busime nagrinėti tij dvie
jų tautų žuvimo priežastis, 

aiškint pamėtysime, jog 
jos, tos dvi tautos, tiuejo žu- 
ii art* girtybes*

Graikai buvo tol galingi ir 
£ol jie viešpatavo kitoms 
tautom^ kol nebuvo pasida- 
yę girtybei. Kai tik jai pa
eidavę, tuoj viduj eme nykti 
Ivarkti ir tauta greitai atsi
stojo ant bedugnes krašto. 
Po kiek laiko ta-tauta visiš
kai išnyko, palikdama tik 
paminklus, rodančius jos 
pirmykšte galybę* Šiandien 
mums nuostabu, kaip galėjo 
ŽtĮti ta galinga tauta, iš ku
rios dar šių dienų kultūrin- 
gasai pasaulis semiasi moks
lo ir ineno.

Panašiai atsitiko ir su ry- 
menais. ISekvienam aišku, 
jog laukiniai germanai nie^ 
ku bildu nenukariautų romė
nų, jei pastarieji nebūtų pa
rdavę girtybei.

Ir šių dienų kultūringame 
pasaulyje galime sutikti 
daug tautų, kurių skurdo 
priežastis yra girtybe. Paim
kime pavyzdžiu Rusi jų. Jei 
ten šiandien Viešpatauja di
džiausias skurdas, jei nėra 
jokios tvarkos ir ramybes,— 
tai tenka kaltinti girtybę, 
kuri Rusijoje seniau buvo ir 
'dabar yra. Apskritai sakant, 
jei tik tauta pasiduoda gir
tybei, tuoj atsiduria didžiau
siame vaige ir neturte. Mat, 
girtaujanti tauta sunaikina 
jau įsigytuosius turtus, o 
naujų nieku būdu negali įsi
gyti, nes visi pinigai prage
riami.

Pagaliau girtybe ne tik 
silpnina j krašto ekonominę 
būklę, bet taip pat naikina 
tautos sveikatą. Jei tik ima
ma kurioj nors tautoj gir
tauti, tuojau ten paplinta į- 
vairios ligos. Ypač girtau
janti tauta yra neatspari 
toms baisioms lyties ligoms, 
kurios per trumpų laiką gali 
tautą visiškai pražudyti.

Be to, girtybe sunaikina 
• tautos dvasinius gabumus, ji 
yra slidžiausias * švietimo 
priešas. Kad tautu būtų tvir
ta ir kad galėtų iškilti, jai 
reikia galingos dvasus. Juk 
tautos dvasią gali padaryti 
galingą tik mokslas u* dora. 
Norint įsigyti mokslo, reikia 
lesų. O iŠ kur jų ims girtau
janti tauta, jei ji viską pra
geria? Jei šiandien Lietuva 
aiisišvietimo atžvilgiu yra

PRANEŠIĮIAS

.> L'

nėję,Camlnidge, Mum, ;
Gerbiami Eederacijoė skyriai

DAYTOM, OmO
Ll)8. 69 kp, auririnkimaa 

sekmadienį, birželio* 28 I

- Iškilmingu* iv* JlįSIaK laiko J. 
E.? Telšių Vyrimpim Staugaitis, 

.Pamaldos atlaikomos šventoriuje

niekada nebuvo »

Biritallo 28 A, 1 vatpo plefą į- 
'ykn LD8. |j kuopoa RtMirinkimas 
Mmo£ mokyklo* kambary, Con* 
gm* Ava AtaiHte tiri* Valdyba

' ,■ 7;.. ~ į.„,įĮ.„ . ... .

A. L B, K. Kederacijoa Naujo* 
Anglijo* apakritfc* suvažiavimas 
įvyks Įtapai 19 #4i) fnn l-mą vai.

M
Earhartatija feė vtauomrtdnta dar-

PAIEŠKOMA

. Vidury MM te* p«ra-

ky birželiai#6Ir T< C |r giedodamiaV-emaa gMumv*.
Katalikų akrijM^rryvenM,' į__. ‘ ‘ _

k* Abejo, jautrt******** *dimį pamatė tai/ko dar, tįtr hnn 
Širdyse nepalieka be tom tikro at-1, 
balido. Dėl (o ir nenuoafalHi, to* 1 
mfa dknomia j VOkavUki lupiai j 
k€ tūkstantinės ntlniou knialikii

Girtybes kenksmingumų la
bai gerai numėtė didis mū
sų vyskiųms Valančius, kurs 
visą savo gyveninių, kovojo 
SU ja. Jei mūsų tauta įiebū- 
jų turėjusi tokio uolinis ko
votojo, tai drąsiai galima 
sakytį, kad ji būt žuvusi* 
Šiandien tik tos tautos var
das būtų žinomas.

Tautos, supinsdamos Inu- 
sius girtybes padarinius, 
stengiasi su ja kovoti. Ta
čiau kova yru be galo sun
ki, nes kovojama su didžiau
siu priešu* Joki karai, joki 
žemes dreliejimai bei kita 
panašios .nelaimes neatiieša 
tokios‘skriaudos, kaip girty
be. Po karų bei žemes dre
bėjimų tautos palengva tai
sosi ir po kelerių ar kelioli
kos metų jos vėl grįžta į 
pirmykštį padėjimą. Tačiau 
tautos, kuriose viešpatauja 
girtybe, visai negali page
rinti ekonomines savo būk
les.
* Kovojant prieš girtybę 
daugiausia gali veikti spau
da. Juk ir minėtas didysis 
mūsų tautos vyskupas išgel
bėjo Lietuvą nuo pražūties 
daugiausia platindamas raš
tus, nukreiptus prieš girty-

SM. Ulvydu

JAUNIMO BLAIVINIMAS
UŽSIENY

Vckietųa. Nauji 1930 metais iš
leisti įstatymai yra palankūs jau
nimo blaivinimui. Svarbesni Šio 
įstatymo punktai yra šie: 1) At
imamas leidimas is ^avininko lai
kyti restoranas, jei yra įrodyta, 
kad jis naikina jaunuolių sveika
tų ir prisideda prie doros puolimo. 
2)'Draudžiama laikyti bufetai su 
nikeliniais gėrimais mokyklose ir 
jaunimo šventėse, o taip pat ir 
sportu šventėse, kuriose daugiau
sia dalyvauja jaunimas. Ne
leidžiama iiardavincti jaunimui 
iki 18 metą degtine ir kiti stip
rūs svaigalai kaip restoranuose 
taip ir parduotuvėse., 4) Drau
džiama pardavinėti jaunimui iki 
16 metų alkoliniai gėrimai ir ta
bakas restoranuose, jei jie yra at
ėję be savo gldbėjy. S) Draudžia- 
4pa pnldaviuėti degtinį ir kiti 
stiprūs gėrinui sporto, mankštos 
ir žaidimų aikštėse Ir salėse.

į Vokietijoj jau nuo 1898 motų 
peikė* Blaivininką Mokytojų. Są
junga, Taip pat laimi sena yra 
‘‘Jaunimo Kryžiaus” Sąjunga. 
Abi sąjungas galima pavadinti 
blaivybes lopšiu, iš kurio išaugo 
aljsitinenrtjos judėjimas. Dalmr B 
viso Vokietijoj veikia 19 priešai- 
kolinių centralinių organificijų 
bti biurą. Draugijų iš viso pr£ 
skaitoma iki 65, kurių tarpę 38 
katalikų. Ivatalikų draugijas jun- 
glrVokietijos Katalikų Pric-šalko- 
Hnė Gęiitralinė; Taryba. Centrą* 
linią kataliką orgauirncijų yra 4: 
Valkų Angelo* Sargo Sųjungtu tu* 
Fintą 45,(MM) narių, “Jaunimo 

atsilikusi nuo kitų tautų,
lK*ninžn to utMiiikiiuo prię*lkuricma prikliuau daug jaunuolių

huvu perdlbdanuM gatniaki Ibiais 
Ir ilM tortmir girdėti buvo iu*un> 
ku. .

Po to ftaua orgMiiizacijoh ifcriri- 
khvo su sava vėliavomk rinkos 
rikštėje ir prisidėjo didžiulė pro
fesija su šv. Hakramvntu gatrtk 
mk Rjo po A Birikmvfr bet peo* 
e<*Ua buvo apie JI fcūomefrus, ta? 
kis ilga, kad VjIksvBkio miestas 
jei Psitiesti buvo per mažas ir josd 
galo wintatX fvarką patalkė 

, rtielvntai atrttintakak kurių 1 
kongreit kuru atvykę apie M 
ProMjoj dalyvavo Ab* organixa- 
rijw Anrdu dargu vaikų Hgjun* 
tn (ypatingai <tahg vaikučių buvo 
U ktarijampulėsh pavasarininkai, 
K. V. <’. skyriai, Trrt intakai, (ly»
* tau Bažiųiėtaus brolija, darbo4 fr*

skyriai ir kitoa katalikų 
’knmnta’ijoii,
* l>r vUsm to* dianss išdalinta 
IK r 1A.OOO komunikstų.

KoųąreMą baigtas J K Vysku
po- lletaio kallMi.' i ' ■

1 norintieji ait ja kovoti galėjo aiš-

vtauomanta au savu įvairiomis 
ganixaex>mis ir btangtataiata G<’ Teisintai įriti uumaijų>| 
nytojata priešaky.. Ypaš pukufinę t religijos .pw*ų 
k^ngrtMir dieną—MtkaM(dH*«i Vil*.Vm^ J101*1® u,°’ 1imW* I*’
kavtakta tiesiog buvo nŽtrittęif>st6iigiH 
žmonių jūra, į Pato VilkatfŽkln mirtita* gražiai

į kongreaą buvo atvykę ir kiti ilpimštas/ Katalikų gyvetmmfcji
Lietuvos vyskupai* būk-iit: E, | namai išdabinti Avcntųįų paveik** 
Arkivyskupas KarcvičipsJML i. 4'„huto. ir aaiiidkato Ant vL
J. E* Telšių Vyskupas HtaugadtH 
J. E, Itanevežio Vyskupus Palta
rokas ir J, E* KntaiadoriųtVyaku* 
pas Kukta. Negalėjo į šį kongn- 

atvykti dėl Metropolipm vfzi-
tarijoJj, E. Kauno Arkivyskupas
Metropolitas .Sh’ircckns, *

Vyskuiuj atvykimas' ta* štame 
kongreso jų daJyvayimaa*kongre- 
W pridavė dgr didentiča reikšmės, 
; Kongreai atidarė J. hį Vilkavę 
kiu Vyskupas Antanas Karosas. 
Kongrcbus užtrukę* tria dienas 
tikrai išsėmė laimi plačiu irt turi- prie speefeltal partiošto altoriau*/ 
ningą programą- \ ’ • kurta buvo apsuptas tėliavų miš-lpo^ pictųr lietuvių parapija* avrtai* 
; Pirmąją dieną (birželio 5 Pamokriąapta MBą auką "

suko kum Bružrgis & J. Tuoj po __ _
pamaldų J.,E. Panevėžio Vyakn* nsafonėkite išrinkti kum daugiau*

: tuojau PO atidarymo išklausyta 
pto€ kam B. Česnio paskaita 4iįu- 
ediaristija ir paslaptis/ *

§v, Kryžinu&Tiažnyčioj yaikams 
pamaldas atlaike ir pamokslą pa
lakė ptaf. knn. Dambrausku

U vai. atlaikyta poptiūkalįliik 
■5v. Mišios šventoriuje. Piimokalą 
Apie Eucharistiją kaip .sielos gy
vybę silkė kun. p rot. Ig. Cęsaitis.

l*o pietų dšklnu$yta šventoriuje 
labai turiningo# ir įdomios prof. 
Pr. Dovydaičio paskaitos: “Eu
charistija Mlifijų ir istorijos švie
soje?* ‘ 1 , #
* Kongreso antrąją dienų (birže
lio 6 d.) iš ryto Katedroje buvo 
pamaldos jaunimui, kurias atlai
kė ir pritaikintą pamokslą pasa
kė kum M. Krupavičius. Po to 
tuoj Šventoriuje sekė prof. Ereto 
piakaita: “Eucharistija ir mokslo 
vyrai”

lt vai. vėl buvo atlaikyto* P*m- 
tifįkalinės mišios. Pa jų pamokslą, 
pasakė apie Eucharistiją kaip gy 
venimo Atįprybę ir paguodą ’gar- 
sus pamokslininkas kuru P. An- 
Šmulis M. L d -
i Po pietų Šventoriuje* J. E. Tel
šių Vyskupas Staugaitis skaitė 
paskaitą; u|Įncharištija ir šei
ma.*** Vakare buvo Sy, f?akramen 
to adoracija inteligentams ir pa
mokslą pasakė kuiR Bružikas, K. 
X_ • ' ; .

Birželio <L bnv</ puskutirie 
kongreso diena, bet už tad -visų 
gražiAusia įspūdingiausia. Vi< 
sos Suvalkijos keliais į Vilkaviškį 
Žmonės važiavo automobusais, ar
kliais ir traukė pėsti. Visi keliai 
buvo užtvenkti didžiausiomis vir-

amatininką* PasfaroBio^jungos 
turi po 3,000 narių. Tojiau vadi
namasis “ųuiekkorn” — aukštus- 
niųjų mokyklą šaTtkiiėeiai ir jau
nosios kartos vymniiaų sujunk* 
turi apie 60,000 narių. .
-s Ilochland (kalniečiai) yra tai 
studentų abstinentą s-ga. Ji lei
džia Žinomą laikraštį “Naujoji 
Studentįja.” Studentai abstiųen- 
tarpastaruoju laiku padare didelę 
pažangų. 6 ‘

Jaunimo blaivinimas pastaruo
ju metu žymiai stiprėja ir1 augu, 
šis darbas daugiausia yra aemia* 
mas mokytoją ir dvasiniųkij. Mo
kytojai turi savo gerai organizuo
tas wj jungas. Taip pat pavyzdln- 
ga yri kunigų nbstinėntų draugi^ 
ja “Sobrietas.” . \ -

Iž viso Vokietijoj buvo suruoš 
ta 4 nacionaliniai blaivutis jauni
mo ugdymo kongresai. Pirmutinį 
{vyko prieš pat karg Berlyne, Ant
ras 1017 < Ešsene, trecias 1022 
m, Berlyne, ketvirtai 1027 m. tuip 
pat Berlyno ir penktas 1020 luo
tais Munsteryj. Iš įą du huvaruo- 
Htmi katalikų, ūio kongresai tu* 
rėja Ubai daug roikšmėilVokieti- 

’jos jaunimo blaivinimui.

urna įvyks birželio 2$ d., 6:00 va* 
kart, Karaltanta Angrlg parark* 
svetainėj, kampai Rcbling ir So 
Alk gatvių.

Tgigi majaulkite vW rtmirinkti 
ir ufetac$lti duoktaa kurta imta 
nkollngt NrtMAAHkKt ir aguju 
narių ataireati P^ta mitaų 
brangio* orgagtaiaij*^. .

Kvtaėta Valty*

Gegužė* 24 J., tuoj pu mimo* į 
BirJtali<>'28 d/ tuoj po mimai p *

Kviečiam* gaudai sueiti, Ms tuil 
mo koletų svarbių sumanymų. 
siveskite ir sava drapgus(«s) 
htyi.

Iria, gėlčtw ir'Miitak Ant vi- 
mi kelių. vedančią į Vilkaviški, pa- 
rtntytl gražūs vartai iii užrašais 
**Sveikif atvykę j kmtgre^ąP4

Iš pačio, rytoKa ūdroje* aita iko- 
m pamaldos Sakramento Bro
lijoj* mirtoms. PamuMm* atlaiko ir 
jpnmokrikl išsako kuu, prof* Bart
kus. K vai. Švinterittjė IM Kt Ėtf« 
ginis skaito paskaitą ”EueharK

si* atstovų f žj auvažtavimą, nes 
yra daug avarbių rritalft aptarti 
organizacijos gerovei, lis invažia* 
vimng yra metinis ir paskutinis 
prieš, Fedmdjo* kongmi* Taip* 
gi prašome gerbta mif dvasiškių ir 
Kvietišklų parašyti referatų tava- 
Inivirhui. Federaeijo* skyriai ra
ginami’užsimokėti savo duoklę* į

tirą iždininkui t J. Versiarkas 564 
TTonsant Sf,, Nonvood, Ifnss.

- Apskrities valdyba t /

Pirm. V. & Kudirka

* Kalt S. OdkamkM

Ižd. J, Vtrritckaa

!

ProMIoimlHt* Mznit'fJal, urMtmUai 
k«l, kurie skrtb|a«1 “Daduninta*,* »<► 
rnl verti skaitytojo jmnilhoi, 

visi gaminkite* “IkirtUnlrtke?*

PAIEAKO Stepono Apždelo. Jta 
Fvyko | Amerika keturi metri 
prieš didįjį karą, Imt jo gyventam 
virtu nėra žinoma. •* Jta paeina 
Darbėnij valsčiaus, Sttdienų

arba kas apie jį Žino praneši 
^Darbininko” adminirtraeijil 
W. rirpadtvay, So. Boston, Mata J

Pnifeilonatol, bltnkitel, ^„.,,^,w 
kai, kurie* skelbiasi “Darbliilnkf,” tS 
nil verti skilty t olu panomoe, 

visi garsinkite* “Darbininke.*,

KONCERTAS . M w I w If lb Ii' I Ii. U'
Uftnvia Darb. Sąjungos XVI Seimą Paminėti

, ■ M-' .. ./ - ■ • ' .. i

pijo« B*O»« ktm. M-it *W J. ■«**»»• • *

Kaip jA« virimą* gtmf itaatA^ kad bkrMto miu.' 29 ir» ± įvykite 0. taaklyu**, Ar. Jurgi* parap mtetalj*,' M I 
totttfi* Ita-t. D«rb. Hąjdngo* XVI Mm*. JtpamtaHl ir jo atatovu* pagerbti mtaM parapijai jamteobų ir did. atara* r*»> 
git puficą froaotrt  ̂kuria įvyta J** biriMfo », lygtai A vai. vak. ptrapUte mteitaje. Įktega tik M
maguitate ta tite vaikam*. Gtarli pfdainm rtri 40 dalių, ko lig M dut Čia paritam n*buvo. Ctarm* vtatov*m> vtate* j 
vtag.j.InradM. MMijųteMb sf : • ‘ .'-„'J

Astrą poririMų vakar*, bm Mm atatevm pagerbti vttartanl Moj* pat vtateji. Vakarini* tiktatei tik po VMM j 
Moterą M* pagiMti pMlkią nhttaf. VitariMt
d., ktebtatyftj, arta ptartwW/.Įrita,

Kvtadium i Žino* marMtrtata vintą AtiriMtiCYtiL

■ ■

-
r
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Pereitų savųjtę vietinėje koloni
joje įvyko dvejos laidotuvės, Ele
na Zinkevičienė, senai jau sirgusi 
džiova, pasimirė ketvirtadienį,

Įhn? JUMJEJm 
r IŠKILMES

[ aįUDGBPORT, Conn.^mų me-f 
folio 28 d, žr. Jurgio para- 

Jgkilminųal mini savo klebu- 
Mato A,Pankaus kunigą- 

25 metų jubiliejų. Bridge- 
fe Krtuviai gyvai rengiasi tomo 

s. Yra pasižadėję i* ki- 
^micų atvykti Vakare para* 

stotajnčje įvyk# iškilminga 
<1, į kurių atsilankys ir 

daug aukštų valdininkų. 
«rt’o lietuviai, mylėdami 

r* klebonų dėl jo nenuilstamo 
Imgo, gaus progos suteikti 

ggf savo mylimam klebonui.
•: Km. X A. Pankus šioje para* 

fe klebonu yra jau nuo IMI 
. Kai šito pareiga# jis pradč- 

riti, tai ir pat# nemanė ilgai bft- 
Parapija buvo he tvarkos, o 
I Jhtv# labai daug. Bet kun. 

■s apdėtojo ir pradėjo tvar- 
s ir darbuotis, Ir Štai, po vie- 
mrių,1912 m. ilmūrino skiepų, 

Imto šv. Jurgio par. bažny- 
fe. "Lietuviai džiaugėsi ir dėkojo 

klebonui. Bet mūsų. klebonas 
rido rankų, darbuodamasis

ir ateity, kad nemfotari*' riti pfr- s 
myn, nes tarka my# saMuabufe 
kapitonų toV* klebonų kun. r, 
Htrakauik^ kurk LovriUy netik 
LDB. kuopom vairų »«*♦, bet, kąL 
t» admirolo* vkų laivų, laivelių, 
draugijų ir kuopų, vairu* vridf- 
dama# plaukia j u<xųų, kun tiki* 
mė, jam bus gaisria gas užmokes
ti# už jo pasiaukojimų,

Matrtaaa

pofto lietuviai susilaukė naujos 
bažnyčios.

f M. A, Pankus gimė 1883 
M*,to 26 d. Kuršėnų parapi-j 

Mokslui pradėjo rengti# nuo 
metų; iš pradžių privačiai, 
t irtojo į Šiaulių gimnazijų, iŠ 
1898 m. įstojo į Kauno Dv,

I. Badams# dar jaunas 
didžiuosius Šventimus ir 

«tes inspektoriaus Kriškijono 
lio# akie#, 1905 m. pradžio- 
ksta Amerikon, baigia Ii- 

pusmetį lenkų seminarijoje 
iK Mieh. ir Vysfaspo M.- J.

toto metam* dar shHi- 
| iv. Bonaventžro# įstaigų 
F, K Y. Didžiuomus Šven- 

priima Bnffalo, N. Y. J 
(Šventino minėtas vysku- 

JMfoio 80 <1, IMK, m., Seran- 
< Pa, Primicijas turėjo liepos 4 
♦r. Juozapo liet, bažnyčioje, 

bton, Pa. Nors dar jaunas 
bet tuoj paskirtas klebonu

Elzbieta Anulienė, gyvenusi 730 
W. Fayette 8t., mirė sekmadienio 
rytų, birželio 20 d. Velionė per iš
tisu# metus sirguliavo inkstų liga, 
iš lovos negalėjo atsikelti, Pri- 
klausė prie Altoriaus ir įRaŽan- 
Čiaus Draugijos, ir viso# narės bu
vo pakviestos atsilankyti pirma
dienio vakarų būryje, Maldas už 
mirusius atkalbėjo kun. Menddis. 
bendrai su visomis narėmis. Lai
dotuvės įvyko birželio 23 d. rytų.

Jungtuvių ir nemažai būta. Šeš
tadienį įvyk# dvilypio# brolio ir 
sesers Astramskių jungtuvės. Pa
nelė Lelija Astramskifttė susi
tuoks su p. llarry Mikelesie, gi jos 
brolis Bernardų* veda našlę Leli
jų Juikelifitę-Evaltienę. Viena 
pora antrajai patarnaus kaipo liu
dininkai. Šios jungtuvės sukėlė 
daug susidomėjimo, neš dvilypes 
labai retai tenka matyti.

Trečio# jungtuvės įvyks sekma
dienį, birželio 28 d. Panelė Mar- 
gareta MaženčiŪtė susituoks su 
Vincu Vaitkum. P. Vaitkus kadai
se dalyvaudavo koncertuose ir ki-

KUM. M, A. filtltU* Kridgsport*©, Ooan. Mrrig l*1*!^0* 

kfobonaa, Amerikos lietuvių Kunigų Vienybša Centro Sekretoriui, 
tainįs kunigystė! 25 metų jgbCbj ų. < ' 7

bu# pianistą*- Jo brolia smuiką 
taipgi pagrieŠia gerai.

Ketvirto# Jungtuvės, kuriomis 
vietos Žmonės susirūpinę, įvyks 
jau nebe Baltimorčs lietuvių para
pijoje, bet Hartford ’eį Ct Varg. 
Rapolas Juška susituoks su pane
le Marija Lebeckiftte pirmadienį, 
birželio 29 d~ Jaunavedžiai Juš- 

., . kaf ketina važiuoti laivu iš Bos-
tame, Velious Mayfield n*Įfon>o jjęj Virginijos, fe tuojau# 

grįžti į Baltimorę, kur ir apsigy
vens ilgesniam laikui Panelė La-

t City, 1911 m. palieka šito 
t fe persikdio į Hartford’o

M. w a , «1IB iipMIMBH 1B1KUI. laUCIC U#-

lw*«W «vo kolonijoj plaiši ii.
fcĮfe p*r.pUM kleboną 1911 m, ir
tn aebęr tebeeiu tu p««.U’ ninkėj nemiiw»m veikij. viriio-

i, sėkmingai.
Bijuai#

LOVELI, MIGS.
.Sfcfelio 18 d, LDS. 97 kuopa' 

savo mėnesinį susirinkimų, 
te LDS. N. A. apakr. šuva- 

iBįne gegužy 24 d. buvę atsto- 
iJdavę savo raportus, kurie 

Mti ir nutarta siųst delegatą į 
| Brooklyn, N. Y. Delegatu 

lai išrinktas kun. F. W.
Reikia pažymėti, 

ii kuopa šiais metais, kaipo 
mo jubiliejų, mini 9 metų 
turės,

a dirba u rengia pramogas, 
i metu surengė du veikalu, 

matu neatsilieka nuo iĮva* 
Štai ir gegužės 30 d. bu- 

ir automobiliais vykdami* 
. dalyvavo Montello’je ge-

* Dalyvavo per 100 žmo- 
‘‘Darbininko0 paramai au- 

1$ doladHaU metais. Tikimės

r. NKITENMIį
FAumuihs

Ir laito, GrMta atnanjt- 

m ašarinu ' 
rf Mto»

Dtal 4-72 U

Iš HABTFORO’O 
' : PADANGES

AKOS “Mum
fiHFlK cmnit- tnaLCUtv iUNIRiIį

tv. Kryžiam parapijoj, 
Mt (fermai, Pa,

♦50.00 Khn. Koncevičius.
♦10.00 E, Kelminzkaitč,
♦6.00 J. Lanaunkto, O. Šiupilnz- 

fcienr*
♦3.00 V Stsveckk
♦2.00 J, Radzevičius, V. Šcran- 

liciič, J. Gfodraiifo, k. Lakto.
♦1.00 J. Ercmičiftte, Budime#- 

kl, Gėklauskieriė, R. Rysn, j. Mi- 
liauKkHM, Matulevičienė, Ajaiiakie- 
jič, Burbienė,* K Makaekto, M. . 
Markevičienė, Joną# Miliauakto, 
V. Urban avi čius,* Balėnienė, D. 
Kenlokiutč, L. ŠvabauakaH, V. 
PendoriUH, A. Laužto, G. Slaekia,
O. Guzevlcienė, M. Moekaotrienč, 
M. Bųčinskaifč, O. Viliušienė, A. 
SvnbauHkienč, V. Kaminskienė, D. 
Baufmąičhlfč, N. Klemintč, M. 
Rnulinaitis, O. Duginienė, J. Pu- 
dmhki, J. Vaivada, A, Peleni, G, 
Pranskaitė, M. KerdokienP, O. 
Milkiniutė, A. Prariskaltfe, A. Mi
leris, M. Mačkmienė, P. Vaškys, 
S, Milerienė, K. Bilinakas, A. Bn- 
činakšs, M. Staveelęhifč, J/Barta- 
šiu«, J. Krauziia, J. Suginta#, L. 
Laurinavičiutė, J. Deimantavičius,
P. Gudeliausktenė, A. Šklerienė, 
K. Vasiliauųka^ O. Saveikoniene, 
M. Simni#kienC% A. Medelis, J, 
Laukaitis, M. Cikanavičienė, O. 
Laukaitienė, O. Kaminskienė, M. 
Piliakas.

Surinkta smulkiais 15.50.
Kietumui knn. J. Koncevičiui ir 

visiems aukotojams nuoširdižai 
dėkojame už aukas^Neumiršimfi 
tamstų mūsų maldose.

šv. Baltramiejam parapijoj, 
Waukcgan,IU.

♦5.00 J. Jankalskas, J. ir M. 
Genevičiai, J. VahenČ.

$2.00 E. Švambarienė.
♦1.00 A. Grigutis, W. Sriiith, E. 

Pipciene, E. Garolis, D. Rajftni^ 
nė, O. Galinaitė, L. Jankauskas, 
A. Kuzinalds, Z. Bakšienė, R. Ra- 
jtlnaa, G^Leunaitienė, S. Urlionas, 
J, Kantautas, fr Burbienė, P. Au- i 
gustavičfonė, A. Vardamikiritė. J. 
Bakšy#, M. Navickienė, K. Čepai
tis, A. Petrauskienė, M. Kuzmic- 
kjėnč, Q, Gelbudienč, N. N.

Surinkta smulkiais $5.20.
Visiem# gerb. aukotojams nuo

širdžiai dėkojame u aukas. Ne- 
r užmiršime tamstų mūsų maldose.

Iv, Kazimiero Setery*

Antanina Maleckaitė, 6 metų 
Amžiaus, bežaisdama degtukais, 
užsidegė drabužiu# ir apdegė mir
tinai.

« MMhfŽVMrt*

i Šv.’ Kazimiero parapijos Pilu, 
BtaMnthkų draugija iškilmingai 
Upvaikšcios »*vo metinę Šventę.
Pagerbimui šv. Jono, birželio 28 
dienų trečiųjų mišių metu daly
vaus sų vėliava Ir priims šv. Ko- 
nnmljųį Todėl privalo visi bei vi* 
w dalyvauti, Tų pačių dienų bus 
tlldelis išvažiavimas “Maironio 
parke.” Kviečiami visi dalyvauti 
ir linksniai laikų praleisti tyrame 
ore, o prie fo^-«iltnmc vandenyje 
pislmnudytL

#
Išvažiavo i

ŠV. Kasimiem Seserys po ilgo, 
,»Sunkaus ir ištvermingo dariio bir

želio 25 d. išvažiavo atostogoms. 
Didelė žmonuj minia atėjo palydė
ti ir tarti širdingo atsisveikinimo 
žodį. Linkime Seselėms laimių- 
gos kelicfnės, laimingo sugrįžimo q

F. ir vėl darbuotis mūsų parapijoje. ;

IAB GI WMtESTERT? Į
« Mefcfetių

Birželio 15tifonų Žv. ĘjuMaę#
p«r. mokykla# mokiniai turėjo 
linksnių gt'gužinę <<LaketPaiįši*,” 
kur klebonas kun. A. Petraitis vi
sus pavaišino šaltakoše ir saldai-j 
tiiais. Vakare visi sveiki sugrįžo 
j savo namu#/

Mokalo ntrio užbaiga
Birželio 17 buvo iškilmingai nž- 

- baigta mokshiųnetai. Iš ryto buvo
■ Kkilmingos Šv, mišios, kurias ai- 
našavd pat# klebonus kun, A. PcL 
raiti#, . Laike šv. mišių pasakė jm- 
mękdčlj.

"' •. Gavo diplomu#
■ k ■ t •

8v\ Kažimiero par. mokyklų bai
gė ir gavo diplomus: Franto Am- 
Lrozevičius, 'Albertas Adomonis,’ 
Albertas Blizgys, Alfonsas Bite- 
ktinas, Einity# česumitė, Ona če- 
pulionytč,/ Vincentas Galevičius, 
Juozas Grabauskas, Marė Griga- 
lianaitė, Adelė (lūdeliauskaitč, 
Valerijų JovprauHknitč, Rozalija 
JeškeMičiukėr Ona Jurgelionyte, 
‘Elena JiiŠkaįtč> Ona Kancbotaitč, 
Antanas Kandrotas, Andriejus- 
Kašėta, Ona* Keriiutė, Adelė Kuz
mickaitė, Petrone Labanauskaitė, 
Oiia Lnkšaitytė, Ona Maleckaitė, 
Marcelė. Maleckaitė, Algirdas 
žiukna, Vinceas Milius, Pranas 
Nevulis, Aldona Navikaitė, Jonas 
Parulis, Petras Pint ūkis, Petras 
Mtepąnauskas, Bronius Šarkas, 
Vincentas Sknmarakas, Audė Sa
kavičiūtė, Vanda Stalilionytė, A- 
ddč Siniaukkaitė, Juozas Trum

paitis, Marė CŽdavinyte, Bolesla
vą JJŽdavinytč, Albina Valatkevi- 
vifltč, Albertas Varnagiri#.

Minėti mokiniai bei mokinės iš
auklėti katalikiškoje ir patrijoti- 
nėje dvasioje ir viri Vartoja gra
žių lietuvių kalbų, Tai ylų pasi
aukojimas šv. Kazimiero Seserų. 
Todėl visi parapijonys, kurių vai
kučiai lankė mūsų mokyklų, ta-

Šmulkščio tai progai pritaikinta 
prakalbčlė padarė* malonaus įšpfi- 
džio. PnsižymėjtMifoms mokslu bei 

įklarbštumn buvo suteiktos doyanč- 
lėsr. Klebono pastabėlėms,Lietuvos 
fe Amerikos himnai# užsibaigė va
karas

Bgrapijbs mttiafo išvažiavimas

Birželio 28 M., šį sekmadienį, 
Charter Oak Taikė, We«t Hart-i 
ford, Čonh. įvyksta parapijos me
tini# iKvaŽiavimss feaiHausia pro
grama r— bu# dažį^afelų, muzi
ka šokiams, sportą# 'Viktoras 
Brynga risis su MTiŪiam Fishęr; 
o Al. Pinjkevičia, Henry Majaus
kas, Ch. Bhatasm vienas juoduką# 
kumščiuosi#.
*♦ Išva^avimto — piknikas prasi
dės 12 :30 vaL po pirtie Lietuvius 

viuti linksmino savo tėvučiu# jr gauringai atrilanįrti kviečia Kle- rfe 'nuoširdžiausi ačiū ir prašo 
bendrai vmų publikų, kurie# buvoĮbonaa fe Kmafert*#. - ,|l$evo sutrikti Seselėm# sveikatos
gan grąžą# būrelis. Kun. A.’ “ fe MtvermMoKĮm4ai£Mlį£

HARTFORD, Conn. — Birželio 
15 ir 20 įvyko parapijos mokyk
los mokslo metų,užbaigimas.

Pirmadienių vakarų, birželio 15. 
bažnyčioj su tam tikromis ceremo 
nijomfe — pamaldomis 35 moki
niai, ~haigusieji mokyklos 8-tųjį 
skyrių, gavo diplomus. Gi šešta
dienio vakarų t; y. birželio 20 mo
kyklos salėje įyyko įvairių mo
kyklos skyrių mokinių programy- 
lis. Čia gerb. Seserų Pranciškic- 
čių sunkaus ir Švento darbo vai
siai gražiausiai pasireiškė.

Vaikučiai gražiai ir gabiai išla
vinti linksmino savo tėvučius ir

LIETUS NEATBAIDO
W0R( ’KSTER, Mato. — Nors ir 

labai lietus lijo, bet draugijos 
rengia piknikus, kuriems tvietų 
užtektinai. Mat, čia yra trys lie
tuvių parkai. Gerai sekasi “Mai
ronio Parkui,“ kurį šiemet pradė
jo išhiiomuoti ir pašalpinės drau
gi jos.2- Liepos 4-5 d. d, jame pik
nikų r«ngia šv. Jurgio draugija. 
Piknikas bus įdomus.

šv. Jurgio dr-ja yra didelė rė
mėja savo parapijų, todėl ji tikisi 
kad visuomenė at jaus jos darbus.

Rengėjai užkviečia ne tik vieti
nius, bet ir aplinkinių miestų lie
tuvius į būsimų piknikų-geguŽinę. 
deign lietus lytų, tai gegužinė į- 
vyks liepos 12 d. »

' Komisijos narys

UETUVOS BONAI
/

-r

se katalikybės ir tautybė reika
luose. Galima tat tikėti#, jog ir ap
sigyvenus Baltimorėjeprisidės prie 
to paties darbo vietoje. Ii Balti- 
morės su p. Juška važiuoja Leo
poldas YTefosengof, ir tenka gir
dėti, jog jisai pakviestas brolaičiu 
būti.

METINISFEDEBAGUOS 
NIMBAS

Bnti* A. X. >. K. htaatilM 
KmJ. Aifiljo. Afdoitit

UEPOS-JULT12 D, 1931
MJOOU11T omtATIOM 

MDF01D, MAS*.

Arti Lusfaųtou Juoduko 
FariMt

Parkas bus atdaras 9 valandų 
rytų *

Kviečiame dalyvauti visus iš vi
sur. Vieta gera, galėsite poillnks- 
minti ir gražiai laikų praleisti. 
Bu# skanių valgių ir gardžių gė
rimų.

Kvinta RENGRJAI
KELRODIS: Važiuokite per 

Leulngton į Bcdford $o- 4 keliu. 
Privažiavę kapų# pasisukite po 
kairei Ir tuo keliu į vietų nuva- 
žiuosits.

m ir M i if a > PIKNIKAS
( . - ■ a®“?1* . ' \

Uetuvos Vyčių K Anglijos Apskritis
ŠEŠTADIENY

LIEPOS JULY 4 D„ 1931
Gražiausiame H. A. Lietuvių Parke '

“PALANGOJE”
, Lawrencę, (Hfethuen) Mass.

Pradžia lO val. ryto ir tęsia Iki vėlam vakarui.

Šis išvažiavimas bus vienas iš geriausią ir linksmiausių gegužiniu nes yra pa
kviesti visi apylinkės kolonijų parapijų chorai, kiltie lįe abejo dalyvaus ir išpildys 
įspūdingą programą. Taipgi specialiai išrinkta sporto komisiją rengia sporto pro
gramą, susidedančią iš įvairiatisuy- lenktynių, virvės traukimo* bės Į>ataikynm 
ir dau^ kitokią pamarginimų.

BasebgH rungtynės įvyks tarp South Boston’o ir Iwiwrcncc Vyčių baseball kor 
mandų< w ( • , ; / - ", * ■

Taipgi yra paimtas vienas iš gotiauaiu orkestni, kuris grieš lietuviškus ir an
gliškus šokius. O be to ^ geriausios maudynės. ; ‘.

Visi iinote Palangos gražumą, jos plačia# piovaa, ošiantį pušyną ir sidabrinį e- 
žerų. Todėl nė vienas netikite namie, bet vwi, kas kaip galite? valiuokite į Palan
gą, nepaisant ar su orlaiviu, automobiliais, traukinmis, gatvėkarims, ar i>ėsli atvy
kite, bet vietos viaiemš l'H&

Ttw

o

BONŲ kuponus už pilnu* 
pinigus.

Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagal dienos 
kursą.

Mūsn krautuve atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriai* 
*~į Lietuvą Lenkiją ir Lat
viją/

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinhįir baltų 
skrybėlių numusam40%.

Baltij šiaudiniu skrybėlių 
turėsim iŠ Italijos vėliausios 
mados.

Malonėkit mus nepamirš
ti.

AMUtlCAM DRY GOOD8 
8T0RB

P. BARTKEVIČIUS, Sav., 
678 No. Mrin M, Montello, Msm

TURI GRAŽŲ ŪAį
Juozas Kažiuba U Torringtoh, 

Conn. praneša. kad jis turi gražų 
ūkį arti geležinkelio stotimi, tik 
20 minutų eiti pėsčiam , ir dabar 
rengiasi statyti 3 Šeimynų namų. 
P. Juozas Kažiuba ėųs įgaliota# 
L. šadlių rinkti aukas. Kviečia lia. 
tuviu# pas Jį atvažiuoti Ir paŽift- 
rėti jo Ūkio. Jo adresu:
r juokai kaaiuba

cmm's
iALDYTUVAI

■guji * * *** Tw»44Nw

mssMStiMt

*

UM ĖBHUNGA VIETA 
DEL OFISO

«vabiu

TRETININKAMS
KSBSMS55J

Maldos atidarant ir užda
rant mėnesinius tretininkų 
susirinkimus atspausdintos 
atskirai. Viena knygeli tik 
5c. Reikalaukite.

Greičiausi

BREMEN 
EUROPA

Maltu t Wato 4* 
■ v<wWe»w#er etoVtomf

mtimtfiMVė * 
ėfccfails trakia »

* .ArtM toUaukit etoemtaft Jalva 
COLŪMIUI 

tumi nmtatkital Ha M«l» H-

toMetoliūa Is»

*m BOTMtTON HT. I
m«w «

Htktl tttMAN

LLOTD
i



Macaitį Kietu Matini?, Mari- r _

JoHb*. Norkus, Juozas Ūko*.

<

flblfnhiiat

f

Vlmfe MteM* prikalėto krMpteNb

I IIHHI<<HMIHW<«HimHIMWH<H«H«IWI>Wm»HmHt»^»<nį l

r VU**"
*»h|*.*? .

.< MA RMt 44—-

thanUM *** mtanlitab totas lomi 
į W^MwWH^K4p 1

TALMU
PirtatoisH -MM&M IltoUSslImt 

<# a Str—t, ta, tašiau, Mana.

Snvwkx neul«*I^k tautoj 
’ Nch uuojėvello Ir mamute* 

Įgijai meile Uefuvoet

Vietai tiritata «Rr»lHja tųrra

Praėjusio

ft> A«AT BAIMPMpK
^re^tataitsdiq|*ta4eB- iii 

L A m., pgrapijn* mtaineje jvy- 
<0 vakariene kuo. Pr. Aukštikalnį
i liagerfiti, I|i»byavu daug are* 

)ių, tani kurių kunigai: K. Ur- 
bonnviviuH, , Fi VirmauskU, J. 
ftvagždyii.. F, J>»rakau*kaa, ,8. 
Knrižh, K. JenktM, klierikas Gą- 
dttaas, S. <t, klieriką* Petrauske* 
ir drakonas ^levukas, Pastarieji 
pateki gražink ir turiningas ,W* 
ba* apie priuiieijantų kuu; P. Auk- 
*tiknlni,8.d/ • ’

Kum K. tokus blivo toastmas- 
ieriu. «’ f ' .
t Nuo rengėjų ir draugijų primt- 
rijanlų pasveikino jauni berniu
kai broliui JanužouM IvaškevĮ- 
eius ir Zaikwt šiomis eileinb, pa
rašytomis mūsų Įžymaus poeto Jo
no Kmilo 1

IMI Apactalif ulvaila
Medyne linksiu*! nušvito, 

Kai kunigyste* riUmnee •
rMnuiičm Tvvsj J^uhij.

f Garbingus Tavo pašaukimu, 
l>ruu*IJoj bflti triit^oy

*T Tok* iMvydetina* likimą* 
į t Kirtis feft eiti juli viltoj’.

F Draugija .Tctettsf Keta tai vardas!
Koks Vadas Ir kokio dmntail 
Bet meiles jūslis lava tartfeta 

Jame tu i»nralg radai, 
Sun laime suradai.

Pavergti širdis—duot Jas Kristui — 
Darbuotes tavo olMilsy«r 
Ir k;i» Jam priešintis IŠdrjrių. ’ 
Kh» šauksmo to neiMiklsusys?

Tat skelbk mums melk' Ir vienybę, 
r Ttatrinaujina grali viltis! 
f Tad. į'lnimlngĮi amtinybę

Pakreipk visų tmoiilų mintis. *

w> RKKGtaV
Mri rvteta* tinta** vgkaritae 
šioje primk-ijų tlkMj 
Ir vadurieji ir pavieniai 
IMIsngtaluft'j mautatau mintoj-

Ir tas mta lp* taip jmtaK 
K*m spamMI* *tžI*u*i*BBw *t*mrtu* 
alat turim imnj* knaigKj.
Dėlto udm liatam>* vteanm!

štatais aliejai* jAjo «tanws ’ ■ 
ginmlleaų v>>Icm(*u imtepr, 
r talyi^* riti kal*«K

' Vardan Jam Kristus patirpę.

Jis ei n* aukštyn ir *ta< imw« 
Graži ketinai imra suski, 
lk«t Dievo ėriiteuma’ makrnfe 
Klipstutln mlMUau Jtekl >

K«a **•»* oh*m turėsim vadų, 
Hk> kmigMto asmeny;
Ir Kritus mums pmIM kata, 
J«| tekrim gerų Uierneu}. <

Tįiil venk mum Mveitav ir iintammi*, - - — -- - ■ «■

Mta eaam Kristau* OarMalntal, 
.Nužemintoji TretinlakHl, 
Mes gerbiau* kaėfgtm Ir mylim 
ir nlefaMkm ju neapvyMHu.

■f
Ir/«u, tnlĮą brangua kujilipHl, 
Kurj taip VieriMtliM ISkftlv, 
Mes trokStiitn Inhnč* ir ayeikątoa, 
Kriti dirbtumei ’i»UMi*nA ukvntoa.
t

Uolusis KristaiiH <Uri»inh)ke
Mut Dievo meilė* Išmokykle 
Ir aelbkie amžin* Jo He*% 
Ir ąklėiricfe dengite*j* ftvie»Mį.

Kad kapini Ivėiifoa m«1onr* 
Po 5itow JemUkoji kelMai*, 
Ji*v«W naodJm?* iaboriįjų, 
Vtei nueitume I dangų.

"6
IVLBdTBoaton 1020umiu-mm
v Balgęa du Unlvmtateta 
OORNKLL UNIVER81TI mt A. B. 
O. WA8HIWT0N UN1V. mrLLB.

“Darbininko” Name
(aatiMlatae)

994 BrotahtaJr So®^ Bortai
R e a Ida n c Ij a 

9» Harvard 8L. CambridiKMM*. 
Tai. Unlv*r»ltyl483—J.

Įh-nfo A ^Mama.viMftm*

Veda visokia* provte.pttO'vi- 
mia legaliu* dokumentu*.

1X718t .(kampa* BriM4way) 
South Boston, Mus.

Telefonai: Šou Boaton 3782
* Namų; Talbot 2474

MUZHtOS MOKYKLA
SMUIKA-JIAMA* \".

Lakdjoe duodamo* privačiai kaip

tadboK
7W OeismHs U, Dardi

Tel. Colmnbia 017S

NAMU SAVININKAMS!
Maliavoje- namus H lauk* ir vi
daus, popUruojti kambariu*, UbsU 
tina lubas Ir atnaujinu grindis, j 
Darbų atlieku gerai ir pigiau negu 
kiti. Pabandykite, ptaltlkriosltn. 
Rsikalt kreipkfcKpss: į

r. JABIUMAl

Tai. Unlverrity ITtp-B

r

MriMh* tų (Hlgh hai^ IM Betų, viy bažnyčiajt*. Hu, Hoatim, Ma*.
* ‘ ------- A Mkl

•beik
K CIaire

5 gjvenuriprw llnutdfo, m girt iųrarifitA Amitįjį Vtiki
Lakkrtųvža Įvyty btriglfe 23 d. » J Jtekirfiatė, Ona A^h„, ...—., 

lAamcnddūtf, Ona Navfltitt?, Jie- 
K* Macaiti, Elena Matini?, Mari- 
įjota »SrnMltįt Mikolai Rrmrik^, 

Velioni ' buvo “IKrbininko  ̂Jonta Zalkia, VĮnca* JiuuleVFiiib, 
prtnmntretort ir gere rrin^ja. 
Pernai * atarų ju vienijo fieluvo- 
jr. Ndalmi aenai 8ualrr> vHk> li
ga, Velioni yr* daug kentėjusi 
pelaidodama §*Vo iri* sdnila.

PAGINSIMO BttTŪS1
: Birželio 24 ti„, 12 va|.‘p*s jkleb, 
kurt. Virmautaį įvyk* kua. K Ur- 
bansvičkta ir kum K Jenkau* 
priimtuvių ir kum Fr, Ąukltikal- 
fiio pagčrbtuvių pietfts. Dalyvavo 
tKkiirtigiL
> Kunigai,, riė progos, ^atitarė > 
į>Įė LDS. ir FedcraelM seimu* ir 
J. E. vyskupo P. Būrio į Bostono 
i^yiinkę at»ilankyw|r .
r * Dalyvavę*

6001TV „
Kiti suavite Best fambridg** 

JeiHse bu* tnagrio#jama apie 500 
bylūf kurikme bu* kaltinami 
rial d?l automobiliaB važinėjimo 
tnisyktiii laužimo.

f

BAXG«M0KTKX4SU
BA^nmu

Boston Giri* High Šchool šie
met baigt *02 mergaite*, iš kurių 
kelios dešimtys gavo pagyrimus. 
Su pagyrimu baigė ir Žio« lietutai- 
tės: Elena F. Balutytf, Donorą 
H/BoriaiūtC ir Violct R. Mlehel- 
sonaitS. *

J
AMktKO ItOftANdAUS

.Hiokiomi dienoms ir tarpu gvenčbi 
lies kalbam AmŽin* Įtekančių, 
lt Dievo prašom nuolatos, 
Kad išklausytų mte uiHkto*

Kad kuiiigaias sveikato* duotų 
Ir nuo nelaimių ižvaduotih 
Ir tau, branfusls kuni®čll, ' 
JauHiHij mes teikiau* valuikel.

Ik mūs maldų graliai ritintų 
idrdžlų troškimais padabintų: 
tai Otevas tau staikatou įtaria 
ii- teikia dvasišku PteAriirt ’

Visiems apaaklnčkfe Kristų
Ir kad n« vienas nepgklyatų, 
Pamokslais tavo vedami 
Paritai gm sefalata, 
Matotam* dvaalMcoiM turtingi 
Per auifius būtume laiminsi.

- ' 1
UET. DUKTERŲ 

. Kurie dabar čia >urirodyB.
Terpu llnkfjimų JJkrų, 
Ir nuo Lietuvė* Dukierf 
Tok* yr pAsvetkmta* KriK

j. Tikybos drata taikyk.
Gaivink mito almi Kristaus motalu 
Ir nuolatos mums pasakyk 
Gražių lietuviškų pamokslų.

tai Dievas Hari užlaikys
Tave laimingų, llnksmų sveika 
Ir kati gyventunt te mumis 
Per visų kuSigyąt&j laikų.

Tautos vargus gyvai atjausk, 
Tamsiems į šviesų nalyk keli*. 
Ir su užuojauta priglausk 
Tėvočiu Įil*j* galvele. ,

i Vakarienes programų paįvairi
no Šv. Petro parapijos choro dai- 
Alininkai, p. M. Karbauskui vado
vaujant Svečių ūpą* Buvo laimi 
gera1*. Visi džiaugusi Sulaukę nau 
jt vadų. Mūsų šeimininkes gavo 
nemaža komplimentų už skaniai 
pagamintus valgiu* ir gražiai pa
puoštus stalus. Teko nugirsti, kad 
Makarienės rengėjų vada* buvo i>. 
Ona Sianrienė.

.

TA I. B. 0441 HubtardMM 
ADVOKATAI

P. IR L UHAUSUl
KAMPAS BROADWAT IR ■ *T. 

' lkX\»O«TOX, ĮKAS*, 
(AptkitoorhtM kMUmko boa*)'1

Uitame: tls ■ Stmet 
PlUMAlXKAXinUU«WI

per vtaan^ Iv. siMKk Ira* laiko, 
mo* ahtait* Yal*mlotiii*i S. 7:2(1, 
Hp»3;303L unovM Dvnnv dkjm wtatatatata*A»!igf

X. AM h iLifCa^Sa* 
pirnuj lirittetBii Mvariavhuų piję.llhta. MaK .** KMtaŪMI 
nik«~*t*iftriiųr*t Ki*rrvalM»ii,Bwi’| M, *5^52^

svitai nrijth ĮrK ltaK ~ M*^mk M 
Ikaniu imi* “

.1. gyBva******1**** ■ a” '%/nw **|
M*m»y r Miurtatta IK 

ra taipgi gttt tT*MMy».-x'flg. 
tikim ir vab

BOBTON’O BANKAI BKAtOMI 
SVABBU.BSH 

jAiikhlcankt teismo teisrjrs Wil- 
ford D. Gray , atmeti Univertel 
Adjustment kbrporarijo* iežkinį 
brH I^ondono bankf “Mitland 
Bank Ittd/1 fekotsjaf norėjo 
giuti B milijonu* dolerių.
’ > .'■...' .

T«vaa J Jakaitfa M L C., J. K. 
Vyskupo Būrio prty 
žęNaujo*Anglijo* 
vyskupas atvažiuoja mūsų «pylhi- 
kčn rugpjūčio (AugtMt) 1d.

NAUJAS AUTOMOBILIŲ ‘ 
BBGISTBATOJtlUS

; Gubernatorius Ely ViMjo* au- 
tomobiHų regiRtratorium niunafe 
iforgau T. Kyan, kurs iki.žiofoi 
buyo gubernatoriaus sekretoriau* 
F»adfjčjas. Jw yra baigęs Boston 
Colloge ir žymua Knight* pf 
Columbns narys.

fohl, Ha*. v' 
I1U0 I 
iHatei 
niy u 
HM

kambariai tikrai' am^r*
lllaknl • ' . mwr* ■ «Mi Mini«< m 11 «i«- «<■ <■ ^ > ^

■ KvkrfiMa i v ii i* vriuv aphnky- į Tdm vai veUgK itartgriMf * *k
c'. ‘

Aut<»hwiii lino halini iou m pnaaKls n*^InM- ,
po |;iekvienį uv* mi*ii>: 7 H ir III „., rj,/,.,
vaL rj h* biriai m 2^ 4y 
pigiai/ tik ųž for< į abi piurf<

Fia. bik
K. Mtetk SU IK SeatMų Mm* 

iMlnlalLM A. Ramitf Sime
MS M Breadereįr, IK Beema, Mae*. 

Martauta **• J# taikia > 
.4 Wfaftrid bu iK lk»Kk Mm* 
braacU* lalim «Mritam*mka*

imfMfcM kMtvKm **KeMa» J RK 
1 H »K<|, PanųHJee *akŲ,1MM *L Ttfci

ka* - j,- ‘ •'

A.

m, praųe-

NAUJA GELEMNIĮI I 
MKIĮIKRAUTOVS

160 WHT BMADWAY

80. SOgris, KAM.’-
Mloje kruutdi^ jėįarimgųrirtt vi
sokių amgtftinksmė įrankių, pins* 
terlarirf.o rie<|Bi*gte, MtbK. utie- 
jį, vinių ir. riaukto varrtBo. £tie- 
mrtns poptent nuo 5c. Iki 20c.‘UI 
rolj. Stiklų viėolho didumo, Atei
kite persitikrinti.

jtf, niLLTS,
■ . ManiMerit

IAHIJ. KALŪŪUMUS 
BoateM etMa*: '< * 

■■ 80 State Street, Reeea 18

Tta Titatmi 
; Orie**attara*:0A-M.ikl*l*.M.

DR-JOH VALDYBA * 
Plrailntatae — Joana U tariamam, 

' 24 Ttamm* tark/ IK ■oetiK Mtal 
rita-Hmlrinke* Jumaa Jactavltatet* 

U2 Mgwyer Av*, Dorctaator, limmT ,
Prot RUtliUntas — A. tavkrm »’ 

M8 *. Bmadway, ta. Meto*. Mm*iUi 
•K RažttaškM Juta** CtaMrri&m, 

27 Tampa MU Mattapta Mm* 
IfcllalnkM — VjneneKuIMtar 

07 Q StMtt, tauta taebm, Mae* 
Tvariidaris — tatato dtataMla, «•** 

J4 Vlaton «tų ta*th tanton, Matex,’.
llrėMtioa mmfrinktinai būna kka pim* ,. 

tMKtedteni ktokvtaM n*4mteo g veL*1**' 
ta put*. hiragSĮe oal4j, «r lįųj^- 

. tarną -

■SKDB.< v *.. v/ r 
Visorius dmbotai siuvu, valau Ir 
pertaisau. Padarau pagal užsaky
mą. Futrte Hriata^i. ir • HhraKK
K* mtiMto rrilri* mtatft 
tik te |12M Deltas fefaMteta 
may/tektoMDk------

' MA$rnf 
1664 P0 W

.4 '

iy- :
•$*. įkinką* rongtoa* t»W 

priimtttvių »f pagcrifųno gerh. 
kun. p. Narbuto, luttsu vikare, 
WjvykiuFlwhtfti Fits-anrcniH 

ta graži programa apie 34 vul ptrĮ 
piet. •.
į Mtianm ak^ihgurininloė.

CMhMmtų ilvąiiavtata
Birželio baiįtfs jmrapijhįĮT 

mokyl^A gerk khtano 
turėjo gražų, Lsvųžiavinių < 
gon. Nuvežti ir pervežti griuta*r i / . . ’ - ’
*ntim klclK)nuip*d.>: gt< ^ m* R?v* «Wlwny, geulh 

‘F, Js’orluitaM, vikaran, *nvo mito-į®*^0^ Tri« S; B, <xMH-\V. 
mobilinm, #. Jankauskai, krau- i .: ' v* '

' tuvinnkaM, Adom** Oyirka i| J)o-| • ■■ ■ -U' ■
mininkte: Žglcbikaš, abudu Vietbaį ninin Vni I IIVID 

 

graboriai. Vhlęm8 klebonu daria | UABAK IKI LAIKAu 
Sihlingiaiisių achu Graduantaj htf- , ' . ’ . » .

Vfi ih.ph’. vnlSln-imi TiipoM r*>»T! *? fiirin^Jmds jie
v O gerai v nismaniL lųttjo rtat l y^ p|gjWUg|k Jies turima koletų gerų 
gbod iime. iMirgrtln’ų, kuriuos npžlurtUv iJetritik-

Y v ]rl,isite, kad tai yru geriauri pirkiniai 
■** x‘|kų jūs kada inatčto, Pavyzdžiui:

------ -  ’"■■ *•■•■ 1.  ■ ■- 11 J‘t SOUTH BOSTON’E, geroj vietoj ar
ti 1 A n i-tl i U IT 11....................r li Bromla-ay, l-no*. šeimynos uanyisliAnKIHIItKlI Ikauburiui *u iiauuIyHs, skalbynėm^

.91 nIIUI R,l n A y giltu vsmieniu, giirii Ir elektroM Mril-

/į lt J' B :jį llifll fl II DIIIQ ***’ VhH” <let* R H L t H U U n IU U »U KllAUTU VE narna* 2-jų ieimy- 
... nų jai Čekis kambariu* ir 2 kauburiui

< ^ttOHahink viOuMi, kol iTTr--, 1-. Vietoj, tftMrtn HOMtOIl V, < Ka<t*M
ne^taębtaA Rąžyk; . , mm

"DARBININKAS’' * 3-J V ŠEIMYNŲ iuuum nuUjsUHloa
ate Kknadw>v Vou |w’‘d<w Įtaisymai, garo šiluma, prieš fr
te* mrom«wByF rno, moųren, ww*|ui|Mikttiy pliucaJ,. labai parankiui Jc 
—--------- • ■----- :------ ’gnrtloj vietoj Dortfteaet'y’; btaUrirt!1

/tsn—am •rmmmnr* —snvn įkainavo $17,000 penki metai atgal~ d* 
GAUTAS SIUMTIMYS NAUJŲ Įi^r dfl gerų priežnsšlų parsiduoda tik 

MALDAKNTGIU Iuž tal/M Ubai; Iw<v<»mto sųlygomK 
11ALDŲ RINKINĖLIS, Geriatmį* progų iuveatlntt pinigus.

juodai* vlriSellMik 8L78, AXW KARMA prie talki
juodais rirtalial*..A-.,.-,o..ta»bB1L2%^

M\gASi NA1TJAR AtfKRd ATTiittfTTn įdirbamo*. IflO frtaktavų me<lžių sodnas, 
MASAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, jr nij^Kan, munaabkam-

juodais prastais vi ritoi tote...... 50c. I burtai su elektros švtow£nta, didriė 
MAf,DŲlUNKINtl.I«, ' “ ■■'■■■ * ‘ *

baltais vlriSstiaiė.......
MALDŲ RINKINtLIS,
MALDŲ RINKIN»LIS, 

baitais vlriMlals,,.

fa.,,.., .‘I ■«><.

i^.usiii$utoi^<m^ * 
{ j

PtnaĮnhkas X GraMaMtae, a.«
34 PrafcoU St, RMOvilK NaK . ,/

VlebPimiaiakaa X MartaifoaK
140 Bwa* 8t* 8a>Jtid

PrK BaMKIniam — v. f... .
118 Bemeti 8t, So. Beata*, Mae* , 

na. RaMlalnfcaa M. 9*HtK
2M1 NtaUt lt, So. BeeMr M*K,i 

IMinlnkaa ~ Baluti*.
tak Mercar Bt, 8a BoetiK Mae*.'“-

TM. S*. Mes 0MT>W«.:
MsrKlka: J, Saiki*. -

T Wlnfhdd 8t, Be. Beėtea, Mae*. 
Drausti* laika MMrfnkliia* ta* «H 
* tmiaMlMU kUkvta** MM

t

LITHDAMAM

•4,

d?

Tol. 8a. BoėtM 098B

*•—M

4

PATAIKA

r
< ■

■t irt „...

1 ■

TeJefonM: 8a, Boston, 4«18-W.
Į Gyvenimo: 80. Boston 2385-M.

uMMUm*,,,, »

(Sffiri Trtotaona 1057 j
£ ■“ ItesiTet Uhlvcndtyitgft * ' į 
ADAM OWIRKA & SON

PEHKRAU8TOMB i -artimas 
IR T0LIMAS VIETA8 

• Ui kiekvienų daiktų gahantitojam 
■ 8Mwan'tiaoAS*At

Y |AtaswIst IP^^k^pAAssBMkM- ■* UMtUVM IMMml

•* s.4calVMMn
” . (GALIKAU8KAŽ)
414 Bro<dway, 80, Borto*

. Tai. 8*. taston MM
Oftats atdaras amt 10 Iki 12vaL- 
ryto, nu* 1^0 M Betapoftetir

> «m eiki P»ntaw teMtųriaa* 
..-, —,gd; imsUac^M:

xpn..į.yl,..,liį

i

- • ■ ■"a • ■ r- ...

14BTUV1S GYDYTOJAS IR 
<- CHIRURGAS * B

Z2SZ323Z313

sėt
«■_ Mlrtrtlrt
■ MAUJMMMHSM1T8 

9U 1A1Į aa0ADWAY 
Sdutik Botai*, Mm*.

rTet&&Wl?

Jo krautuvėje galima gauti * 
■ "ice-creairų’Vtouik© ir kito- 
; kių valgoto^ Stakių. Ateikite 

lL'
ii 1 ,i .teį

una* m •
RtVEREBEAGH

Kuomet atvyksite į Še vėrė Beach, 
užeikite pas mus ir gausite ska
nių valgių, ir saldžių gčrimų. Chop 
suey tai mūsų specialybi. Geri val
giai ir gera* patarnavimas.

SUsy* yartacku ir
Jonu KhTnplayi^u*

smAsi 2Fx/‘!Traulrfgiųė p*1 1 »1«* grapių č 
ir ptiflfcių.. .

•»■‘■•i?1 j«' 1 * Am* ■■ • *
Senus MverttoW?*tn*ujlMme. 
Re K turime patarimu! visokių 1 'l 

- - -1^^

ttt0ual>c1M»8tra«' 
. CAMBiipUg. MA88. 

' ’ fVAi nAr mm'1, . .. aTh ’JW*v Wte° 

| ^w,llll,IM,WWlwmiA>HIHi.WMMIĮIWIIIIIIIIII.......... -
i

,teisiu.................... ...... - ■■■ 1 1. i' 1 'iFiNimnii. ' 1 inriN ,i , ' 1/ to-

PERMAN0aWAVE
etrcMpernument 
w«v* u* 46.00, 
taMakUKj
^fSTREUT 

BKA&TY 
£W>mt .

u ca^per— 
BARCIEJi®

<**• U ir m SL
; fijĮjįjįir^y *, . 8. Boston. Mas*.

X I & Bi 2190;j.
Į. • V,-«rw»y.-iĮĮ .. ,

PRIE GERS 6IDH8S-
''’nmms-’

kraujo,

IK vteK<—^-r 
Kaip kokių tarno 
rttumta kroiptis

> <f Įaktt,

Ulato J*—l» t»tež.'

•1 išvartaĮ tmitnunt

•4 ■'

Tel. Univeraity 9469

*MWR
(CW) -

Lietuvi,
i V.UikIm: 9—ir 7—9
į «n MtatAcHtnumiAva

H . OAMM^aAlUM. ‘ •"
I . .............................................................................................. M
" 1 ... ’/i f , a- ................

' jtanih vlMininkal Ir letayn$ H tar
ti 7S Irių, arklya, 150 v|Stų, parsiduoa tik ui 

$2^00 Įmokėti. Galima mainyti 
2-jq ar 3’jų šeimynų namo apie 

•10a i1’6*01’’' 
>*1*301 •

I Męs mainome įminus i fąrmaa ir fitr- 
, , . mns 1 namus, kam kas patinka. D$

366 Bro*dway, So. Morton, Mmlniatemių informacijų ktaptafe )*!»■ 
■■ ' t - . Ita, tetefonii arta aameiilaL . z

J. BALU4AITIS 
BOSTON REALTY TRUST

317 B Street ir W. Bro*dw»y 
Sorth Norton, M«*. ’ 

Telefone* 2732 ’
(7—17P>

Kte<NtteMH««««H*M«HteMte*H  HH*M W»HWIWW»*Ut fteH*tt4*te£ 
į PHOTOGRAPHA8 

i G. C. STUKA8 I
Į - stid»m> naujų ai*fttji|
I MOBWOOD PHOTO STUDIO į

1
681 Wtehingtoti 8t.

Sanborn BĮdf., Boom 6-6 į 
. Norvood/Mk**.

į ' ' Tel —8212
| Dumti visokios rftšles paveikslus 3
| nebrangiai
| ANTRA STUDIJA . j
| 453 Broaduay,. So. BoKton, Mus*. 3 

Tel g' Bos. Slri^tV. t j

■ų ttiiitomn taika.'

*0 jfa&pįti ĮMįi BtaĮR*'

a

iik?>fitAį.il«ii.)lii’Įi!įiiiiįiiili > t ,11’111*14

Tol. Sa Statea 28ta

Lietuvi*Dutirtu

A, L RAPOĖIUS
1 '•■ t- ' 'f -ii251 W.Browiiray,Įi. SortMi
Opto ;ųala»taf M& f W tA jata

s 1:30—6 Ir.amo 8:30—0 Y*taėa< t , 
. Semtom te. nao 0—12 va). dta*K
8Hi«tomte nuo 3 iki 6 vai vatam. V 
Ke&nimil* eta O lki 12 tat <Oo f > 

r ‘v l< ’ipltattahrlD ’ i='v:T,l\
IIa v. cisur
511 K. Broedw*y, ta. Botai

G/ti* KntaKmr; .
Nuo 8 iki IS ryto F *»•
5 |r ano * Iki 8 vte vakar* Ofk 
•ū ufcJarytM mibatea vakimla Ir 
nmWtoa!aft~talptl amt*tatale*Ma

1 13-toodtoD* uždarytos.T<hW Huta# t> !wsanto&nmėttMMto*i**tohmmRRmM*

| IĮn^taaw<*.wianį>i«|.i|ii0.i..ĮWi.iĮai>wnwi<.įi<infaH,| )

DR. J.LANDŽIUS
■ "•‘■r Elitas b I^Kvietų-#! < Brtetafcy, So. Boa- 

to& J ’\. ,//•■*'.■■
Kirpyklos abu savininkai pra

neša savo maloniom seniems ir 
naujiems koatumeriams, kad nau
joje vietoje veikla ir naujos knU 
iros—nuo tuol skutama ir kerpama 
pigiau, negu ankstau.

■

Vidurių Uitai* iktirli Vartota > > 
e X-R«y. Uttra-Vtofcttn* tvta* Ota •: 
j ta Pia^i k <)ta*Ita«*

(Xite VaM2“4n->- i
TM. S.. B. 2H2 .

i .> - > '• % ‘ ‘ ę

lustuvis aiMBoinus ir 
BALMMltrOTOJfAH 

Pagmbus atlieku sėtai Ir pigiai. 
Kaina vienoda visur. Uilaikat a*. 
lomoMIiirt Vieta nblarn tflen*;lr 
nnkl|. Ulmiritfianis nctalkoaia ek* 
tmjmotaMriaL

m Omnbridrs Streta .
BAST ęAMBRgoB, MASS,

wsy iaasa
Dabar kaip tik laikas pirk

ti dovanai mokyklas baigų- 
aieins stiulentamsC^naj^mano 
krmituvaje, kur gauti 
paairinkiniui visokių auksinių 
ir paauksuotų laikrodžių ir 
kitokių daiktų, Taipgi ir fon- 
tgninių plunksnų. v 

į Ateikite Htmipirkti arba pa» 
aiŽidriHh - t 1
/ JUOKAS DHJS

Ww W* «jR«W«jr4 JPOfUm
. m*w5

į *nt trečly lulų

! S). BOSTON, MASS.
3 jįfniyHų' iuimaį sudikieliii lo

tu Žemes ir 31 .tonų BACKABD 
«0«U tiri'.Hią.įrjHai 

^“ti* w«-
ni m ii į. arba Msiiink Jmtjm, galit bflt 
v*rto>mta Ulkymlii įple 10 šuto* 
mdiūlių, ko duotu gr*Ž4U« jįlųo. 
Netoli .mokyklą, kimų* Jcr»u|įvių, 
geroj,(tykioj yietoj/Ciuih MbO.ŪO. 
Lengvos sąlygok Kalu* ,^300.

ai

u

I

“BUE cail”
ĮVAUUUDRABUŽIU 

’ KRAUtVVA ■•
„čir K-nį^vk
■Momsnom m >1" in'i'iifinmiii

DOMĄ •tUim*/—' ’

'■■n J? .' iri iii .rite ^tasste^taianta—iltotei

/4M>W..1**OMmT
(teita F-Ir ’ ' T; 3 T-T T • 4 .. . A 

4»RAB0RIU»m
trtltilkitee vNtoMK* SSBMtoa vr- L 

F riteus drabtehm. Gr*tiemda<j vi- . 
e garine* terrWtos/F*« mhm ttokų

jrtgfan Hftalis. ' :
geetairiKt pomtar ŪKAS

| Į IHH<H,,IIIWHmillllMIIIMIIIIIIIIIIUII>1HIIIIIIIIHIIIIIIIIl| |

977 ir 448 0wnbridrt Mreet 
ėi*n ImadUI aman YlŠdi Inm unmmMg*> smuNk

> JMepbaae Ūnlverėilf
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j is DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
; jnrwwty v*mijy .

IJepos 4 d, Aušros Varių par. 
■ . mOunėjc, Yorke, įvyksta, 

berods, Jcštaa RvtįnuJ vslstijų, tie. 
tuvių katalįkų seimelis.
c Praeitioji š imeliui l’otnviams 
katalikams' W labą! gerų vaisių, 
hfttont: aut raukė jumi”pariimrik 
ubą bendru* ryžius; paakaOno 

F |no« prie dklernies katalikų vkny- 
Ifcfe; davė suprasti, kad$ katalikų 
darbuotėje reikia daugiau santai- 
koa ir sųail^ansymo; paskatino or- 
ganhuotr jaunuolius prie lietuvių 
•fatto —parapijų ir daug kitų 

, naudingų dalykų. •
Būsimas lietuvių katalikų

Mėlis turėtų dar daugiau miveik- 
‘ Ii ,^cgit kad lūivusieji. Daug vrtt 

darbo pradėta ir jis turėtų biiti 
varomas pirmyn. Svarbiausi rci-

; _ Liet. Vyčių kuopas, Spaustuvės 
judinimas--didinimas, ir dar <1i* 
dcznčs vienybės ryšių sudarymas. 
“-Vist £ino, kad jauniionienėiie y* 
ra mūsų lietuviu Amerikoje atei- 
tk tot mes kaip tik priešingai 
darome su jaunuoliu auklėįhmi.

( Mes šaukiame, kad štai už 10 me
tų, ir lietuvių jau neliks; tuo tar- 

■- pu pas mus. patiems jaunuoliams, 
T norintiems gyventi lietuviška dva- 

* ria, trukdomą, bandoma jį krikdy- 
ti^ir vis dar laukiama ko tai nepa- 
ptšato atsitinkant. Kai kuriose vie- 
toąe vis tik žadėjimais gyvenama, 
tuo tarpu laikas bėga neaugrąži- 
namsi. Man rodosi, būsimame sei
mely reikėtų giliau tą reikalą pa
svarstyti ir jeigu mes dar norime 
gyventų kaip lietuviai, tas visas 
kliūtis pašalintCir norinčius ■'jau
nuolius, pasilikti lietuviais, remti

’ yiMn galimais būdais jų darbus ir
* pasiryžimus.

Antra, tai mūsų suorganizuota 
. tašuštnvė. Spaustuve įkurta jau

* .nuo pereito spalių mėn* Bet kiek 
’ 4šr yra lietuvių, kurie net nežino, 

kšr ji yt». ;O kiek dar jų. kurie 
_ ir m-

Idėjos priešams tarnauja, juos 
šelpia, juos remia. Argi tai nebū- 

f tų-Iaikas ttlfaų žmonėm susipras
ti ir pagalvoti, kad.tie risi, kurie 

» neša savo skatikuR pas laisvama- 
akut, pus komunistus, deda dides-

L nį jungą sau ant sprando. Gclbs: 
tl katalikus su jų įstaigoms dar 
Raugiau purvinti, dar daugiau 
juodinti. Argi nebūtu gražu, kad 

1 žadanias vietos laikraštis veikiau 
|Mirodytų kiekvienoje lietuvio 
kataliko šeimoje su pilnomis jo a- 
pylinkes žiniomis? d Nereikėtų 
graibstytis su laisvamanių ar ko- 
munistų šlamštais, čia reikia'tik 
nc^o, nes be jo mes nieko nenu- 
vėBcsime. ■ >

Katalikų tarpe, ar tai kokių in- 
| trigų dūliai, ar taip savo ožio va

rinėjimo dūliai, pasitaiko visokių 
iMaiktj’žiarimų. Taigi tuo reikalu

Įt reikėtų seimely pakalbėti ir galu- 
tihMi nustatyti, kad katalikų tar- 

t pe bltių kuo didžinusifes bendras 
E vdkhnas ir susipratimas. Nekulti 
b akmeninių reikalu į viešus,' ir at- 
į virkščiai. ,

I
 Tikiu, kad šis seimelis atvers 
; Miują lapą mūsų lietuvių Ameri

koje gyvenimo istorijoje. Kad 
# tafeų broliai ir sesutės pradės dau- 
, gUu domėtis savais — Amerikoje 

-* reikalais. Lietuva paliko mū- 
oų pamotė. Ji netik mūs neragina, 

l M mes pasitiktumėm ir toliau i 
bftti lietuviais, bet savo pasielgi- 

į ‘ pata duoda mums suprasti, kad 
ri tik mūsų doleriai terūpi, gi

I 8M* jai nereikalingi. Taigi, jeigu 
k Mta dar norimo Amerikoje gyvon- 
|< lietuviais, tai ir dirbkime liotu- 
pi ri&ojc dvasioje ir tik sau, no ki- 
k tftaa.. .Yla :

&

KUM. BONAVENTŪRA M. PAULUO1, O. B, laikinai aprišto
je šv. Jurgio parapijoj, Central Brooklyn, N. T., birželio 28 d. Ž. m. 
laike iškilmingųjų Šv. mišių atidarant LD*. XVI arimą pasakys po-

G. BROOKLYN, N. Y. KUNIGŲ VIENYBĖS
TjtįHbth* didelių iškilmių

Senai laukiamas Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos XVI Seimas jau 
via pat, šiai kolonijai tenka di
delė garbė, nes už poros dienų su
važiuos garbingi Seimo delegatai 
io tolimų kolonijų.

Rengėjai pasirengę tokius bran
gius svečius tinkamai primti. IŠ 
toliau atvykusioms tlelegatams 
bus nurodyta vieta apsistojimui.

Birželio 29 d. šv. Jurgio parapi
jas saloj, 207 York St. Seimo ati
darymas. Vakare, toje pat vieto
je, gražus koncertas, kurį išpildys 
parapijos chorai J. Brundzai 
vadovaujant. Pasirengę padainuot 
virš 40 dainų. Bus naujų solistų. 
Koncerto pradžia lygiai 8 vai. va
kare. Tikietų kainos tik su
augusiems ir 25e. vaikams. Nepra
leiskit šios puikios progos ncatsi- 
lankę.

Antrą seimo dieną, birželio 30, 
bus seimo atstovus jmgerbti vaka
rienė. Tikietai tik $1.00 asmeniui. 
Vakarienę gamina darbščiom mū
sų sąjungietes, kurios be abejo 
snve užsirekomenduos, nes tas jau 
no pirmiena. Tikietus vakarienei 
reikia užsisakyt ne vėliau sekma
dienio. Vietą galima užsisakyti 
klebonijoj arba pas rengėjus. Va
kariene rengiama parap. salėje.

Tad, lai gyvuoja XVI Liet. Dar
bininkų Sąjungos seimas.

J.’Paba&ibi

amu 
rimo

Birželio 21< 1K» Klasčiau* 
Clinton Paritą, Jfaapeth’e įvyko 
Rytinių VaMfų ^HMoji JJelnvių 
DMta. ... ' 5t ... .

Lktovių Ofaia Jntvflr R<anįnt« 
vimar K j* ir Xeir Yorko apylin
kėse. Dipftta poroj*** praritajo 
bėfimsk Vytąuto sptnatu- 
vfa, Broaklym į Kltarians Parką 
y Iš 3 rnytioi hątio l tM«K W bėgi
mas vyktų, rriHjo tirit patyrusių 
bėgiką* kuria gšlėjo tokį Ilgą kg; 
lię Ištekėti ' \ * :

2;1O po pietų, 5 bėgikai* (hpvo 
reghtruotši I* bet 4 pasivėlavo 
dalyvauti) pradėjo bėgti Grand 
gatve j MaapriVą. Kšfnri bėgi
kai laikėsi iki gąh. gi vienas pu- 
siaukely atabg^f tnlląu hč*rii. Pir- 

_ mutinteJiėgMmifcfa’. ra*ftkč pąr- 
kg* Antaną* UMbika, Liet*. Vyčių 
Vyt 41 kp. ntal* Bfgn I jį m&. 
ir jis tat Jaimėjo* pirmą dovaną — 
taurę. Antra* tavo Vincas Pee- 
kaitb, L. Vyčių Vyt 41 kp. narys. 
Jis bėgu I5i min. Jis laimėjo ant
rų dovanų — taurę. Trečias buvo 
Jonas Karšluliaa, L. Vyčių Vyt. 
41 kp. narja Jia bėgo lgį min, 
Jis taipgi laimė# taurę. Ketvir
tas i5 eilės bėgu Petras RamoŠkę- 
vičįtis. Jis bėgo 18 mitintų. _ Ka
dangi buvo tflr trya dpvanos, tai 
imstarajam partWa pagarba už

■ ’ ŽMtaią Išvažiavhne dalyvavo a*. 
ple 700—8CO.Wvo Muktaaa dau->* 
glau, bet turHt karštas oras ar 
ka« kitas trukdė dalyvauti, 

Vytauto orktatm B 8 muzikan
tą groję gana grašiai ir jaunimas, 
pradėjus nuo 8 vaL iki 11:30 pri- 
olfako, gražėja, e ruimingoje avė- 
Minėje,iki vaŲfact •

. , Raport.
. • _ - 'f-

' ■'1 1^1*1*11111*! ijmiiiiiiiRiMiiiiį.ijim
Tri tatal t l^AGa S-OMI

0R.K1IMS K. VENCIUS
fflffTrsrAs

• X*-RAY

* I

r
Hm M2 a-arak.

SMbetRMNtaliflZa taaAtaMu ■ 
49»0>AJrD,BTMlT 

(kaoRpaa Union Ava.) 
BKO.OKLYN, M. Y*

CfflTUO POSĖDIS
NEW YORK CITY. — Birželio 

18 d. Hbtely Nesr Yorker įvyko 
Kunigų Vienybės Centro posėdis. 
Dalyvavo dangum* Centronaęti|. 
Seimas nutarta šaukti rugpMo 
4 d. Atlantic City, N. J,

Užbaigai ilgąjį bėgimą,' rengta
si prie Žaislų viįbje—darže, čia 
tuojau apšifirš^jiata, patvarky
ta Įr rita pria programos vykdy
mo. Pradėta jtanimu.1 Pirmiau- 
ria sušaukta tarribkai ir mergai
tės nuo 8 iki lt wtą amž. bėgti 
lenktynėse. Bčgitta* tavo 50 pė
dų, Jas latašja^mtrtaižių— 
rytąivaškiliU; bernaičių *- Vitas 
Klimas.

Toliau sakė 1 hta staugusių
~ 10 iki 15U.

tlNUTĖS

THffl L ŽV1IHLKJ, O.P.

• ? Sekmadieni, birželio 21 d. Ap- 
> reiškimo Panelės švč, parap, baž-
i nyčfoj įvyko nepapraktosWiĮmfa,' 

Tėvas Kąaimkras Žvirbly*, O. P. 
taikė pirmąsias iškilmingus žv. mi-

• šias sulig Domininkonų ordeno a- 
peigomis, Diakonas buvo Tėvas 
Mauricijus Seherer, O. P, iįLW«8h-

, ingfon, D. C., subdiakonas Tėvas 
Dalmaeijus Enright, 0. P. iš Nefc

•York, N, Y. Arkipreriiyteras bu
vo vietos klebonas kun. Kasim.

■ Paulonis. Pamokslą sakė nesenai 
grįžęs iš Romos T. Dr. Bonaven
tūra M. Paniukta, O. P. Tai buvo 
pirmutinė proga Brooklyn’o lie
tuviams pamatyt iškilmingas šv. 
mišias savo bažnyčioj Rutig'Domi
nikonų ordeno apeigomis, kurios 
yra labai įdomios, ypač pinką sy
kį jas Matant

Vįetoa klebono kun/paulonio ir 
Seselių mokytojų rūpesčiu bažny
čia; ypač didysis altorius, buvo 
Ubai daliai išpuošta gėlėmis, vyn
uogių šakelėmis ir kviečių varpo
mis, kurios primena duoną Ir vy
ną, vartojamus prie mišių.
« Žmonių buvo pilnut# bažnyčia; 
sesei ių^vien uolių buvo apie ketu
riasdešimta.

Mišioms pasibaigus, primicijtn- 
las suteikė palaiminimą visiems 
ktsilankiuriein*.
■. Kųir. klebonas svečius kunigus, 
tėvus ir rimines pavaišino aka-

k įbacmdųKootanc.
moterų ~ Ifrft

Vėliau ėjo fenįgynfa jritną nwr- 
ginų. (Laimėjo t Klimaitė.
Antrą dovaną Jnoš* Šven-
ReliūtėJ*. VyfaįV 41 kp. narė.

Programos MaU numery buvo 
bėgimai jaunų ąvrų. Laimėjo Pr, 
Matuksitia, iš Antras nu
meris buvo lengvą' vyrą bėgimas 

laimėjo irgi tta psts Pr. Mata- 
kąitis.. ‘. T ' ‘ ■

Sitais pietumis.

vo bėgimas storą vyrų. Čia laimė
jo Ig, Pečmakta Taipgi buvo bČ-

— Tėvas Kazimieras M. Žvirb* 
lis, O. apylinkėje prabus dar 
savaitę.‘Apsistojęs šv; Jurgio par. 
klebonijoje. Berods, šį sekmadie
nį čia laiko sekundieijas.

— Kun. J. Balkonas LDS. Sei
me skaitys referatą apie “Naują 
Darbo Encikliką “Quadragesjm© 
Anno.”

— Dainininkas J. Bj-ra iš Kau-
no vieŠėja Brooklyne. Vyks į Chi- w----- —
>ago. Amerikoje prabus apie 4 jo Barb. MeilunAmĄ
mėnesius. Atsilankė “Lietuviui Eita prie proųtamoa 13-to nu- 
Dienos ” piknike. Į meno. Buvo tai bėgimas auaugu-

— Šioje savaitėje 22 vicšasjsių liesų vyrų. Laimėjo M> Kairia 
lligh Schools baigs 7200 mokiniai (Trikojų b«gimwe laimėjo Adelė 
Brooklyne ir Queens. Tarp jų yraiBuaaitč ir J. Ihrendeliūtė. Buvo 
lietuvių. NewUtrecht High School’dar bėgimas W ir moto**

j— ’ir jį laimėjo PMttašBtarkifitė-*
Virvę traukti ’faridart po 10 vy

rų iš šv. JurgU par., Karalienės

ri |71KTUIf) II ; | dškalbą. Po to lmvo a^lotitaU’ 
MJ4nBCiU U| fli Ji tiški himnai. Mokyklą taigČi Lib

ŽIHUTĖS*
v

tiški Jiimnni. Mokyklą istige: Du* 
piuskaitP Ek'iiii, C'ivitikevičiritii 
Ktpnislovių PcioniūtG Aiitani- 
na, Niuijeiifitė Ona, Juūp?iiulC*Eb 
sic, Kulbintv Bronislova, Kasoksl- 
tč Elena, Bauda Dna, Buraiiskni* 
to Ona, HaviekailP Veronika, Gra- 
žuliutė Viktorija, Kašėta Ona, 
BrasnAnitė Elena, Miškinifitė Ag
niete, Jurgelifinaito Karotina, 
VAuliknitė Alirija, Matonaitė 
Pranciška, pvekiųte Albina, Zaka- 
toiiskaitė Elzbieta, Beržanskaitė 
Joamin, Buniritė Kristina, Baniu- 
liūtė Genovaite. Mackevičiūte Ja
dvyga, • Pilipavičiutė Juozapa, 
DapkHlte UenovaUe, BernatoniiUo 
Konstancija, ^iibaMlit# Leokadi* 
ja, Jaekiiite Julijona; Atisnceviėia 
Jonas, Zakarevičių Jonas, Pipiras 
Adomas, Vaktoris Antanas. Kri/.o- 
nis Jonas, Bunis Alfonsas, Ambro- 
zns Povilas, Balčiūnas Jonas, Iva- 
oauskas Juozapas, Rėklaitis Pran
ciškus, Stankcvičia Edvar^las, 
Skodis Vladas. Jankūnas Alber
tas, Kapuslaitis Alfonsas, Ruzgu 
Juozapas, Junkis Motiejus, «Bn- 
tlreckis Vladas, tdnkevjčh Alber
tas, Dabravnlskh Adolfas, Zaka
rauskas Jeronimas, Klučininkas 
Antanas, Degutis Vytautas, Žeda- 
veckis Alfonsas, RiijoM Vincentas, 
Krovecki.s JokūbaM, Lignugaris 
Alfredas, Selelionis Jokūbas.

I} Varnas,

Jaunas graborius Petrikas nu
pirko Šv, Petro Ir Povilo lietuvių 
bažnyčiai 2000 vėdyklių* karščių 
metu atsivėdinti Vėdyklės gra
žios/ su šventųjų paveikslais. At
ėję parapijonai bažnyčion rado di
delį maltaūmą ir reiškia už tai 
daug įagarbos aukotojui,

— Lietuvių parapijos mokykla 1 
užbaigė mokslo metus birželio 19 
d. Tą dieną Mebonas Simonaitis 
atlaikė Iškilmingas mišias ir pasu* 
kė mokiniams atatinkamą pa
mokslą, šeštadienio vakare baž
nyčioje klėb, Simonaitis išdalino 
baigusiems diplomus, pasakė ata
tinkamą pamokslą ir, atgiedojus 
“Te Deum laudamus“ buvo pa/ 
laiminimas Šv. Sakramentu;

Sekmadienį, jaurtimo mišių me
tu,, visa mokykla in corpore pri
ėmė Komuniją. Vakare 5 vai., da
lyvaujant kleb. Simonaičiui, prie 
perpildytos svetainės (apie 400 
žiūrovų), buvo mokyklos suruoš* 
tas vakaras įvairia programa,

Programai* pasibaigus, kleb. Si- 
monaltis pasakė kalbą, kurioje 
nušvietė svarbumą šios mokyklos 
lietuviškumo palaikyme ; taip pat 
dėkojo sesutėms Pranciškietvms 
dėl jų pasišventimo inokyklai, nes 
jų pasišventimas mokyklai—tau
tai pasišventimas. Taip pat reikia 
Ša proga pažymėti, kad^didelė pa
žanga padaryta lietuvių kalboje, 
sulyginus, nors ir su praeitais me
tais. Laisvai kalba risi mokiniai 
lietuviškai ne vien tik vaidinimuo- 
ae* Mt ir Šiaip pasikalbėjime; tai 
neįvertinamas nuopelnas mokyto
jų, kurios sugelia tinkamai vaiku
čius auklėti. -

Vėliau buvo išduotos dovanos: 
Lapinskaitei Eleonorai — sidabri
nė, taurė už pasižymėjimą moks- 
tingume; Joannai Beržanskiutei 
aukso medalis už pavyzdingą mo
kymąsi; Albinai Pcekiutel sidabro 
Medalis uv darbštumą ir Genovai
tei Dahkiutci bronzos medalis Už

PRAMOGOS
Birelio 28 <L Apreiškimo parapijos 

EilIžInUtkas iRvaZUrlma* laivu j Kotoa 
Į<4nt I*ark, i’d*o.v Dalyvių skaičius 
apribota*—-tik JJ600, 

(KP-**-** "i-
UeiK* 5 dieną. LttKgA. UI kuopa 

rengta HhraMIavImi) J ForcM Parką, 
IMdž. Ne* Yorko Feib Ap*kr. Išva

žiavimas bus rugpjūčio t) <1. i Wn*t 
parką. *

Liepos 11 <J. Žv. Vardo <l r-Jos -pikni
kas Fehlmiufs Quwh» Uoupty Pa r k. 
Nuspėti), AprelSkfmo imr. naiulnl. «

Liepos 10 <1. ūv. Božnnčlans Dr-Ja 
rengiu Išvažiavimą j P’orwt l’arką.

Kugplnčlo 23 <1. KliiSt-iaus Cliiiton 
parke, Maapcth, L L Av. Vardo dr-Joą 
piknikas Apreiškimo parapijos naudai.

BROOKLTN, K T.
Tš Karatitait Šagalų

Daug vaikinų ir merginų 
baigė parapijines mokyklas: Ap
reiškimo, ^Atsimainymo, Šv. Mari
jos, šv, Petro ir Povyto, Šv, Vin- 
Cento ir k. Yra baigusių Aukštes
nes Mokyklas.

— Petras Petrauskas, pasižymė 
jęs futbolo žaidime, baigė Hamil- 
ton High Schooi.

— Subdlakonai Jonas Kartavb 
čips r Jonas Leūsevičius su klier. 
Antanu Petrausku praeitame sek-' 
madienyje tarnavo' prie mišių. 
Subdiakotaai birž^SO d. vyksta į 
Watėryill, * L. I.,‘ Šv. Juozapo 
Vilią* kame praleidžia atostogas 
vyakUpijosklierikaiA

<-<- Buvęs parapijos piknikas dą* 
vė apie pusketvirto Šimto dolerių 
pelno. '

— Didžiojo altoriaus liktoriai 
ir toblytėlės naujai apauksuoti. 
Kainavo keletą fantų dolerių. *

Kui- Jčno Balkono vakarie
nei iŠ kalno buvo išparduota per 
300 bilietų. AptėRkh^ salė bir
želio M d. buvo khnštinai pflhav 
Parapija pagerbė savo vikaro pen
kių matų kunigystės sukaktištes 
ir Jonines. ' *

— Birželio 21 d. buv^ Matuokli 
Štspanas Rybaeki •» Rože, R«t

Pakyli* įvyti) 
jtnėje svetainėje.

— Birelio tl 4 a^criHtytir 
Rduardas AHyrijus, sūnus Myko
lą ir Marijos Kundrotkų, krikštą* 
tiria! buvo Kasys Petrulfonfo ir 
Pranciška StarkltttŠ; (lulielmas 
Roaal&a, ataus Vlneo br BmRIjoa 
Pstramikų, krikKStėvial Imyu E< 
dksrdM ir Rkna Dapkftaal.

— Jau galima gauti pas p. lau- 
kų Mų metų pfaadt komunijos pa- 
vrikafcak*’/^'if”>.? ". '

VTAtĄTiTrS

CUNTON PARKAS
HŠcalkiSta hatam*; koccertama, 

pokiasm ir visotiaaMD pstHtakunlnk- 
Matams sma<iM»*ta vieta Bešoki 
lyneJCaapotba. Jatt laikas įtai
kyti atiftiteiRoa stsnM.

TOtrASKURonraM,

T»!ephon€: STAGO 2—•105

DR. A, PETRIKĄ
LTRTUVI8 DKNTI8TA8

221 S. itklt, BrooJdyn, X. Y.

Muprih, M, T

VALAND08:
Nuo 9 vii. ryte iki 8 tat. vakarą 
penktadieniais ir ItaatadkMlala 

tik išsitarta

baigia net 850.
• — Šiais metam 5 katalikiška* 
High Šchoola baigė 700 mokinių. . - . -
Brooklynas didžiuojari savd pui- Angelų par. irjįet Vyčių Vyt. 41 
kiomis mokyklomis. Brooklyno kp. .Pirmučiaąž* čmėri šv. Jur-. 
vyskupija turi vieną tektų mo- gio par. su Kąt, Ang*^ lai
kykit (per 5000 studentų), 3 Wznėjoiv, Jurgio par. Antraa misi- 
legljta 11 High Sehoolą, keletą a- 
matų mokyklų ir viaą tinklą pra
dinių parapijinių mokyklų tu 9,- 
000 mokinių. Katalikai privali 
siunti savo valkus tik j katalikiš
kas mokykla*.

.* — Pereitą ketvirtadienį atidarė 
naują kelią į Queenrimro tiltą. 
Motoristams Iš Brooklyno dari- 
gauti'į Uptown Neit York paiar- 
tina šiuo tiltu nauddth. * 4

*~ Majoras. J* Walker atirifH 
naują pravestą krišą per Ntarimt* 
tau tiltą, kta ptakaHna Metiką 
50 nuošimčių. Ne^
įveliu! majoras, mlnėdįgąjtjašvo 
50 metų sukaktuve*, gavoW*0W 
čekį dovanoe. , *

blttalio 20 d. Driitėr Parka tavo
.....vy,, v^vni.v>nm^t Mt.latai didctiit. Patiita buvo pri- 
ir Šveicariją, Grįžta rusėjo mčn.lkimštas. BfcokljnMjfai p&Mkas 
“Lafsyette“laivu. 1—

Šv. Jurgio . parapijos klebonas, 
kun. N. Pakalnis išvažiavo vienam 
menesiui atostogų, jo vietą’laiki
nai užėmė Tėvas Bonaventūra M. 
Paulukas, O. P. .

OR.M.M. APPHa 
EUROPON

kp. , Pirmučtaųria failai iv. Jur
gio par. su K& Angelų. Čia'lai-

rėmimas buvo ir. Jurgio par. bū L.

aaaaaaaataaaaaaaaaaaaBao
Tet Greenpoint 9—2320

JOSEPH MRSZVi'
GRABORIŪS

£

Tel. 8 tafg 2—5048 NoUry IW!e

M. P. SIUS INC.
BIKLIA UŽKAS 

graborius ir lal>amiofająi 

7M Grand 8t., Brooklyu, M. Y.

». BALSAMUOTOJAS
m nonso avinus <

MOOILYM, M. T. I

parapija laimyje ir lahąMojM ga
vo dėžę (50) geros rūMea p. Nąu- 
joko dovanotų cigarų.

Po to rita į rvttainę ir čia būro 
paaakyfa pora gražių, patriotinio 
pobūdžio, prah^ų. Jw sakė kun. 
j, Balktaaa ir kapitonui P, Jurgė- 
la.

Vėliau Kam^rofa Angelų par. 
ehorao, vadOmįant4K P. Dulkei, 
jmditaavo jteą groKą, dainų ir 
•*VW!ą*f Ir tauta brigiri ditaoa 
programa ir ąeueidšje šokhi, ktt- 
ria tęeiri iki llAO naktiee.

Laimėtojtaai devatae buvo iš
dalinto* tuejita pabaigus prakal
bta •

Nora etasta bpvo viri kritai ir 
.buvo pariMšMą* tat dalyvavo 
tlkvtai ”

(etatai*

W"—.. . n, j.
TeL Bteta MUI Kotary Pakilę

JOSEPR lEriNU

Tdw Newtown 4104

JRTJ.VAUHHEIIIS
l4iWw»t** ūruMoHu* tr

AiMlmiula Vhoee šakose
Notsry pūMie

(IT^InirtottAvc.)
Artt0mml8kąBAt»,0MXUl * 

,a»* •
■MHMMnMl

' W . 1
'f *

**»*■!*'

U KUNIGŲDĖMĖSIU!
L Bitini* Rytų Provincijos K. V 
tonririnkimns įvyks -Rače Brook 
į Oountry Clujų prsiigr, Conn. lie? E pas A <L ryte. Šta Hislrinklmas yra 
A>rW&eiminfe Mčl sVnriittH.
I. Sekretorių*

Birželio 27 d. ‘lMilaūukėe,) lai
vu lietuviam^ žinomas gydytojas 
$ M. Appbel, M. I>; išplaukia 
“Ijūfayettc^ laivu. T
Europon. Aplankys Vokietiją, 
PjMtftiją, Čekoslpvakiją, Austriją
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