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KAtB TEBUS SPRENDIMAS ATEMINK|ĮilYU)JE
KLAIPĖDA. - Laikraštis “Lietuvos Keleivis0 pra
neša, kad karo teismas, nagrinėjęs 8 studentą ateitininką
ir 4 kunigų bylą, gegužės 15 d. paskellie savo sprendimą^
kuriuo nubausta šie asmens:

su emu
Nem York. — Teismas,
patenkindamas Illinois Gar
deli Corporation" skundą
prieš Primo Carnera, nu
sprendė sulaikyti Oarnera
nuo kumščiavimosi su Jaek
Sharkoy.*
Primo Carnera yra pasi
rašęs nesikumščiuoti su įžy
miu kumštininku, kol jis su
sitiks su Schmeling—Stribling kumštynių laimėtoju.
Dabar promotoriai nori
suporuoti Sbarkey su Mikey
Walkor, vidutinio svorio
čempionu.

PILIETIS TURI GINTI
VALSTYBĘ
UVashington, geg. 26 d. —
Aukščiausia teismas išspren
dė bylą vieno profesoriaus,
kurs norėjo gauti Amerikos
pilietybę, bet jis atsisakė
prisiekti kariauti už Ameri
ką su ginklu rankoje. Pro
fesorius pareiškė, kad jis tik
tada ginklą imsiąs, kai bū
siąs įsitikinęs, jog karas teisčtas.
Bet Aukščiausis Teismas
atsisakė suteikti pilietybę
tam profesoriui. Teismas
nutarė, kad kiekvienas, no
rįs būti Amerikos piliečiu,
turi prisiekti, jog, reikalui
ištikus, ims ginklą nopriklausomyliei apginti.

Kini. Juozas Suthas — 2000 litą arba 3 mėnesiais ka
lėjimo, kitu. Jonas vinys, studentai Jonas ^taupas ir A«lauas Masionis — po 1000 litų arba 2 mėn. kalėjimo, stnd.
Kazys Morkus — 750 litų arini 1 mėnesiu kalėjimo ir dar
priedo 3 savaites kalėjimo, studentai Jurgis Mikaila, Juo
zas Labokas ir Petras SretUlevičius — po 500 litų arba Į
menesiu kalėjimo ir dar priedo po 2 savaites kalėjimo. Ki
ti išteisinti.
Kaltinamuosius gynė 8 geriausi advokatai, kurio pa
sakė ilgas kalbas. Teismas buvo prie uždarų durų. Bet teis
mo rūmai visą laiką buvo apstoti susiinteresavušių žmo
nių.

iv. Kazimiero parapijos choras, p. J. žemaičio vadovaujamas daįraująs liaudies operoj “Bi
rutė” vaidinime, sekmadienį, gegužės 31 d, Plaza teatre, Worcester, mh».

'

Ką Sako Prof. Voldemaras?

Visiems kaltinamiesiems buvo taikinti baudžiamojo
statuto paragrafai, kurie grąsino nuoJcelių motą sunkiąją
darbą kalėjimo net iki mirties bausmės. Bet teismas pa
skyrė tokias bausmes, kokias, dabartiniam režimui esant,
komendantai dažnai uždeda. Kadangi valdantieji dėl tos
bylos daug triukšmo buvo sukėlę, tai kariuomenės teismas
turėjo nors kokią bnusrnę paskirti.
Labai juokingai atrodo, kad teismas buvo prie teda
rą durų. Matyti, vyriausyln" nenorėjo, kad publika išgirs
iu iš advokatų teisybes žodžius.

nuo rusu lai vyno,o gal ir
nuo vokiečių. Yra ir kitą
dalyką rodančią karo gali
mumą. Tokio karo metu Lie Dėl gegužės 30 d. šventės,
tuva būtą pirma okupuota “Darbininko” kitas nume Roma, gegužės 27 d. —
lenką, o paskui rusą. Vidu ris išeis tik birželio 5 d., Studentai fašistai užpuolė
jinė anarchija ir demorali- penktadienį.
kataliką laikraščio namus
“OMItik^Cattolica,^ iMauž5
sios audros. Jeigu vokiečiai kusią kiekvienai okupacijai,
akmenimis langus, įsiveržė į
ir austrai drįsta eiti šiuo.tad reikia mums labai susi
vidų, suplėšė knygas, kurio
metu Zollvereino, tai reiš rūpinti susitvarkyti viduj.
se buvo rašoma apie Popie
kia. jog jie pasitiki sulaužy f. .1 r galimas prof. Volde
žių ir pagaliau nutraukė nuo
sią labai smarką prancūzą
maro su p. Smetona
sienos Popieriaus Piaus XI
pa s i pr i eš in imą.
Vokiec i a i
susitaikymas?
didelį paveikslą, kurį išsine*
Roma. —- Nesenai Popie
gerai žinojo, kad pasiprie
Tegu p. Smetona taikosi žiaus privataus pašto veži še į gatvę. Gatvėje fašistai,
šinimas bus begalo smarkus.
su savo tauta, valstybe ir mą Romos gatvėse, užpuolė visaip koliodamiesi, Popie
.Jei jie ir austrai parinko
Bažnyčia, kurios jis dedasi fašistai ir vežėjus gerokai žiaus paveikslą sudraskė.
PRANCŪZAI TRIUKŠMINGAI
dabartinį momentą, tai reiš
ištikimu sūnumi ir su kuria apkūlė. Vienam vežikui net Gatvėse rado Vatikano
SUTIKO BRIANO ’Ą
kia,
kad
jie
tiki,
kad
bus
to

laikraščius, plėšė juos, kiek
tuvos nepriklausomybė būtų
pradėjo akyplėšišką kovą. kaulus aplaužė.
ržsienia politika. Paryžius. — Gegužės 22
kie
įvykiai,
kurie
neleis
tik galėdami.
išgriauta pačią lietuvių ran
Ateitininkai Lietuvos neišPašto vežime buvo veža
Atrodo, kad kursas paim prancūzams ir ją sąjungi
d. naktį grįžo iš Genevns)
komis. Kova su Bažnyčia,
griaus, tad nebuvo pamato mi Popiežiaus laiškuose, ku Priėję prie katalikų'stu
tas lenką naudai. Lenkai ninkams sutrukdyti Vokie
Prancūzijos užsieniu nuka
^patriotiškiausių kunigij.' ir
dėl ją pradėti kulturkamfo riuose jis smerkia fašistą dentą gyvenamųjų namų,
lu ministeris Aristid Briand.
jalaiko dabartinę valdžią, tijos planu. Tokie ivvkiai te
pačių tautininką persekioji
ir išstatyti Lietuvą ant pa didelį kišimąsi į mokyklą akmenimis išdaužė langus,
Stoty jį pasitiko didžiulės
nes užtylėjo Kauno lenką gali būti tik rusą-lenkų kon
dainuodami fašistą himną.
juokos ir neapykantos vi Reikalus.
mas, spiovimas ant ateitinin
minios, sveikindamos jį. Bet
daužymą praėjusį* pavasarį, fliktas. Kad tokią Įvykiu
Kai padarė daug nuosto
ku nuopelnų Lietuvos atsta
sam kataliku pasauliui, pa
atsirado nemažai ir tokią,
nors būtu iš to mums galėję laukiama, matyti iš skuboto
lių
ir pakankamai pasityčio
tyme — tai ir yra griovi
vojui netekti nepriklauso
kurie patiko jį žvėriškais
iškelti nemalonią bylą Tau Pilsudskio grįžimo į Lenki
jo, tai tada policija juos iš
mas Lietuvos lietuvių ran
mybės.
Lietuva skaitoma
šauksmais.
tą Sąjungoj. Nesenai Kau ją. Lenku spaudai rašant,
sklaidė,
komis. b) Kova su Bažnvrespublika, betgi neturi jo
Moterą organizacijos de
no lenką spauda sakė, kad kad jis važiuosiąs Eigiptan
kios konstitucijos. Senoji,
čia nėra tautiškumo atribu
REIKALAUJA PRIPAtlNTI
legacija įteikė Briand’ui ge
apie demarkliniją būsią de ir Palestinon, jis pravažia
Seimo priimtoji, dekretu pa
tas. Bažnyčia išeis iš tos ko
RUSIJĄ
liu bukietą, prašydama jį
Berlynas.—Gegužės 27 d.
rybos kulką su Lietuva dėl vo Lamanšą ir šiandien jau
naikinta, o naujoji neturi
vos laimėtoja, o Smetona
IVashingfon, geg. 27 d. —
pasilikti > užsienių reikalu
miško plukdymo netik in Lenkijoj. Be to Gdynėj pa
autentinio dbkumento ver anksti rytą išskrido milži Senatorius IVilliąm E. Boužsitrauks kataliku ir net
tainisterio vietoje ir tęsti
ternacionalizuotu N ėmimu, stebėtos plaukiančios minos,
tės. Josios originale nėra nišku batonu profesorius rah savo kalboje per radio
tautininkų prakeikimą.
taikos politiką.
bet ir Neriu. Cenzūra ži reiškia, lenkai deda minas Ministerio Pirm. Prof. Vol Piccard, kurs norėjo ištirti
Vidaus politika
Briand’as po pralaimėji
ankštybių orą. Jis skrido nurodinėjo, kad Amerikai
nią praleido, vadinasi, val savo uosti* tikslu apsiginti demaro parašo.
mo prezidento rinkimuose Kitados Smetona buvo džia nė nesislepia dėl tą de
per Vokietiją į Italijos pu jau laikas pripažinti Sovie
tų Rusiją.
pareiškė atsistatydinimą iš parašęs prieš Šleževičių rybą. Atrodo, kad tranzito
sę, j Alpią kalnus. Bet tą
ministerio vietos. Dabar į- straipsnį apie rykštės peda klausimas pradedama regu
dieną vakare nebebuvo žinią
• vairūs aukšti valstybes vy gogiją, o dainų* visa jo vi liuoti betarpišku susitarimu
apie jį. Buvo žinoma, kad
rai eina pas jį ir prašo pa daus politika yra tik rykš su lenkais. Hagos ir Žene
jis pasikėlė į 40,000 pėdų
silikti vietojo.
tes politika ir pati rykštė vos sprendimai bus tik
aukštumą,
kur jau oro slė
IVashington. —'Darbo fe
atiduota apmokamiems šni• “douee violenee.” Nebuvo Madridas,—Ispanijos auk deracijos press. W. Given gimas žmogų gali visai už Madridas, Ispanija, geg.
PAVOGĖ VAIK4
pams ' ir provokatoriams., n« mažiausio pamato atiduo- ščiausis teismas nutarė pa reikalauja rūpintis bėdai*-- mušti.
27 d. — San Seliastian lutas*
SU VEilMBLIU Rykštės politika tiesiu ke-- H .bylos Ilagon. Vis dėlto traukti buvusį karalių AL bmis. vykdant darbo prograEkspertai sako, kad auk te susirame policija su strei
Portland, Mo. — Motina llu veda Lietuvą į anarchi-- atiduota. Sutikus, hent su- fonsą teismo atsakomybėn mą.
ščiausiai skristi galima tik kuojančiais žvejais, koinuRaymond Tjomino, išėjusi ją, revoliuciją ir svetimą o- formuluoti reikėjo žnumiš- už konstitucijos sulaužymą.
Jis apskaičiuoja kad Sjį 5 mylias, o.prof. Piccard nistą sukurstytais. Per susi
iš krautuvės, neberado gat- kupaciją., Juo ilgiau rykštėsIkai—ir to nepadaryta. Sto Į teisiną traukiamas ir bu pavasarį gavo darbo apie 1,- nuskridęs net į apie 8 mylią šaudymą 2 Žmones užmušti
vėję nei savo dukters, 7 sa- režimas tęsis, juo katasfro-jšinskini
kutas!ro-1 šiliškiai pavesta ginti bylą vęs ministeris pirmininkas 500,000 bedarbių, liet dar y- aukštumą.
ir daug sužeista. Tuojau
vairią amžiaus, nei vaikučio fingesnis bus jo griovimas Į tarptautiniame teisme, kurs generolas Dainaso Beretn ra 5 milijonai, kurią likimasį
Mokslininkai susirūpinę mieste paskelbtas karo sto
vežimėlio.
*pačiam
" «-._
a
r jir
.. musąJnemoka
1
-nei prancūziškai nei gucr
Smetonai
i visiškai neaiškus.
prof. Piccard likimu.
vis.
1. K uit arkom pfas

valstybei. Smetona tikisi
amžinuoju prezidentu,
Konfliktas su Bažnyčia y- būt
1
bet
to
netiki net jo artimie
ra iššauktas Im* rimto reika
lo, o jo pasėkos bus labai ji. Yra pagrindo sakyti, jog
blogos, nes a) kova su Baž- jo
• režimo dienos suskaitytos.
nyčia kenkia Lietuvos rei- Lietuvos visuomenė turi vie
kalams .užsienyje, nustatyda- nu balsu reikalauti Seimo.
kurfriš^fęk-ionstfidefjbS^fr
ma pries^Cietuvą“
•
milijonu kataliku, b) tarp prezidento problemas. Jei
nebus tai padaryta, tai
tautiniu sutaTeią laužymas laiku
’
Lietuva
žus. Visos politinės
kasa duobę Lietuvos nepriklausomybei. Pasaulio ga grupės turėtą susitari! ir iš
liūnai yra negiamai nusista leisti bendrą manifestą Į
tę Lietuvos atžvilgiu: Lietu tautą. Pašalinimas neteisė
vos buvimas tol bus toleruo tos ir sugedusios valdžios ir
tinas, kol galutinai bus su- 1grąžinimas teisėtumo — tai
sitarta dėl konųx*nsatą. Lie aktualiausias lietuviu tautos
tuvos priešai nori, kad Lie uždavinys.

angliškai. Tai bus pirmas
atsitikimas Hagoj,, kad at
siunčiamas atstovas, kurs
nemoka susišnekėti su teis
mu.
Nėra abejojimo, jog
Hagos teismas jšįręsabylą
lenku naudai. > K.'* jy.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI FAŠISTAI SUDRASKĖ POPIEŽIAUS PAVEIKSIĄ

FAŠISTAI UŽPULDINĖJA
POPIEŽIAUS PAŠTĄ

PRADINGO MILŽINIŠKAS
GALONAS

ALFONSAS TRAUKIAMAS
TEISMO ATSAKOMYBĖN

PENKI MILIJONAI
BEDARRiy

; ISPANIJOJE KRAUJAS

Gegužes 30 d., Montello’je, Romuvoje, LD.S. Gegužinė. Važiuojame!
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PkdpOoiloJc lAptuyojė

.... L.į

lįčuiškiit, Kaltinėnų vate.,

f Švenčionių apskr.
Pernai
.-?• <* VyUiuto Didžiojo įimtais šis
Gegužes 3 d* visuose Lie
bigunai, Dųkžto v., HVen-i
.
..
’au* įteikti visų dalyvių pa*
y
»
Jsodžms, o taip pat ir gretituvos
kamjx*iiuiw?
buvo
miciomų
apekiv
Balandžio
6
ils. Su-irinkusieji šito neDUli^tati, Sveiu’ivnlij ap».
mieji\Buividų ir Slabadišd., Egliniškės, Simaniškčs ir
u'imUo n :kaiavimo nesutiko
hct abu išteisintai*.
sbdžibi buvo sukrutę
šįkejiškes — jaunimo pa; i |t h 11. I ‘obeiją* per dvi vaprie apšvietus. Tais metais
stangjbnns buvo surengtas
Mudi i ic r leido nei? į imt* iš markiai uynesi ir visokiais■
ietuviškų laikraščių ateida
Jau šimtus kartų hi \o ni
vii’š mmėtnine sodžiuje vaalė-. silpnesnes meėgtfid*' aiidi ugal viavįmąip tį.,<eiigįąĮ
n
neimli
k«d,
vuldžio*
parįh
vo
nemažai, 1x4 šiemet kaž
Soma ir įrodinėtame. :
kpi’M Vaidino 2-jų vs ko
,«W fe <1.į Iii/ Už ‘Ą MAtniŽių titt-j
f«ia«h'j > alpti, v k nnt is dn- irodvti savo nektitiimnadriv
dalykai pablogėjo.
tatitiuinkai tisoims pa.iėgumediją 4 ‘Apsiriko. ” * Šių kodėl
h\ių pii‘-imii<ė kraujas per
tąiidafi
1
Tiidtiivon
šie
klebąPrie tų blogumų prisideda
mis stt iiui.tM už>mangli Kat i.*■*r»
» Viensėdžių jaunimas jnnną
'iii.i h r* jdiht siisialhlyti iiiink’os žinios visai ką ki pasakyt i' 4prftrtikniti <* aJ nijoje gyveną UMinenĮk .
kiaurus paprotys vieni ki
tulikų l»,izH'<ią Laitu\u|r,
M.- i”suktu sanitarinė pn- tą pa 1 • idė. (inška IttįVo poliF 1) Bernotus Baltikis su kart yra dar viešai pasiro- tus skųsti. Žinoma, kad tuo
kad iš po '.mnš|v. ,alm -i \
liutnios duiią iškįihnigiau
t jus ii n • luotas su padirbti*
visa šeimyna.
Bernotus
* all•.<.
met tenka patirti visokių
do k\
.• i.iti r: bu
šiai HVente*fK|U|Hip5 .įvairios Raštikis g^vefia Dūkštu nite |Vik, gailiu kad Ligūmmse
pa-u
I
’
im
H'
i
Šukio
vaidu*
un
"s
'
n
nemalonumų ir dažnai ne
niekail,<’i.Si .t u
kų! i
AahijxwyįMit4 i* D? kyr neišvažiuodąrtiuš*. nuo dar Įitsiranda tamsių žmo
pai paaiškėjo, k;id; .
įsiutę įm» Ti4p
kaltiems nukentėti,
Tokie
per
l.'at įtu.id.H
irimo, darč*į§kihniiigmf susinių, kuriu trukdo apšvietus
< .•It’i.il'-’il hūihl ’HJHin. likvidavus komiihisRMMI metų.
skundikai turėtų susiprasVld>l • >11 1 r
dltrby.
?!i * utį uis Lietuvoje, jam rhikimusšu aHtijikaifih pii>2) Antanas Pituiko, gyveii
blogai darą, o jaunimas
gan.iz?i«-i|.i u/il 1 rn '\|iiit.i 1 •
r>vadovauti kn- L‘Umnų. .Sutij
1dai.vo panelė b:i\'»
nįs
Dūkšte
nuo
1911
metų.
lai nežiūri į jokias kliūtis,
l.nl.lii.u
Midų
tniKih o'o.
liiniąU < susi rinko uni versitpJįis gimęs IIuk|toj., Latvijoj
• -ki j u f e?. kad vi
Už neleidimą vaikų į len bet žengia savo keliu.
tremia ■; •
t| H.4 ;r - L4 in ;
ii- nu k< Htet 1 lU 171-ė u -ii’-i.' * alMsidikiiuiH,
kiškas mokyklas Dubintų
ria udp.i
4 rh i 1 fmi i 11 -. o man iza \ • > dar- skililią<ąįtą ąpių lotinos i 3)
Julijonas
Raštikis
l
1 <l<> t u»*^
VifjoHįfti, Rudinius vaisė..
kam-. ‘ i
buniikti-. ir ųt r naujokus .fimpehiitei. studentų ateiti- (įBernoto Raštinio sūnus), ventojai buvo nubausti7pin i- Lydos apskr.
Niurnai vėl
tautiinn...
iiinkų-^-AU. 1 DfūhūfieHriaU^
m a idė• m . ka rimą ori lėrū ąeiym*gonhiinkus, gilias ir ntv gine baudib .arba atsėdėti ka gauta jš inspektoriaus pa
ledine m ^Yt^niiti^ė tr Ahtt
IniHiri.
Pinigų
gautbivd'
is
tgęs Dūkštė.
ju. parlėjime.
Kaimo gyventojai baudų už vaiku neleidimą
Lu-t <- >
Masionio,
ištremto
į
Seinų
Dėl to Dūkšto klebonas negalėdami Hurtiokėti pinigų Sm ilginiuose įsteigtoii len. h i’U* 1 •!•>. •> Įsakymu* daapninki — niotiitėms, pa1 Kapsukas, Aleksa .. . . MlSr. Į.
Imdavę vaivadijai skundą* turėjo eiti į kalėjimą ir ten kiškon mokyklon, kur ne
ij’linte ulbi . mėti
ir’ , «t
J.
austi šilingi Imkajimat. f
-Aiun. •
• •
atlikti bausmę, tačiau .cha mokoma nė žodžio lietuviš
to
!>'•! \ a.herbu vaKtvličs
-! ‘"iii
kai. Gavę pabaudas padu
Gervėčiai. Kaip kiekvie- rakteringa, kad' kaliniams
pfHtt reiįįa. Gegužės H d
Ik,
maistas nebuvo duodamas, lė prašymą per in.spi-ktora
jnin v
du
1.
i.a pilmoneiit»
«dli
būui Kuralorijon, kad dova
IHI“
parapiniai namai, paprastai jie turėjo atsinešti į kalėji
rim.' r ‘I. į.el l|.s.|sĮĮH ;tl III!-’ i šia ką Markevičių apsinakvojo
mą užtenkamai sau valgio. uotu, nes atėjus darią metei
dllno •
idikė- žmonių vadinami •'“špi'toliur*fi
•? mpe H *;i
Kalėjime sėdėjo šie Dubi- nėr kada seilėti kalėjime.
rie ’ -i'i
mi.” Namai tie HO’tiktai neVili Ji -f«. • ' i ri-ikiriu pagn,7-14
Hnių kaimu gyventojai: Jo
kilti-,.^Ikvv 4tį‘Wa, kąų miteųtiį^egy- duėda jokios naudos, bet
deja
mokinio
Damiiiyko
i’ din* •piadeję^ tmmi
,
t 1
it dabar iš jų yra sėjama tarp nas Baužys—46 dienas, Jo
įtikint
1 'kalėjime kuo nuristu siti WVaitkinio >uplėšė sąsiuvinį,
• t,.
pavapi j iečių
neapykantos nas Doda—25 d., Juzė Kau
atmini
imti
išmok
už
tai, kad jame, buvo pasi
i i z. .
sėkla. • Mat vietinis kleho- zaitė — 10 d., Motiejus La•Ht.
nėra
rašyki lietuviškai.
illlllii.il
jĮas užuot • steigti Katalikų dyšius r— P d., Petras Ihida
!>•
nėra
i’.
oigraukta.
'Akcijos Draugiją ir jai ati — 9 d., Jonas Andritikonis Darželiai, Marcinkonių v..
Burbai Pi
iraitiiKis’ pipįfrauk^
lil >U<»- pi .įsi f 1, Su— 9 d., Andrius RuseleviGardino apskr. Yra senas
t '-inus paFkeibė -|įrrndim4į
OJOJ duoti šiuos, namus, garsios
• ’ ji : ’v;<:vt’i žirni
cius
—
9
d.,
Rožė
Geležicnė
kėli dvarininkes raginamas ati
lietuvių priežodis: “Viena
\hfi iH-ipnžint’i feirltiU-. Ga'Į-į
davė fcšįiiMiį’r 4ė$ ^Kola - 9 d. ir Rožė Jurukevicii*K.jmo ■
“
a^|avė
purvina avis visą būrį už„a
kalėti 8 nirluįį
Jįllod'ziežy,” įjric kurio pri- 1 ė — 9.d. ?,
kUup<>> teršia,” Taip darosi |ir čia
iiiiųVĘ
.•b’ Tuo ‘niomrn- > V;.”:eri.s 6 nu tils, bet ka
$
eija š. m. batui -Uto
kai atsiranda purvinų avių,
mė*
’»<» nepilnamečiui liansn
!' •. ir ’ ’■ '•
’H
kifribs ramia sąžine už ke
d* 13 vai . šv.
’ Kabliai, Gardino apskr.
dar HėsiliovČ:
uuapm. Gervėčių bažnyčioje,
lis sidl(brmius teršia visą
salėje 4<’
4
<4^
Jplip tarp k'dcrių visuomet
.!ti' i u’",iivias
dii-TŠ-Gt*i
vččių.
Tokiu
bū

i
j
u
.i*.
rodžių. Vieni už menką at
nariii
■ ‘ »iiuiuiibnę
du parapiiii&F namai vietoj' pridygsta kūkalių, taip ir lyginimą užleidžia svetimai
>111' ’•!*.
ristiipii';.
(Įa randasi tai vienur tai ki
!■: «• : dabokh'.
-to, kati tapti “Katalikybės
mokyklai namus, kiti kan
tur mėgstančių buteliuką ir,
tvirtovė/
’
tapo
“
lenkybes
džioja žmones skundimais,
U!
grynai
žinoma, muštynes. Štai pav.
tvirtovėj’
lai tikros purvinos avys,
: IH I
%Vdykų antrą dieną keletas
<l< ie' imu ai
/
Prie
progos
reikia
paste

kurios teršia -viso sodžiaus
i’JUIi.
ll\*1 IlT'"’
įkaušusių mušeikų užpuolė
bėti,
kad
tarp
Gervėčių
ka

gražius
darbus.
Keturiems Mažeikių aps būdu t pa įrku sustabdyti,
ramų J. Grigą, kurį biauK
talikų
jaučiamas
atšalimas
Tariau tų išgamų nežiūri
tur" r
krities policininkams buvo.
traukinys Iftivy
riai primušė ir, jei kiti būtu
prie
bažnyčios.
Kodėl
taip
ma ir, kas galima, dirbama.
birit. Ji:
grąžintas atgal ir pabėgęs
neužstoję, užpuolikai būtų
yra,
pasako
nors
ir
šie
maži
|
Sodžius gauna apie 30 tie
salę K
iuihnin> 1 Šiaulių sunkiųjų kalinys Einikis vėl atgabenvisai užmušę.
faktai.
• tuviškų laikraščių.
*’* •
Jaibu kalėjimą. Tai buvo še ras ^ vagųną.
Uždraudus.
Vihnaus
Ar
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\ I;
dilti->.
ši Verai* ii* viena moteris.
’
mcnaš
’ pįa^kejo, kad Eini* kivyskupui giedojimus, vie
(I
Vi>i< uis vyrams k<»jos LHv<r
linis klebonas laimi stropiai
|«h il<l •menkintos geležiniais pan kio kojų retežiai iš anksto
tį) prižiūii, žinomą, lietuvių
lau.ii
čiais, o kvtuii labiau nusi buvo įimijlt^’lįiipvimo vieT
lUmandaf Lįetuviams aiš
kaltę buvo- dar surišti tjž tos buvąJužmjteKuottis tam-*
Ci«n
kiai sakoma: ‘‘Dabar lietukad aukų į*o porą.
viškui giedoti negalima, nes
Apu M vaL, einant trmrki- Tukino
nežinia
^žgipUjį^p KE tepkiSkąf gaspėjama,
kad
tą
galėjo
pa-^l
aini ' i>u gfoltimm tarp Ku
Vadai. (l •
t<i
»Lrni ir Lukštu. Menus knlj- davyAi^^k^ feinų kali
i«tu*įy |Nljjhį
. • 4i• pi
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doiii:' ■ 1",
L* Hiunis n v—stai^iar
kiškai giedoti, Sekmadienį
reik du ,
.t . •‘HM! IH
nė- sąjun kinio įmigo, išmušė? stiklus
ątriįilęs iš ryto litžjiyčiuje
kili h i I
jn r v \
ir palik* s traukiny siitrau- PROFESORIŲ DISKUSIJOS
kulias davatkėles liepia joms
kvtiN rėtežiub šoko, ženivit
SKANDINAVŲ-AMER1K08 UNIJA
; ..
.
.
‘,.1
giedoti rąžančių lenkiškai.
’ n ik-*
UŽsr • !• >
ATLANKYKIME LIETUVĄ
Balandžio 18 (L univvrsH
Norėdamas išvesti lietuH‘i:«iiiUik:> -oi.o pro durisREMKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDA
Irto -sale * yil; yiŠkus pamokslus,- kutu kle-t
K«ia Ukckrtb yo svetimu* kraitu* kuomet dil lietuvių
•r baudė >u laikyt i. (Ireitaf
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UhiMiui nmijt. Mipnuiio ir hjmii’Ui Ir
MBS įvdramų tr aiMoawų dil tį, kurie dalyvmu etaikanijoje.
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ms įvyks birželio 7, tuoj po pas

Reikšmingas įvykis MBestery
■■■■ -j

kutinių mišių, pobažnytinčj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nei
yra keletą svarbių sumanymų.
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie Mos organizacijos.

• / ;.tĮ.l>l|irr. . ^.ii^

MtM

opų Susirinkimai

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į-

\yl;s birželio H, t» \al. vakare
bažnytinėje svetainėje, 41 Providence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera
proga užsimokėti duokles.
Valdybą

LOW1LL,MAS8.

LDS. 97 kp. suririnkimas įvyki
sekmadienį, birželio 14, tuoj po
atunos. Ateikite visi. Gera proga
WORCESTBW,'ilm Atirgu?
racijai salij, tuojau* po sumoa darbininkams prisirašyti prie vie/ės 24 <. swhwgwiwyĄ bipta#
Visi nariai pegiomi pribūti, hm
nintčlės darbininkų organizacijos. Prot Ilr. V. Mykolah'lo-l’iitliie redagną,
“Tauras.” Klubtj pirtdnih|jr per penktadienį birželio X ^30 vai; turima svarbių reikalų.
Xtma* literatūros, mokslo, visuomenė*
Valdyba Ir akmlemltkojo gyvenimo iliustruotus
iškilmingus,pietusJr sjąslrjtilpmą, Takais mokyti** kambary. Atei
Kviečia Valdybą
mėnesinis iurmdtis yra dĮdžIamdmų
Bancroft viešbutyje, Rti tai ad kite tauakKXepamMkha ačaimorimčiausias, plomhiuslns ir klekvltusm
prasi lavinusiam fmogul Uuknmianslas
vokatas Antanas J. Ililgįįs. t*er kiti duokles.
■
? Valdybą
BALTIM0B1, MD.

i*.

“ŽIDINYS”

lietuvių Ztiriuilns. Todėl visi nuskubėki

pietus, kalbėtojais buvd ądt. Pra

' LDS. 107 kp. mėnesinis susirin*

nas J. Baubi is, Juozas K. Ginkus,
Juozas Dirsa, Jonas parūkus ir
. LDB
aa įvykt
Juozas K. Žemaitis." Kttiįm nariai
trečiadiehy, birželio 5 d., 7-tą vai.
birželio 7 <1. 8wal. vMfc. bus t>- db-' |ąkare, balnytinąje ąvttainije.
no Tamkaiutaveriafo, Makt lipdge, Nariai kviečiami gandai ateiti ir
prie ežero Quinsigantpnd krantų.

‘BIRUIĖ”JAU ei* PAT

ulsisakytl **Žldlnj.’’
Birželio 14 d., sekmadienį, tuoj te ••Židinio*
’ kalno Lietuvoje: met 85 l„

kimu įvyks birželio 7, tuoj po su po sumai, parapijos svetainės kam pu«m. 20 IL; Amerikoje metams |t.5O,
pusmečiui 12.50.
ptos, Iv. Kazimiera parapijos aalčj. bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
Adr.: “židinys,” Kaunas. Laisves Al.
I
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir rinkimas. Malonėkiteatciti visi
Kviečia Valdyba
užsimokėti mėnesines mokestis ir
rianjų narių atsivesti .priraiyti.

privesti.i*vo 5raugwi(ea) priralyti
Vilty*

Valdyba

CIKVBLAMD, OHIO
Birželio 10 dienų 8 vgl. vakaru

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
MAITOM, PA.
MORTKUOJMAM.
LDS. 2 kp.' nrirfakimu jryk, ' į1®; “ ka„op«
i- mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
. ____
* r
wlfa nir»<altn 7 #1 Ihaj via aiirn/va nariai prašomi susirinkti. Valdyba
birželio *2 d., šv. Roko svetainėje. vyks birželML? d., tuoj po sumos,

Kas iš gerbiamųjų lietuvių norė
tų užsirašyti laikraštį “ Darbinin
ką,’* malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriai patarnau
siu. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Lailcraštis * * Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė
je, Knrn būtų perbrangu du kartu,. .
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numerį.
• Visais spaudos reikalais kreipki
tės paa

WORCESTĖR, Maw.-^r. Ka
Ir. Mykolo parapijos svetainėj.
Viri nariai praiomi atriti-į Įį sud
zimiero parapijos choras, p. į. že
Malonėkit visi nariai* atsilankyti
CAM1RIDGE, MASS.
rinkamą-ir uistao|Sti senai už
ir mėnesines mokestis užrimokčti.
maičiui vadovaujant, jrigriUbi 31 trauktas mčnegthsa dųokln.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
d. Plaza Teatre, Front SL taidina
M. Songaila kimas įvyks sekmadienį, birž. 10.
operetę**Birutė.” Visiatihdiif ge
•
, Valdybą
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
rai pasiruošę'ir nėra jokio ihfjojiWO1CMTI1,>UM
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
mo, kad vaidinimas -paabėlts. tri \ LDS.10S kuopos itiririnkimaiįMABHUA, X. Hkite atsilankyti ir užsimokėti už
V. J. BLAVACKAS
nas skiriamas* pafapijoū baubsi. ^yks birželio 7, Aušros Vartų pa- • LDS. 85 kp. mėnesinis susirinki- vilktus mokesčius.
Valdyba 7 Moti Street, Worcerter, Mass.
Vaidinimo pradžia 8 vai. Vak. Vi
KUN. A. PETRAITIS, iv. Kazimiero parapijos klebonai, I>. si turės gražiausią progą fMisijtarėD. S. didis prietelis ir rėmėjai. Jo vedamos parapijos choras, gagu- ti operetės grožių if vaidinimu.
žčs 31 d. š. m., 8 vai. vakare, vaidins operą “Birutė.”

(Mitini.

Nesena F mirt žymus f^liflkas,
Pranciška Rupkiutė.
Antros vaidilutės: Adelė Atrei- buvęs mayor’as Pctėr .BtilHfltfi,
mikiutė. Magdalena Grigaliūnaitė, geras katalikas ir lietuvių dkfolfe
Magdalena Tuleikiute, Morta Či- prielelius.
WOR<’ESTER, Mass.—šv. Ka
Prieš kelias dichks 'MiH’Juotai-iutė, Aldona Gražuliutė, Ona Znzimiero parapijos choras, p Juozo
parauskiutė, Onh Mnrtunaitf, pas Karalius, Boylstnirio įžymus
Žemaičio vadovaujamas, šį sekma
Vanda Kunigoniutė, Ona Bobliu- ūkininkas ir Kunigunda *Lukšaidienį. gegužės 31 d., 8 vai. vakare,
., ’ .
tė, Marijona Ritkevičiutė, Aldona tienė.
1‘laza Theatre. Front Street, vai
JUp.
Mnnsevičiutė, Brone Brukiutė. Ci
dina lietuvių liaudies operą, kom
ną Bataičiutė, Katrina Žukaitė, Opozitoriaus Miko Petrausko para
na Frankiutė, Bronė Celešiiitč, Ci
šytą. Tai istorinis ir vienintelis lie
ną Biliauskiute.
tuvių muzikos kūrinys.
Kaimiečiai; Marijona Ginkienė,
Jam surengti įdėta daug triūso,
Zabelė
Pauliukoniutė, Marijona
daug laiko, daug jėgų.
ITlevičiute,
Elena Tuleikiutė, Ona
Vaidinimą visą laiką lydės rink
Jogminaitė,
Pranciška Valentina- Anglijos aprimti**- aū^rHaviiriaa
tinis orkestras, kuriam vadovaus
Vai.
viuiutė, Pranciška Paulauskiutė, įvyks liepos19
p. J. Žemaitis.
po pieti^ lieUyjų-parjįiįoa avetaiAnelė
Gužauskiutė,
Marijona
KarOrkestrą sudaro AVoroester’io
sokiutė, Katrina Karsokiutč, Ade nėje, CainbridgeZ Maita..’ /
• parinkti muzikai-orkestrantai.
Gerbiami Federaeijseį skyriai
Veikale dalyvauja šie asmens: lė LevatmviČiutė, Anelė Petraus maloni##. jšįfaįjttir " ’' '*
Bitutė, Palangos mergelė — Ane kiui ė. Izabelė Ašakavieiutė, Mari
aia atątsvų
lė Tamkienė; Palangos Tėvūnas jona Senauskiutė, Katrina Ra
^aptarti
yra
— Kazimieras Lekeekas; Birutės kauskaitė, Elena Čepuliutė, Mari orgaųiĮcijpsgėfo^
1-mas bridis — Juozas (linkus: Bi- jona C’epuliutė, Elona Konseirevi- vintas 3^-ri*rtiriį^ar*Sf‘
nitus li tras brolis — Edvardas čiutė. Magdalena Pupkiutė, Julė prieš Fedorarijog k®
Alnvošiūtė, Betricia Alavošiuto,
LeT a nuvirta ; Kęstutis, Žemaičių
Juozas Guzaitis: Betriei'a Mitrikevieiutė, Marijona
kunigaikštis
^vietiKdų I*
Senas Vaidila — Petras Milius; Barokiutė, Ona Zinkevičiūtė, Ma iiąriMtfi/
n*
Berniukas, jo palydovas — Juo rijona Landžiutū, Izabelė šloriufė, giriami?
zas Paškevičius: Sundšteinas, kry Magdalena Adamskiutė, Virginia
žiuočių vadas — Alfonsas Ginkus; Vaškelevięiutė, Liudvisū Zaleskai* tieė’Wm^^;X^
I karšy gis — Juozas Svirskis; II tė, Ona Ridikiutė, Ona Bobliutė,
Plečiant $t.‘
karžygį*—Jurgis Dzidolika : Villi- Marijona Kučmskiutė, Julė Gri į Apskritim valdyba lį
nevičiūte,
Magdalena
Ceronkiutė,
Knoektas — Vincas Adamskis;
K lauš-K niektas — Stasys Biekša: Ona Zalevičiutė, Anelė GalevieiuTarnas — Putras Žemaitis; Lizdei te, Ona Celešiutė, Juzė Zenevičiuka. Krivių Krivaitis — Jonas Gri tė, Elzbieta Gražuliutė, Vineas
nevičius; Krivė -- Vincas Blavee- Gulbiekas. Edvardas Petrulaitis,
kas; I vaidilutė — Sofia Blavee- Kazimieras Valatkevičius, Vincas
kuitė: II vaidilute — Ona Žemai Barkauskas, Mikolas Sapavičius,
tyte; III vaidilutė — Agota Lau- Juozas Sikoris, Edvardas Kaugagalytė: IV vaidilutė — Edviną Hs.
»
"
’ » *4
* *V ’
Karpieiute; Aukininkai—Bernar Grimirnotojai: Juozas Bačys ir
GeriMualu.peotu. K«ttwfdw>daaM
das Duseviėius, Jonas Valinskas. Feliksas Klostorius.
gerą pantą Ir >opkrą p«i«w "taifą
Generalinis scenerijus — Petras kttvr. W to, «wa*»mtlU(U0.aaĮatią
Adomas Anusauskas, Povilas Žeis
M vidau Ir lauWGrtaBObMUJIJurgelionis.
tas.
mmm. <
/
.
Tikietų kainos: rezervuotos vie
Kareiviai — Bronius Gražulis,
Julius Bačkauskas, Juozas Ivaška, tos — Bos seats — $1.50; orches 178 MilIburry'Rt., Wi
D«14-7M į;
Pranas Paulauskas, Juozas Alavo- tra — $1.00 ir 75e. Nerezervuotos
uhis, Antanas Tamulevičius, Anta - -50c.
Liaudies Operos “Birutės“ Pa
nas Žemaitis, Jonas Jankauskas,
Kazimieras Ramaniauskas, Stasys tronai : Senatorius Davkl I. Walsh,
Mnnscvieius, Jonas Alavošius.
| Kongresmonas Pohr Holmes, MayPirmos Vaidilutės: Konstancija or’as Mielinei O’Hąra au žmona,
Stepananskiute, Ona Kašėtaite, kun. John t*ox, S. J. Holy Cross
Katrina Mitrikaitė, Monika Klu- kolegijos prezident., kun. Michaol
sinskiutė, Ona Volungevičiui ė, ti Enrls S. J., kun. Augustinas Petna Žukaitė, Teofilė Aukštikalny initis, ktm. Jonas J. Bakenas,
tė, Rozalija Simniškiutė, Bronė Si- Councilman Stanley Vaškelevičius
dabriutė, Margareta Kasevičiutė, su žmona, F. J. Charron, J. P.
Buyniski, Mr. and Mrs. John Coffey, Lietuvninko* ir Kulia, F. A,
Rimtas, Mr. and Mra. Feliz Kilt
um, JoFeph Baltramaitis, Mr. Mra.
PIANAI—RADŽOS
j Joscph Dirsa, Chesnar ir Ščiuka,
ŠALDYTUVAI
j Amerikos Lietuvis, Hv. Jurgio
pašalpinė draugija, 8v. Vardo Jė
20 TAUMBOLL STRBBT < zaus draugija, Marijos
rijos Vardo
Vi
vraumriB, man.
3
Draugija, LDS. 7-tn kuopa,
1
S. L.
Tel.4-9430
1 R. K. A. 41-ma kuopa, Moterų Są
Išlygoą— Muoštatti jungos 5-tn kuopa, Šv. Kaz. par.
Blaivininkų kuopa. *

LIAUDIES OPERA

umiMu

••cąąąąąąą»ąąąąą»ą«ąąąąą
CHARRON’S

Laagvoa
Ba
«ąąąąąąąąąąąąąąągąwąąą

M. PETRAUSKO

LIAUDIES
Juozas Grigaitis—Kęstutis

Plaza
Teatre
Front Street
Vali vakare.

Vfjy’S •Fnl* An.H TimkitnI—Biruti

Worcester, Mass

Rengia

Šv. Kazimiero
Parapijos
Choras
p. J. Žemaičio vadovaujamas

Wdehi:4iJO1.00, 75c. ir 50c. Vaidinimo pradžia 8 v. vakare, j

- 1

įi.1

4
.

Penktadieni*, gegužis 20 d., 1031
aC'ĮMSJ. ■’_J'‘lil.1

DARBipifISAS

PAGERBKIME J. E
VYSKUPĄ BUČĮ

L1!

«.' 1

Priėmimo Komisijos aekfe- ti, jo statyba numatoma
tolių, kun. P. Karalių, 147 HAdtttf šiais metais* Tiki
(THEWQRKEB)
Montgomery Ht„ Paterson, masi šiais metais pastatyti
PubLkhid mry TUB8DAY and FBIDAT
muziejaus sienas ir atlikti
N. J.
Tikietuk reikia įsigyti kitus muro darbus, kuriems “ Da rbin iuko ’ ’ adniin i si ra
■AIMT J08EPH S LITHUANIAM B. 0. ASKOCTATION OF LAB0R
iunigas) Dvasiškojoj Kata- iuo anksčiausiai, prisuin- artini jausiu laiku bus pa rija turi laimi gražių lietu
u ••cond-clMM Batter Sept
Boetocų Mm*.
wn&.< ti» Juįt ot Karėk A IfTV*
skelbtos • varžy t inės. (Jalui i- viškais parašais paveikslų,
Petras Bueys, Marijonų ikų Akademijoj buvo pni- čiant iš anksto $3.00.
Aeeaptane* for mautoji at apačia! rate of portage prorMad far In SaeUoo UOt Vienuolijos Generolas, A- xuomis
nai muziejus bus baigtus skiriamų Pirmosios Komu
ir iuspektpvius.
I 'aK'ftrifHcti proyramtis
Act of Octobar R 1917, aotkorlaod oc Jnly IX IMt*
pnštališkojo Sosto skirtus
taip greit, kaip greitai pa nijos ir Moterystės ♦Sakra
BUBBOBIPTION RAT«8:
PRKNUMKRAT0« CARU;
L Vakarienės vedėjas
vyks sftdArytr tie du?mili’j<»- mento priėmimo atminimui.
DMMttlc
..............
Am»rlk0> mUM .....,.,......|£00 šventai ir nepaprastai sun
kinu N. Pakalnis.
Foratfa yoarljr,............................ |5.00 Ufadany matmna ................... . ...13.00 kiai misijai — Grąžinti Ru Jo apologetiškų raštų.
nrti litų. Komitetas dės vi Turime ir gražių niedalikėDtMąatte oeca per week yearly. .Į2.00 Vlėo< kart Mxait4ja BvUum. ,..9X00
2. Svečius supažindins su sas pastangas juos surinkt'
sų
tautų
Katalikų
Bažny

Žodžiu, visa Jo EkstadenFataltn aoca per WMk jrearly... 42.50 Uialeny 1 kart savaitėje metou. .|X50
iių.
Jo Ekscelenija atskinun ir tikisi, kad visuomenė ir
čiai
—
š.
m.
birželio
men.
G
rijos darbuotė įrodė, kad
(lerb. Klebonams, sutei
“ DARBININKAS”
kambary — kun. J. Simo vyriausybė šiame darbe pa
d.
atvyksta
laivu
“
America"
bažnyčios
Galva
Vyskupo
kiant irtus didelius užsaky
866 Weet Broadway
South Boston, Mas*.
dės.
Į S. A. V.; iš laivo išlips Bučio asmeny numatė rim naitis ir kun. Milukas.
Telephone South Boston 0620
mus, didele nuolaida.
Didž. Nvvv Yorku uoste — tą Bažnyčios šulą ir todėl 3. Muzikos dalis — rūpi Vytiuilo Didžiojo Fondo Kreipkitės:
llohoken. <’ia Aukštąjį Sve- pareiškė Jam gilaus pasiti nasi kun. Simonaitis.
“DARBININKO” ADM,
4. Dainos—rūpinasi kun. iždas nuo 1928 m. gruodžio 366 Broadway, 8o. Boston, Mtiss.
kėjimo, paskirdamas “Rusų
mėn. 13 d. iki š. m. balan
Ryfų Provincijos rinkta tautą grąžint i katalikybei Pankus. *
džio
men. I diedai, neskai
5. Radio: Jo Ekscelcneispeciafe komisijat > Ktm. misijos vyriausiu vadu.
tant vjTiausytM’s asignuotų į Vytautui Didžiajam pa
N. Pakalnis — pirmininkas, Šiuo įvykiu mes lietuviai jai numatomas laikas kalbė stirnų, gavo pajamų Lt. 551,
įtrinkiu statymų Lietuvoje
2) kun. M. Pankus — iždi- katalikai didžiuojamės ir ti apie 10 vai. p. m. Rūpiu, 317,03 ir padarė tokias išlai ir dvejoję, ar remti muzie
Amerikos spauda plačiai
interesuojasi pastarąja Pi tarp darbdaviu ir darbiniu- mukas, 3) kun. P. KiuaUus džiaugiamės. Turėti savo kun. J. Simonaitis.
jaus statymų ar kurį kita
-sekretorius, 4) kun. J. Si tautos vyrą aukštai Katali Tikrai yra žinoma, kad
nus
“<Jnad raitysimo Ali l.ų.
paminklų, paaiškėjus, kad
Propagantlai
14.
21,22#,
skaitlingiausia vakarienėje
monaitis,
5)
kun.
J.
Ambono” enciklika, darbo klausi
kų
Bažnyčios
herarchijoj
Kailinės
Išlaidoms
Lt.
Nedarbas \ra baisi ryk.šlitis statomas muziejus, pra
lini.
Katalikų Bažmčio< i •. Jis teikia skurdą ir pa- tas, 6)..kun. A. Milukas. 7) pastatytą yra ne tik malo dalyvauti rengiasi šv. Jur Tarnautoją algoms Lt. 6,100,- dėjo aktyviai juo rūpintis
gio par. Brooklyn; jau arti
nilsistatynia.s (laibo klaii-i guiida" darbi ui ūkams, ardo kun. L. Mendelis.
Lpi<tildątna f port r<•(a ms,
nu, bet ir naudinga visai lir šimto tikielų išplatinta. .
ir, reikia fikei is ,neatsiliks
ui<-diiliams
atvirutėms,
imi, tapo pareikštas pašau (alini uribnvį ir stato pavo
Pasižadėję ties laivu su tuvių tautai ir Bažnytinei
nuo visos Lietuvos visuoine
žinias knygelėms ir filmui) 1.1. 00,040, [ |
lilli Piaiis XI, kurs tą klau jim imamąją pasaulio tvar- tikti dar šie kunigai: L S. Provincijai Lietuvoje. To Pagal turimas
iš vadas pal virt ina
Elizalieth,
N.
J.
šv.
Petro
ir
iškilmėms
14. 55,(>!)(), 10
simą riša papiasėiailsin tr'ir mūsų išeivių užsienyje
Remeika, 2. J. šeštokas, 3. dėl mtv lietuviai katalikai
singunin ir įgimtomis dar kuo greičiausiai pašalinti, J. Alčksiūnas, L K. Paulio- S. A. V. turėdami progos Pauliaus par. užima pirma Muziejaus statybos rei
aukų siuntimas i Vytauto
lOtHMl,
Lt.
bilduko teisėmis žmoniškai čia. žinoma, viskas priklauJo Ekscelenciją priimti ir vietą pe> S. Brooklyn. Kitos kalams
Didžiojo l’Vinlą. Pirmieji
kirk
tinka
girdė

kolonijos,
gvventi ir sa\o Šeimą išlai
nuo kapitalistų nusistaty Brangus tautiečiai, lietu pagerbti, stengsimės kuo
Lt. 100.9X1,:> atsiuntė Argentinos lietu
ti,
stengiasi
neapsileisti.
Ti

kyti. 1’/.tardamas darbiniu mo. ne.-, nedarbas, paeinąs iŠ
viai 1137 lt. 90 et. vėliau,
skaitlingiausiai Jo pagerbi
viai katalikai!
Palyginus su kitomis iš mūsų išeiviai Pietų Afriko
mo vakarienėj dalyvauti š. kinu*/!, kad vakariene tuiy
jų ';"bšui)io. norėjimo kuo
Aukštas R. Katalikų Baž in. birželio mėn. 7 d. 7 v. v. tų pavykti kuo gražiausiai. laidomis yra padaryta dau jepasmerkia “ekonominę dik- greičiausia pralobti ir pa
p. B. Patlcy iš Johan
A. Y. giausia išlaidų leidiniams,
tatory^tę”: valstybės, idealo keitimo darbininkų mašino nyčios Atstovas Jo Eksce- New Yorker llotel, 8th Avė.
pažeminimą, kuomet žm<> ms. v ra jų pačiu padaras. lenrija Vyskupas Petras ir W. 34th St., Ne\v York
Pastaba:—Prašoma ir ki kurių nemažas skaičius jau. AV.'-lliel(icrinisl oi i
išplatinta.
Numatoma,
kad
Būrys
aplankys
mus
neuž

tus laikraščius šią žinią atJ. 50 et., p. II. Sliapiro iš
Kad misikiatvt nedarbo,
(’itv.
t
leidiniams
padalytos
išlai

pinigais; nupeikia dabartį reikia jiems daug ko atsiža ilgo. Vyskupas Petras Bu
19 Ir. 25rt. ir
Sah.-lmrv
Tikietus galima gauti pas spauzdinti.
dos grįš iždan su nemažu tl’ha’-bino kolonijos lietuviai,
rys lietuviams katalikams S.
lies rkouomiiies sąh m s. kū dėt i.
pelnu, jei skyriai visus )cr konsulą Kimiose
A. V. gerai yra žinomas sa
nas vadina žiauriu ir nei įs
25b
Ta enciklika nepatinka vo visuomenišku darbu. Ji
iems išsiųstus leidinius su- litų.
iautu darbininkų išnaudoję
Pr. metų, pabaigoje
kapitalistams, ypač, kad ji
gelM"s išplatinti.
sai yra redagavęs leidžiamą
nadėjo siųsti aukas ir išei
mą tir .kmnunizmąC Aiiot išleistą tuo laiku, kai jie Chicagoje katalikišką laik
Vytauto Didžiojo Fondo viai Amerikoje: kutu Tgnas
planuoja dar daugiau nuka raštį “Draugas.” Daugely
Pinus XI, du "blogumu pa
iždo
pajamas ir išlaidas Ko loreišis atsiuntė pelną nuo
inoti ibi rbin inkams algas, vietų lankėsi, paskaitas skai Visuomenė gausiai atiko- dyje muziejaus planus pergimdė siu dienų imbistriajusi Vytauto Didžiojo Fou- žiūrėjo ir galutinoje formo- mitetas smulkiai aprašys iškilmių rengtų Vytautui
kad. anot jų, biznis pagerė
tydamas, misijas teikdamas, •hti įdomaujasi jos aukų Ii- jo patvirtino,
lizinas: 'darbininkų ek<m<»
ruošiamoje spausdinti apy Didžiajam pagerbti Detroite
tų. Bei užtai geros valios
net yra ėjęs liet. par. She- kimu, todėl, kol bus paskelb
minę vergiją ir dorovinį nu
skaitoje. Šioji* apyskaitoje šv. Antano parapijos apy
darbininkai tikrai nudžiugs; boygan, Wis. klebono Įiareipuolimą darbininku ir darb
ta smulkioje apyskaitoje turės du aukštu ir požemį bus apibudintas ir skyrių linkėje $1 10.50, p. Joseph
kad Katalikų Bažnyčios gas.
Lietuvoje, kuriant fondo iždo|apyvurta, Komi
davių drauge. Popiežius pa
veikimas nuo jų įsistvigimo Elras iš Čikagos IJHM) litų,
Galva
drąsiai
užtaria
jų
nu

aukštąją mokyklą—uuiver- tetas jaučia reikalą spaudo nybinės patalpos, laborato dienos iki š. m. balandžio iŠ Nexv Vorko City, lietuviu
reiškia, kad jo širdis dreba
dėl pavojų, kurie gresia v\ - kalus ir kalba ne tik į savo
je apibudinti iždo stovį ir rijos ir katilinė cente, ap men. 1 dienai su jų pajamo D. L. K. Vytauto Didžiojo
rų ir moterų dorovei šių tautos valstybę, bet ir į visą vienas iš pirmųjų jo steigė paskelbti, Jcaip sunaudoja šildymui.
Pirmąjį aukštą inis ir išlaidomis. Tuo tar KomiMas atsiuntė gauto iš
pasaulį.
O
Popiežiaus
baldienų dirbt u \e>e.
jų, profesorių: pagaliau bu- ma gautos aukos.
pu apie skyrių veikimą, ku suruoštu Vytauto Didžiojo
Tiems blogumams pašaliu >as toks rinitas, kad jį talpi;.;, m,( Vnjverei(t.tl, Rekt().
Kviesdamas visuomenę dė giindinė .salė su taip vadi rių iš viso buvo 301, plačiau garbėj \.ikarų pelno pusę
komai negalima paneigti.
rius.
ti aukas, Komitetas pabrė nama Vytauto Didžiojo ka spaudą informuoti negalima, -.urnoje 50 dolery. Tai gra
f
K
inoni
šv. Tėvas Popiežius Pins žė. kad už tas aukas statys pela, dvi šonines salės ir nes kai kurie (apie 70) dar
l. mimi.thi k.'pilami ir
XI Jo Ekscelenciją pažinti Kaune muziejų, kaipo pa mažesnės atsarginės salės neatsiuntė aukų ir savo vei
darbiu griežčiaiHio teisin ištremtas studentas t uiėjo progos. Im*si lankyda minklą Vytautui Didžiajam. sparnuose. Antrąjį aukštą kimo apyskaitų. Iš to gali ir kiite- Iltim iii kolonijos
gumo principais. pnivmJaP
mas Kaune pirmaisiais Lie- Tam muziejui statyti pr. sudarys kelios salės ekspo ma padaryti išvadą, kad yra susirūpino aukomis Vytau
K.
EAJERČIUS
dar gi ir krik^<’i«»iiišką j:i
metais buvo atliekami tik natams, nuolatine dailės pa skyrių, kurie, rinkdami au to Didžiojo muziejui Mat v t i.
meile. Tas atrueb» sunku,
Kėdainių karo komendan- nimo metais. Žin«> Jo dar priruošiamieji darbai ir pa rodoms salė ir auditorija kas ir platindami K«nni1ct«»
bet mbiitii sunku, jei butu
leidinius, parodė nemaža su išeiviu, negalima praeiti
buotę Petrograde (Rusijoj) šventintas kertinis akmuo, o paskaitoms.
sųgiid.i prie tikroji* Evai! kili apskritį šešiems i ne tie dar caro laikais, kada Vys šiais metais su atsidėjimu Pirmajame aukšte nuimi pasyvumo. Tačiau Komili nepaminėjus kai kuriu Lu
tu vos garbės kulisu h i aukas.
siant ^iiiiL K. Bajerrius.
kupas Būrys (tuomet tik ruošiamasi pradėti pačią tomą patalpinti dabartinį
dį lute'.ii paro<l\t darbda
karo muziejų ir dalį Kauno dabar sužinoję, kaip daug būt< nt, p. 'P. TV. I’fbici'ri io
statybą.
viai. Kaip dahu lū^ \ ra, ta
Muziejus bus statomas da miesto muziejaus; antraja trūksta lėšų baigimui Vv- Miunchene 2(171 Lt. 08 et .
bartinio karo muziejaus me aukšte kairiame sparne tauto Didžiojo muziejaus,
kulintoriai. po biznio prie
aikštėje: sklype tarp Duo likusią dalį Kauno miesto pradės veikti energingiau ir 2000 litu ir p. Vilrlielmo Ši
200 litų.
danga, dirba tik uvt<*is\ bo>
nelaičio ir Kalnų gatvių. Šis muziejaus, o laisvose salėse iš naujo prisidės prie lė’ų meli Ciuriche
ir apganlystis. “Biznio va
sklypas (vertės apie vieną gal bus galima patalpinti rinkimo darbų.
dams nutolus nuo tiesos ke
milijoną litų) yni Kauno kai kuriuos eksponatus f’iur- Kiek galima pastebėti i- linus tuo. kad jas teikėsi pa
aukoti ne lietuviai, liet sve
liu, - • salio enciklika - nemiesto nuosavybė, bet mies lioiuas galerijos.
skyrių apyskaitų, Komiteto
geri lietuvių
T’a k<» stebėti-., kad ir darbi
tas ,fį skyrė muziejaus pa jšalia muziejaus projek kvietimas dėti aukas V. D. ti nitam’ir, i
(Trati
uiti.
ninkų minios doroj, atžvil
statymo reikalams ir sutiko tuojama Įsistatydinti ir su Fondui daugiausia atbalsio
įvyks
Veik visi, o dauginusia
giu slenka žvnnn.”
|H»rleisti Im» atlyginimo Vy juo arkadomis sujungti 32 rado čia Lietuvoje valdiniu
BIRŽELIO
29-30
DD.
1931
musų
išeiviai nžsienvje. su
2. Dimi i darbininkams ata I
tauto Didžiojo Fondui. -Tuo metrų aukštumo Imkštą, prie kų ir plačiosios visuomenes
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALAJI
tinkama^ algas, kad galėtu
tarpu tariamasi dėl pačių kurio būtų atliekamos ryti tarpe. Mūsų prekybininkų si rūpinę, kaip jų aukos bus
BROOKLYN, N. Y.
ne tik pragyventi, bet ir į
sklypo perleidimo formalu nes ir vakarinės karo mu ir pramonininkų shioksniuo pažymėtos pastatytame mu
ziejuje. Del šio. tuo tarpu,
sigyti pakankamai turto;
mų ir sąlygų. Viena iš svar ziejaus. apeigos.
sv ir iseixiuo.se užsienyje, y
L. D. S. tipskričius ir kuopas prašome išrinkti
kad moterys ir vaikai nepri
biausių sąlygų^—įpirštas pra• Tokio muziejaus pastaty- pač Anų riboje, Komitetas trumpai galima pasakyti,
atstovus. Pageidaujame, kad kiekviena kuopa tu
valo dirbt į dirbtuvcM’.
šo statomame muziejuje inas kaštuos Veik du mili kol kas nesusilaukė tokios kad \isų aukotojų | m vardus
rėtų nors po vieną atstovą seime. Kuopos, kurios
3. Negera reikalauti per
duoti vietą patalpinti da jonu litų. Tuo tarpu komi- paramos/ kurios galima bu bus amžiams paliktos Vy^
išgali, turėtų išrinkti po kelis atstovus prisilaikant
bartinį miesto muziejų, l’i-■ tetas muziejaus statymo rei vo tikėtis. Tariau Komitr tauto Didžiojo Muziejuje.
dideliu akut, kurių darbdakonstitucijos nurodymų, t. y, nuo dešimties narių
kimirni greitu laiku su mies kalam.^ turi, Vyriausyls's tas mano, kad pirmieji ak. BRO0KLYN0 IR APYLINKES
vitli neįgali mokėti ir vra
po vieną atsiuvą.
LIETUVIAMS
pmvrsti uždaryti dirbtu ves J
to Valdyba susitarti.
L. 1). S. Crntro
asignuotus 400,000 litų ir vi tyviai dalyvavę statyme Vy
Siuomi prnne.5»nin, kad Jurgis
Ih'ftsios Vadas Kun. K Vinnauskis
Muziejaus planus pagapii- summmės aukų Vytaufū Di tauto Didžiojo pavilijmm Tumasnnfa yra jgftltofns trinkti
L Per mažos ir per dide
tarmini
ūkas
VI.
Paulauskas
no ihžiniuriai niehilektnriai džioje Fmido ižde apie 350,- Žemės 0kit> Parį aluje, pri “ Darbininką” prenumeratas, palės. algos yra nedarbo tikro-.
St’krclo'rius A. F. Kntifyįš
Rcisoiias, fhilH'ueckis7 ir (MX) litų. Atsižvelgus į tai, sidės ir prie mirzuųaus ^ta* garsinimas ir spamlm darbus, Jo
Mos piic/aMy*.
/■ .
I^UiMiUs
VmcktiB
’ Komitetas kad jH’V vienus meto mų- tylius. Antrieji, bdfrnf jšvL adrvm:
5, Borai pidajlivti dirbtu
š, m. kovė mėn. 27 d* imse* ziejaus nebus gulima užbttig* viai, ilgai alM‘jingui žhltvję
vėse, imkia steigti tam tik-

GERBIAMŲ KLEBONŲ

POPIEŽIAUS BALSĄ
SUNKU PANEIGTI

VYTAUTO DIDŽIOJO KOMITETO PIRMININKO INŽ.
K. SAKENIO PAREIŠKIMAS SPAUDAI
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! moka taip užgrūdinti saVo atokiu* taute jėga. Šiou 1
ra įrašytos, bet gyvenime neImi abejotinos vertės po
kūnų,
kad
darosi
atiųmrflta
dkims aukštų kultūrų mitai*
vykdomo#. Atrodo, tarytum
BLAIVININKŲ SUatVUHVUO. 0WTW
nių machinacijų 1
r? milijonų atskiru asmenų
įvairioms ligoms.
valstybės uparatM yra sku kad ir nutoldamas nuo su
VALŲYBA
*
ta keliu panaudojamas pa
Meno, mokslo ir religijos geležinė valia.
. gte J, J.
Gesiogiinų uždavinių ar
gavusių valdžių į savo nm- slmHkdamas, darant ’
genijai, o ypač organizato c Mūmu išvargusi tėvynė iš
kas susiatiprinti poiacijoma, tiesiems tam tikras polh
riai (bažnyčioj valstybės, kiekvieno lirtuvio reikalau
nMMt»ri«h JCub. >•
visnometa) yra ne tik litai- ja daug daita> ir valios. Lie* Gegužės mem 12 d. Ka- tas «e fa# priiligmninti sau įstpuoninimo operacija*' M
■
M*i*.
nešę su savimi į paasulį ne- tavos neginti nei aukšti kal-|ritiomenes Teisme pradeda* šalininkų.
clriuvelizmo dėsniu vertu
Pretekstas Šiai bylai laivo politikų, tai irgi nemenki
j “|/a
HV
lvt/iy | iJt t ūat, uvi. pliįviott jūros. "5Iusų tm svarstyti keturių kmnir nugalėję daugelį gyveni dėrintgų žemės sklypelį u<> g;ų ir būrelio studentų atei- nteįtininkų organisacijos už* lykai, už kuriuos gal ir y
mo kločių, Žmonijos isto retų pagrobti tat kuris ga- t įninku byla dėl atsišauki- darymas mokyklose. Val fa vienos kitos jaunos ;
f*
rijoj galimu rasti visų eilę lingaa kaimynas. Savo te- ntių ^Katalikiškoji vimtome- dantieji imrėcliuni visokia vyta užspausti akiu i
Iš senų laikų švedų tauta hibieijos įstatymų 35,(XK} karžygių, kuriu savo, stipvynę geriau galėsime apgin- ntėn platinimo. Grebiančioji kainu laimėti varžytines dėl vienų kitų jaunų sielų
buvo žinoma, kaip smarkiai balsy dauguma,
savo adeptų skiiičiaus, pabū kinti už geležinių grotų
rios valios dėka nuostabius ii. ier anaišarvosime stipria i
' giriiiokliaujaiiti tauta. Šve Bratt’o sistemos įvedimas* darbus nuveikė. Taip įmt valia, dta’bšftunu, taupumu j mugme didelė, ligi mirties go ateitininkų organiaicijoĮėjimų taurei išgerti.’
dijos gamta, tautos tenųie- parode visai kitokius davi" reikia pasakyti, kad stipri ir geriau sutvarkyrime savo Muismės imtinai,
je susispietusio jnuiHiuo ir Bats byloje J’igutuoj
Lietuvos katalikų gyveni
ramente ir papročiai prisi nius — ir šmugeltavimas be** valia reikalinga ne tik db ekonominį tai dorinį gy ve- 3
pasiryžo^ užgniaužti jo vėl* imsikaltimns yru meni
mu išskyrus Kurijos carizveik
išnyko,
ir
alkoholio
ma

dėjo prie paskatinimo dau
kimų.
” delte, bet ir paprasčiausius n imu.
4os rfišies. Tai labui uek
no laikus ir žiaurius oktijiagiau alkoholio vartoti, 1824 žiau vartojama, ir kalėji’ kasdienius darbus dirlamt.
Kadangi atbitininkai buvo to turinio atsišaukimų >j
Šiandien Lietuvos vlsuonu^ c ijog midus, ši byla i$vo
metais Švedijoje buvo 173,-* muose sumažėjo kaliniai,’ Visas mūsų gyvenimas -taupirmieji integralinės kata* tinimas, ir daugiau nieko. ]
nėj plečiasi nusiminimo ir i nartu ir užsimojimais bus- ikybės žadintojai milsų Ct
pat
ekę
dėl
girtuokli
avimo.
(MM) spirito vąryklųi švedu
kafci aplink įprastines pa- vaitojimo dTteiardaūg Tte lmlel>irmojf, IJgišicdeiTiiesiskairiusį afsisaulamų,/
tais metais buvo 3 milijonai; Švedijos bandymai yra dai" .iMicrntt
** -L ŽkA
rnlilvti
I
AAiiįV lt a jji - svajoja bėgti į Brazilijų ar f uvu žinojo^ kad jos pilrc- krašte ir ligi šiai dienai at sirodo, kad jį leidžiusių bfį
Apskaičiuojtųna, kad, aps vienas aiškus įrodymas, kadl ra labai sunku, Žmonijos
lieka iM’galinį auklėjimo dar- fa džentelmenų. Jame įrod
kur kitur, nors mūsų kraš- i•iai katalikai geri rtinfis,
griežti
prohibicijos
įstaty

kritai, kiekvienas Švedas per
Šiam gniuždymui pasi
" karžygiai dideliu pasiŠven* te duonos užtenka, gamta i uokėjusiejt išplėtoti nepa*
nėjama, kad išleistas pr
metus suvartodavo 30 kvor mai blaivybėj jokios naudos5 timu atlikdavo paprasčiau- rami ir graži.
priešino
Bažnyčia.
Ji,
toli
11 našta kūrybinį pajėgiinuj,
ateitininkus aplikraštis y
tų alkoholinių gėralų maž neneša. Kaip švedai savo iš" sius darbelius, dažnai valių
.stovėdama nuo* visų politi
Tik kietos Valios pagalba 1urnose eilėse dirbę ir kovo- nių šio reikalo pusių, vien neteisėtas, o tų aplinkr
daug 50 laipsnių stiprumo. mintingų tvarkų įvede^ pa* laikydami aukščiau už gy
komentuojanti tautini
galime išmokti grąžius na-j ę < nepriklausomyliei sustiprašysime
kitų
kartų.
rdiginiats
motyvais
paėmė
vybę
ar
tarta.
Prisiminkime
Toks baisus girtuokliavi
proklamacija yra dem
mus statyti, kelius tvarkyti, i infi ir įgyvendinti. Ypar
šv. Pranciškų. Jis tik savo geriau žemę purenti, atai- niteittninkij ištori joje tai biis mlsii, kad katalikams negali pšlųi, skleidžianti pran
mas negalėjo neatkreipti dė
Ihlti draudžiama dėtis.į kul- irtus ir neteisingus dalyku
j Valia, kad įr basas beturtis;
mesio tautos priešaky sto
kratyti nedorybių ir blogų j laųjns, kedtėj'inu ženklu
J. trVtįdlJ
tfirines ir religines draugi Lyginant Lietuvos Vysku
pertvarkė Europos visuome- palhikimų. Kiekvienas žmo- iWlete lapas.
vinčių vyiij. 1865 m. GothLAVĮUKIMB VAT.T4
UėS dorinį gyvenimų; net gus turi auklėtis, kad taptų Bylus šaknų tenka ieškoti jas. nes tai biUų iieginlctas raštų tikintiesiems ir Įnii
eidiurg’o mieste įvesta alko
holio kontroles pirmieji ban Atskirų žmonių ir viso5 žvėrys ir paukščiai jo klau- tikru žmogumi, artimu šven uenoinialioje musų valsty- sųžiiiės varžymo darbas.Val hi proklamacijų, tenka pĮI
dymai. Pagrindiniais dės visuomenes gyvenini^ valiix sydavę. Didelės valios įfa- tam ir tobulam. Jei dangti- Į)hjio gyvenimo tvarkoje, dančioji griųie lamdė įrodi sakyti, kad to rašto turini
nėti, kad jai toks religinis yra daug griežtesnis i
niais tos sistemos buvo ap- turi didžiausios reikšmė® ka ^Napoleonas užkariavo mus- taip darytii, tai Lietu- 2dės ir turime ir neturime
nenaudinga^ “mirtie^ bausmės” užsibd
rubežiavimas pelno, gauna Stiprios valios žmonės be visų Europų; buvo susida- vos neslėgtų girtybe, nešva-1mnstitut-ijos, nustatančios auklėjimas
nes
nepagamina
valdančiųjų liaujantį privatų rastų **
mo iš alkoholinių gėrimų jokios pagalbos, dažnai bį rius nuomonė, kad geležinės uis gyvenimas, ekonominis i ^grindines valstybes tvar
režimo garbinimu persiemu- talikiškoji visuomenė/* ■
pardavime ir svaiginamieji Į piniginio Ištekliaus, išeinia. valios dėka net kulkos ne- skurdas. Nupširdžiai pagei- 1 kymo gaires. Musų valstybė
sių, ir, išeidama vien iš sa skaičius į ten išdėrty tas
gėralai turėjo IMiti pardavi- aukštus* mokslus, lieka pro-. drįsdavo jo liesti.
Jautina, kad kiekvienas Jie-1 yg Mtų tvarkoma teisiškai,
nėjami tik restoranuose kar- fesoriais, tautij vadais; Stipl- Energingos, stiprios vw tuvis jaunikaitis lavintų sa-; jeigu valstybes gyvenhūas vo egoistinių motyvų/ at lis, reikia pasakyti, kad
tu su valgiu. Šie punktai Irios valios žmonės sugebia lios tautos iškyla, bejėges— vo Valių ir per visų gyveni- jgalėtu pradėti funkcionuoti skleidė kultfirkampfo lapų. lėta nieko, po kuo negili
Katalikų ir Bažnyčios va padėti parašo kiekvid
netikinti tik speeialiani vy- pataisyti savo paliegus’pj žūsta. Valia tai yfmtinga ne ma žiūrėtų, kad ji lie silp*(' konstitucijos tvarkoje. Pidovybe
ir visuomenė vieno ^nhingas žmogus, o y
braunyin, kurį buvokveikatų ir jų išlaikyti, ji<^|fik atskiro žmogaus, bet ir nėtų, tat sfipretij.
liui
Ji liėtinė* ir politinės teisės ydai įvertino šį politinį val katalikas* išleidus gerk j
galima visur pardavinėti;| ~
■*—
dančiųjų manevrų, aiškiai nytojams minėtų luiškt,
. Bet ši sistema nesukėlė ypu-Į
iššifruodami
užimkūlinių# kint lesiems.
* t ingo susidomėjimo.
tikslus.
Teismų spmidimiį ii
1909 metais generalinio
*
Iškeltoji byla yra ne kas ja žino visokių. Žino 8d
streiko metu vyriausybe iš-j
kitą, kaip vienas etapas pra to, žino pagaliau Kr
leido tautinės prohibicijos į-|
sidėjusioj kovoj. Abi puses žino Jo apaštalų spre&
statymų, kurs tačiau veikė
getai žino, už kų jos kovo intis.
tik .trumpų laikų. Šis įsta
ja. Ateitininkai kovoja liž Ir g<‘gužės 12 d. į kalt
tymas buvo išdava plebisei-|
katalikų pilietinių teisių ly mųjų suolų sėda ištraukti
to -— tautos balsavimo. Bal-I
gybę Lietuvoje, už katalikiš ji tieson ne kaip atskiri i
gavimas išėjo inohibieijos
kos iHisaiiliožvųlgds įsivyra menys, bet kaip atrto
naudai. • .
Į
vimų pasiremiant saviauk- *nm tikros gausingos |
Tuo pačiu laiku žymus]
Įėjimo dėsniu, už moralinį pės, m* už savo nusikalt
Bažnyčios autoritetų, už
švedas Br. Bratf patalpino
k't už savo įsitikinimus, 1
hlisvij katalikų imlitiuį ap likime, kad jie stoja ne 1
laikraščiuose
straipsnius,
'
kiniuose jis smarkiai kriti-Į
sisprendimų. Arčiau įsižiū :ad butų nulmusti, bet tai
rėję į šiuos ^dalykus mato kad įrislyti, jog imlsi| kis
. kavo prohibieijos įstatymų. Į
me, kad tai vertvnyta, ii? te yra dar iiepriklaUų^vl
Jis siūle savo sistemų, kuria
būtų kontroliuojama^ alko-l
kurias nėra gėdos nueiti j teismas ir teisėtnmaš.*
holio pristatymo šaltiniu už-l
kalėjimų ar net išklausyti
Dr. P.
mirties
dekretų.
kertant kelių nelegaliems]
Valdančioji grupė irgi ži KANADA MAtAI NKTARI
pristatymams, kad tuo pa-j ,
lio, ko ji siekia. Jai rūpi,
laikytų normalias vidutinis-]
DA SPIRITO
kas kainas; be to jis siūle]
kad Bažnyčia būtų jos poli
geg, 2U
- aprubežiuoti alkoholio biz-|
tinio režimo tarnaitė, kai
'iIoh- statistikos hidras l
i catalikyliė auklėtų valdan
iiio pehių.
’
|
neša, kati balandžio n
MmBJ’FE'I f /i, MACO
1914 m. Dr. Bratt suorga-l
čiųjų ramsčius, kad BažnyvlŲN 11*1 jĮjVJy
Kanada pardavė užsieniai
nizavo Švedijos sostinėje]
t
alkoholiniu gėrimų UŽ
Stockholm’e ‘^aprubcčiuotoĮ
(XX). Pernai per tų patį
PARKAS BUS ATDARAS 10-TĄ VAU RYTE
pelno konųMinijų** ir pradė-j
nešp parduota už' $2,118
jo praktikuoti savo sistemųj
Taigi ^biznis” smarkiai i
Ii. J>* & Conneetleut xjpwkrltics
Ir jos naudojimo vaisiai Į
prfcMinhife suvažiavim** įvyta mažėjo.
GERBIAMOJI VISUOMENE:—
.
,.
greitai pasirodė. Nuo 1920Į
tegulus 31 <1 1031 m. Iv. Kar.iiki 1928 metų Švedijos]
Nuoširdžiai kviečiame visus, kaip jaunus taipsenus, didelius ir mažus, gausiai
mier* parapija* saloje, 339 Greon
ItONARURTBtAI
dalyvauti pirmoje šių metų GEGUŽINĖJE, kur gaičsit^linksmai laikų praleisti ir
St., N«w Narte gosli. Sesijos
3-juose didžiausiuose mies-l
pruski 1 vak po pietų.
KUOJABl
tyru oru pakvėpuoti gražiame pušynėly, pažaisti, pasišokti* gražių dainelių imsituose * už girtuokliavimųI
’ Apskritie* vta* kuopė* į ij mt*
Mntb'ithifyJspmiijikrJ
klausyti ir gabių sportininkų pasižiūfvti, nes bus visokių Žaislų, lenktynių, virves,
areštai ^mnaŽejo 52 proreh-1
valiavimu malonė* prwdųxti kuo
traukimas vyrų su.vaikinais, motetų su merginomis; Programa bus įvairi, gal, dar*
daugiausto atstovui W W prie Urnai į Ispanijos rteigbl
tais.
I
w»ma
parūpinti nairiltigų ium«< jį seimų įvyks hiriHio
tokios niekad nebuvo. Dainuos šv. Bo£o purainjos choras iš Muntello, Mate vado
Bratt’o sistemos svarbus Į
nymų
m(Uų brangio* organiaiel Jiems vim |mrtijom re«
vaujant vargonininkui P. Šokui, Sv, Cicilijos choras iŠ Nonvood, Mnss,, vadovau
punktas laivo atskirti proj<* atrovei
jant vargonininkui p. P. StaseviČiui, N. J?. P. šv. pimpi jos choras iš Cambridge,
hibrcijos klausimų nuo poli-l
Kadangi Ir iki auvaiiavimo ir H. Mon.wh&tei sudari
Mas#,,vadovaujant varg.M. Karbauskui, Jr. ir kiti. Tikimės, kad bus ir solistų ir
iki mftxų rengiamo* gegullta nų imrtijų “Antinu B
tikos. 1909 metų tautos Imi- '
kuri įvyta Ikpoa 19 d; (IhuAm. imi** ir mgimituoja
solisčių* Todfl visų kuriems tik aplinkybes leis, dalyvaukite šioj Gegužinėj*
‘
gavimas*parode, kad už pro-1
bary, Hartford. Comu laiko ne- ghmloB biilma viimot
hilneijų bnfyiivų l,8(M)t(XX), (j| •
Įžangosj šokių salę iki 8 vąl. vakaronebus. Gal&itoš^
hte*Wt;ta|J*u vlaai taika* ap*
tik
notedte.
Nuo
8
vai.
vąk.
iki
vėlumos
ims
h
jitney
”
šokiai.
Dienų
ir
vakare
gros
tarti Huo* tegalite kad mUauk- tmwi
prieš tik 20,(XX). 1922 me
tutota gerų pasekmių.
Brtaktono įžymiausia# orkestras. Įžangąį paritų nebrangi tik 25‘eentai.
tais tautos hdisavhnas (ple-l
Apskritie* vaMytat,
ViMftr ifaftiųpur kricčni KOMITETAS
’ bisritas), kiirianm dnlyvavnĮ
ir moterys, pmmikmo pro-

ALKOHOLIO KONTROLE
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LIETUVIŲ DARBININKU SĄJUNGOS N. A. APSKRITIES
SV ROKO PARAPIJOS

f!
ECH
7111
E
UtllUZINt
/

įvyk*

GEGUŽES-MAY 30d., 1931

I

ROMUVOS PARKE

!*■

smmius

A

O

darbikinkas
-•—

a „

Faaktaditnia, gttuH* W
Įrengei įmigti tefejų mokslą ; jau

i Didžiojo New Yorko

IMI

i

ĮVAIRENYBES

ir dabar jam buvo atvirtu; durys
į miesto įtanigM, Pereitu wkmadieut parapija .išvažiavime, ap- 17 MUfedN? kilombtrų
i ižtbrn dienas Vilti prieš
fHX)ta» jaunimo bftrjų, savo linko,
• AOKIO
<tanles fšpindulhiR ir visai
i.m vaidu Žavėjo Vitais, o*jau treatt nemkeičia. New Yorko
dadtanį dienrgJĮčiat paskelbė apie
Niekada taip daug nešo laikraštis “World” (‘Tajo mirtį...
3 Skaitlingas imtys jo kftna iily- kama, kaip Užgavėnių savai-,
snulta”) specialiai išleidžia
įdėjo į bažnyčią; pasitiko prie baž- tę, Ta pro^a tenka paminė
kelis
(*g55«nplloritis tokio
Gcgužes
Gegužes *10
30 dienų, šį
?<į && HARTFORD, (tanib-*-Jono Juo-Įnyčios durų su procesija kunigai ti rekordiniai šokiai Vieno*
^konservuoto popieriaus, ir
mdieni nebus iokiti Multta Krlpo, Mim apylinkės jaunikiu-Į L Mmdvlia ir A. Dubtaskas ir
čfej klieriko, šventinimai įvyks gedynrg. lt Juška, atvedė iki grote- jej
» jpi m. Užgavėnių dienų. šio egzemplioriai išsiuntinė
•užtvinimų, bet Monteilo-jet,
diena mieste buvo Mb jami bibliotekoms, arehy*
gūžės 30 d. 0 ;ij0 v«tend< šv. Juodiki ir čia prie karsto, papuošto gr*> Tų
1
Įlčmis ir ŽvakMfe, atgiedojo grau
Romuvos Parke, įvyks L, IX .ziipo katedroj Hartforde,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

SAULĖS UŽTEMIMAS PAGERBS PfflAhCUANTA'

MENĖS AHGEIU
i. MRAPIJOS CHORO
■ VAKARAS

beirtų erržiiy dainelių, ir žaislų..
Čia itulua ir feuiiRčiai Dullijukal
frt"Hl«4, vienas jn 7 nu tų, kitas gi
rpio4 mdųl. Jie gąjįa.^dfmj da»;
tyvauji žuMimūotf* ir jisilr su kltnis vaikafe gražini pašokti 4*Suk*
ihji.n
t
rengta -1000 didžiulių Imlių varna ir k.
Itai.moįama
Gražiai
r‘Tr.w]
M<H»KLYN, N. Y. —«■ th'jnižės
di ptirnicijM šv. Trejybės IktaddŽios giesmes, Prasidėjo nkilmin*
S.
N.
Anglijos
išvažiavimu*
ir rautų ir 1200 mažesnių
A* .Tmnsffcucftthm i-alčj“. Kt ? tidiilum.fe A. Jon.ivRntė, Poluivių bažnyčioje gegužes 31* 11 va-įgoa gedulingos šv, Mišios, asistuogegužine.
.
»S kugeli) par, ehoms turvįo te. Digriittė ir Bildntė
landų.
Įpint dviem kunigams. Prie iali- Imlių boi Jokių vakarų. Tuną
NUŠOVR ADV0KAT4
K.ei’iu junktiimi efomi hHejų
Be linksmų šokių, chorų Antr< vigandų mokyklos K«h“je|nii) altorių ir laikytos mišios, O Imlius aplankų 630 tūkstan
prastą nmrgumniu vakarą.
Gegužes 23
Mfrrat<7w«
kai kurinis Cmi. lyčių narini ir gūžini audaimioja i gražių dainų, viJiiųančioK bus primieijanto pagerbimui bim Įltaip nustebino visus klebonas
čių
žmonių,
Jei
priimsime,
pavyko dnugiati negu tikr “Du Jn illtiMn, dvi takutėsjp sena minsikės bus daug kitų praš Mdeife su programėlių,
d. kaž koks Williain Retoka
* Įlun. J, Lietuvninkas, tik ką grįkad puse tų atsilankiušhį
Tas vis dėka energingo vim nu rgn *’
nušovė elektros kompanijos
Repdžęs iš IjgonmSb išėjęs mišių kuky*
Po tn xisas choras daiimoja j. matnumų.
ninko p. Dulkes, kuris, niaty
• •
______
Įti su pagalba, vedamas prie šv. strapini šoko, tai audėjus vi- žymi; adv. William Sullivan.
£ileviriaiis “Anoj pusėj-eži ra/1
Sporto mėgėjai laljai susi
*feng pastangų yra padėję
, . ...Į Marijos nlforinus, kad paskutinį bu# bešokant padary ta kelio
Kai policija sužinojo, kas
dainų m papras7ai gražiai su- domėję baseball rungtynčiru sureiigimuii
’PAil&DillPCililIC
patarnautų Vincento sietai y nė siektų 17 milijonų kilo
daim
’
oti.
Choras
IrU
dainuota
žmogžudystę padare, tai
komedijų ir dainelių Jamujims. Susitiks smarkūs tyZinluiLmžinastį. Klebonas kun. J Lle- metrų, iai yra, hutų galima
efyaro, kurios kfei gražiai p?.- kantatą “ Birutę.” -Sudainuota
žmogžudys
pats nusišovė.
UftUmSta
įiiivninkas’ft. n* Vincentą sutiko*su
inai-*Southbt»stamcčiai vy
• apeiti 42 totu aplink pa
|co£ ėjo maišyta prngrmnn. liti- rrit galo “Vilnius“ ir “Labnr
(
pv* Krikšto Saltramci u, prkragė
•m'did/ianslalš apĮo- čiai n* Mtmtid’o šv. Koko
.
'
prie Pirmos Komunijos ir Patvir- smilk Tuose baliuose patar
MIRA ŽYMUS GYDYTOJAS
Aragino diriyvmiH rtngmmuh • •sEgmmtnis užbargė vnitaru in'ažir par. tymas. Abu tymai pa
Gegužės 24 d. parapijos vaiku* L|nnno Sakramento. Ir dabar, nors nautojai uždirbo tų dienų
y»kupo Bučio sutikimui ir pngi r nmgrūna.
sižymėję. Ypatingai daug čių būrelis priėmė Pirmąją Komu- kiulmoctoiitas, paskutinėje valau- 77,5 milijonų kronų, Tai Pravidcnee, — Gegužes 23
įnamių
buvo
«udrinkv
ihia
sveui vakaru nėję.
pasimirė Dr. William H.
tikimasi iš Vyčių, kurie piją. Vaikučiai buvo gražiai Pftta-|dojo atėjo pasimelsti.
y |h Hlėš didysis elmpas la iirnva * tūliu“, apie 10fi; o gal ir dungiau.
puošę. KMtano kun. Fr, Juškai-1. itolias savaites nematęs savo Te- tiek šokama viename mies Pefers. 63 motų amžiaus,
Bcmytk ’’ “Buvo dėdė VII- Dalyviu tipas ’lmvo labai geras, Bostone šį sezonų yra laimė i io vedini jie ėjo, Iyg>*dangiškoslv<ąjo pr;P altoriaus, ne vienas pa te it vienų dienų. O kie
pasižymėjęs kovoje su džio
Finj” jr “Rūtelė.” Po to. V. Itai- nors kino pradėta• programa ly ję 9 žaidimus ir dar nė vie šviestos nušviesti, Ypor įspūdingai Įrapijictis negalėjo susilaikyti nuo šokinta visame pasauly!..
va.
rda, senas virtus choro narys, tu- čiai uflh 7 vai. vakaro ir baigiama nų kartę neprakiimejo.
atrodė berniukai. Tai buvo tikrai ĮaSarji,
-. ti
nepaprastas reginys.
| Pamaldose dalyvavo G svetimHirtų basso baisa, sudaiųimh il;ūn naktį, bot žmonės noriai
Dar vienas svarbus praš
Po šio: kibai giĮžiai Mauksi taip įvairins ir gražios
I8PANIJA DRAUDŽIA IŠVEŽTI
JMeš priimstant Kristų į savo k:uuųfti kunigai.
matnumas
— išvažiavimo jaunas širdeles, vaikučiai išklausė Raiškiame gilios užuojautos Žc- IR LAIKRAŠČIAI KONSER
tfcUInttęja dm t;i “paleisiu dai- pn«vvam6s.
1 PINIGUS
Už šio \ nknro pasisekimą, žino aikštėje bus iškilmingai su- ,klebono gražaus pamokinančio pa-Įmaitaičiams dėl mirties jų mylimo
*&’*• Ja dainuoja p. Dnikf ir
VUOJAMI
'Madridas, gcg. 27 d. —
ė -Btarkittte.
Po ;Ja»s dainos, ma. laimi daug kredijo priklauso1 deginti “DarJnninko” bo- mokslo. Klebonas kreipėsi į tė-|M^nni|S
noriai susilaukia kibai daug i Mos vargmi. P. Dulkei, kuris la
Laikinosios vyriausybes fi
nai, LDS. narių paaukoti, vus, prašydamas rūpintis, kad jų |
J. iš Lietuvos , Popierius pagamintas iŠ
tUČių, J. Avižonis, A. Masių bai daug pasidarbavo, ’l'at jam ir
vaikeliai, Kristaus naujieji ka-|
ministeris Tiulalocio
skudurų daug patvaresnisnansų
1
fet-ir pianu H. Karališkas dainuo- didi padėka nuo visti priklauso ir Bonų aukotojai gaus gra riai, būtų ir toliau anldvjaini ka-Į
ir nebijo saulės, o tuo tar Prieto pranešė, kad n? vie
žmones uorird lankosi j jo pareilg. žius pažymėjimus.
t 4,. Vanagaičio “Smuiką.
talikiškoje ir lietuviškoje dvasiu- į
asmuo, išvažiuojąs iš
pu popierius gamintas iš nas
i
B. Dulkė su E. Milmliunait'- p.; • t»*s
Todė^ “Darbininko” ad je. Be to, jis priminė tėvams svar-1
» dainų• vokams.
Louksinif ir daugiau 1<»kių gramoja “Elcnutr.“ Jie do Umedžio šviesoje veikiai pa Ispanijos, negali išsivežti
ministracija tikisi, kad dar- bią pareigą — rūpintis, kad jų Į
ui 'parenvimų.
vaikučiai lankytu sa vo rarapijosj BRIGIITON, Mass. Brighton’o
roji! ir kitas dairv le
keičia savo spalvų, Biblio daugiau kaip $560.00. Kas
atsiras tokių geradariu, ku bažnyčia ir mokyklą.
J. Juodin-viČ-ius, t\irb.s bOs-is.
pašaluinčs dr-jos, liepos 11 ir 12 d.
rie paaukos savo bonus. Da Vaikučius prie Pirmosios Ko-I^- Lietuvių Tautiškame Parke tekos ir \ isoki institutai jau išdrįs daugiau išsivežti, Ims
mioja J. N’inijidi.s '“Kini 'ir**« Ši maldos daina sudainuota
bar geriausia proga — įie manijos gražiai prirengė Jėzaus rMpntcllo, Mass. rengia šokius ir senai galvojo, kaip apsaugo baudžiamas kalėjimu.
pikniką, šokiai įvyks šeštadieny, ti ilgiems laikams laikraš
Žinusin pasisekimu.
bus iškibmufjrti sudeginti. Nukryžiuoto Seserys.
.
liepos 11 d;, 7:30 vai. vakare, o čius, kurie daugiausia me
Tyrų choras sudainuoja gpi/id
SUIMA BŪTLEGERIUS
piknikas pkmadiony, liepos 12 d.
nujalio “Miškas tižia.“ “ Aut
Pagaliau Netv Loiielon, Ct — Ge
Bjrželio 7 d, kun. Kazimieras |11 vai* rytą. Pelnas vis Lietuvių džio popieriaus.
din dvaro” ir “Aušra suplasC. BROOKLYN. N. Y. — ft.’m.
Jc nkus vietos lietuvių bažnyčioje Į Liaudies Namo pataikymui/
sugalvota laikraščius kon gužes 27 d. policija suėmė
a. Dėjo vijutmiškan
Jiegažės SI <L šv. Jurgio parapijoj
kįmn«
jškll-1
Brightonta
ir
apylinkes
’
l
ietiv
laikys
servuoti.
Amerikoj Princen- lįuflegenus, bevežančius al
U Jouayičiūtr
»01vte bengta šv/ Jurgio Hetnvių
mingas
šv.
M
,,
Ai jauna mergele/’ ši data liąlbos^ir istorijos mokykla, moks
tono universitetas paskyrė koholinius gėrimus. Per su
PlULADELPinA; Pa. — Bir- svečiai kunigai* Pamokslą sakys kauti. Bus visokių žafelų. Gros
inkė turi labai gražų halsą ir lo užbaigimo vakarą.
2 tūkstančių dok 81,242 pus* sišaudymo su policija vie
kleb. k«n. F. J linkaitis. Tuoj yn Įgeras Bert Grris orkestras,
te ji iškaukta pakartoti savo
Statoma veikalėliai: “Mokyk- želio 6 d. 7 val.yak. lietuvių mu- pamaldų parlipijos salėje bus iš-1 Bustai išeis nuo Lietuvių Liau- lapių laikraščių ištraukoms
nas Initlegeris sužeistas.
dainelę*.
11.“ “M« šką.’’ ir vaizdelis iš “Ko zi kalėjo svetainėje bus vaikučių—
Likerio rasta už $50,000
# Dulke ir Dailytla dainų )jn vos pu (Iiwlra1ciais.7 Be to bus muhinių muzikos koncertas' Tar kihningi primfoijanto pagerbimo Įdics Namo, 2G Lincoln St., Brigle konservuoti. Šiose .iškarpo
pietūs, Įsigykite bilietus iŠ kalno. | (on 10*30 Val. rytą.
po
tų
jaunų
muzikų,
lietuviukų
ir
se buvo surinkta straipsniai
• il't», dainų ir kitokiu panmrgmiC-Į
Rengėjai
lietuvaičių, yra didžiuma; ir tūli
Ja *cAš ižvjau p-»gryh?ntt“ . • taų.
R008EV1LT GIRIA
iš didžioji karo laiku. Tam
i P. S. Draugijos savo susirinki
l Įniro pert raukta programą
Visi m»‘kv l;lus mokiniai vado iš jų, kaip pavyzdžiui, Lucija Bir
PRAMCtIMJĄ
Imuose surinkite visus bilietus ir reikalui lapas- popieriaus
i-iin-kokiu mslčku “k.izutn ” vaujant :*ud, A. J. Mažeikai daly žyto, Natalija čiurlionaitė ir Stagrąžinkite, kad būtų galima su slegiamas uždėjus ant jo 3
Kew York, gegužės 27. —
■fe kaip tik ir netiko • iame va. vauja šiarm vakarėlyjo ir Čia pn- 4us Maslauskutfe muzikos mene
jau geroką pažangą yra padarę.
tvarkyti.
Daugumui gerą’ Opa vugadi- j< dys »nvo gabumus.
tonu svorį ir taip laikomas Sugrįžęs iš Praneūžijos, kur
5 tu inergi lhi pasmMlvmflH h’ ‘ •’l Kadangi šis jjra oficialus mo-j»Jų mokytojais yra muzikos profe5 savaites, kol iš popieriaus lanke savo sergančių molinę,
gori). Rnpšeyičįa, lietuvis ir
I, . ,
. .f
. , . .w * ’ĮSsoriai,
t»
erfe^O-iimąsis.’*
I .yklos užbaigimas, tai atsizyme-Į
DETjtOIT, 3tiėh. — Nepapras
visai ^mšaliiiamos vandens New York’o vaisi, guberna
h šio “incidento” vyro chor.’a peniems mokyklos mokiniams bus signnr Panelio, italas. Gi tąjį kon tai nudžiugo Detroito šv. Jurgio
liekanos.
’
certų verta paremti atsilankymu I
torius Roosovelt pareiškė sa
hnięja *‘\’aikšęiojau" ir “Pm p’utnlamHs dovanos.
Mes priimam LIETUVOS
bažnyčios pampijonys. išgirdę sa
Nesenai
Nevv
Yorke
pra*
** Šio'i dainom labai grąžiai iŠ- ; Prie -it> vakaro mokykla rvngė- jį, suteikti didesnio noro vaiku vo bažityčioje per Iv. mišias tievo ‘didelĮ pasitenkinimą
BONŲ kuponus už pilnus
via vyrams bcst«n-int s-»(*n<»« i-i jau nu» senai ir nori pasirodyti čiams lavintis muz.ikos mene.
dėta vartoti kitoks laikraš Prancūzijos susitvarkymu.
dant solo naują giesmininkę pane pinigus. ,
K. V
lieina jaunos smuikininkas J. j hJiai puikiai. Todėl visi esate
le M. Petrokaitę.
Perkam LIETUVOS BO čiu konservavimo būdas. Ypač jam patikę gerai su
nįs ir pritariant pianu 1
i Sį parupsimąi, nes vist
P-lę Petrokaitė, būdama vor tik
Čia laikraščio popierius pri tvarkyti santykiai tarp žemlai sugroja “Dvi "itums.Po • vikn’tUuii yra labai aeri i’ visi
šešiolikos metų amžiaus, savo bal NUS ir mokam pagal dienos
dengiamas iš abieju pusiu 'lirhvstės ir industrijos.
choras vėl dahiiKijn: ••V.ii tarė- > progos pasilinksminti. Jtaasu stebino klausytojus, *
kuršę.
jffE broli,“ “Prasrčrian žirgelį“ dzin 7 >10 v. v. Bilbtni po 50 einlabai
plonu japonišku Šilki
Mes tikimės, kad Maryte PetroMūsų krautuvė atdara ir
wLietuyos Kurv* ’vlini.“ šjus
<legltX&' 31 d. §v. Jurgio parapijos
niu popierium ir pagaliau
ta.
lietuvių kalbos ir* istorijos mokykla kaitė su nntz. J. čižausko pagalba vakarais iki 9 valandai.
o$ išėjo vidutiniškai.
AMERIKOS KONGRESO
A J. M rengia mokyklos uJtbalghno vakarėlį, išaugs garsi Dotro^o dainininke,
slegiamas
plieno volais. Ta
’oidiuanuis va ik aliok;’.
fiarapljos suloje,
Parduodam
laivakortes
ir
ko mos dėt vokiečiai jai ir linkime.
_ MAMAI
da šis šilkinis popierius su
lig.” bis v ukalinkas ni«‘k»> sa-į
ChoHati siunčiam pinigus—dolerius
Birželio 0 d. Karalienės Angelų pnr.
Choro
balius
TYashhtyton, geg. 27, —
į be nniters koliojhnų r- turi j
sijungia su laikraštiniu, ir
btokyklos užbaigimo vakaras. Bus-juk*
—į Lietuvę, Lenkija ir Lat*
ina—-Vesiliausliaitf tikrai ‘h >•’ ši -m kmadiciiv. gegužės 31 <1. šv. n.pijoš salėje vakare.,
laikraštis lieka iš abieju pm Kongreso narini dabartiniu
'•♦Lirtrin par. choras rengia balių.
viję.
1” *— lietuviškai savo
Birželio 7 d. L. Vyrių, N. Y. Ir N. J.
siij pridengtas to plono šil laiku partijomis šiaip skirs
O* Ji gali Inlti u>“”c vaidinto- l, tris įvyks uražioj Milleriti Grand apskr. rengia sporto Šventę, kuri f vyks
Nuo
dabar
ant
eeverj-kt),
svetainėj. Durys atdaros nuo 7 IVarinanco I’ark’e, Russeli, N. J. Va
1TARTFOUD, Conn. — Gegužės skrybėlių, marškiniu ir baltų kinio ĮHipieriaus, kuris skai tosi: 216 rapiihlikonų, 214
karo šokini, Liberty salėje. EUzabeill,
t;
!.
Šukiai
H
vai.
Įžanga:
matetyti visai nekliudo. Taip demokratų, 1 ūkininkas dar
31 d. yra Šv. Trejybės šventė, ku
nrapijos kk-htumš l.nu. H. Fh skrybėlių numušam 10%.
ri
kasmet
iškilmingai
švenčiama,
kaf po kelių “jolus,” liuri* ritas 50c„ vyrams 75c
Birželio 14 d. Ktir. Angelų parapijos
konservuotas popierius ga- biais ir 4 laisvos vietos.
Baltų šiaudinių skryl>elių
Paskatinis parengimas
pilinlkus. Bus Klabinus CJlnton Parke, bet šiemet iškilmės dar dulcsnės,
Ūkusius praju«kiuo, dvkojn
.jitaspethe,
.' m
nes įvyks kųn. Jono Kripo primi* turėsim iš Italijos vėliausios
im vrdui, ęliorfetam-4 ir •msišv. Jurgio par. didysis ir maži?'
usiems’HŽ užuojautą .jaunhml», -.is vinim rengia gražu dairių kon Birželio 21 d. Rytiniu Valstijų Jietu- vijos.
mados.
vtai kn toli kai rengia Lietuviu Pienu.
tiek daug pasidarbavo su- certą, kuris įvyks birželio 14 d. Bus Klasčiau* Cllnton Parke, Maspeth. |Į Gegužės 24 <1 įyyko vaikučių
Malonėkit mus nepamirš
iti tokio gražaus vakare.
parapijos svetainėj. Programa ža Biržėm* 21 4. Apreiškimo pur, hm- Pirmoji Komuniją. Gražus būro
ti.
lis artinosi prie Dievu stalo. Įspū
eiles mažųjų «‘h)»ms 'hduuoja lą būt Įvairi.
I’jkh>š užbaigimo vakan'lls.
AMNRIUAM DRY MOODS
TIMUTUITU
dis buvo labai gražu*- Vaikučių
Birželio 24 <1. 8v. RoUmUnus dr-Jn
ST0BE
rengta kun. Jono Balkono Varduvių prtrengimu ,‘i’ilpinoąi klebonas ir
l ngerbimo vakarienę. Bus Apreiškimo Seserys PranoiškiotM Parapijie
P.
BAHTKEVrClUS,
Sim,
l»ar. šiilėje.
čiai kaskart lubinu pradeda įver 678 No. Mnin St, Hantelio, Mm
Dideli, Modemiški Motorlaiviai |
p Birželio 2S <1. Aprelbkimo parapijos tinti Seserų darbą.
Keleiviams, Paštui ir Prekinis Pervežti i

uAMuNIUbt lAUu

ŠOKIAI IR PIKNIKAS

MOKYKLOS UŽBAIGIMO
VAKARAS

REMTINAS VAIKUČIŲ
KONCERTAS -

DŽIAUGI ASt NAUJA
DAINININKE

UETUYOS BONAI

PRAMOGOS

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS

GREIČIAUSI

Ja

tHlžinISkns i?važtavlm«s laivu i Rotou
įiiint Psirk, Conn. Balyvių skaivius
apribotas--tik 1,500.

Tarft

NEWYOMKO -*KLAIPKDOS

Ucpos 11 <1, sv. Vanta <lr-los pikai*
J as bVblmmča (juoens Cmudy Bark,
MHSĮH?th, Apreiškimą par. naudai.

SPECIALES EKSKUP'SIJOS J LIETUVĄ
visos numukta motorlaiviu **mm»suoiAr
BIRŽELIO 27, 1-nia °Jaunuolių IMmraija,** rengia
A. b Ekononi. Centru1?,
EUGPIŪCIO t d. Specinh* LMrrvhj Ekskursija,
RUGPJŪČIO 10 d. A. Ijiek EĮtftuom, Centro Ekskursija
PtatCmJų mfornmrljt} "ir lalvalrerėlų btT)[iklW8 i navo laivą-,
karčių agentą, m hvt tantį fAMlif Aitiortaus LlhUos ratinę.
aW!S»’ AMERICAN LINE
10 Kloti’ KL, Bitiou, Maru;

J'il

2t Hiate

MUM tau AuM’bMio, Ilk

Ym-J;. N. Y.

,

,

I

SVARBU

UMJNOS LAIDOTUVĖS

• TRETININKAMS

BALTIMORE, Md. — Gegužės
Kpas Iii kT. šv. ItoHahČbum T.»r-Ja
Mnkiim atidarant ir uM«29
A šv. Alfonso iMįŽnyČiojo įvy
tvngln Išvažiavimu. | Fortai Barte.
ko nepaprastai įspūdingos iaidėraut mėitetanhis tretininkų
liiigpim^lo 23 it Ktaščimm CJtntim tuvM Lakiota n. a. .Vincentas žojmtarinkhnm nfepaiuHlintoa
irirke, MasyaaK U I. Sv. Vanta drjoa
piknikas Apreiškimo mirapij^a immlnb rinittulfe, jaunas Iktuvię
atskirai. Viena knygelė tik
žiedai kur| traukinionelaimė nu : fe. Reikalaukite.
Spaliu 10—10. <1. d. .Apreiškimo pam*
skynė iš intaų jaunimo darželiu.
pljm HhlBullK bnnirak
7
Jo idealai buvo pi^I makalo
9M B*way, fe Beatai, Mm*.
*
23. rt. Apreiškimo mr. «ierg»t*
Žibomfe, Kristaus dvaaidjv. jis
ely muloje dmru koncertas.

BREMEN I
EUROPA

MARIAU M1GU 5 DIENOS ANT VANDENIO

-TOK 7 DIENOS l LIKTUV*

\
.eikli, trtkii ii Minusi
jų*. *»«»»*_
Kfenraateha Luvn **

g,

COLUMBUS

te*

W*r*l

itoMMMta įtart K*tataMa Uita* Rčrtta
tftoltiHrtJlra* te*
M***
dx ktatartte J*» vhUM ****** »***

m stati

mur, bobton, mam.

•

fryotytKtifi
nivenrttete yp* įratsA Mu*
dejitų kari&M apruokim*
Parduodu gert nam< U kamba
dabar tMdrtų didėlė daliu jau B- (
Iim prien fairį yr* pusist«* rių, 2 maudynės, karšta* ir Mm
parduotu. '
""
•Jttsiij ir šfatbpfty ir profogi- vanduo, )0xm, set-tubu, elektra,
uotui mhkotuoja *
ERIAMD’UI 80 MITAI
Taku MUgirati, tad P-lė M, KiltiiĮ, Vienas iM prot(*tuojau- gerame stovy ir tinkamu gyveni. ,
bmhrtė jgu rauti pardavus apie Į
CacMčrel, PraiicMjit ■**■
kurio Įfogalta gri&tai dtas p*- 50 likietą, o kortumerių turinti Į
SMULKIOS SIMUTIS
Čįtj profeaprių yra Herberi muf Kreipkitės pas Mr, Kernai^ •
tttriftrib gftgeguite 27.—
396 Wut Broadway, >So. BoeUo.
Prancūzijos užsienių įsika
dar apie 100, Čia paminėjau tiki
i
rtkBdiigUu.imirii
Ilsta.
A,
iywus »wWlinin*
Tėvą* Jakaiti* atvažiuoj* vėl
“mūsieji** wdaBe to, Dr, Landžių* naudoja vieną pardavėją o juk jų yra]
lu
nrimateriui
Amt
id
Brian

Ko. Bostonan penkt*dkių._ ^adėi
Icak
»:•
ulira*vioJetinlM api^dulimi plau daug ir kkkvieu** rtrnirfaai kuo rįri! boikotuoti valstijos refeklebonui
HiįlkB “Laiirtuversiteto hiikytojui ne*
čių ir odos ligom* ody &
/ daugiaurtat parduoti.
muilinių — visuotinį atm*
voM prenumeratas bažnyčioje, Da
Inetai.
iK'atnaujino su juo suUtięs
batai piigridaujamib kad ftojė klausinių balsavimo keliu dėl
lyvaus L. D. H. ižv*Žuitvi»ne Monvakarienėje
dalyvautų
lelioję.
TI»U VAUTYW>V1L kitienm metams.
giaurta jaunimo^ 1M* kuta Skatau-į "
• ♦• • .#
Daug profmiriy rengiasi
dia myli jaunimą. vfoa širdimi, to-f
tvarka
Penktadienį 4 vai, po pietų virt
(MASFAitAfUHrilB
MALOMEY
pakelti
jęriežt^ protestų prieš
AMGLU0B KABALngCBI
dėl ir jaųntaaa jam turėtų tuo pa*
Pirimm Koniiinijm klasės va;kai-Trinta, Peni, geg. 27 d. —
toki pimielgiioųGegužės 26 d. vakare Borto* čluatrtmokMi.
iį
■ < ■. 44IOITAĮ
mergaitės kviečiami bažnyčion i
Vymimybd paskelbė, kad
Gardcn arena sutrauki per 12,06a ’
N»o • iki ]> ryta Ir mre. Ita ta
Buigėjų
lapurtaris
pamokas susirinkti. Pasimokinę
Į
*— Gegužes 26 karo stovis paiiaikhianiaH ir
9 IT «w 6 iki S vai, vakare. <ML
žmonių į Schasf—Maloney kumš
jie včl prieis išpažinties.
gęg. 22.* — mu eMarytae aebetM vakarais Ir
[<J- Anglijos kainlieiie Mari
tynes. Maloney Boston’c latai po
MdfHtatata. taipgi mdoMara
suteikiamos pili^iaim ils‘ Kongreso kai kurie tiami
VYČIAI LAIMĖJO
įtarti dleny "Marytra
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daug
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ja
minėjo
64
ineitj
mkalstiišeštadienį Šv. Petro bažnyčioj
tneiis laisvei. Dekretas skol
Taipgi
huImu ir Z-ray
Gegužės27
d.
vakare,
Columbiis
pageidavo,
kad
butų
sušauknių. Gal vUa din guma publikos
ves* Ta proga angly laikraS- ina, kad greit įvyks rinki
Šv. Mišios bus giedamos. 7:30 vai.,
rararararararaareararareteitei
Parke,
Vyčių
bagetall'
tymu]
tas kongresas ekstra poo
už Pranciškaus Kavolio vėlę ir vė tikėjosi pamatyti, kad atrys Jim rungėsi su Gatės o( Hcaven parakijčiai pažymėjo karalienes ge-r
niai.
'
Maloney
HflmuŠ
prūsų
lietuvį
Erdžiam*,
bet
pmidehtaB
los šeinių Kavolių—Vaičkų, 8 vat,
JpijM'tymių’lmtfvyėkii vižškaih’umy ir rapmimym valstyLietuvi* DuiUitM
iž J„»,, Bnrbnti trfciin.* vč-Į»tku™ gkMjum yra
nž
H
omt
pai
’
dik^
kad dalmrnugalėjp.
KungfyiuiĮ
rezultafat
—
[|}f*a
geivVe.
~
les. 'Po antru mišių bua gegužes Jaek Sharkey.
tinm metu jis iiemata* jo
Ir visi buvo laimi nustebinti, kai
menesio pamaldos ir palaimini
Rrnaa. — New Tofk*b f ii*
(GALIMAUBKAg)
kio reikalo laukti poodžio.]
mas. Po to visas South Boston’as Ernie per 70 sekundų, pirmame
harmonijos
orkestro
yedė414
Bradiny,
So. Btatas
ti
Montello
’
je
su
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Roko
par.
keisis j Montello — Romuvos par rounde, išmušė knokautu Malo- tymu gegužes 30 d. LOS. ižvažia-l
Tai
ra
Rartoa
ieoo
kui, <Jai Ims'ir *Ibiis’ų” prie baž ney, kuris, lietuvio kūnišeio i»ra- vime ir gegužis 31 d< *3 vai. p. p. Į| Rrttfi* Lirtuvių jgumftomenia jasj įžymus mušikas, Artūro ATSISTATYDINO BBLGDOS
Oflrea atitars* nuo io Iki 12 vai.
Mirę*,
nebeįstengi
atsikelti.
Toscanini buvo sulaikytas
nyčios t
Pašalpos Draugija
ryto, nuo 1J0 Iki 5-JO po rašte
rnuunii
Šios kumštynės Sehaaf*ui ati Coiumbus Park su lenkų tymu, į
s • • •
aire 6 Iki • vakare, krauta temų
Milano mieste už utsisakyrtEKMAbmNY
pagal Staltartaaą
Sekmadienį, 8:510 vai. tėvas Ja darė duris į pinuneHių kumštinin
Bniasel, Belgija. — Ge-|| lrarare;iia~1<Ti~r" ~~r-~iiTlTr~~~mf
n«j groti fašistu liitnnų. (te*
kų
Rl
’
lllH*.
kaitis giedos šv. Mišias Merginų
HtAtO PAGKLBBTI
gūžes 26 d. Italijos tižsieuiu gūžes 21 (L atsistatydino! —------- -——--—
Sodalicijos intencijai ir sakys pa Alaloncy prieš rungtynes labai Ryliškių parapijiečiai, dzflkai, PINE HĮjRST jtKSBKVATION
1
reikalu ministerija jam pra- Belgijos mimsteriti kabinę-į
DARAB' '
mokslą. Tėvas Jakaitis sakys dar išdidžiai gyrėsi visiškai mitrius- pasiryžo pasistatyti medinę baž I
T«l. Univerrtty 9466
f lis, kurį sudarė katalikai ir |.[
kuisius
Schąaf
*ų,
1x4
vargšas
skau

per- pirmas ir paskutines mišias
nešD, kH jis yra laisvas ir
nyčią, bet pailso — pritrftko pini ’, bedpord helis, mašs.
džiai apsiriko. Kumštynių rengė
liberalai? Abi partijos nesti’Į
pamokslus.
gų. Statymo komitetas, su klebo I Bušai ir automobiliai išeis 11:15 gali keliauti, kitr įtari.
jai buvo paskyrę ekstra premiją
sitarė tlel pinigij. sumos, Į
nu kun. K. Trinioniu priešaky, Į vai. ryte nuo kampo Portland ir
tam, katras padarys kno2 vai. po pietų įvyksta sekma
prašo pagalbos —' paaukoti. Kas
skiriamos valstybes siemn
įMain Sts. Vvlesniai važiuos nuo
GIN0AI UNimiITBTK
Lietu v 6 Dantiški
dienines mokyklos didžiųjų klasių, kantų. Tą $1000 Maloney tikrai aukos bent 50 centų, tų pavardėsIp^į’ įį^įjį’Caiubridįe W.
Colmnliua, Ohio. — Čia u-^ipsailgai.
Likėjo
gauti.
Bet
tie
simpatiški
kvotimai diplomams gauti.
Valandos : 9—6 ir 7—9
būsiančios skelbiamos l;rikr*ščiuo-hygiai 11:30 priešpiet,
doleriai atiteko Sehaaf’ui.
m
MAMACHUB1TTI AVą
se ir iš sakyklos.
Minimus ilnrfats yra puiktaUMioJ die
7 vai. vakaro įvyks “movies” Smarkiai apsiriko sporto repor Aukos prašomos siųsti Ryliškių toj, tarp diilelt-H girtas, su viaokiujB į(Central’Skvėra
pobažnylinėje salėjo. Bus rodomi teris, Boston American žymus klebonui, Ryliškiai, Merkines paš įtalšyinąis pflsUinkMrulnimui. Yra nau
OAMBBIDGB, MJ
ju dhtale w«lė Ir tt Siame piknike Ims
ką tik iš Pmneūzijos partraukti bendradarbis, Jack Convay, kurs ilas.
Įgera^nurtku ir. link«unuu> bu# uiicuLamui visiems. Trt^l visu* kviečiame
krutamk’ji paveikslai iš šventų jų tą dieną sakė, kad Maloney lai
at valiuoti.
1
mės.
ir kankinių gyveninių.
l)rauijif(u VnifiiilHi. maro pbtbo nyovilo
IV. KABIMIBRO K K, DKJ04
Srhaaf’as už taa kumštynes ga
VYČIŲ SBORTININKAMS
KELROpIS: 18 visų mlreią valiuojant
DJUJOS
VALDYBA
VALDYBOS ADBBBAI
per (tambriUge, reikia valiuoti MaswiSEKASI
Šiuo Trejybes Šve. sekmadieniu vo $8,000.00. Mnloney pasiryžęs
chuaeits Aw. iki West Vlew kalinių, Pirmininku-— Joną* L. reirąuak**,
Pirmininku
— J. Grublnaku,
L. Vyčių 17 Algirdo kuopos kurie aptverti goleilne tvora. Variuo 24 Thoma* Park, 8o. Borton, Ma*|
baigiasi Velykinės išpažinties lai antrą kartą kumšųiiiotis, kai °tik2| Preacott SL, Readville, Jdaaa. .
Vice-Pirminlnkaa
—
Ji>oxu
Jackevlffltt*,
neatlikęs velvki-frai Kalėsiąs laimėti.”
Įbaseball’o tymas ši sezoną jau tu- jant irtltastouo >9 kaire ranka duraVlrePirolnliikaa — J. Markelionta,
kas. Katalikas
1
92 S*wyęr Avk Dorchreter, M***.
liavu* kaptae* reikia pasukti į We«t
140 Bernam SL, go. Boaton, Mare.
deki pagydymo rteokM
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Iriem? Strytą ir palaikant )*> kairei vanūs, skandžiai nusides prieš savoj
ProL Rartlhinku — 7. Ptfrlauku.
kraujo, oemi Ir ekrertV*
VMfti, rengėjai prašo tikietita P*’ ,
murklį nieko Rrtguhtait. n*a ir[
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PRtE GERO GYDYTOJO
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|s<iva laimėjimu, bet džiaugėsi irĮm(tjOrO vieno* išėjo lygiomis. Ypa-.,,
, ..
lliaoti iki darikv
Ikatata. —Į
.■ —*•—
fįi lid mokytojas Jaek Hharkey, kuria|tingąi vyčiai stengi**! laimėti kai Į

Mas palenkllnta l>ht- - 948 K. Broedway, So. Buto*, Mare,
BĮ*. Raittainku — Jaoua GarerHIaa,
»■

116 B«wu SL, S*. Beata*, Mare.

ką ilgų. Karta Mtato

na. n-arttatatata' **■ M* ietata -''

Kun. * Kkaiiuidžio primicijos į-jkai*tw rdak&’ir didžiausios ųtao-Įj^mąka »« lenkų tymu. Jie yraį KBIA^ll {MPYtlJL
•f G Street, SevUi Borto*, Mara
.rNtamrt' kretptta IMMM
vyks šv. Petro bažnyčioje birželio Į 3autoa M^uney dėl tokio skau-hajkiėję žaidimą su šv. Jono leųkiiĮ
itara it, ta. Rata*, tara I
Tvaifcdaria *- Petre* GririHota,
Irt ta Borto® Of47-vr.|
.
Atąąlnklt, gaąlteirevtaMi
14
Vintoo
S
t,
.South
Borton,
Mae*.
7 <L 11 vai
Įdaus pralaimėjimo.
Į parapijos tymu iš Cambrklge.
į Pgtrai grėdas ir Juras KanuI Dr.Gndil327K*t£
Uarriilka —* X Įteikta,
Drauguos mjrirlnHmal būna kas i
Rep.1 Tą patį vakarą kumštynes irgi! Vyčių tymą sudaro Preskinis,Į kmiU (Peter and Joe) perkėlė *a- aedSMIenl ktakvtare aiaart 2 vat 7 Kfafltid 8t, ta Boatoa, Kate.
Įvo
kirpyklą
—
J?kutyk!ą
j
naują
po pietų, Parapijos rel«, 402 Įtart DrangU* talko aaririaktate tote ratai
_________
knokautu laimėjo kitas lietuvis kaviekas, Lukoševičius, Baronas, I
Mventh it, io. BreUn,Mase.
TalreMM: Antradtaatata, krtrirt*
ntradiaal klakvteno mtotalo PareptPIRKO X RAY APARATA r,oliny Dixon
Dir8a)- Tai Bušmonas, Marksu, Baublys, Mic- |vietą-t-M» W< Brotdvmy, So. BoaJot relėj, 40B M fterenrii SL, ■aatkl durtais ir Mtadfehiata Ifln^ll
ta, 2—lį ,7M' vakare, rekmata*
Br. .h.o™ UmlSųTi^.F*
K«ndr»l«fo. ».«•»« ton.
iv. JONO IV. BL. PABALHNM
adaU 10—12 tiktai.
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■ 1 ■■»'.'
■
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Kirpyklo* abu savininkai pra
kad pirkęn naujų S-Buy uparutų.
V",WTO*
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DB-JO* VALDYBA
nešt «avo maloniems seniems ir
T
4
Į PAGERBIMO VAKARIENE Įnik Zulonas.
PirminlnkM — M. globa
I L. Vyčių 17-ta Algirdo kuopa iri Gegužės 30 tymas važiuoja ji naujiems kostumerianui, kad nau M Mt, Ida RA, Dorebeater, M«*v
Tai. So. Boston 2000
TitapboM Colombl* 5481
Į merginų Sodalieija, pri gelbstint ĮMoiitello, Mas*., kur LDS. N. An-| joje vietoje veikia ir naujos kai
Tat So. Borton 5810
Vire-PinąlniakRUR — J, PetratMkM FOTOGUĄ^AI
Lirtuvia DantittM
Igeriausio ns parapijos Beiminin-Įglijos apskrities išvažiavime, Ro-Į nos—nuo šiol Migiam* ir kerpama
24 Tbarnaa Park. So. Btataa, Mare.
Prot Raitininku —»J, Glineckta
Traukiame paveikslus grupių
įkėins pp. Barolienei ir Lingcvičie-linuvos parke, susitiks su šv. Ro-| pigiau, negu anksčiau.
5 Thomas Park, So. Morton, Mare.
ir pav|enių.
Įiiei, rengia šaunią vakarienę pa- Įko parapijos tymu.
Fin, Raitininkas — M. Seiki*
UBTUVIS ADVOKATAS
206 B. Nlnth fit. 8a Boeton, M*M P Senus paveikslu* atnaujiname,
Igorbimui
kun.
J.
SkalandŽio,
kurs
i
Gegužės
31
d.
3
vai.
p.
p.
ColumĮ
251 W. Bro<dway, So, Bortai
B*lgęa du Unirenitrt*
Hdlnlrttaa
A. NauADBnas
į Be to, turime pardavimui visokią
I priims kunigystės Sakramentą Ibus parke jie susitiks su lenkų ty- Įl
CORNKLL UNIVBR8ITT a* A. B.
• 885 E. Broathray, 80. Boatao, Mat*.
rėmų.
Ofiso valiuidos nuo 0 iki 12, ***
O. WASHINGTON UNI V. IU LLB.
Martalfca — J. Kalkis
Imrželio 2 d., o jo iškilmingos šv. Imu. Lenkai jau kartą pralaime- Įl
l:3G—6 Ir nuo 0:30—0 vakare,
875 Cambridge Strrat
7 WlnffeW BL, fta, Borto*. Mare.
“Darbininko” Name
Šoredomia nuo 0—12 vaL dtaaą,
IMišios Įvyks birželio 7 <1. Tą pa-Įjo, tad nori “atsigriebti.”
Bet H
DratųriJa laiko snalrinklmua ką* trečią ICAMBRIDGB, MAS8.
(antros lubos).
Bubėtomis nuo o iki 6 v*l vakare.
nedfldtanj kiekvieno mėnesio, 2 vat
Irią dieną 6:30 vai. vakare pavapi-Įvyčiai pasiryžę ir antrą kartą lai-Į
868 Broadway, South Bbttai
am i
po pietą, Parapijos relij, 482 E. 7tb
Tėl. Univ. 0438
Nrtieliomli nuo 9 Iki 12 vai. dieną
įjos salėj įvyks vakarienė.
Imėti. Vertėtų lietuviams skaitlin-Į
»■
gt, 8a Boston, Mate.
It e x i d e n e IJ »
(pagal sutarti)
i
605 Barvard 8L, Cambrldys, Mas*. J Tikietai jau padaryti, jų gali-Įgai ateiti į Columbus Park. Tai Į
zr
■»
Trt. Ualvaraity 1448—J.
KnwtwwwiH«imwwwwtiwmw<^iMm*Hiwi<iiininn||iiią|||
Ima gauti pas L. Vyčių kuopos ir [priduotų sportininkams daugiau Į
LIETUVOE DŪKTO DB-JO8
l'HOTOGRAl’HAS
T
-įmerginų Sodalicijos narius, pas Į ūpo ir pasiryžimo laimėti.
|į
PO GLOBA MOTINOB AV6.
SŠ
Įjkai kuriuos parapijiečius ir “Dar-|^_____
________ ______
||
VALDYBA
Įlbininko” ųdminfet racijoje. Tikie-Į*
Į
Jriiiekft Advokatu
PirmialnM — TekU AlmėDiHeM
atidarė imuJąstudlją
|
Ir Visi norintieji dalyvauti šioje Į
t»S
63 G Street, Sa
M*M

LUZECKAS t SURVILAS!

A.O.ŠALNA-SHALLKA

A. L. KAPOČIUS

LTTHŪANIAN

G. G. SUJUS

JUOZAS i. MUMS

puotoje kvieėiumi juigytl tėtuš i4 tambari

Kreipkite pus K.

Veda viaoki&a provas. Daro vi
Miš anksto, nes tikietų yra padaty-l
■
*
I
sus legaliai dokumentui.
IĮ ta tiek, klek svetainėje, gali su- p-»
Bolton Kt., South Boston. Į|
317 * Bt. (kampai Broadway) jltilpti žmonių. Nesusipratimams iš-HG.-ŽOL
f
tattthBarton,Mra»,
0
Telefonu j Šou Borton 2732
Tat S. B. Mti
MSbfeKMM II
Namų; Talbot 2474
ADVOKATAI
I

F; IR t UUNMKM
UOS KOMU

sanTOAdpiANAs
l^rijoe (tartum** privalai kata
aiaitam* taip ir »*MMre*ta*»* *«Ug
pregramo Mutlka* Ko**erratoriją.
Pamali** fc4tktaam**-U*t»v<(|
76S

KAMPAS BROADWAT IR R ST.
sasorroec, HAM.
(Apttafeoriaūš UdtaMbe M»e)
IHtaaM: SIS M ftreet

AUYDMDBU.1Ų
reNTDRIUS!

II
Jeigu norite, kad Jftny autatabP
II lliut Ilgai Ir greitai paartą, duo- |
|| kitę man nupentytk Trtpil UlygL i
I į nu iKKly's ir sparną suiaukrtyinu*. J
Kalusprieinama-

’ T*L Bfc Baetaa1MB'
KASTU J. tŠUNAtSnCMI
BorteM MMa'l ' ♦
M State Street, oom M

R

• w •

A. BtAN^kB
* 06 VICTOBIA STREET

*

Į M

SOMKRVILLB,

mass.

TBUKOMER.6>20-J
tv.-fl-am

OfiM*Mtaira:>iŪ

I "UBE COIL"
ra Migta N* bMfa bftvo

<

,

PERKRAUTOMIS Į ARTIMAS
III TOMMA8 V1ET.VS
Ui kiekvieną <ta)kU garanluojam

324 W®BTXBROADWAY

Ilagaanlnaej* rtM
grtakirte aktam
krelvM akta i
rtn* Ir g . t
kere (aklure) akyse aegreltattMta•ą tinkam* laiku.
,

Tel.-OŽM2
j
Bumu vlflukkm rfirie* pavaikau* I
hriireugtai |

ANTRA STUDIJA ;

į

453 Broadvray, Sta. Boston, Mare. į
T«H. H. Bre. 2620-W.
.
I

447 Broadway, tauth •*

M *. »

R. ŠIDLAUSKAS
NAGJAS BISNIIBnJS
918 KAST B>OADWAY
So«lb iMkuų Mau.
TetS.».13»
Jo krautuvėje galima gauti
**iee-creaią,” tonikų ir kito
kių vAlgpmų daiktų, Ateikite
ir persitikrinkite.

J1MMUIUIN
pAiumonu iWJu šeimyną nwą
au vteata Jtataymak |v*llnvimw, W
pėdą
via* viettaJe ta»*ė>|ryra.
vairinių medrių. <M Vttlon A***.
Jamaire Ftalft. Mare.
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ĮVantro naąjHW
KUkUTUVM
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f RelkahtakhmuM
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i kare oi M.OO,
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I N0RW00D PHOTO BTUDIO
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TcK-fonaa: So. Breton 4518-1V.
GyveubMi: Su, Boatan 2305-M.

Mąad&Ma tOM F

1 MTCttutk wnrrt
CUL CUMNY

Ta A Beitai W-M.
Vle^PInatalsM — BW* MUraMkiMi,
400 K. 6th 8t, Ra Boetan. M«M
Pret įtart. -*• Msblrt* Autortlkslnlste
M G SU 8a Boston, Msefc _ _
Ta So» Btttatt 4ft.Mr.
rin. įtart. — Marjofi* M*rkaBiQti
M G St, Sa Boston, m
IfcUnlnki — Ona Stantallut*
IM Wert Sth St., So. Boatcrn, MaM
Tvarlptart
„
1512 Cotambta RA. So. Boeton, m
KW GloMJa
1436 (Mambta RA, So. Beetaa, M«*e
Draugija eavo roririnkimua talko kM
antra ataratak# MekvtaM art«alo,
T^O vaL vakare, pobafayttoO avei talnlj.
VlMla dramriJoa reikalais kreipkite
pas pretotoHŪ rartlalaM'
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murv.
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4MĮ W, BBOADVAY
(tume F Ir pordittder KUJ
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riškus drebuliu*. (iruitaurtMs vib
reriare akfyUHre.
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Ome* Trtantaree Vr.Iverrtty IMT
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MRTUm GRABOKHT8 IR
BAIJUMUOTOJA8
PagtabUK atlieku gerai Ir piliai.'į
Kaina vtauoda vlMir. t’itajkaa antomrtdiltak Vieta atdara dlene ir
MBktk IWtao<Uata uriaihrt*a eka. tra mekeri'tat .
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UKTL’VIK tn’nYTt^AS IR ,J
cumviutAa
Vhlyrtą Llgomą Iširti Var
X-ltar. UHraVtatattae svta** t
ita Ftairifty Ir tktes Llgrii

OTiiKi vai. 12—1 j», *. 17MJ:39 nata
Tel. S. B. 2712
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rus rengti persirita basarą *tai<t,
nno apartų U iki« d,
Mergataų maita etaraa rengta
savo koncertą sekmadiml spartų
25 Ą 3tw tai verta ir Uukri,* ne*
mažų, meiroidų ekoraa savo tarpe
turi nemažai gabių dathfnfoki^,
Ima ko psriktamyti.
ftvento Vardo dr-jos—parapljo*
pikuijcah pirmas, žettadienj, «Iie-

MUItame daug apie jauni*
t Mokome, kad nesuorga*
(knotas. Bet jmrapijose tu*
įme įvairių raPdių-kuopų.
hd ne organizacijos turėtų
Ip^ti, M, jaunu įražyinn<?.
[Ha, jaunųjų kuopelių su*
įngimas parapijoje į vienų
tadra klulay.
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rcbr kun. Jąrnma Alėkidfinas buvo
keliom* dienoms Ijlvažfaivęi j šv.
Pranciškau* bažnyčių, Minersville,
Pa., kur buvo 4CMHes vatondų stlaidąi; kun. Pautais ir kUn, te*
krirts taip pįįt dalyvavo 404|eą vaL

* Apylinkėje sulauksime
•frm Amerikos jau*
jeji suvažiuos savo iTika*
Ba apkalbėti Bet ne visur
gama vyrią, Tad ne visos
iufntūmieneš semias. Kada
irimiksnue tokio seimo i

Laukiama kada p. Ę.
’fculnuskas vyčiiiį viee-preĮdentas apylinkėje atitai*
Ps Kavų mintis pareikštas
’V♦#, Vyčiu valdybai jis
lašinėsi, kad °V.” iškreipė
b mintis, įdėjo jam prieJei laikm.^b nededa jam nepatinkanms rašinėlius, vėliaus gi,
tainnudoja proga ir iskrai*
» straipsnį* net įdcdti
pins, kurie ••priešingi aufo|bus minčiai, nusistatymui,
j&s laikraštis yra negai’binps. Autoriaus pareiga yra
ūkį pasielgimą užprotestuoĮ; bet p. K. Paulauskas to
įr nepadarė.

a» lakiuose žv^Tmjybčg bgžnyčio*
jo, Nebark, kįr pirmadienio va

:uose vienuolyną. Rytines
ritijoš gyvuoja!

gu Vienybė* Centro pirmininkas, LDK. didis priMelia ir rėmėjas,
tynė*, kurio* bus tarp Vytauto
kurio parapijoje įvyki LDS. XV I trimai, birželio 29 ir 30 d. d.
spaustuvės ’ ir Khiėiaua Crnton
i. m., Brooklyn, M. Y.
'
Parko. Planuojamo vta eilė viso
kių. kitų laldtaų. P; J. Subarta
yra padirbęs graMų plakatų, ku

ryte.
i
— Birželio 5 d. H vai. ryte surit md'ž itmsėa Grabauskas
Jie*
va dratotakaitč, Birželio 7 d
susttaota jonaa Užupis au Marija
Alekiynafte.

,.

Tjto

.

■ _....■

.

. X. . ._...,

Mato**: »taqg

▼ALAMDOI:

M.JUMS L VOKUS

Mto»~ttMrrt«.»~Bvsk,

..

M Q*UB MMR

IHHTISTAS

*ė.
Dribai '
— GrguŽės 24 d. pakrikštyti:
Darbai pas mus dar vis nepraPetras Mykolas sūnus Mykolo ir
. deda geriau eiti; dar vis danginus
Paulinos Aliukonių, krikštatėviai
Įrita ta darbo, šiaip jau didžiu
— Fetras Vyšniauskas ir Ona Ha*
Žukaitė r Tomas Kązys—snnus Ka* ma darbininkų dirba 4* dienas į
savaitę. Tik tiek dabar smagiau
šio ir Marijonos Bučinskų, krikKdarhHntams, kad jau pnvasri*,
iatėviat buvo Tomas Norm ir Jiejau Ultcsnri oras.
J|
va Bužinskaitė,
Išvažiavimas
— Gegužės 27 d sugrįžo kun.
J. Balkonas su kun, J> Aleksiftnu
Av, Petro ir Povilo draugiją ge
iŠ Mineršvillc, Pa,. Turėjo pasikal* gužės'24 d. turėjo pirmą iš ril&r

C. BROOKLYN, N. Y.
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savo išvažiavimą-pikniką į Linden, N. J. Oras pasitaikė labai
Šaltas, vienok žmonės pasiilgę ty
ro oro, tai nežiūrėjo tiri šaltos die
nos; pripildė 3 didelius busua ir
daugelis važiavo automobiliais,
Pikniko vietoje matėsi daug žmo
nių iš apylinkės kolonijų, Sako.
draugijai liks dar ir pelno.

Pirma Komunija

Sv. Mykolo lietuvių parapijos
vaikučių pirma šv. Komunija bus
gegužės 30 d. per pirmas šv. mk
šias, 8 vai. ryte.
Bayonnitti*
*

v n
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vienyjimo 108 kuopa rengia išva
žiavimą j FOREŠT PABK, Glendalc, S. Y, Gerbiamąją- publiką
žodingai įižkvicčia atsilankyti į

vietą No, J, tame tais pasiimta
minimų, gėrimų ir užkandžių viriems iižtbklinai, Kitos draugijos
tai organlšarijos mntaėrite savus
parengimus daryti kitomis dieno
mis, nes taip pasielgdamos suteik
sime savitarpę paramą viena kitai,
Kuo daugiau* publikos susirinks į
vieną imrongimą, tuo daųgiaiis
hua namta ”

Maloniai iižkviečla visus

f

Komisija

IŠVAŽIAVO
MASPBTH, N. Y — Gegužės
27 dieną laivu “LANCASTRIA”
Ctinard linijos išplauks į Lietuvą
ponia Jicva JeznionO kelioms mė
nesiams laiko paviešėti ir aplan
kyti savo gimines. RaakĮaus ma
no vėl grįžti į Maspeth’ą prie sa
vo sūnų ir dukterų.
BBOOKLYN, N. Y., — Gegužės
29 d. laivu “FREDERIK VIII”
Seandinnvian Ameridan . linijos,
išplauks Lietuvon apsigyventi Mo
tiejus Kazlauskas Ir mano sukurti

sau ateiviai gyvenimą Vievio mies

Laimėjimas pavyko
ŽINUTĖS Iš PANElfS ŠVENČIAUSIOS ilPIEIšM rie yra iiplatinti >o apylinkes ir
mimus
telyje.
t
KILVER CREEK, Pa. — Gegu
p-iožia* parapijų svetaine*, biznie
MASPETII, K Y. — Birriello
Moterų Sąjungos 35 kuops gra
7 ir 28 dienomis A. L. R. K. Busi- žės 29’ <L laivu “FREDERIK
rių krautuvių langas.
PAUTUOS
žiai pasidarbavo psrapijo* pikni
VIII” Bcandhtavian American It*
žodžiu, Meoat fKėtnvių Diena

Sąryšy SU pastaba pereitame
“Darbininko” numeryje, apie pa
davimą spaudoje Žinių iš žios pa
rapijos veikimo, matau skaityti

“Laive” sekantį raštelį;

PAtim^
Taria imt j su tlMŽUasis ptutag
kun. .1. Vaitkevičiui ir kun. A. Petraumenį ui misijų*, karias jie turė
jo Svft Panelė* AiuviAklmo smnųšjoj, Bnmklj n, N. Y.
O kaip daug žmoni v, ISMydlislų
is tikėjimo, jie aumrąilno 1 serą'ke
.
lia su savo I|miiki'aU
pumoknlnls ir
ik»n
’■; vk'iia
” ,‘dh'n<
‘ ■ ?*
k»l|> vienu ilien*.
AS- veliju nuo Dievotiems «ii<UI*nsios luimv«, sveikatos ir kantrjbM
e'Lffko” SkaUyfofal ir
r.<iny lthtn&

neužmlrik, tad
esi Dievo tvariniu, todėl dvariniodorinio maisto visuomet reikalin
ga. Tiktma^i, kad' vteaa lietuvių
katalikų jaunimas uoliai atliks taą
rekolekcijas.
Tikras laikas bus
paskelbtas. Bekolekrijft -Vedėja*,
girdot, bus dar šioje apylinkėje
negirdėtas jaunas misijonierius,
gerai suprantąs jaunimo dvasią.
. ’»•

vyks parapijos milžiniškas išrtižiavimas-ekskursija. Tai dienai dK
dįs gružu* Iriita “CETUIP' rita
Apreiškimo parapijai plaukianti
palorius; tikrai bus šeimyniška
šventė; kelios valandos vandeniu,
kelionėje gera muzika su Šokiais,
vrioki užkandžiai —* minkšti gėri
mai, po tam sode Roton Point
Bark, Conn., plkAikmt su vriokials

pamarginintari ; ir vėl kelių valan
dų vandeniu smagus važiavimas,
visą laiką su maloniais draugais!
Ar galima įsivaisduoti, kaip linta

miau praleisti rašam dieną. Ir
viskas už 11.00!

Pastabu: Ląjye tebus pritapta
tik 1,500 Žmonių, o be. atojo daug
daugiau uorės, važiuoti; bilietus
tad kuo anksčiausia įrigvkite iš
parapijos bet kurių draugijų na

•

4.

*

'

’*

•
SS

•

. . ■

'

Parapijos mokyklos užmigimai.
Ir žiemei mokyklos vaikučiai —

bu* nepaprasta, ma yra tikimasi,
kad • dalyvaus Mfc ind>sis Ne*
T<HWM
valstija r
viat
'
‘ Dabar pririrėngtaai eina prie
nupirkimo dovartų Bėgimo ir kitas
lęiJctyneb laimėjusiems. Cerb. viiuomenėš veikėjai, ‘pi ’< Antena*

Girdėti, kad AlumnieČiai, pa*
sveikindami ir priimdami j sartį
būrį naujus graduantns, rengia
pirmadienį, birželio 0 d. privati
nį išvažiaviinų — pavaišinimą, pa*
gerbimui tų naujų aluinnieČių >

■ ptiiciūtė savo daina ir berniukas rapijoa, jaunystėje tarnavęs tajt
^(Altartas čižauskas savo amuika- bažnyčioje, dabar stoja elta Be*
] Mmu. Po <f*1»tro-koneert(Ą būro tuvių Ytauolių-mirijonkrių. Bveb
išnkiai, | kuriuos suririnkb dar di- kiname jauną vienuolį, linkime
hdta Meno Ratelio rrirtinbiktd dėsniu būrys, ypač jaunimo,
Dievo palaimos darbuotis Kristaus
.•
a a ■
-A►aklyn. N.. Y, —* Tamstos priVyūyna;
•
htajl raitai tilps “Darbu
4 4 4

ke, gegužės 17 d, Dovanos buvo
laimėtos ir kai kurie jas atsiėmė.
Virimo* įimtos, kurie pirko’tikietu* tariama nuoširdus aMt ir huo-

žirdžiai įrašome tų, .kurio* ar krfrie turi tikietų knygeles, sugrąžin
ti jas kaip galimi greit.
Daugiausia pasidarbavo tuo rei
kalų: pp. Klumbienė ir Fogelmonienė. Joms tat ir tariama nuošir
Kasias, bfNeirariroV paaukojo gra
dus ačiū.
žią sidabrinę tmafrąj kUri bus aki*
Visas pelnas Šio laimėjimo ski
riamak laimėjusiam "bėgimo kontesriamas tV.Jurgia parapijai.
te.
.
*
■ Kaip girdėtų Ui IM Vyčių 41
kp. bėgikai dklyvmis bėgimo konteste. Yra tikimasi ir M kitų ko
lonijų lietuvių bėgikų. Kurie no
gėtų konteafe dalyvauti, malonės
pranešti Lietuvių'Dienos komisi
jai, 554 Grand 8L, Brooklyn, N.
BAYONNE, N. J. — L. Vyčių
Y., kad bfitų galima Žinoti, kas ir
kuopa labai gražiai iF iškilmingai
iš kur dalyvaus,5*, tTaigi vtaia Lietuvių Dienos minėjo motinos dieną gegužės 10
reikalais malonės kreiptis pas t Lie d. Išvakarėse visi vyčiai atliko
tuvių Dienos Komisiją, 554 Grand šv. išpažintį, rytojaus dieną, in
eorpore išsirikiavę .ėjo prie Sv.
St, Brooklyn, N, Y.
Komunijos.
Viri buvo pasipuošę
Sekantis kombajos suairinkhnas
gėlėmis?
Po
mišių
visi vyčiai stiribus gegužės 81 d- 5- vaL po pietų,

VYČIAI PAGERBĖ
MOTINAS

visų skyrių — uolini rengiasi, kad
tėvelius ir publiką sužavėtų savo
perstatymėliaK Tas viskas lyyks
sekmadienyje, birželio 21 d,, va Vytauto spaustuvėje 554 Grand
kare, parapijos mokyklos, salėje. St*, Brooklyn, N. Y*
Toje dienoję, ryte, per 9:00 vai.
• vnms ųMnaRjoa narni
mišias bus išdalinama užbaigu
siems diplomai-

[Apyliiikeje katalikų akci- Pramogos: Sekmadienyje, ge| stiprėja. Viena įstaiga- gūžes 24 d., esant pilnai salei Žmoidaugesime. Nowark*o vys*. nių, parapijos choras surengi čk
kartą Paparonio veikalą:
Bpo pageidavimu Ilarri*. (pirmą
“Knygnešys/* kuris visai gerai iŠ*
m’o lietuviai rimtai susi*jvjo. Tema visiems gerai pažista- Maujas Itaitaaii)koM*-<
I ino parapijines lietuvį* ma, net ir daugelio pergyventa 4 gis. Sekmadienyje, birželio 21 d.
Ig mokyklos steigimu. Svei veikalas tinkamas chorui statyti, Apreiškimo, bažnyčioje atnašaus
kame kum L. Vaicekaus* ues turinyje yra dainų, jaunimo pirmas iškilmingas Šy. Mitas kun.
hUrio suėjimas, ką choras skaitlin Kksnnieras Žvirbly®, O. Pą Jtųrią
B ir jo gerus palipi jonus, gais nariais lengvai išpildė. Publi bus įšventintas į kunigus,
mtalikai visada parodo sa* ka mrčjosl. Buvo ir koncertinė ingtori, D. & Ta proga tau Jta
I imfriidtaiuą darbais, ne■ dalis* Vaidino*tatai4*aitatari|l eaveniąta Pauliukas, O. P. pšA*
mėgėjai t šį kartą ypaf įspūdžio kyę pamokslą. PaŠymėtta, kad
Kčiais Šūkavimais.
. I padarė jauna mergaitė Bylvia Pet- Tėvas Žvirbly* yra kilęs iš taa pa*
I
V. Juronia'

BUCUOS ATSAKYMAI

dieniais, penktadieni* k 5 vai. $
p, ir Žeštadtaiak 2 vai. p. p. Pir
ma komunija birikrto 7 d. d vai,

kare sakė pamokslą kun. Paulo*
nis, antradienį—kan, Lekežim Pa
žymėtina, kad šta> parapi jos kuni I-ėjimų apie jaunimą su Penta
gai laimi dažnai pageltai lietuvių kunigais.
— Skrantonų vargonininkas p.
kaimyninėms, parapijom*.
Malnieraitia
išvyksta Lietuvon ge
AMe
gužės 29 d. laivu
Frederic
VU” SLRKA, ekskursija. P*ia
Dumblienš, 19 Chestnut Bt., iškė
- ■ V II ly •OFHRil
lė išleistuvių puotą.
*- Vysk.-Būčio vakarienei tikiė*
Lietuvių Dtad pririrenfcfrnai
tų dar galima gaOti klebonijose.
eina, visu smarkuma^ Yta pakvies
— Vakaras - koncertas gražiai
ti kalbėtojai,’ Pakviesti ahorai
pastalė* dabar laukiama pikniko
Nevr Yorko ir Netr Jersey para
pijų. Rengiaint u^apraitoa lenk* Klasčiau**$<alčje birželio 14 d.

KUM. M. PAKALBU, iv. Jurgio parapijos Jdtbonas, Krai

htijeMupjuina statvti lietu- rimus, ir abelnni visam jaunimui,
Kų kolegija. Džiaugiamės J bus kelių dienų rekolekcijos,

|buų savą mokslo įstaigą,
hipo kaimynai turėsime pa*
gti. Soseiys kązimierietes

1

LIEnUM

Taip. Vienam Dievui žinoma,
kięk
gero atnešė ton brangios Mi
Gegužes 19 d. galutinai
sijos. Girdėti, kad netrukus, ypatfvai
Rtr VCIA . Marijonai
IJVilcli nupirko
LIVIJAI i FVVF di*
.
v
i»
•»•
4
• X ’
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rm
m Umgai parapijos jaunimui, — Sopiį ūki t ies Thoinpson, ^l*Liaiiotvms, A’včiams-čms, choro na- rių.

hd taip arti turėsime aitkš-

,! '

Mtaų ehora* nors jaunutis, bet
— Adomas Mažeika palaidotas Žymiai via didėja nariais ir tobu
poa 11 d., Fridaum^s
Que«ns į Ir. Jono kapus gegužės 25 d. Fe* lėja gitdojtae tai dainavime, TL
County Park, Mapeth; antras, jiksaa Blažy* mirė gegužės 22 d. kimės, kad <rcit išaugs į milžiniš
sekmadienį, rugpMBa M 4., Klas Kongston Avė. Hospita), pal*ido- ką chorą Ir pasivys šios apylinkės
čiau* tlinton Purk, Maspath, L. L ta kiužės 26 d. šv. Jono kapuo-1ikitus atrižymėjMus chorus.

Dvasini paeita/ žtanirdtaa'j

JMano manymu, musą apybike galėtų padaryti pnp
$ą visų jaunuoliu konfeėftHjuttis. Tokią konlerenijųgalima butu sujungti su
čyt Valstijų Konferencija
igpos 1 d. š. m. įsikūnytą
bą jaunųjų kuopelių* ir
borą konferencija. Tada
Bimimas bus pilnai suorgaisuotas. *

-,>,
; T

FEDEMCUOS APSKRIT.
susima
Didžiojo New įteko Fėd. aps
krities mėnesinis susirinkimas bus
gegužės 31 dieną, Karalienė* Ait*
gėlų parapijos salėje, 4 -50 vai, va
kare Viri kuopų ir draugijų ats
tovai malonės kuo skaitlingiausia

susirinkti, nes bus daug svarbių
reikalų svarstymui Ir prtareaigt
mas prie Lfetuvrų Dienos, kuri
bus birželio 21 d. KtaČtaua Čftnton Darkė, Maspetk, N. Y. .* }

rinko į parapijos svetainę, kur bu
vo labai gražiai papuošti gėlėmis
stalai Jr apdėti valgiais. Visos vyrių motinėlės kartu buvo pakvies
tos, kaipo tos dienos garbės viešuta. Užkandžių metu buvo pasa
kyta labai daug gražių prakalbėlių. Ši* kilnus darbas dar labiau
staiprino mūsų jaunimą tikybo
je ir jauna* nekaltas Širdeles tam
priau sujungė su savo mylimų ma
myčių širdimis.
. JG&aiidas, risi linksmi su savo
mamytėmis taisktatf.
Vakare vėl visas jaunimas su
motinomis turėjo labai gražų perilinksminimą parapijos avetafečjė.
Taip kad viri vyčiai tą dieną praįeido "labai1'pavysdingei. Tfcrai
iąerbllnas Vyčių jaunimas. Kurie
jaunuoliai moka gerbti savo tėVe-

hns, tuos jaunaolius Ir kiti ger
ta.

BROOO.ni, N. T.

ta” skyriuje “Jaunium Datžo- rijai Viri nekantriai laukia tok*
.
Pirmea Kemjn
l birželio mėnesį.
padienio, birželio 28 d, kadi į- ^rauąijų k«nfertarija yra turtą* laikomo* trtoitotai

ftv. Mykolo parapijos didžiuli*
ehoraa rengia lakai gražų koncer
tą gtgtoto 2t-tą pampina avėtai-

Cfeoraa rengtai, kad ristas
pavyktg.
■

MLYIMKliE VYSKUPO
KETUI MČIO
s
v
.’ .
#
Lietuviai katalikai yra kvie
čiami dalyvauti Jo Bkatėl. Vys
kupo Petro Bftėio sutiktuvių va.
karionėje, Hotel Nė* -Yorker,
8th Avė. ir W. 34th St, Ne*
Yorke, 1931 m. birželio mėn, 7
dieną, T valandą vakare.
Bilieto kaina #3.00 asmeniui.
Gavus 0,00 iki Ž. m. gegužė*
m. 31 imtinai siunčiama vakarie
nės bilietas,
* Vakarienės salėj stalai bus nu-«
maruoti.
Statų numeracijos korteles, susidarę draugiški būriai (10 asm.),
malonės paimti įeinant j svetainę,
Užsakymus siųsti Komisijos sek
retoriui ; Kun. P. Karalius, 147
Montgomery St., Paterson, N. J.

Kuacum

nijos išplauks Lietuvon Juozas
Steniulis apsilankyti .pas gimines
ir paiWi Lietuvos kurortuos Po
to mano gf0i pas *avo Šeimą Į
Sflrer Creęk, Pa.
Kaportaris

gautas sttrtmmnrti mauju
ĮffAT.DarąrygTŲ
MALDŲ ttlNKINltUB,
juodsts VirMlaS* .............ąj.TB
MALDV RINKINIUS,
Jaodsta viralai*................ ..*1.15
KAžĄ# NAUJAS AUKSa ALTORIUS,
juodais prastais viršeliais......90a
MALDŲ RINKINIUS,
baltala ▼IriMials..............|LT5

maldų rinkinius,
paltais vlrWUl«..............ąi.l5 .

«,nA>wnmfrAiM
3M Broadmy, ta. Setas* Kast.
TeL «ta« 2—SMS

NrtaryPnHfc

M. P. BAUAS NC.
BIBLIAU8K48

Oratorius ir BatasraMoJm
7M Oraud

Mroridyu, W. Y.

CLINTŪN PARKAS
POartcoM*, ballaaNL koaeertaaMi,
MdamlrriaakHMM aaaitlafaaMtatManau smagtaMa tfete Brota

JOMABKLAŠ«UB,lav^

TU staic S-ŪTtt Motery paHe

JOSEPtf LEVANDA
(Umtatai)
•KABOKIVB
MPTMM A *. BrMklya, W.T.
t

Į Tel. Grecupoint M8S0
t ■ #

fttatoa*: mere ž-tm

M. t PETIIM.
(mkmokI

GfcABDEltrs

StlB,4tkta* BrMŠdyR*M.Y*

‘ralsamuotojas
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