Kun. F. Narbutas, Iv. Jurgio
ptopijofc NĮorrood, Migs.’ vika
ras,. perkeltas į Cambridge, Mase.
i| Teismas iŠ kompanijos ar-Į
kaip
800 Prasidė
vrtatob
Šve.daugiau
P. Marijos
Nekalto

jimo parapijos vikaru.
Kun. S. P. Kneižis, Iv. Roko pa
rapijos,
Montello, Mas*., vikaras Įtyta leisti
tovmtomoa
pdkHt&s klebonu ir perkeltas 5
p^th«JftstvyktfiS«Wita>».
’o ?.r.pijo. klebone J* m-| “fbiriMio
“»*= ""ELtTEl
ĮQ ČL vakart boigSIv. Jurgio parapiją, Nonrood, l.»l.a„..

Maša.

j...-r.-: :/

MINA ANTRADI1NIAIS TA
PENKTADIENIAIS

' -

—-

•

IM M A Ch<
1/1 yv

M

J K

k ,wRrWj|
h
W’W

I
Į

veikti tik 5»,ooo|

AMERIKOS LIETUVIŲ R, M,• AV/JD

Į
1

EINA NUO lMff METU

p; ♦

NEW YORK CITY.—Birželio T tokiu* dideliua darini* pradMi.
d. vakare, viename ggratonriųjų Dabar Europoje yrp mokoma 10
Nėr York© vfcštoių Katei New amerikiečių karte to skiriami
Yorker, įvyko <L K Vyskupui Pet- naujoje kolegoj* mokytojai*, ta.
vH Itotui pagerbti vtotoaL Bu da važiuoti sjtokyti Ckieagcjė
vo tai nepūpnvtat tstamus; jame vicnuolynę. Jit mato kad lietu*
dalyvavo perti
tto lie vią tauta Amerikoje i^ri-gyveni, n ta tania ,k«ri nori gymtL
tuvių touomenlpV
negali mirti Šato už metų gaU*
Vakot vtoH buvo Kunigą
Mm sakyt, kad ir a« turime to
VienyW pMMto to Jurgio
kia# jataigas, kuto turi apaiitiepati C,
to.
tuaioa tauto*. Linki visiems lai?
N. Pakatok. Mk aptoKnęs va
mingoa ateiti## ir bgti getai*^karienės tikri#, sveikino gvdtj Ku
merikoaįpiliečiaĮr ir lietuviai*.
nigų Vienybės fa^11.4* vėliau
i
pmlrd^Jo gau
perstatinėjokalbėtojus.
to ajdodiamentai.
į
Kwa. M. Panto mfttnoyfrrb.
Vakarienėje gyvavo per 2f5O
Hvetj, kaipo vyskupą vusų apeigų
Po kun. M. Tankaus kalba knn. aamenų
H kunigų dalyvavo: 4* Alekrift. j. Avagždys, Naujos Anglijos Ku
uaa, J. Ambotau, <, Kripaa, S. J.
nigą Vienybės apakr. atstovas jr
Vembrė, P* Lekto, Brigmanaa,
užprašo J. E. Vyskują Bitėj Į Nau B, Paniukai, d.! Šeštokas, J, Vają Angliją.
lantiejus, K. Paploto, £ Remei
Kun. J. žvagždys savo kalboje ka, L. Vaicekauskas, J. žvagždys,
pastebėjo lietuvių tautos nepa J. Simonaiti#, A Milukai, prel.
prastumą. Lietuviai — Europoje Miliauskas, J. tokaUk N. Pakal
jauniausia krikičionių tauta; ji nis, P. Karalius, P. Garmus, Va
vėliausiai priėmusi krikMionybę. nagas, Karkauskas, Cibulskis, Ig.
Bet žtai Vytautas Didysis jau rfi- Kelmelis, Vytotol Kintas ir J.
pinęsm grąžinti pravoslavus Kata Balkfinas.
likų Bažnyčiai. Vytautas mirė ir
II pasauliečiu buvo PP- Žadei
lis klausimas beveik buvo Hnykęą. kiai, Dautarto, Dr. Banionis,
Bet žtai atsiranda kitas kilnus lie Dr. Kralikausto, Dr. Vendus,
tuvis — Vyskupas Būčys —• ir ru InŽ. Andręlioto/J* Valaitis, Adv.
sų grąžinimo kstalikybei kiauri- Paulonis, Ję. Irtonskas, Mok.
mas vėl įgauna didelės reikiato Krallkauatol^ |f
Toliau kalba dominikonas kun.
Vakaras prt|> FujtoJ nuotai
Pauliukai. Jis tarp kitko pusto koje) viri buvo labai patenktati J.

hm
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■>ž jTii .į-

nurBiniiikpa, Kurie stangaai vys

I.'
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Ver York Cit#. — Birže
lio 8 d., pirmadieni, 7:30
vai vakare J. E, Vyskupas
Būčys kalbėjo per radio rioapie 25 minutes. Vyskupas
kalbėjo angliškai, rusiškai,
ir lietuviškai
’' ’"

^nanlrl&a
aMv®
svv— totąi

ką ir jo
P6 VO# .
miestą.
■ .t Jis nava
■jįprieta>
Ji priMuri j
n« Zubriel
nuodyti, j
ėmąs^ bet 1

J.EnSMPKF.MiYShS.“!
nantirE

darbą.
* Zubriek
ru vytaPereitą antradienį, birželio 9 d. vyras Adomus
J. Ė. Vyskupas Petras B&ta* Yė*
vų Marijonų Generolas, atvyko į gal va, toksai
Thompson, Conn. pažiūrėti naujo* noma iki žioL
nuosavybės kolegijai. J. E. Vyt- Zubriekieni
knpas Būta apžiūrėjęs vietą neim au vi
aukštai įvertino nupirktus namus buvo totu
su Žeme Sr patarė kolegiją atida ko, pabijojusi,
ryti jau šį rudenį. Naujai įtaisy praeito neii
toje koplyčioje J. Ė. Vyskupas at žinoję kaip
laikė pamalus.
Jam asistavo lančio užmuš
samdžiusi O
kun. J. švagždys.
J. E. Vyskupo priėmime daly labyti. Jos v
vavo Šie kunigai: K. Urbonavi vua, Obrietis
čius, F. Virmauskis, J. Ambotas, kas nežinojo 1
J. Valantiejus, K. Vasys, A. Pet dingęa. Galop
raitis, P. Juraitis F. Strakąuskag; džiai įr dabar
J? Švagždys, P. Garmus, F. Jūras, galop UtoM*
I. Abromaitis, S. Kneižis, F. Nar
butas, J. Jenkus, J. Bakanas, J.
Skalandis, J. Jakaitis, M. T. C. fr;

PABAL

h

ielto < d.

11

9. ■—■ Važiuodami ii Anglijos
■ J^^,b^lių|,.*fc
ycdcieČių premjerai 'Bruening ir užsienių Tokajų mtnisteris Curtius pe tik M® *»kynw VtaatataRl
kučiavoei apie vaišes Angli- teito jta&te «l
kat*lifaf okįi
pritafk«ta|ikUkU

ų^uhrie-

* Yorko

«rwa.
aia IrUBlrM

•ako, kad
ko žmona.

■r' "

j padarytų
■^f&gųšėą 8 d. vakare Bostono
kolvrijoa alummii aųrenfl bankfefą kardinolui WiHiam O*Coniųll
••» tai jis
pakrrbtt-Bankkte ^iro per ėpO
dalyvių. Dalyvavo ir gubemitoHt mt apt- Hija Ely, kurs pasakė ir sveikiąi• ■
pinto mo kalbi.
' •

•

rts-r kirviu
<

totaftwmw> awflT.tinat

T '

avelių iŠ Amerikon. Mat, šįų
vasarų į Europą vyksta X

cijJL. ’

merikoa J. V. sekretorei kyniotųnnys
Stimaen ir Mellon. Su šiais
vyrais vokiečių politikos vai riw ktoįikų oi ..
dčl jog kai kurių nį<rtĮ Hf
dai ir nori pasimatyti.
iiinoį P<W.
“
’ Toliir^snč g^Čoolfa.
imto. Neoficiali’ toli
*

Landomu, birželio 9.—Ne
,Kaųwaa.—;Per Sekmines
Valentfc toli Ąiatfrinčs Kinijos hįiKaune įvyko futbolo rungskendo Aųglijo« ppvandėriitynė# tarp Lietuvos rinkti
kas
: tąsai nįi laivas “Poeeidon.” Tai nės komandos ir PraneM; «u Va- vienas iš didžiausių povan
joe geriausios komandos
deninių laivij.
išgelbėtų
“Club Francais” Bangiu
Žmonių du tuojaus mirė. '
nes ląimėjo Lietuvos ko' -*i ■
mapda JJ&^Tai nelauktu
prąhcūzarūS ’ pfalaiiDČjilnas.
8Wton$jimu LmĮuVob fut
Waiibi^od. ~
bolu komanda įstojo į Euro
d. Riveraide, Md. automobi pos futbolininkų plynąsias
lio nelaimėje nžrrtuštasAme- eiles, ; '■ ’:
* x'
I.
IMeracijos to

dieną Sbyko įwashfngton, D. C. Kaune įvykO’Liotuvos, Lat rius Jamto v. 1
'V.
I -. ..^.11.. I
■
uj I į~,mi.r.r
. i
.....................
tų amžiaus.

I imi iiiįįBaailay.iiiljį .i

Čia dainuoja Milda PetrulkeviČiutė ‘f Oi kas?” Akompanuoja A.
Stato«to*a<v
v-,
Kalto
• JhlihM^
Pjf«it# antradienį birželio 9 d. bono pareigų, perkeltas į South
E. Vyskupui P. BŪČiui gerų sėk
(Jo »Em.‘ Kardinolas OTonnell Boston.’# Iv. Petro parapijon.
mių jo misijoje.
■
•. < . .
.
Kalk kun. X HihkM, Mk-H*"* **

"Nal

kalboje pažymi, kad J. K. yra bu
vęa Liet. Kat. Fėder. viržflnėae; Į
Džiaugi, tyd buvę Katalikų Fe-|
deraeįjoe vadai yra kviečiami ki-1

gąnjtoį jfĮ\pitollįt^,|Į
skyrių’ kai kuriuos
Ąmipto KotaOib

’$‘1

čiams prant^ta/ tol
bams bus leista vėl^ktyrf,

? Borioii’q Kologijajdt
10 ‘ A 'jįirdin<^J W

toHhrliM M
Prattdtaijto raMIų rrikA

vijos ir Estijos teirininkų
kongresas, kuriame dalyva AMnOKMltAtO>^ ■
'gljOB alBĮi)į^1taWr,^l
(larnaaimtlainente,
pareiškė,
vo daug žymių advokatų,
Įjijį i>riię^'5p jne^.!
>as nouMfltfrai
•» ’ i
.
kad ideali feiįti jokbi klausį.profesorių, teisėjų, proku
Parįfšfat, birŽ. 10.—Pranmo aiAeJ pakeitimų Ymiiig’o
rorų.
ėilaijos prezidentas Doumer- •plano, pagal karį Vokietija
gue birželio 9 d. priėmė Afuri ittoketį milžiniškus lįiępolicininkas nušovė r menkos keliolikos5 miMų
Jack. t&įrkėy
ttočius.
mayor’usj besilankančius po
Birželio 13 d, Praneū«ij<iH
STuimrTOT
| Prancūziją, |
'mniįaferių kabinetas a1kišta:
Ardmore, Okla, birž. 9.
-.
tydinsj. 7Tų ’dįen| pradėk eiti
Policijos šerifas dėl nežino-| KĄBA|JltolĮ^tW|IA
<pareigas riąmiur pteiideųtas Ebbets Ėstoms
.EMtoTA _
r
nių priežasčių nušovė du stu
Patai Dįųitictr^ . f
__ ___ __Vienas
__ _ iPartffai*, biM 10. Bd- L
dentus meksikiečius.
iŠ jų — Emilio CoijteB Rubiolinunijok karalius Karoli* ii
— yra Meksikos pmidento|m ^ii^inęB
J

tatauėiams neiti KriaUua rnokalę.

,-■

^AiTAS.BYABBtm Do-

MOMENTAI apie
MtTŪV4

salittnų.
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n*AKmwmaJiiU

"etos Wdemar Georgę p*
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Mv<^ik?nM^-^W»
**•<
tiWįo ir
vyri»ų»yi
Knygos autoriiis šiWto bai HuntykbU’lyg'ir gerfj*- SĮtpM^tv'’*5

raM knygų apie lietuvi dailiinjnkų Adomų Giddito

rįų,f .bet legialatūra
1^^ nnijog mitarticR ori- Į gatvcknria. Artistei visiškai
|M|nn1to
PA^rėŠytag Kėdai-Įaužcirta
kairė aki*, kuria jį| FtoŠ^aa,biriWiotOr**
toto to kato Marijoną, Via- tik>12,759,009.. . 4^4 Jhl. Igįnalafr pasirašytas
Kėdai-I
Bęt”
sriibto ■
tou--Į visai nemato.
įPreaidentiui Hoover prištnė
tlŽLai
*
rintl idėją iktirimo kolegijos, bet & dėkojo le^latfirai už ben-| ir Magnus de la Gardie Šve-Į tistei priteiaė $33,000. Ji no*| su kuriais turėjo draM$ilkų
tno lsiku liftuvtai to? Rfrilpnl dradarbiavimą
*
...........................
įdijos (Karolio X-jo) vardu.) rėjų gauti tUtyMO.
darbe.
;

-J..!., j

ITALIJOJE NES RA tIMAS LYG toMtol1
bHjilio Ift*-V#-

VtotoTir
Jonui,HMOM®
^kžų priėta^ir
^doąųa,/. bMat .u a J^fytoitoUš Kmmą d^l
Buvusioji šo I Viloje Europoje, todėl jp šo- Jt<ahiHv PU*>V p«tayt*'Attitatofai n^hvtanetoMrmmi Kaąangitlę|įs^ilr^
stu^/St<^
Amenda King trismeĮdis gpfe Galdikų turi IMde- afeHiiW- W k«
Slri^ir
8ŽtoWS|p^^
pavyko surastila-ĮMmėjo byli
Chicagot lės reikšmės. Knyga jau iš* ^tao ®H«h AkHjmi ta#*darižts bta
'toldemokratui
gUbd^atoriuiĮbftisvarbų, šenai ieškomų ik- gųtvekarių kompaniją. Prą- Įstatyta praneūių knygynųo- ni»wiio« 'dirHrtoritM nwn*
to tarpu lietuviai tari dirbti HEly buvo daug sunkumo. Gu-|toriii| dokumentų apie Lie-Uitų metų vasario mėnesį jllaę.
‘
M
»injowi« (tiumngK Pimtak*,
W°jflU« reika-įtuvos unijų su švedais. Ras* buvo sužeista, bevažiuodama
> kur»tat«t* tetad nep«ta*A*»
kartu likfstoRMtopra^ 21 itailijonų doje*|fab dviejuose egsemplio^uo- Į automobiliu, kurį užgavo TETBRANAI >A* MtolitaMU*’* ' : , ’
■ ’
kS

?

. <

artimas gimfidetis.
.
JElenos apgyvendinimų to f
visai slįflą. Jau anto
| Šerifas aiškinąs, jog jis Irioj nors užsienio valstybėje.
Sęw-y<nik’O;j|
Į manęs, kad tie studentai yra|Pranešama, kad karalius ta*;čiaii susidarė iMSųainojų Htudentas jttat^iį
vokleniarininkų |rupė. DąHari «it vienu Londono ban
i.
:bar nesenai atskilo <40k|- mfgejU hdtąni^Į J*?
ku, kuris kasmet karalienei
'ilinkų^Vieųjd^/’ kurios pi4
T.mrrripj trĮbAEOMI
I išmokėsiąs po $40,000.
mininką p. Btalyičių tauti aionklii boksininkų J
1 Karalienė turėsianti teisę
ninkai išbraukė iš savo na
kasmet ttis kartus atvažiuo
rių skaičiaus.
Bulvičius,
ti į Rumuniją aplankyti sa kaip pranešama, dr^aniiuot
vo sūnų.
ja savarankišką naujų uvi4 raunde visiškai iŠfių# k|tr
kautu.
, ‘
X«
nybiečių” pirtijį.’
•

ce-pirmln. kun.J.Balkūna*. Savoj

[
I
I
Į

_ ___4

•ori*

J. 1

HETWU fltalBy PERMAINOS BOSTON'O
DKHHU6JE

kupui Į?. Bflėiul jo sunkiame dar
be padėti?

new ros
tulss lietuvi#
jdpellno

PrptMUnM, tau! MumbiHn| j.u Wdę» ^Maryti 1«»
ihftąiJ tik jta pNgėktaujps

tatdktatMi MHi, "tpvtajrti”
' w Xilt MI• SML*.

to rt£*ū
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Okupuotoje Lietuvoje

IdlTUVBJ VARGAI

’

3fėrgaicviu, Varėnos vai.
M<l»ų kaimo gyventojų var
Įsiautė didelė audra su le- |Radminų kaimo ūkininkė
ii mmhiuiiiiiu
buvo InlMti dide-ĮVoloftenkiene gegužės 12 d. BthiAilMO UltUVUKAl dakow#kBs vaikščiojo po dai vis dar nesibaigia. Mo
kytojas M. Inknevirius
PAMALDAS
■ ĮlL Vienos gabalas svėrė 200 pasamdė to patiem kaimo ūmžnyCią ir surašinėjo mer
kinumrpabandiv?,
kad nelei
F «->i
.
... , .1 m.
> 5 , .
» .
IWetyje rieti/ ifc-lkininfa, PiBmoii* Aiiiaimeta Paritam. Gegužės 10 d. gaičių,moterėlių, senelių, ir
džiame savo vaikų jo mo
r
imAkely,| TiejiKiinmktjlcainiUjRiiu-^^^j ](ltlg(lį( () taip pat faj nuarti žemėn aklypelj,
jo pamokslo klebonas pcr- vyrų vardus ir pavardes, Įt
ffttkiį ttpakr., urtitaittii a*-|ikm<tatrio vnlaėinj, <i**iW*-|daWę užmušta pmikšKii.
įkurs yra ginčijamas ir dėl skaitė lotimšnki ir lenkiškai vedus šią pamaldų tvarką, kyklon, kurioje gyvena šei
Įkntfp teUmėužvi^tAbyla su naują vyskupo pamlM kni litfuąj klebonui kurią į mininko Kurpto Ugnių duk
tė. Dabar visi matome šios
, u metu atoiattt. M|»taipt<><ta!i} įnirti}. *r<Ata
tk >At®01 ttųUniįimnika Jonu. l’nidėjt«
mėnesį dar reikia važiuoti
r
atėmi 01 lt ®Igriu*pa-[tMit gmnatų krūva rasta iri
Trakų apakJarii, Ion»* Anirimcnka šo- tvarkų, Kai pradėjo skaity
moters veide atsiimujimtsių
ti lietuviškai, visa bažnyčia Plateravan, * kur laiko pa
ligų (nosis pradėjo juosti ir
šakojo, kad įą. užpdolusio«| Nevėžio up<*s krante tiė« ^|Kaujųjų
AleksandriškiųĮko mušti Votooehkkmę ir
ėmė Verkti, kiti Šaukė: maldas lenkiškai, tai būna
apie tą vietą plečiasi ralisdvi moterišką kurių vienaĮšelių kaimu.
. [ kaime mrildriinn^ ūkyje gy^ taip mnarikai ją kūlė, kad
nsta’iaitthun KedaUg tru tokių menesių, kad mums
vai-Šlapin dedervine). Ko
buvusi persirengusi vyriš-Įb M
n |veno rusas Aleksas RungnsĮRilinionas Animenka liovėsi
kus, visa bažnyčia pradėjo lieka tik vieną kartą, štai dėl gi taip, kam privalo, ne
f Mft*
___ ‘
vuikn’8 k
viso aręs w mėgino vargšę mote- giedoti:
Marija ko susilaukė Vasiūmi para atkreipia į lai domės ir neį
jttlt ^nni tėvailriskę gelbėti, čia Jmms A- tkiusčiauria
fcleto- pijos lietuviai pasistatę baž
susirūpina mūši; vaikelių li
tf
• t
tc*< I
niėn. 16 d. turpĮ|v j(> sūduS Shnanas mm-Įnisitnentai smogė bnrihl Riims prilipdė prie bažnyčios nyčią.
kimu, jeigu mes juos ir leis
l (Hfitf tų
11°|hisu, lentai te kitų mažumųL^avo, knm tėvas įiepavc-llimonui Anirimciikarį galvą
durą pamaldų tvarka, lenkų
Ltu^iuciukiuke, Daugėliš- tume jon!
jndtas mriU^^
ĮHisitarimas, kuriame ^ sfhwi
nki<K Gegužės ir sutriuškino galvos kaulus
ir lietuvių kalbose, Bet kaž
kio vals^ Prieš porą metų Dabar jau laikas vaikus
gė Mikalinos HodnitmučHgy-|
rinkimuose
d jumlu getni įkaušę Re-&ri®irtW0Wę ™«<>
kokie provokatoriai suplėšė
venainas nnniaa ir IduonehAl j taudm rtpuSn.
įneHSkfse pradėjo tartis ir L Antamenta pariniirė.
mūsų sodžiaus gyventojai ruošti prie pirmos išpažintą paskelbimą. Nežinia ku
išsiskirstė viensėdžiais ir jau ivs ir galima juos mokinti
Laike gaišto, dėl mutmgti-i žydili rinkimuose taip pat lM,sj|)in.dami pnl<5j(, „anionįjis tavo ramaus būdo Ernoriam tikslui atvykęs iš Tve- W>, moteriške lengvai nust-1
J,j mažieji pirk-l^^^^ pMdpja lnuS4w; ®
„mžiaus, taidabar gerokai susitvarkė. ore kur išsivedąs, jeigu p.
rėčiaus policininkas J, Ru
Visi jaučiasi patenkinti. Ke mokytojas nenori j kita na
?r ♦ .yegino strėnas u* kojos.
į jay nuomininkai ir amati-Lig
Sūnus smogė tėvui f Itais ir dariištus. žmogžudys
linti mHui, kaip atsiųsta pas mą perkelti mokyklos. Bet
>
■ S ^aorfrtif kaime, Pmievė-1 ,inkni sudarys Lemta, siįra- kl.riH
durtuvu, bet girtaii Jonas Ailtamenka, atvlrkR- BAv/manm
KOMFSBEMCUA
iy&žio vaisė, Julijonos Skum-Į ą. Demokratinės žydų gru- Į būdamas nepajėgė smarkiailejai — jau keletą kartai sedė.mus lenkas mokytojas ir į- ne, būtinai Kurpiu namuo
»
pienės ūkyje stidegv gyvena- Į >ės rinkimus boikotuoja.
jdurii. Tėvas tik lengvai sud jęs kalėjime už įvairius nu- Kutina* š. m. gegužės nien. steigta lenkiška mokykla. se.
.imis namas, medinė kūtė sųl
w
—
—- _
Į
14 d. Kaline ŠV. Zitos drau Joje lietuviškai visai nemo Pirmas pabaudas sumokė
jlatŽine po Vienu stogu, ant-‘| M VtlttOJ itBilOktKAS Į žeistas. Daskui sūnus, isbed sikaltiinus^ Nužudęs Filimogęs į kiemą padegė gyvena*Įną, Jonas Anisimcnka ĮMiBi- gijos salčjč įvyko Kaimo koma, jei bent patys tėvai jome (102 auks,), -o už gruo
ta didele kūtė prie daržines Į Gegužės mėn. 10 d. Kati-Į
“Pavasario” rajono konfe savo vaikus kiek painoko džio ir sausio niro, nepajė
mąjį namą ir tvarią. Tvar-J slėpė, bet policija greitai
gėme sumokei i: atvažiavo
jįr kūtėje buvę'gyvuliai: ark- Į m Bazilikoj po sumos kun. tas ivsas supleškėjo, o gyve-[sučiupo ir padėjo kalėjimai, rencija. Atstovų ir svcčįų namie lietuviškai.
Jys, karvė, teliukas ir 6 viš-| !• Dagilis sakė eilinį kate-1
buvo per 300 žmonių.
Be to tėyaį rengiasi skųs sekvestrai orius Versrekis ir
* • dfaj. Nuostolių įdaryta a-Į‘betinį pamokslą apie sielos numojo namu liko dar keli I
Dalyvavo pavasarininkuos tis kuratorijai dėl netinka surašė mūsų daiktus: 1)
[sienojai. Dabar visa šeima
:^ie 7J&) lt Šliejama, kadi mileatingurno darbus ir po
tėvas kam, P* Dogelis, S-gos mo mokytojo elgesio su vai .Juozo Kašėtos ™ karve, A
‘ trobesiai buvo padegti.
I >mtmkslo iš raštelio paskui-* liūdi likusi be pastogės, liū
LIKVIDAVO MWMHrKŲ
domo Kašėtos — karve, 3)
pirmininkus Dr. J. Laimo kais.
di ii* minėtasis sūnus, sėdė
VI1NYBM
”
ORGAtlAntano Kašėtos—sieninį lai7 Kučergiu kim, Vendžiogii-Įpranešimus. Jiun prauenas, regiono direktorius ir
DUOBOS
HtKOti
ios valse, gegužės 14 d. sU-l us> kad žmones pasimelstų damas arešto namuose ir
ŠA0UA
kn>dį ir kiaule, 4) Teofilio
dvasios vadas kum S. Telks
!i
įdegė Povilo Petraičio gyvėd
gegužes 12 d. teisiamus laukdamas teisino.
Vilniaus
krašte
kiekvieną
LriikeviČiaus — meitėlį, 5)
‘•Liet Aidus*’ praneša, nys, kum Rankele ir kitų
namus namas ir jame buvę I smigus ir studentus ateiti-1
Visi jie pavasarį lankosi ivairaus Jono Miškinio — karve, (i)
tjmotlo ŽUVYS
| kad 1931 metų gegužes me rajonų atstovai.
liukus,
konh^ionak*
atsistoįaldai ir trobesiai.
nesiu 10 dieną įvykęs Mažei konferenciją nuoširdžiai pa plauko agentai, kurie ragi Jono Saurusavieiaus — kar
Antalieptė, Zarasų apskr.i
tSanulaukių kaime, Kve- os kuli. Jocius, pareiškė, I Praėjusią žiemą Paneikiš-Į kių apskrities 7 valsčių Ūki sveikino. Per rajono valdy na sodžiaus jaunus vyrus į vę, 7) Matės Balionienės —
ūkio darinis tai l’rancflzb meitėlį, 8) Juozo Tamulevi
.
^darnos valse. Zigmo Berlins-1 aid ir jis esąs kunigas ir
kio ežėte dėl stoto ledo h Į ninkų Vienybes Komitetai bą sveikino vysk. Reinys.
jorų
tai Latvijon. Prieš tai čiaus—meitėlį, 9) Paulinos
įrašė
]jasinu
‘
lsti,
kad
teisiajdo sudegė gyvenamas na
kilaus sniego pradėjo trokš-Į visuotinis htstoVų suvažiavi- General, sekretorius stud
į’
W ir tvartas. Be to; sude I juosius nulmustn. Bet čia į..
,
* iHlnnp«l| nuisl
mus ir išklaUsę* iš vietų pra- K. Balkonas skaitė paskai daugiausiai buvo viliojama Karlonicnčs — kiaulę, 10)
f
-- ■ okį išsišokimą u^žai kaKl J
|Įnešii^M^BB
4
gė įvairių baldų^ drabužiu kreipė dėmesio. Pasirodo,I. Iidd^fnPfililHttaĮiČių *U |t $
tų! “Totamosnis VcikirrmM-** į Drancūziją, dabar atėjo ei DrųniiM) Vaitkevtčiuus^sier ir k. daiktų už 37JMM) iitty
ristu statu- Iš kuopų pranešimų pa lė Latvijai. Šiomis dienomis nlitį vėidindį Ir sktytuą ir
vįi
labaiĮ
v,
l
P
r
i«Wtde
?
pi
‘
asikima-Į
*
Gyvenamas namas buvo ap md kun. Jocius
Į, nutarė: Ūki- aiškėjo, kad kai kurios kuo vienoje. Braslavės apskrity 11) Roberto Vainilavičiaus
|mi aketes. Dabar tame eŽe-ĮJ tu 1
| ninku V riiės veikimą at- pos (Kauno Pilies, Babtų je feUsiraŠe apie 2000 jnukiaulę, ftie daiktai lici
draustas 9,870 lt. sumai. Ki icrvhigas žmogus it kai ka
i
’
c
žnvit
b(*veik
neta.
ntioliiį
vykti
į
Latviją
dar

,,
įeity
nuhfdikti,
la
išsišoksiu
kur
nereikia.
I
tuojami
gegužes 19 dieną.
tas turtas apdraustas neini
ir kit.) veikia labai gerai.
eSBN0VBS
LIKKANŲ
j
Kąryšy su tuo kun. Jocitld
Padavėme skundą inspektov
yo. Gaisras kilu nuo skal
Yra tik Šiokių tokių truk bo ieškoti.
RADINYS
|
TAUTININKAI
GINAMI
Tuo
būdu
skurdas
visame
rafan, kuratorijon ir net
dymb paraku akmenų neto Ivasiškosios vyresnybės at
dymų iš administracijos pu
krašte
nuolatos
didėja,
nes
eistas
iš
Bazilikos
Vikaro
vaivadijon, bet kol kas atsa
I lakiaif Mažiukių ap^ktj lygoje einančiame tusų sės.
Ii gyVHinmo namo. Sprogs
tant akmenims užsidegusios jareigų.
Gegužės 12 d. RmnšaičiųĮ |;a]|įx laikraštyje “Segod- Nutarė dvasios vadu pra kitaip negalima išaiškinti kymo iš niekui* negavome.
f pakulos pateko ant stogo ir MOKINIAI LANKO VARGAUS | dvaro kumetis rado dirvoje!^ kttltt a^lai Uetuv<> šyti J.- B. Ark. Skvirecko taip gausaus jaunų vyrų va- Tikimės, kad ne vienas plau
JSirtVimo į kitus kraštus ieš šini veidus ir vilgysim takus
uždegė namų.
HautĮįįĮttlon vidui*, niokvk-. tris senoviškus pinigus. M<f h _iSptatifoa, buvo įdėtas paskirti kum Šalčių. Ra koti šiokio tokio darbo, iš
«ivo ašaromis. Oi varge,
jono valdyboj* išrinkta: stud.
oje yra susidaręs makiūitj^DUh
____ _
Į tow laikraščiu bendradarbio
kurio>
kaip
tenka
patirti,
jie
varge kada nustosi mus
ikrelis, kurie lanko vargšus, IMttklitmes: Viemųe pu-1 paspęaibėjbnėa su Vidaus J. Karpavičiučs, stud. j.
gali tik pragyventi.
kankinęs
UMIDIGi TVARTAI ‘sančius prieglaudoje. Mo-|s^e
*• ?
<■
karaliaus
MbusteriU p. Rus- Kalvaitis, stud. V. Kužmicji .
Liudvinave gegužės 11 & unuii vargšus paguodžia iri110 Kazimiero atvaizdas
kliridmd paminėta, kis, stud. Paukštys ir p-lč
3Udegč Ūkininko Čeponio B ušelpia. Vargšai šio JmroJ
0 antrojo --- LietU-j^Į
su val Vilkaite; kandidatai: stud.
įkartas, klojimas ir vištide. io mokiniams labai dėkingLr08
Lenkijos
pagalba patekti į savi- Naudžius ir stud. Valukonis.
Gaisras kilo skeliant tvarte
Mom4os pažymėtos 1661 iri vnųiyi)<>s> pęi
dalyko Konferencija nutaiė svei
t, * pašale gulėjusį akmenį.
NUTRAUK* KOJA
16(H metais.
i {alųjnįnkų sekretoriatas aiš- kinti j. E. Arkivyskupų
_
■
■ rw
;n
Kely iš Krtfclų-Rūdusrį Jtt
Netoli tos Vk4<!S, kur bu-||,jin^ kad iš silkinio. .. visai Skvirecką, vysk! Reinį ir
r.
DlblNA BAtMYčią.
ės lentpjūvę traukinėlis stv vo rasti inniėfiojL PįwM4neteisūs fii, kurie maliOj jog prof. dr. J*. Eretų.
Gaščiūnų parapijinė baž užmojo Jūrės kaimergyvett•r
‘I’™*•^^•^1^*^4opozieMųįF|tOjų oficialus Konferencijų baigė gražia
nyčia klebono ir parapijie- ojų J. Paltanavičių ‘
[Žmonės pasakoja, kad CIft|pagįf1W)kimas nuo rinkinių kalba pivsidiumo pirm. stud.
smarkus Lietuvos irI
Rdka. V. Užupis.
«ų iHistangoinis pradėta di nitrnis^
dinti. Kadangi Gašeifinų pa- tmaneiUš grįžęs is.mieste- i^kų kariuoinonės niilšis su
MiniRteiia ūmiuose
ĮMifcrliai k. v. c. vw
jąųdjos gyventojai yra gana m įsigėręs ir norė^pok- Avedaią, Dmtg: švedų tojeteveda tautininkų puriu
MK0UA
įtipriis, tai darbus ilgai ne- i i tiuukmėli, bet pakliuvo Į pelkėje paskendę. Betaisant I
kaj
y R
SkAMHNAVVAMEnKM UNUA
. M
» ratais.
durpes toje baloje pasitaiko CnvfstlJ ^„kjmuose. Tattti- Gegužės 17 d. įvykusiame
truks.
APLANKYKIME
LIETUVA
■
BBMKIME SAVO VOSTĄ-KLAIPSDĄ
■
itisti žnwgaiLs kaultj, o ue-lį^^Į ginasi, kad tokiu K. V. C. susirinkime buvo
perskaitytas K. V. C. vyių
taMHii po mtimu krOM. kttant <U1 Betari; ■
nęi kartij buvo iškastas kario
mi. Ąr|(|(l(lg Unikalų
sekcijos
statutas,
priimta
yra
pohttam. a»Utiai* naMoMam M*w York—
skeletas, kuHo dmnsrdar
kit(m tiiliste;ij011 Jlie.
Koy^aliarv-KUipida. ' |
nariais
20
vyių.
Vyrų
sek

buvo sutlfinijęs
fui patLnd „^ipp, įcg, kttl.
Lietuvių R* K. Sueit. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
cijos vaduj iki bus sudary
mdmna senovišku ginklij. ii(>nis roiW(|
iHki
ta valdyba, išrinktas Anta
Dalmt* rastieji pinigai, iHj£gomįSt
UakNiilaiMlu VyčiųKktkunAij* TMMtog | KI^U^DĄ
nas Duoba. Kunigo balčiaus
dori, dar kartą patvirtina*Į
-■■■■■
V"
iir
bu
w niurna otar*
prisiųstų pasveikinimų susitatd; Janonių pasakoju
inČA I tAtJNO
minėtas tauitynėH su snduis j ^10^5 wniMyi»im sVfe rinkusieji^ apie 300 dalyvių,
Anurijoj* tktuvių Jaunaolią ShikimbijM
9
■
*
sutiko
griausmingu
delnų
yra teisingos.
i
. L* D. 8. šiem 1931 metanus išleido g^ažų, db
plojimu. Kiekvienas aliaiaum LHrt "hlDlIIK Vta”
driį ir įdomų kalendorių. Kalendorius knygoe’fcrrinkimo dalyvis gerinamam
X> i t > ti * J m1 y Ifi tltfį iAhrti “UMlTltl MATlB’*
kunigui J. Balčiui pasveiki
tnato< VnrilOO pttslftldų. Jame pilna įvairiatisnpr
Lfcttfi uin»)»r«w
tsejatųr* Mfiuą
KWIlMM4J« IWuklrt Ofltiir Mulkiu Ii* i. J
luJVLti Voitim
Baito aindiMti> ir kentejlmv, kwl»uigl| tljOį. S.pąsą, įteiktą KaUUO nimą siunčia tik savo sieloj
naudingiatiBių Žibių,
t
’ ■
imiUIMttoių* kflt»r lIjtM imt Hbkutvi tll:IU!h»
Mukti
TAmą neš dežumojnntis polieinin*
> gyvHMiinin«»ln« ormums l&itoitaitHI ohvmu Tiiyjiail eiimli.
Mha frttaMMį tr Mmumi W tįkwhdtfymi«kiimriUrit.
KftlcndoHtts teknMtioja tik2fe centai, t. D,
ml skilvio |wkriklmn«, IjikMą *r
itolkč KtilkcIČS ii* rUl- kas viešai pasveikinti nelei
• mitetatklte Kw Bar* Ajh®to
ant
r* >UiHHiw •tofeš smntoA
• *’l . ; pumina u
B. natiahifr-48 centų.
‘
nkniHipjirtiii. mirtim* ir
| td tiuitlįlinkų gHipČ, pri* do. Susirinkimas tęsėsi n:StWhTime Okufo W»* niro mwhĮij, Kivį
•; ”
*
Kalendorius gaunamas uDfcrbfamfon buveitie i^Hkla Uirtoi. Ji* irtiitHMlH feajš | dengtu katalikų s-gos ’vnr- pte pusantros valandos lai
PwMwtri*tott
Į
SS liti. TiuitiulnMi iteitaiu <to
ko. skirstėsi ĮMikilUsiu tlįnl
; neje, 3(i6 West Bmdwy, Smtth Boatoių Mm v
w«Uht8 toiMai* var- Ir tvirtu jmsirvŽimu drąsiai
Pasiskubink, kol dat neilparihuM
i
tr WNW*m M.
t«ft. «• w» AWh4w» M- Motor*!.
t į
> . MptofeinlrtM įtotkri >h toti**MkUr
atbU dariam. /
i
totaMtyki tWi Jlr !A irnyu 4ritiliili»lto, 7 l,wTV
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BARBIHIMUAg ,

MctatMa, bbitliii U d., IMI

ELIZABETH, N. J. — Birželio
7 J. čia įvyko kun. J. J. Kintoš
primicijos. Tai pirmas įvykis vir
tinėje parapijoje. Iškilmėse daly
vavo daug kunigų. Svarbiausias
.‘verias buvo J. E. Vysk. P. Būčys. kurs per iškilmingas mišias
jjasake pamokslą ir sutrikę gany
tojišką palaiminimą.^
»
Vyskupui ir primicijantui pa
gerbti buvo surengta pietūs. Pro
gramos vedėju buvo kun. J. J.
Jakaitis, M. L G.
. Kalbas pasakė J. E, Vysk. P.
Bričys, kun. J. Valantiejns, \Vaterburio klebonas, kum P. Gar
mus, klierikas J, Kemėšis, kun. J
J. Kinta, kkb. kun. J. Simonai
tis ir kun. J. J. Jakaitis Ypač
buvo reikšminga Vyskupo Bario
kalba.
Pietūs praėjo labai iškilmingo
jv ir jausmingoje nuotaikoje.

ton*

Y- Dftur jbionių priėjo
.iŠpaŽintks. Bet buvo ir tokių, ku
rie pasiliko dbri Bet Dievas ap
žiūrės ir tuos,
ROCTiEKTER. N. Y. — Gegu ’ Mūsų mieste darė*! dkleanta
žės 2G ir 27 ruūaą ImŽnytrlėje bu* veikimas, bet apie tai Žiūrėkite
vo sveriu kunigų. Pirmutini va Mtome numeryje.
karą kun. GemmhU iš, Niagara
■ Vyturys
Pails, N* Y. laikė iškilmingas pa
tai gros lietuviškus ir angliškus maldas, o kun. Skripka iŠ Bingšoklus. Jaunime l C*ia tau geriau hampton, N, Y. pasakė gražų J>»*
sia proga laiką praleisti.
Eap, i?okrią apie rtebūklingą Šaltinė
li Jeruzalėje/ Antrą vakarą pamaldas brike Roehesteriio Hetuvias žinomas ir 'pažįstama* kun,
Nesenai
MASPETII, N. Y. - L. R. K, A, Orvidna, kuris čia yra ėjo* BRCKIKLYN, N. V.
Moterų Sąjungos 30 kp, rengia iš klebono pareigas, sergant klebo yrą nusitvėręs nauja* didŲuIU Irovažiavimą Forrst Purk, Ground nui KiLsakaiciui Pamokslą sake tnviškta nmerifcorJ4k*« orkestras,
No. 1 birželio" (Jone) 14 d., 1921. l.un. Urbonas, klebonas iš Du- £h orkestras pirm* kart* piriroŠirdingai užkyieiMa visus daly Bota, Pa. Labai gražiai pr«kaL|dy* Karalknės Angelų parapijosi
I bėjo į mus. Palaiminimą
«u-rpihnike,-MlOaaPi*iw’**de> Bctt* ir>
vauti
Pirm. Rozalija Neadrinridenė trifcv khb/.Škripka iš Bingliam- Masjieth Avės, M tapeto, N. YM,

Iš Didžiojo New Yorko
IšKILMINSA H

DĖVIU ttftfUI?
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Mirė

Netikėtai mirė ša\ Kazimiera
draugijos narys Juozas Armina.-..
Kadangi velninis giminių neture
jo. tai laidotuvėmis rūpinosi drau
gija.
Nusisekęs vakaras
Gegužes 31 d. šv, Kazimiero
draugija turėjo vakarą įvairia
programa. Buvo atsilankęs kirlį,
kun. J. Simonaitis su varg. J. Ži
levičių.
Buvo orkestras, liet šokėjų ne
daug. Mat, čia labiau mėgstama
dainas ir kalbas.
Vietinis

C. BUDOM, N. Y.
LDSL 10 kuopos ekstra susirin
kimas ;\yks birželio 14 d. tuoj po
sumos, Šv. Jurgio parapijos sve
tąineje, 207 York St. Visi nariai
malonėkite ateiti, nes yrą kibai
svarbių dalykų nutarti. Turime
pasitarti apie seimą ir išrinkti dr
legatus, kurie mūsų kuopą atstovanhj. Taigi dar kartą kviečiu
visus ateiti Į ši susirinkimą.
A. Spaicis
LDS. 10 kp. raštininkas

JAU TIK 10 DIENU
jau tik 10 dienų beliko iki Lie
tuvių Dienos, kuri bus birželio 21
d. Klaseiaus C’linton Parke—sotie.
Visi visomis pusėmis tik juda -bruzdą. Judėjimas darosi dides
nis Nvav Jcrsey lietuvių liolouijore, nes iš ten jie mano pripildyti
pilims “bustis” ir jais atvažiavus
pripildyti didi jį Klaseiaus Parka.
O ką gi Brooklyuo ir apylinkės
lietuviai mano. Jie sako, kad ji“
' svetimiems - nepasiduos. Jie manu
važiuoti nuo pat ryto į Klaseiaus
parką ir ten iš anksto užimti me
džių pavėsy stalus.
Gi ponas
Klasčius žada stalų pristatyti,
tiek, kad jų visiems užteks.
Iš visko, matyt, kad Lietuvių
Diena bus sėkminga.
' Beje, bėgikų būrys jau organi
zuojasi. Jie taiso savo voverykas, kad kelionėje nuo Vytauto
spaustuvės jų batai nenuplyštų ir
(tereiktų puškely atsisakyti nuo
lenktyniavimą. Gi lenktyniuoto,Ją
bus geras būrys. Be to, parko
kalnely, bus taipgi lonlityniaviūmi. C‘in persiimsjau porke esan
ti dalyviai. Čia bėgs ir moterėlės
ir vaikai, čia bus ir kitų žaismių.
Ypač virvės traukimas visus sh' bins, kuomet Dzūkai sn Kiipstti^
l Zanavykai su Žtenmičmis imsii,
į kurio jų yni tvirtesni.
[
Apie 5 vai prasidės dainoj:.
I Kiekvienas parapijos choras JaiĮ ntios atskirai, parinktas dainas.
5 Bet apie lai vėliau parašysiu,
Dejcj bus ir kokiai- B muziksiū

EvūmiAS

birželio 14 dkn4, Siame piknike Įd*jV Juo*|AviŽon;
i** Avižonį ir
ir tokiu*
tokiu* konkon
bu* gražių pąstlinksniminių, dai certų artimu*, kaip* 8L Uačauaką,
nelių; girdtait Brooklyn’o Kara A, Ješivit*. Ir dar kitii*, Vtaon New.
iienta Angelų parapijoj ehota; y*: York’o ir apylinkė* katalikiškos
Jo Eminencija Kardhiolas
pae gerai per šį pikniku grieš D. draugijoj <taat kviečiamo* vartoti gerb. klebonui poakyro kum FoD, K Vytinto .Mfctalta*,
šį orkestrų ir kreipeis pas J. Avi*
Jik*l Norbiitą vikaru. Gerb* kun.
Taip pat D. Tj. K Vytauto or- Žonį jo studijoj, 397 Ko. Ftfth SL> 'F, Narbutą* po įšventinimo vik*«
kratra* grieš Lietuvių. Dieno* pik Brooklyn, N. ’Y., arba Vytauto javo Montolio, South Btetou’e ir
nike, KlasčfctUH Hode, kur bu* vi bpaurtuvčje, 554 Graml at., Brook.VoruTmd’e, Dabar pcrkeltMi J
sokių įvairenybių, lenktynių ir tt.
Cambridge, Dieve padėk jam kuo
Neužmiršk atsilankyti i Kara
Čia dainuo* chorai i« Brooklyn’d,
gcriauahl
šioje kolonijoje darinio*
lienė Angelų ir Lietuvių Dienon
New York’o, ir New Jeraey.
piknikim ir pasiklausyt šio trinti’
Viri lietuviai, o ypač jaunimą*,
ta skambančio D, į, K Vytauto Antradienyje, birželio 1G, kun.
kvieeiainr dalyvauti šiubae pareu- orkestro.
F, Norbutas jau bus Cambridga,
*
gimuota: išgirait choru*, paailink*minait, paaišokait, D. I». K. Vytau
to orkestrui "traukiant0 lietuvišRgmrido*. Trečiadienį, ketvirt*kii8 šokiu* ir amerikoniškų "džia
Katalikas, kuris galėdama* ne- dienį ir penktadieni yra laikom*
zą?
remi* katalikiškai spaudo*, neturi ypatingos prie V. Jėzaus Širdie*
* ’
D.. U K. Vytauto orkestras au- teista vadinti* reni laŽnyČloaval- pamaldos, Jas veda pats klebonai
’enktadienio vakare visos Meimysidaro i» 8 asmenų ir turi gabų vė k«!—Vyskupe* Ketteltr.
nos padariusios intronisadj* pri
valo dalyvauti. Bus pnnaujirtt*
koiisckracijos šeimynų akt**.'
Penktadienio vakare irgi baig
sis Novcna prie šv. Antano. Šeš
tadienio r;tc lm* giedotos hV, Mi
šios noveno* iiitenrijon.

CMBMDEMIS i

• • a

Didelė ekonomija
su šešių-cylinderių tykiu
veikimu
“GERIAU NEGU 20 MAILIŲ SU VIENU
GALIONU.“ “JO IŠLAIDOS UŽ MAILŲ
YRA ŽEMESNES NEGU BILE KITO KA
RO.“ “NIEKUOMET NEREIKIA PAPIL
DYTI ALIEJAUS TARPAIS PERMAINY
MŲ.“ “VAŽIUODAMAS Iš OHIO Į CALIFORNIĄ IŠLEIDAU TIK $1.05 PATAISY
MAMS.“ “JIS TIK BtGA IR BAGA IR
B«GA.”
— Chevrolet Sis savininkų
chnrakterlngl pasteliėjlmal.

Dėlko taip yra, kad Chev____________ rolet — dideli*, galingas, tykhi vridBOM* Mx
tikrai krirataj* mažiau
x>ponioti h riŠaikyti incik.bG* Jdt** kari* *
karas kok| jūigalite pirkti? Atsakymą* gid
di Chevrolet ekonomijos penkiuose reikšminguoee faktoriuose1. INDŽINO NEPAPRASTA KONSTRUK
CIJA padaro Chevrolet kuro sunaudojimą
taip žemą, kad 20 mailių važiuoti vienu ga
lionu gazolino yra nieko nepaprasto Chev
rolet savininkui.

'

r.

1

ĮYtmiOS ŽINIOS
V*L UŽMUŠI MERGINA

Mineola, N. Y., birž. 10,—
Čia birželio 8 d. vakare prie
Long Beacdi rasta negyva
Starr Raithfull, kuri buvo
ištykus iš Bostono draugą ’
su vaikinais pasivažinėti lai*
vu. Spėjama, kad jų bus nu*
žudę du- jaunuoliai, liet jų
pavardes dar nepranešamoj

dengti springari, ir tykiai veikiantis žeiių-cylinderių jindžinas — padidina Chevrolet Six
galimybę patikimai veikti.

3. AUKŠTA IŽDIRBYSTA taip pat padidi
na Chevroletų patikimumą ir ilgą amžių/
Chevroleto pistonai, pavyidžiu, yra taip rū
pestingai padaryti, ir įdėti taip aukštai, kad
daug savininkų yra isvažinėję 20,000 maigių
arba daugiau be išardymo motorų didesniems
pataisymams.

NAUJAS PROTOKOLO * \
VIRŠININKAS

Tite Afete Ch+vrobt Sport Coup*

M'W CHEVROLET SIX
>W« 6?re*f< ^lmeric«R F*slwe
ARglV
1475; Sport Roedvler (with rumble »Mt), *405;
Fbeeton* *510; Stantard C»uj»e, *3351 Co*cb* *545; Standard Flre-Window Coupe, *545|
Sport Coupa (tdth ranUbte aaat),. *575; Five-pMaaengar Coupe* *5*5; Convertibte Catetelat, *415; Standard Sodan, 9*55$ Spedat Sedan, *450; Convertiblc LandauJPtatetan* *45*.
3pactai euuIpMoaįt airira. CtatroUt tiruek riunria, *335 to *3*0. Cow~tažB«rod pcko»
aod oaay,terma. AU prieae f, o. b. Fliut, Mioblgau.

8KYOURD1HH11LOW
BOSTON t (V)htm'mwiltb Chevrolet
, (*o„ IM(> CoMiftumveaith Avė.
AllMNOTON: (»rlh Chevrolet Co., 420
Maw!ai4»iu»etts Avė. ,•
ATLANTIC; Nori h (pilacy paruge,
151 tiimcot'k Si.
(’ANTON: Maita A MnlHn Motor
Ine.
piiA»t,E«T(MVN: -StttHry ll*rlow
nteiroM <W. «II Afitln St.
(TIEUUIA: Mvlfrkle ChovMet Co.,
ttaHHM Brortihvtiy v.
KAST BOSTON: Mįm>»ck-tyndi M<»ifrt-š thft, <U I SohibtaĮ St. /
EAST BBAIN'TBE^: Wtk A Totam
Ih<’4 25 i’ommereirtl St.
(’AMBUrrHm: CamUrbl^ Mdtor Po.,
277 Mtimdm«PttM Avė,
nynam*: Meumson Br<^, Ine., <H’
("tetaro Si.

Mokyklos užbaiga. Birželio 17,
trečiadienio vakare, bus gražu*
mokyklos užbaigos vakaras. Vaikai, seserį; vadovaujami, vaidina
graži; veikalą “Sąžinė,”
Taipgi, visi išgins vaikų parašy
tą klases poemų, klasės pranašys
tes ir bus daug kitokių pamarginimų. Visi ateikite. Pirma* tok*
gražus vakaras. Pelnas skiriam**
seserims mokytojoms.
Pradžia 7:3O vakare parapijos
svetainėj, Windsor Street, Cambrklge.
Birželio 18, 9 vai. ryto bu* kb
kilmingos šv. mišios ir pamoksi**,
uždarant mokyklą. Po mišių bu*
dalinama dovanos ir diplomai. Di
plomus dalins Jo Eminencijo*
Kardinolo įgaliotinis kunigas -R,
Qu>nlan, parapijinių mokyklų
perdetinis.
Virf pasirūpinkite tose MkifatiM*
ta dalyvauti

2. MODERNIŠKA RIMŲ IR BORINR
KONSTRUKCIJA—kaip, kad yra Chevroletų ilgi, sunkūs rėmai, keturi paraleliškal ap

4. AUKŠTOS-RŪŠIES MEDŽIAGA yra pa
vartota perdėm. Chevrolet karams—brangus
nikelinis plienas, chrome-vanadium plienas,
chome-nikelini* plienas—kad užtikrinti ma
lonumą mažomis išlaidomis dešimtims tūks
tančių mailių.
5. EKONOMIŠKAS ŽALIE8-PL0ČI0 PA
TARNAVIMAS, su jo žemomis lygiai nusta
tytomis kainomis už darbą ir genuine dalis,
yra gaunamas pas 10,000 pardavėjų visoj ša
ly
Atminkite—prie tų visų pagrindinių ekono
mijų—Chevrolet pasiūlo dar ekstra progą įsigyti jį žemiausiomis su pristatymu kaino
mis. It tos kainos gali būti padalinto* | kelioliką mėnesių sulig liberaliu G. M. A. C.
planu.

. R

K» ■1

:~oy0MumiERiri. I■■lĮmiiteii.iNita-- - -r'T._.

ĖAST MlkTON: IVeoditat-dta Garata.
NKEDIIAM i «t»r k jleAfUim, Ino.
NWTON t HUunt CteArotat Ck, 451
Ine.
U’MMhlnzton »t.
msT WETMOPTK: MiHer Motor
Service.
,
:
NBW0Xr MIW L*k* Ctevrotat m,
niNCHIAM; ^outh Shorė Chevrolet.
444 VV*terUwn 8t
SOMEHVILLH: ModiMon (lievrotet
jutalANDAtJe: Mt. Hop* Motor Itale*
Co^ Bromiway at Slapmiri Sų.
Ine., 415 Hytte įtark Ao*.
LYNN: 11. K remhn>kė. 280 ftiurifogQUINCY5 Wai<hln<toa *t. (tanųr,
ton St
4
♦ «I<
Ine, *210 Utataingto* St.
5IATTAVAN: J. J. netanfy, 1300 Blue
NOftWOODl
<tarw.
MtU Avė.
riltmi 1M1HTON: Italtay Ctevro^t
MWWD? Menini 8q. Cbevrotat
4tai» ta4 BhwriXi*y.
Co„ Mcdtoht 8<i.
z BONųuitY: (irote Kalt Ctettotat Co.,
i,BXIX<lTO.Ni M K, Johnson, Al Bed40* Bita Tim AVA
fonl St.
M)UTH VVKYMOl'TH : ItargMit Bjm
MaLHEN: Frame Motor*. Ine., 144
lumCHieatKH: Columbl* C'tetrriet.
SU
/
iRft, *17
BoaU (Vptem
MEbUOMB? FtaM Motor
Co.
, (taųer) Mri 717 Dirifey Bt. (Vtai
NEWT< >N CKNTKH: Benm Ctertrirt
(tat LH, taoitetta Artary)
714
Mf.

KKADIN'U: lUUIcy Vtemtet, Ine.
“ '
HO. BKAINTKKK: HitekeUta
garės*.
WALTHAM: , Robert u
Ine.,
TtaMeift Rs'.'■
M’ATRRTONN: Itajiirta CtevMet <5k,
047Mt Attbom «(.
\VKKT ROKItCRt:
RnxMrj‘
Motor Kaita Imu 17® tWre Bt.
WlNCHtBTBB: Fraric MmW> Inė.t
7<Matekh
Btaron Bl,
IVINTHROĖ: Oteta*
FnltartMi, M
Plrtnem flh
WAtmt4t! W«l|*taAitio BUBU*.
Mate M.
_
■
M
WAKWFI>a(p: Meta M <***»*•*
nobtk wfcr»oerw: Kerta w*r
mrtpi (teras*
/

Washhiffton, birželio 5.—*
Wnrren Delano Robbins pa-*
skirtas valstybes užsieniu
departamento protokolo vir
šininku ir Baltųjų. Rūmų,
ceremonijų, vedejiu
Naujasis valdininkas yra
jgūdęs diplomatas. Jis yra.
buvęs Portugalijoje, Argen- :
Ųnoje, Prancūzijoje, Moksį* '
koje, Guatemnloje, Salvado-.
re. Vokietijoje ir Italijoje,
KAXLAW*TIM FASMAUGt
VAIK4

lTTe<
birX M -r*
Dmlntžių knbykloa kamlkta
rj'jo ant vi«io kablio rasti
luisiknlMiięs S metų tnikiį
NiiY&žiis i ligonin^r
mirų. Aiškinama, kad jp
mirti* |v>’ko nUitiktittai:
Ims krifeu ir jo kaklaraišifc
tt&ikhbi W ui kablio.
;

. ųv T • T« 7^; 7 -k;

■-
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DARBlhlKJCAS”

kraščiai talpina šių •♦jaunavedMųn iMivciksltus fnižymedamL kml tai simpaimga po
relė;
**Jaunavede0 pakosi tebe«AWT JOOMTS LITMUANIAM B. < AM0GIATI0M OF U»0B
mylinti savo piriMjį vytų
BOMrM ai ateaMkriaaB muer StpU
JBMžati, Mm*.
riša savo Širdimi. Bet siiii
•Mac tba JUt of MmnAi g, itTtr
iMagtųMf for malltaa at ipadal mU of poatuga pravirkt! fw !o Maetloo HM ku tikėti, kad pamišus git
AeV*t Octatar «. IMT, aattorM ©n Jaly U ISir
tvėrimai turėtų ką nors pa
IDBOIPTION RĄTM;
PRKNUMERATOS KAINA:
uaširus į širdį J ų tyriausi*
.....HM AflMriktfjt mmjum
tikslas, matyt*, tik tuščias
9ųni«n yiMurly.................,|6.00 Ilidaoy m<uh
*" oatie <m« per wadc y*ariy..>W Vienų kart
metama..,..1^00 skelhimasis apie save ir pa
Iga atea par weak yearijr...
Uiaiany 1 kart aavaiuja'matam. .W»
laidas gyvenimo įvertinimas.

“DARBININKAS”
We«t Broadvmy
South Boston, Mas«.
Telephone South Boston 0620

VOKIEČIAI, KEJJJAMI

GALVA. JAUKIA

lieffirių tikybininįa i*eikaInifcL

Ii MTiUiy GYVENIMO

Bet ne vien toj srity ten PųRtulinis cirharMiiiia kongre
ka dirliti. Jis savo patari są# įvyksta 1932 metų birželio 22mam ię parama yra, galima 26 dd. Dubline, Airijoje.
sakyt,7 kaip ir spiritus nio*
Ceelioslovakijos Bohemijoje 1921
veus viso dmugijinio gyve m. katalikų buvo 5,216,196, o 1930
nimo, išgniMnojančių drau m. — 5,316,340.
gijų yra
4v, Ka
zimiero Fatapijine draugi Birželio 17 tl. kun. Ik. Kari J.
Alter bus Šventinamas į Toledo *a
ja, šv. Juozapo Darbiniu- vyskupus. Toledo vyskupija yra
kų SąjmigBi Lietuvių Kata Ohio valat.
likių Moterų D-ja, Blaivy
bes D-ja ir jaunimo kuope l’hilndelphijojc gegužes 24 d.
pašventinti lamiliecių kolegijos
lė. Svarbiausia ir mkalin- HĮmtji irOinai, kurie ikeitnvo $2r
giausia, žinoma, yru Šv, Ka 000,000.# Iškilmėse dalyvavo ir
zimiero D-ja. Be jos ir be kardinolas Daiigherly.
kunigo, kurį ji užlaiko, lie
Airijoje nuo rugpiueio mt-neKio
tuviai Škotijoj būtų dvasi pradėKtnli kai
icnr;iMtiHr kū
niai numirę. Šv. Juozapo no vyriausiu reduktorium bus Do
•Sąjunga leidžia laikraštį Valeru, žinomas kovotoja# už Ai
“Išeivių Draugą” vieninte rijos laiHvę.
lį lietuvių laikraštį n« tik l’raucnzijoH katalikai, ]nig<‘rhŠkotijoj, bet ir visoj Brita dmni poniai mirusį kardino^ Liu
dviku Lucon, stato didžiulę bažny
nijoj.

Tik ką išvyko iš Londono
į namus Vokietijos pivmjeras ir užsienių reikalų nuPATRIJOTIZMAS
iiisteris. Juos gražiai pri
ėmė ir pavaišino Anglijos
Savo kovoj su Katalikų daug tereikės laiko jai visit premjeras. Bet vokiečiai no
Bažnyčia dvi Imhdikiškosios kai pražūt L Senosios Ro tik viešėjusi. Jie iškėlė klau
—akcijos darbuotės Mussolini mos istorija tai įrodo. Ro simą. kad valstylH’S turi pa
panaudoja štai kokį argu- mos valstybė sugriuvo ne keisti savo nuomonę Vokie
čią Rlicimso mieste.
unentą: mes pripiržįstain Po- dėl išorinės silpnybės, bet ti jos atžvilgiu. Vokietija,
Palaikyti ir sustiprinti lie
” *\ plėšiaus autoritetą tikėjimo dėl .šeimų doriško supuvimo. bemokėdama karo palmudas,
tuvio kataliko dvasią, per Anglijos mėnesinis Žurnalas
dalykuose*, bet politikoj Va- Popiežių* taip pat žino, kad baigia susilaukti, visuotinio
praeitus kelis metus apie “The Eugli.sk I?t‘rtew” perėjo į
katalikų rankas. Tai labai žymus
Į
Ūkanas yra mums svetima tikroji dorove Būtinai turi krizio. 5 milijonai bedai’bių,
KUM. K, URBONAVIČIUS, atsuakęs nuo klebono pareigą ir nuo Velykas kasmet atvažiuoda ir įtakingas Anglijos laikraštis.
remtis
tikėjimu.
Bedieviška
didžiausi
mokesčiai.
Tai
bai

4
valstybė; kadangi knlalikišvo lietuvis kunigas iž Lietu
birželio 16 d. perkelta* | žv. Petro parapiją South Boeton’e.
sūs reiškiniai. Šalia jų ke
‘ kosios akcijos klubai turi
vos ar iš kitur. Taip yra ap Kinijos katalikų vyskupas Ma•savo ženklus ir vėliavas, tai ra įmanomas — nepastovi ir lia galvas kraštutiniai gai
lankę Škotiją Tėvas Kazi nuel Fra t, balandžio 26 d. komu
LIETUVIAI ŠKOTIJOJ
jie skaitosi pilnai organizuo vien išorinė. Taigi tiuliai iš valai, kuriems pasaulio tai
mieras, Tėvas Andziulis, nistų bei banditų pagrobtas, jau
paleistas. Kartu su juo paleista 4
laikyti
reikia
tikybinės
do

ka
visai
nerūpi;
/
tu politiniu kūnu; ir kadan
Kun. M. Krupavičius, Kun. kunigai.
Lietuviai
Škotijoj,
kurių
f
soj
Škotijoj,
kun.
Juozas
gi jie gauna įsakymų nuo rovės, ir tokią dorovę kata Vokiečių premjero BruSidaravičius ir Kun. InsoPopiežiaus,' vadinasi, Vati likiškoji akcija kaip tik nu cning nusiskundimas neliko priskaitoma į kelis tūkstan-h’etrauskis. Jau dešimts me da. Ypač Kun. Krupavičius Detroito katalikų universitetų
be atbalsio. Amerikos žymus čius, sudaro vieną iš svar- tų kaip jisai darbuojasi kai paliko atminty, nes per jo Šiemet baigia 447 studentai. Bai
kano ’ valstyličs galvos, tai sistačius ugdyti.
i
jie dirba svetimos yalstybvs
Atrodo, kad Miissolini to senatorius Borah jau pareiš icsnių lietuvių išeivių kolo po dvasios vadas škotiečių buvimą ir iniciatyvą susior gimo iškilmės įvyksta birželio 12
dienų.
darbą Italijos ribose. Taigi nesupranta, ar nenori su kė, kad valstyličs turėtų sit- niją. Didesnė dalis apsigy lietuvių tarpe. Lietuviai ganizavo moterys į Škotijos
mūsų valstybes pareiga yra prasti... Jo fašistinis patri- Jdomėli Vokietijos būkle ir venus Laiiarkslnre, nes Čio Škotijoj savo bažnyčios ne Lietuvių Katalikių Moterų Popiežius gegužės 25 <1- palaimi
apsidrausti nuo kitos vals jotiznias yra kur kas siau padaryti nuolaidas.
nai yra daug anglių kasyk- turi, tad lietuvis kunigas d-ją, kuri ir data- pavyz no 38 amerikiečius kunigus, lantybes įtakos ir tuos klubus resnis ir lėkštesnis. Jis įsi Šiemet Vokietija susilau ų. šiose kasyklose prie sun- gyvema didžiausioj lietuvių dingai veikia ir palaiko ry* kiusius Amerikos kolegijų Komo
¥
je. Viri šie 38 kunigai jau atvyks
remtas šovinizmu bei kavst- kė 500 milijonų dolerių ne- ciausio ir juodžiausio darbo kolonijoj Moeseud’e prie vie Sius su L. K. M. d-jos cen ta 1 Ameriką | Wo vyskupijas.
suspenduoti.
*
Popiežius gi sako, kad ka? liginga, isteriška tėvynės datekliaus (deficito). f
dirba lietuviai. O gal geriau tinės katalikių b^nyČios. Iš tru Kaune.
i Airijoje kilo sumanymas pasta
talikiškosios akcijos tikslas meile, nuolatos žvangančia
nitų pasakius dirbo ne dir tenai jis aplanko paeiliui di
Šių metų pradžioj įsteig tyti Dublino mieste milžiniškų pa
desnius
miestus,
miestelius,
ir darbuote grynai religinė kardu. Jo pairijot rzmo pa K TIKRŲJŲ KEISTINOS ba, nės Čionai nedarbas vi
tas Glasgmv’e Lietuvos gar minklų, kurs vaizduotą Kristų Ka
- ir paliečia Italijos šeimas mušalas tai gryna puikybė
sus užklupo, pirmoj eilėj, kuriuose gyvena lietuviai ir
GAIRO
bės
konsulatas. Garbės kon ralių.
tik tikėjimo ir doros atžvil- ir savimi pasitikėjimas, gim
žinoma, angliakasius. Tad ir retkarčiais tolimesnes ir ma
Lietuvos taurininkų bei
sulu paskirtas p. Alexander Kunigas jėzuitas Poisson, gyve
giu; kad, taip darydama, dąs visiems nepakenčiamą
ietuvių nemažas nuošimtis žesnes vietas apgyventas lievyriausybes organas “Lie
M. Gicgor, katalikas ško- nus Mada gašlia re, gavn kolonijų
katalikų akcija auklėja ge diktatūrą. Bet jo pozicija
neturi darbo, o gyvena iš tuvių. Viso aplanko 22 pa
tietis, žinomas advokatas, mokslininkų akademijos pirmų do
resnius piliečius ir patiems matomai ne tokia jau stip tuvos Aidas* * gegužės 2Q d. valdžios teikiamos pašalpos. rapijas, tad galima įsivaiz
aidoje turi vedamąjį straips
Jis žada šią vasarą apsilan vanų už mokslo darbus gamtos tyItalijos valdininkams pa ri. kad savo politikos patei
Gyvenimas, yjnič šiomis die duot, kokį didelį ir sunkų
rin&jimų srityje.
lengvina valdymo uždavinį. sinimui griebiasi dirbtinų, nį “Ar ne keistinos parti nomis, nelengva^ galima sa darbą atlieka rūpindamasis kyti Lietuvoj. [“Bytas”]
nes gairės?”
Nesenai Kinijoje mirė Apaštališ
Tuo būdu ir Popiežius ir sofistinių argunientii.
kyt i tik pakencidmas. Ne
kasis Vikaras vyskupas Proper
Tame straipsnyje rašoma,
Bet tokioj kovoj ne MusMūssolini yra patrijotai, bet
vienam toks sunkus kasyklų
paris, jėzuitas, 85 metų amžiaus.
jų patrijotizinas yra skirtin soliniui tarti paskutinį žodį. cad Lietuvos partijų žmonės darbas ir sveikatą be laiko
Vyskupu jis išbuvo 30 metų ir per
U laiką daug ko padarž kataliky
gas. Bažnyčios patrijotiz- Pasaulis ir turi akis ir mo vist ik yra lietuviai ir žmo iškraustė. Tai ne lauki) dar
nės. Vieni nesą velniais, o
bes ateičiai Kinijoje.
Rusijos
statistikos
paduosijoje
savo
laikraščius
turi
mas gilesnis ir platesnis. Ji ka įžiūrėti kieno pusėj yra
bas prie rugių ar šieno, liet
kiti
nesą
angelais.
Ir
vieni,
S^' poros tūkstančių metų pri teisyliė. Nė vienam neateipavojingiausias, tauiriausias da, kad ten ūkių kolektivi- didesni fabrikai, Imt žiūrint Birželio 13 d. kataliku pasaulin
ir kiti klaidų padarą.
tyrimu žino, kad visas tau- na mintis, kad Popiežius no
landžioj imas, knisimasis po žarija (dėjimas į vieną ben iš turinio kertės gana būtų mini žv. Antano iŠ Padus 700 mo
Tai vis teisingos pastabos.
vieno ar poros iš centro lei tų jubiliejų.
rtos gajumo svkndas glūdi ri užkariauti Italiją. Ko jis
žeminiuose urvuose.
drą ūkį) pastūmėta gerokai
Bet tas laikraštis mokina
Šeimose, nes juk iš šeimų su trokšta, visiems aišku: jo
Tokių darbininkų vaikams, pirmyn. Būtent, gegužes 10^ džiamų organų, taip jie visi Nesenai perėjęs į Katalikų Bažvyriausybei
nepritariančias
vienodi}* 1pažiūrų.
sidaro tauta. Jei šeimos do- nuoširdus noras yra—atgai
* [L “V. R.”lx jnyčią, buvęs anglikonas, kuo. Esuprantamas dalykas, kad d. buvo sukolekti
L„ _ __ vizuotai
partijas.
Jis
nenori
pripa

poeh Theodore Buldvrin yra An
ringai tvarkosi, visa tauta vinti tikėjimą ir dorą ne tik
žinti, kad vyriausybę palai sunku prasimušti į geresnį 12,453,700 atskirų ūkių, kas
glijos konservatorių partijos va
*‘**biis sveika; jei šeimos doro- Italijoj, bet ir visame pa
Dimi yri džUtifvmo vai* do Stanley Baldwin artimas gimi
kanti tautininkų partija su gyvenimą, dar sunkiau pa sudaro (50,4/c) visų ūkiu*
* vej susmukusios, tauta pra sauly.
nietis.
siekti mokslą. Visgi yra vi Kaip smarkiai tai daroma,
klysta.
K.
dės pūti iš pašaknų ir ne
3et iš tikrųjų Lietuvos sa eile mokytų jaunuolių, iš galima spręsti iš to, kad per
parl ijoms-—visoms lietuviš kurių vieni jau baigę moks dešimtį gegužės dienų sukokoms—reikėtų pagaliau pa lą ir dirba savo profesijose, lektivizuota 408,000 ūkių.
KIBIRKŠTYS
LIETUVIU DARBININKU
daryti visų darbų perkrati- kiti dar mokinasi aukštes
Didelė pažanga esanti taip
uejiiną ir liautis varius tau nėse mokyklose ar universi pat spaudos platinime. 1927
SĄJUNGOS
B
DBBRSV AUKtTYMS iMOGUII įo nuotolis mio žemės siekia
tai žalingą darbą. Bet tai tu tete. Išėjęs Glasgow’o uni metais visoje Rusijoje buvę
B ■
DAR NEPRIEINAMOS
apie 230,(HM) myliu. Dan ri pradėti tie, kurių ■ranko versitetą p. J; Stepanaus spausdinama dienraščių ir
kas mokytojauja aukštesnėj savaitraščių 7,3 milijono eg A
■Š
Nesenai laikraščiuose skai- gaus kūnas Marais, apie ku se yra dabartinė jėga.
katalikų mokykloj. P-lė M. zempliorių, šiemet gi jau etėme apie šveicarierio prof. rį tiek daug kalbama, yra
|vyk»
Baneevičiūte ir p. K. Nar* są spausdinama 27 su puse
L
Piceard laimėjimą. Jis, ly- nutolęs nuo žemės apie 35
SENAI KARALIAUJANTI
BIRŽELIO 29-30DD. 1931
kevičius taip pat baigę Glas- milijono egzempliorių. Ka
(lipias savo draugo Ch. Kip- milijonus mylių.
govv’o universitetą ir p-lės dangi Rusijoje yra apie 100
KARALlBMft
m
fer, savo pasigamintu bal,o- Tad prof. Piceard’o pa
JURGIO >AMW(W SALtJR
I ... nu, Įuisiekė dangaus erdves siektasis aukštis yra tik lyg OJtmdijų valdanti karaliene M. Siručiūtč, O. Siručiūte milijonų gyventojų, išeina,
K t.
«>, apie 10 mylių aukščio. Tai menkas lašelis didziuliaiųe IVilhelminn Jau karaliauja 41tmę- ir O. Savįckifttū Įmigę Mer kad 6 Žmonės gauna vieną
lūs, nors jai dar tik 51 tarini am- gaičių Mokytojų HonihmriL. D. K. apskričius ir kuopas prašome išrinkti
■t•» Visiems atrodė dideliu lai- vandenyne.
egzempliorių. Šiuo atžvilgiu
Fiaus. Ji H užėmė** sostų, htidama
K. rnejimu
atstovui
Į^ageidaujamei kad kiekviena kuopa tu*,
ją dmbuojnsi mokytojo pro*
Juk žmonės jau
10 mrių. Tai seninusiai karaliaurusai geriau stovi; negu mes
rčtą hum po vieną atstovą uoline*, Kuoihm, kurios
fesijoj. Visi suminėtieji, tik lietuviai* Tačiau Rusijos
•A-- ghnttucčiiis sapnuoja apie MILIJONIERIŲ KEISTUMAI jqs vntdnvas Euroijoje.
išgali, turėtų išrinkti po kelis atstovus prisilaikant
aukštybes, norėdami sužino 'Pik ką vienas milijonie Olandija turi 8 milijonui Ky- rų lietuvių vaikai, yra su** *spmt<la darytu ant vieno
koiiatituaijoa nurodymų, t y. nuo dešimties narių
ti, kaip jos atrodo, kas jose rius, Rockideli-rrlo anūkas, vėniojn. Bet ji turi daug koloni augę ir subrendę Škotijoj* kiirimlinj spmidos laisvės
jų, kuriose yni per 50 niilijonų
pu vieną atstovi.
yru.
vedė vieno žyuniuš bankiniu- gyventąją . Taigi, wHėris vhldavC Tik gaila, kad Škotijos rie nėra, Iridžiam platinti tik
& D. S. Centn
#
Milijonai žvaigždžių tnirk- ko atsiskyrusią žmoną. ‘Jau* sava žinioje turi apie 60 milijonų tuvių t arpe ar savo nMiksiu tai, kas komiinisiineje dvaar vrililiimu nedimg ti^^ |iojt\ juvriąsytg/ Krinimnrtai
ępojn, vili<xlam(is moksliniu- nikis —32 melų amžiaus, o valdinių. • Kiimiknės Villulmfims įpėdinė žymi, •' /
;
-7
k lis paskęsti tyrinėjimų jū jaunoji — 52. Taigi, žumim
Sajirriortua 4* KKatf
gi rašo jmgal nunudymiui ii
’f yra jos duktė prilieja* Jnlimni,
rose. Arčiausias žemei dan- užgavo vyrą amžiumi vy- ainis mri&la smilaukuHi 22 metu , llidriČM'.trikŠHnfc turi lie anksto, be jokios kritikos ir
ljMvfl9*l*rWF Ir* v
gaus kfiims yru bh uuo, M
tik 20 indy. Ii- Jni-taM.!*
tuvių kunigu* vicnlntrlis vi- ininiių ŽvieŽumu. Mok Bu*
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b'ABBIMIKkAS
3) Kad apskrities m
LD.&(WCW*KUnB32SIIižUVl«l ražkvimai
būtų teužtari
iHaujua Mctuc—Priimta ir
fa įvykdyti.
PniKOLK
Sekantį suvažiavimą

BLAIVININKU 8V81V1MYH0 OSifTM
VALDYBA

Km- J, J,
„
M. (totote—H* vtoftaa.; M.
toradtse-nrtu 11B toteto to*. OuateMte

saukti BridgeportV# Co®ų
LDK fonu. ių»kritira 32-ra» žymo katalikų. Invšlnuis priimta« C9 kp. būstinėje.
Pageidauta, ‘ kad LDK
.suvažiavimus įvyko gegužės 31 d. jr P, Tutornitis su <L LemiaiČin
lOJl m. šv. Ktoimieru parapijos Išrinkti j komisijų pagaminti pro* iųmkrities kuopų atstovai
brldteMate
Hiičjp, W dievu Si., New Ifavėij, testui, kirtf miaiųsH į LDK Bei- remtu apskrities įnritatte
Pirm. t »
mą, kad ir šm ižrrikštų savo pw
t Vmi,
.
Hnžt, M* M$
Apskrities pirmininkas, J. Ber testą prieš Lietuvos dabartinę vy
notas atidaro suvažiavimą t vai. riausylię.
I
. ..^. „„M,,
pu pietų svrikindmniis «hyku« 3) Itūpmth plačiau pHsklriąti
sius atstovus ir |hkvWlama» gerą spamU ir sėkmingiau pla
darč
ratų
mokinių
abriinentų
aą-Į
kun. J. Cibtihkų aJkalbČti malda. tinti l<J)arWniiiką,,< — Iiiešimgr
toWj km prieš tlidįjį kirų Ijungą.
Ji
leidžia
savo
laikr*Žtį,|
Kun. J, Hlndskfl’i širdingai svei priimtas su užgynmn ir palikf|ri
•vesti i mnkykl«» gerui sutvarky
ruošia
jaunimo
kongresus
ir
prieš-Į
ki no KtnaŽiavimu dal.vvhm nuo •visų kuopų narių rūpestingam A. L. R. K. Federaoijte J
tas priefialkolinm mokymas. Kgraa
Anglijos u])«krities šuva
alkoliniua
kurau*.
Mokytojų
kon-Į
savęs ir nuo klek knn. V. Kur- darbui.
duui; k< Milordu, Belgijoj veikia
įvyks liepom 19 d., š. m.t L
4)
Kad
apskritis
į
LDK
šeinių
šios organizaeijoa: 1) ^AteiticK grės** 1928 metais reikalavo M Į
lunmkof kurs pegalejo dalyvauti
mokytojų
mituri*ti
nuo
‘
svaigabl*
Į
po
pietų, lietuvių parapija* •
siųstų
srtvo
atstovą.
Įnešimas
pri

Čiamv suvužiaviniv. Mukių atkak
,Viltis” — lM?rniukų ir mergaičių
Tas
pats
mokytojų
kongresas
nu-l
nėjo,
Cambridge, Mate
imtas.
Atstovas
išrinktas
slaptu
WjM
kun. J» <fihul«k»s, iš
iki 10 metu rnnŽUmj sąjunga; 2)
Gerbiami
Kcderarijoa
tarė
reikalauti
uždrausti
pardavi-Į
Imlsiivimu
iš
dviejų
kandidatų
—
pardavi]
lydėtom iš sslčs gausiu delnų plo
**paritas” f*Labdarybe’*) —stumalonėkite
išrinkti
kuo da
P,
Totoraičio
ir
V.
Vagilio.
Atsdenių ir studcnčiiy nltoinenių nėti svaigalus jaunimui, neturimi
jimu.
šia
atstovų
į
šį
suvnžiayio
čiam
30
metų,
*
t
IWnkta
apskrities
*uddA4aw4ovu
dauguma
balsų
išrijiktns
p.
draugija. Be. to, yra dar blaivi- i
Pasirodė, kad risg valdyba da Totoraitis. Kelionfs išlaidoms pa yra daug svarbių reikalų ag
g«omM* rūpinasi vaikų aHIninku mokytojų sąjunga.
lyvauja, tik nepribuvo ižiliniukas durta ’20 dolerių. Jei P. Totorei, organizacijos gerovei. Bis ten
nencija
jau
nuo
1876
metų.
Siamo
Į
Bulgarija turi mažas, liet labai
darbe
dideli
nuopelnai
tenka
iho*|
K Cibulskas, kurą yra išvykęs Į lis negalėtų vykti, lai tada guli vilnas yra metinis Ir p
veiklias abstinentų drjas, 192(>
kytojai
Hįldai
ilellmanm
Botom
Lietuvą,
tonkfa opskritirn kuo važiuoti 5*. Vuznis tomis pačio prieš Federacijos kongresą,
metais švietimo minraterU imbrvžč
gi prašome gerbiamų dvi
Alli
Triiyg-Meniua
1898
metaM
pos*
Dalyvauja;
'VVatcrimry 5 mis sąlygomis,
valstybinių mokyklų vedėjams ni
švietiškių parašyti referatų
kp^ Hartford G kp., New Mavon ,
kolio žalingumą ir skatino juos pa pirma pradėjo steigti **vilties” I
Ąt*|ovųįntata
šlavimui. Federacijos skyr
kuopeles,
Abatinentų
mokytojui
2H
kp.,
N'riv
Britain
!?(>
kp.
remti blahųdiės draugijų darbą, j1)
Kad
LDS.
Centras
prisiųstų
ginami užsimokėti savu du
Posėdžiui vesti į prezidiumą iš
^vedant priešaikoliuės pamokas ir draugi ja, kuri 1926 metais tarėjo Į
visoms
kuopoms
metinę
apyskai

apskritį. Pinigus siųskite a
rinkta vienbalsiai pirm. J. Ber
laikant atskiras priešalkoliiics pa* apie 1,000 narių, rūpinasi atarti-Į
tą
apie
pajumus
ir
išlaidas.
—
|ties iždininkui: J. Veraiaeka*’
notas, vice-pirm, K šnipšto rnšL
skaitąs. 1929 metais parlamento iieneljos mokymu pradžios mo-l
nošimas.pritintas
Ir
paliktas
įtrin

Pleiisant St., Norwnnd, Mate j
Rudenį ji organizuoja Į
Xmr.STWOXASKWBIiia,J. E. KirdiaJopokirtuiv. Jur- B. Mičiūnienč, tvarkdarys — V
paruoštas įstatymas apie sveikatą kyklotte
ti būsiančiam Seimui.
Apskrities valdyba;
Morvood, Iba, Idtboaa.
' ' :i ’ ?<1 Norkūnas, reporteris — J. Masiu
reikalavo įvesti priešalkolines pa »b«tineneijois naraitį ir tam tikroj
2) Kad kuoluos kartu su aps
Pirm. V, j, 1
lis.
mokas ir saugoti jaunimu nuo ni vaikų blaivybės dieną, kuri yra!
kričiu
rudenio
smnių
rengtų
va

Rašt. f.
Mandatams ir įnešimams per
kolio iki 16 metų. Sveikatos de švenčiama visame, krašte ir vtaoee I
karėlius.
—
Priimta.
Ižd.
J. V<ta
mokykloje.
Tą
dieną
ruošiami
va-Į
žiūrėti į komisiją pateko V. Vaš
partamentas pasirodė dar griež
ius ir .L Leonaitis.
tesnis, reikalaudama* apsaugoti karai ir vaikų vaidinimai, dėklą-j
macijos
ir
paskaitos.
Gimnazistai
I
Įsiregistmoja atstovai: 5 kp.,
jaunimą nuo svaigalų >k* 20 metų.
ir
atudęntai
turi
taip
pat
abatineivl
2ini(JįJ
jg
l
ta
ljj
os
daugelį
\Vatorbury
: A. Šnmbarys, J. Kam
1920 metais įkurta °Neutrali Ab
FaSizinus remiasi tiktai
kalis,
J.
Jakubauskas,
J. Adomė
stinentiško Jaunimo Sąjunga/" uiateZ^ikuMu1“J" «ustebino. KatalikiS- kumščiu ir ginklu. .Jis šia
lis.
J.
Bernotas,
P.
Jakubauskas,
1924 metais aukštesnėse ir viduji
jėgii įsigalėjo ir šia jėga no P. Totoraitis; (i kp., Hartford: J.
nėse mokykloje ji turėjo 89 sky džioe mokyklas abstinencijos moJkoje Italijoje atsitiko tokie
ATSARGA GtDOS
Petrai. — Ir kam tambūro
rius, kuriems priklausė 4,000 na kymą gamtos ir higienos pamoko-! įvykiai, kurie dvidešimtame ri išsilaikyti, Visokį galy Leonaitis, KŠrupšas; 28 kp., Ne\v
NEDARO
kalinga?
Aš tavo vietoj
sc.
Nuo
1911
metų
moky'tojams
I
neturėtų
sau
vietos
Ilavep:
J.
Mišeikis,
J*
Lukša,
P.
rių. Keturklasėse buvo 50 kuope
bė, kuri remiasi tiktai gink
Maža
Maryte
padeda
mamai
pa

uiict
taip
nekričiau padarfA
Lastis,
V.
Norkūnas,
J.
Masiulis;
lių su 3,000 narių. Pradžios mo ruošiami specialūs alkologijo8'kur-|
lo pajėgiu ueptikenėią kito ’3(i kp., New Britain: V. Vaznis. davinėti svečiams arbatą.
Jonai,
—
• Kitaip negalėj
sai.
Nuo
1923
metų
abstinencijos
I
as
1#
kyklose 20 kuopelių «u 1,000 na
mokymas įvestas religijos ir isto-l Fanatikų iašistų italų sta kios inioinones jokios gru A. Gurskis, B. Mičiūnicnv. Daly ! — Maryte tikra šeimininkė, — po antra ar gi tu nepažinojai
rių. Ši sąjunga leidžia du laikraš
■Stebisi vienas svečių, — taip stro no žmonos? Jei būčiau to
čius 3,700 ekzcmpliorių. 1922 me ruos pamokose. Kaip matom, suo-Į dentų gaujos užpuolė kata- pės pažangos; ji nepaken vauja iš viso 18 atstovų, kuriems
piai padeda mainytei.
dūręs, ji tyčia būtų imnmhs
isiregistravimo
metu
suteikt*
x
tais buvo. Auri* Neutrali Mokyto mW gįrt»vfaa Matant riia pa-Jiikun studentiM, taip i»t b čia konkunmeijoe.
— Dabar ir pankui
atsako
:
i
Ženkleliai,
kuriuos
paruošė
vietijų Sąjunga, kovai gu alkoto^MH
niua,-naikino katalifaj stumandagiai Marytė.
Jei, prieš fašistams Itali“ ■ nė 28 kp.
I.
.
_■
v.
\
metiki ji turėjo 176 narius. Jo# gu Naiviu jaunimo ugdymu.
JBranctrijte čia veikią "MMy4d<Mtų bendmbucius, daužė joj įsigalintį Italijos katali JLnio suvažiavimo protokolas — Paskui.
vyriausias tikslas ugdyti mokyklų
— Taip. Svečiams atsikėlus nuo
AMIFŲ AALT
ir baigusį mokyklas jaunimą blai uas Krykus’* su negausingomis Į'langus, plėšė kattilikiškus kai buvo lepšiškai susiorga- priimtas be pataisų. Apskrities
stalo
patikrinu ar visi yra šaukš
“viltiečių” kuopelėmis. Taip pat|knygynus. Tos sužverejusios
valdyba
praneša
apie
savo
veikivioj dvasioj. Jos organas buvo iš
Vosylius ir Teodorą^
nrztn^ ir jei fašizmo rėžinioJmą per šį pusmetį. Visų praneši- tai ir šakutes.
yr. iiwna '*T«.tmi prieiaMi- (n
p( i(,_
platinamas 1,500 ekzempliorių.
Jvaikščioti.
\ ,v
... . metu jie įstengė susiorgani-lmui išklausyti ir priimtu Iždiniu
Kinijoj vidaus reikalų ministe- ne lyga,” kun) Paryžiaus mokyk-P. J
los įvedė lenktyniavimo sistemą ĮžH>U8 paveikslų išmesti į gat- zuoti į tokia galingų, ir skai-lko pya»^imo «ehuvo; Gegužinės
Vtayliua. Girdėjai Ttafi
ATtoAlGUg
ris 1938 metai ayidraudė gerti alkad...
Trockis.
abstuienrijos
klausimo
aiškinime.
Į
vę
ir
ten
lM
‘
gediškai
sudrasĮrengimo
rrikahi
plačiai
aiškina
— Kų <4a, kilniai, iš tokio ilgo
eiti ir k6kylx>9 organizaeijųj
kolinius gėrimus ir rūkyti iki 20
j»S.
Sruppšiis:
parkas
paimtas
lie

Toodoru.
— Ts...
rusto dirbi?
metų. Pardavėjai ir kiti, kurie šios įy®08 veikimą švietimo minis- Įkyti.X
tai tas jau daug pasako a- pos 19 d. Glasanibury, Hartford
teri,
P.rfmė
aplipkniHu,
kuriuo!
h
:
gtai
diktatorius
MussnVosylius. — Bucharinaa i
— Statau perknnsargj.
pardavinėja minėto amžiaus jau
pie Italijos katalikui dvasios (’oiiil ir LDK 6 kp. sutinka visą
rijoj...
.
„ .
— Kodėl taip bijai perkūnų?
nimui alkolį ir tabaką, yra bau abstinencijos pamokos buvo įves-l
tos visose mokyklose. Be to, licė-|“nL
Mussolmi, kuris pa galybe ir gabumus.
Vengimo darbų atlikti, jei tik aps » — Paskolinau pas kaimynų 10 Teodoras. — Ts...
džiami.
kritis pritars. Nutarta ir pavestu huksinii ir nemanau atiduoti, biKolumbja nuo 1923 metų įvedė juose ir kolegijose patarė .steigti Į šauly laikomas vienas iš daMussoliui pajuto, kad ša LDS. fi-tai kp. viską veikt, užgi Ijau kad netrenktų perkūnas u| Vosylius. — () Staliims,
abstmentų kuopeles. Dvi katali-liūtiniu gabiausiu žmonių,
priverstinas priešalkolines pamo
Teodoras. — Ts... Tylėk...
riu n t ju darbą.
tai.
[“V.R,”1
kas visose viešose mokykloae. Lei k, organiaekH, hfitait, blahjb, tvWiinįiu vaUa, „f ktek ne- lia jo juodmarškiiivs armi
;
Vosylius. — Bet kodėl po |
jos kur iasi nauja galybė, ku Kas link avimo finansines pa
dimus pirkti svaighioaius gėrimus
Aplink nieko nėra, nieks
&».« o atatiiieneiiu savo partijos pajamos iŠ apskr. iždo toms kuo
KITAIP KlGALtJO
1923 metų įstatymas leidžia duoti
ri pasiryžusį Italijai kurti
tegirdi,..
Kryžius,” rūpinami paskaitų rua-1 karščiavusių jauiiunlių UŽ
poms.
kurios
nori
siųst
atstovą
j
Jonai. — Mirštant mano žinonejauiicsniems kaip 22 metų.
skaisčių, ateitį ne ginklu, ne būsiant j LDs. seimą. Nutarta su
• Ttaloras. — Kas žino, o ta
Šimu
kunigų
seminarijose
ir
kole
i
begėdiškus
darbus.
Jis
jų
ne
nai turėjau prisiekti, kad su kitą
Danija. Čia mokytojų abstinen
n;m mūsų yra šnipas..* p*V
neapkaltino, bet visa patamshj darbais, tai jis pa-^ teikt po 5 <lol. toms kp. kurios 'neapsivosiu.
tų sąjunga veikia kartu su svar gijose. Be to, jos leidžia d6 jauni-J
atsišauks
į
apskriti
legaliai,
reiš

mui skiriamus
laikraščiu*.blaivybės
Jų glO'Ii
u
tkatalikų
z ri orua- bugo jos .ir surado arkliu
biausiomis organizacijomis. Ji y- .Ha
veikia jaunimo
Įkąttępnmcte
kia, su kp. valdybų parašais.
pač rūpinasi įvesti į mokyklas 1
kų, kuriuo ne vienos valsty
draugijos. Ypač jos gausingos EL hiizaci jai. Vadinamai Itali193(1 m. LDK Seime iškrito su
priešai kelinį mokymą. Liaudies '
bės vadinamieji vyrai mėgs^ manymo tarybų reikalu išrinkta
za«eįjos
Katalikų
Akcija.
Jis
išmokyklų mokymo planui šh rei
tn jodinėti. Tas arkliukas— komisija, kuri pasitars su kitais
kalavimas pilnni atitinka. Mažiau Angiijoj abstinencija mokoma heido į^kvina, kuriuo uždaapskričiai*. Į komisiją išrinkta B.
tai politika.
pradžto
mokyklose
jau
40
metų.
.
.
‘
jis atitinka mokytojų seminarijo Tai atlieka vadinamieji kcliaujan-l
•
Mičiūnienė ir K šnipšto
tv. jomo xv. ik Mtairam tv; lAiaMPUU) B. M, 1
se, ypač aukštesniosios mokyklo
Alusselini apkaltino kata
tieji blaivybės mokytojai. Jicl Italijos
Katalikų Akcifonu,
apskrities
kuopoms,
ku

yaldyig* adr*af
Dl-JOg VALDT1A
se ir universitete. Studentų blai
naudojasi toms pamokoms slclftuI ja,:r tuivjo per 50().(MN) narių liku organizacijų kišimusi į rios siųs atstovus j LDS. Seimą ir Pirmininką* M. žiote
PinBlnlDkM
~ j. GrtoMkte
vininkų, sąjunga stengiasi įnešti į
24 I*re«CQtt 8t., Itarftito Mg
SU Mt hia Rd„ DoMtettar, Mara.
.kreipsis
j
apskrities
valdybą,
nupolitikų,
O
jie
politika
visvadovėliu
“
Maisto
ir
gėrimų
Msu
15,CXK)
klubu,
kataliku
studentijos tarpą abstinentiškos
TęfapboM CohiMibla tHŠl Vlct-PlnalaiakM <— Jį140 towtn SU to Bota. 1
k«-'T« įjauiiuoiucnri skiriamų,
V»eo-PlnnInl»kM
X P<raiMkM
dvasios, bot JigŠiol uiti mažai turė f’""" ,Si*
kų supranta — ir katalikiš ?tai‘ta sutrikti po 5 dolerius.
Toliau
sekė
IIurfFordo
6
kp.
į24 ThomM Purk, So. Itartte, tora, L’rot. UaitinlukM — V, rą_
dažnai
vartoja
ir*
kiti
mokytojai,
Į
’
jo pasisekimo. Labai mažas liau
118 towaa »U to
norėdami nušviesti alkolizmo klau-r Nudarytoji sutartis tarp kų auklėjimų, ir pasauliečiu nešimai: D kad apskritis rūpiu- Prnt. Raitininkas — J. Gliueckis
5 TtaMiM Purk, Be, Beoloo, Maoo. rtn. RatotokM *- u- tota
dies universitetų skaičius nusista
SM R Klntb «U to Bratte,
simus. Keliaujantieji abatiiienei-1 Italijos vyriaus,vljės ir Aven- lieįuĮradtirbiavimų su dvasi- ,-tijst vilniui vaduoti sąjungos rci- rm. RaMiniakM — M. teigta
tęs abstinentiškai. Orgainzuotų ab
256 E. Nlnth B4-, 80. Boatte. tote UtUiUnltM — V, tohrtte
MU Mtttar BU to. toto* J
stinentų vaiku skaičius siekio tik jos mokytojai turi savo sąjungą f fojo Sosto visiškai užtikri- įlinkais ir t. t. Jei Popie balais.
Iždininku — A. NatoMfinaa
>lWį
Apie
šį
klausima
plačiai
prane

886
E.
Broad^ay,
8o»
Boaton,
Mate
1922
metais
Anglijos
bažnyčtosL
lft
į
r
|
a
|
SV
ę
Italijos
kakelių tūkstančių. Tam tikruose
žius pasako, kad Bažnyčia
Maršalka *- J. Kalkis
tortelka — L Brikte
ša
K
šrupšas
ir
J.
Irinmaitis.
Nūpradčjo reikalauti uždrausti svai-l. ,,,
. .
mokytojų kurauosę abstinentų mo galų
t W!ntWd Buto Botete, N
t Win«eM Bt, to Betoa, Mate
jmtdavinėjiihą nesuaugn- Į tfchtaUDS organiidiotis.
Tų turi teisės nurodyti tėvams tarta šį klausimų palikti kuopų Drioųrija
laiko auelrlnkimt* ką# trečią
kytojų sąjunga rūpinasi mokyto
siems. Jų akcija nebuvo tuščia, hutaril iškilmingai pasirašė jų pareigi} auklėti vaikus uuožilM ir LDK siuntė pmdilly* nėdtotol kirtvte tete. > vaL
jų paruošimu prieŠalkolinoms pa
po piety, Parapljoa mWJ, 442 E. 7tb
kalalikiškojv dvasioje, tai ir ti, kad t€Darbininke” būtų ple 8t., to Boeton, Mate
1923 metais Žemesnieji Rūmai m-Į pats Mussoliui.
mokoms.
Ettijoj priešalkolinis judėjimas leido įstatymą, kuris draudžia I j]e| kraštutinivms faituti- politika. Žodžiu, kų tik Po čiant rašoma apie Vilniui vadavi
mo sąjungos reikalus.
prasidėjo 1889 m. Platesniu maš
atimto
piežius ar Vyskupai pasa
21 Kad būtų pakeltas protestus
tabu Šis da rbas pradėtas plėsti nuo
bmjomtaldym.
kys
katalikiško
veikimo
įsi

taip pat visa eilė abstinentų jau.ĮIūHistai, jokios“ sutartys lx»i
prieš Lietuvos vyriausybę dėl var FlmlntnkMi *• Jtete U racrttefcte
valdyba
1920 metų, kuornet Ektija tapo ne
nimo organizacijų.
t pasižadėjimai nieko neteis* kalu, tas jau fašistams po
B4 ttoinrt toto, to, tosto. Mm Hmtatakė — Tokie **»
priklausoma. Per pavasario ir ru-,
Vk*Pir»lnlnk*«~Jmms Jactarito*
w a tom toto
Ota^jtj blaiviu jaunimo ug-Į^ Jįc kandie gali tave litika.
vinčiuni nnižlno L įsingrtmo « towj*r Artų JWtotoTr to**
dona blaivybės Iventcs mokyklose
FroU
totoakrtto
***
,A<
mokytojai kalba apie abstinenciją. dymu rūpinas abstinentų mokyto- bučiuoti o i vtoi budeliui
Bali fašistai galvoti kaip ėnrgyluije,
M8 R Brtasay, to toehm. Įftte.
jų sąjuiign, kuri organizuoja nrn-1>V W T
W
no. n*atininim« •** tom* tomiMto t*rte fcrtU** .Ktebteta Art
Mokylojįjc seminarijoje jau nuo
tik
jie
nori,
(vali
jie
kutiiiiŽiluphnikio
Hendio
Po*
kytojams Mikologijos kursite Bet Į tituluoti, llU lienaujtls da*
IT Tumai Bt, MA ttMHte Mara,
4T O BU toto
1924 melų įvestos nlkologljos pa
BiežtūUk Phuis KI žodžiui IkUMrtm- VBtoOl&įĮįto^- ■•
/
- 3Wd 1
^
’
pač
blaiviu
jaunuomenės
urJy4lykl«»
Istorija
žino
daug
tokų
orgaiuzuči
jas
simusti,
už

M n ttreto toam Bėtau k«.
skaitos. Vidurinėse ir aukštestiėsc
Fto toto — Marjcma
mu
rūpinas
Mtglikų
blaivybė*
or-Į
kjų
pavyzdžių.
Ji
/Žino
JuTrartrtato
~
tai
Ototote
.
dar
labiau
pin«iDhifin8
p*
daryti.
Tiesa
visada
laimės.
M« tu to to
mokyklose tos paskaitos suriltiis
14 Vtatol to tooto toram Mate utotrtrt — <to
Per praėjusių llievo KO- FimįvjtL Jo nkelbinnioji Kftau kitais mokomais dalykais. Jau ganiraeijto kurios y^^įu^^^|dų IskiitijoKi, ji žilio dnuvieną sąjungą “s&>brictaH?*| /
’ .7 >
. ♦
*1 J
nuo 1920 metų įriatrigė mokinių •šios i sąjungos
globoje yra vaOcųpJ^ KsdilVikų, priesaikų no švente Italijos bažnyčios tuliku Akcija dar daugiau i*
tarpo abstinentų kuopelto vadina*
laivo din* labinti perpildytosi gims kutaiiW imtaipČKi Ir
kuopdra, gausinga jautam MąĮun-ĮliUlžytojų,
mleji
Tų,kuoi)fjių
Kafiilikų*Akeijnt ludnabinm
192.5 motais Vlscise Estijos mokyk* ga, o taip pat ir ahukntų aljalt-Į SSkMulŽmu tik? kini tokie negu anksčiimy Iv visas kilį
tokiame tftringnsis "pasaulis ®uo me jokių
galyluų tielose buvo 407. X«rių skalvius riet: tuenių korporaciįte m sąjunga dalykai įvyksta
veikia
artimam
kontakte
su
»o*į.
^
a
,
,
t
‘
u,,.;
kė 20,740. Tai sudaro visų moki kvtojų ir kunigų; alndinentų drau-| *mM^
I tmiJiL kliu , - tu reiškia savi didžinusin* Kvnvių dnrl>Uw IMplto ir i*
ntų 20 proe, Kasmet tų kttopcllų
sim’Hifijas Popiežiui, btu- siviešjuitniiB inmnių žirdjra*. mtek—lUftofiti.
rn tfU*1 ivligmgu.
McMČliift augo.* 1926 autais >**u- g'ijtak
rate
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DIBBTKI^K^S

PtttktodknJi, blrfelto tt d., 1931

| Tvarkų palaiki“ m&šalta, ktt-l
j tie sušilę bėgioju- Tai — p. p. BL
Įginis, Pranokūnas, Grigaitis, Zo-j
[ kas, Latvis. Goštaulus, KmvdanLOWBLL,MAM
|.fnmvi(*ifts, Katciva...
LDS. 97 kp. susirinkimas Įvyks
I Bažnyčios atnaujinimas vtsišsekmadieni, birželio 14, tuoj po
|kai nusisekė. Garbė? priklauso pa-!
pumos., Ateikite risi. Gera proga
I rapijicemms, kun. Mikaiciiri ir pa- [darinnhilmms prisirašyti Tprie viepapuos vadui klek, kun, J. J, Nau*Ljnį^ darbininkų organižacljoa.
lakini,
Į
tfaMybi
B. Mastaitis I
_________ _ *

ĮLOS: Kuopų Susirinkimai

KOLONIJOSE

-

PADEIA
lBWK8«
■tol pktaua vandenyno bango*
EftaaJ laivų supa, liūliuoja,

K Ttša mane numylčton tėvy*

žiui, Ant Fedui, ir kitiems. Jfiaų
, ausmingi žodžiai begalo mane
sugraudino ir paakatino dar prie
didesnio pasišventimo labui Dievo
r Tėvynėn,
Sudievu! Lauksiu jisi| numylė
toje tėvynėje!
ApoEonš Btafefti
“Btalla Maria”

Į

IŠvaHarimas
Į
šv. f’ooinjos draugija birželiu 71

JL 8. PHILADBLFHIA, PA.
LD& Jfl3 kp- minėtini* mitiriuki-

rans Jvyks sekmadienj, birželio 14,
tnojaua po sumos, Iv. Andriejau*
par. svetainėj, 1123 Lemon SL
Kviečiama narius ir narė* ateiti ir
kur’4 užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
nų naujų narj prie kuopos priraBALTIMORE, MD.
Valdyta
UirŽclio 14 d., seknmdfenį, tuoj Syti.

.1. sun-URP tožinvimų. Buto ,tai-!»«“«’•
HARTFORD, OONN.
Inu, Šokiu. Jaunimas-ypač pastrodfp®^?1*“ 'J/į*
«U,I‘
LDR. G kp. suairinkimas {vyks
LlmnomR Visas pelnas paskirta
M.IonlMte alertVrta.
Sv. Kazimiero tažo.vfio.-, ataujiKv,efi‘ VaUjrta birželio 14, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue.
Įnimur.
I
”
Malonėkite via nariai ateiti, nes yF. VėvcmlbĮ
WESTYILLB» ILL.
ra svarbių reikalų dėl kuopoa nau
..
Į
T
T;
S.
75
kp.
mėnesiniai
suslrinHM Širdie manoji nurimkie neViHavos Žvanttnimaa
dos.
Į Irimui įvyksta kiekvienų mėnesj,
U^migug, nesisielojus. Dvilypiai
Taipgi malonėkite užsimokėti ko.
šį sekmadienj, birželio 14 d. per
I sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir
Kmaį mano krūtinėje kovoja—
rių
yra užsilikę mėnesinės duokIv Hl-ul l U-LU U
Į Povilo bažnytinėje svetainėje.
,
Mišias 9 vai. ryte šv. Vardo drau
į| džiaugsmas, kad išvysiu vėl
lės.
LD8.8kp.rait
gijų*- nariai eix prie Komunijos,
BkuVo* žydrių padangę, čia liūdWORbESTER,
MABS.
įioa Mišios bus ypatingai svarbios
lįr^rajončs apie paliktus Ame!
..
I LDS. 7 kuopos anfurinklmiui |tariama ir įdomios visiems kitiems
BRIGHTON, MA8S.
i
Pirmasis Parapijos Piknikas I vk, bilMo 14f
tėvelius, sesutę, ir visus 1Č1 to, kad galų gale draugijos
6 vai. vakaro
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
(baugus neduoda mintims nurimW<M tieki’<>, Mnss. kolonija, Dic J bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- penktadienį, birželio 14, 7;30 vai.
įklija vėliava priruošta švcntinilb-4kila palikus visus tuos, kuvo
apdovanota pnikiuTs re glftmts, Įidfence St. Visi nariai būtinai atri- ”ak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln
uui. ši vėliava, nupiešta ir paga
hHtea taip karštai mylėjau, kurie
[vyliojnnria gamta. įspūdingais ĮMtė, nes turime apsvarstyti kele- Pt. Ateikite visi.
Valdybe minta ištisai p. Norkūno (iš LawKUN. FELIKSAS N0RBUTA8, nuo birželio
d. paskirtas vaizdais -- pušynais, ežerais, kai Į tų svarbių klausimų. Be to, gera
Įalte.tampriai buvo surišti su ma- rence, Mas*,), yra iš paprastai gra
įo&venmni toj svetimoj Ame[nais —- vasaros motu nesėdi užsl-jproga užsimokėti duokles.
žio* ir brangios medžiagos padirb vikaru į iv. P. M. M. Praaidėjimo parapijų, Cambridga, Maw.
MU fadyj.
[dariusi namuose, bet rengia pikui-1
Valdybe Nesigailėk vandens ir mui
ta. Spalvų derinime pasidtengAa
L Negaliu užmiršti' ir niekados orisilaikyti tautiškumo, nes rau- gyveninių. Linkime jam ilgiausių gražus būreli# vaikučių priėmė I kus. išvažiavimus ctc.
I-------------- -------- ■.............. fetažmiršiu tos meilės, kurių ma
Pirmus Komunij*.
Pimas iŠ tokių p^i-mfe. pro- Lall,ivwllBi!Mi iSki|millK|a,lsi„i <ip. lo. Ta tauta kultūringesnė
lona, žalia ir auksiniai geltona su metų čion darbuotis!
daugiau
gi bendrų idealų draugės — Mer- daro visų pavirš]. Priešaky nėję
Vaikufini buvo ifaokyli Scsmj artimos pm-.na.mu Ims pp-raaas 1.^^..^. . pagM.Irti Sv. A„tJ)„, kuri sunaudoJa
Mokyklos užbaigimas
p^Sodalicija man parodė prieš rasėje nupiešta Vaikelio Jėzaus
muilo.
KazimiorieriiĮ. Eitanfms į Irnžny Į parapijos JBtaBkM, kurs )ryks|
Mūsų kolonija
jg$(Į išvykimų, suruošdamos iš reidas — toks, kokis Jis atrodo
Trečiadienį, birželio 17 d.. įvyks čią, pasipuošusius gražiais rūbe-J birželio (Jne) 14 d. 'sekmadieny'
tum tikslui turėjo per !> savaites
f&tnvių vakarėlį.
Neišdildomi
d r-jos ženkleliuose. Atvirkščioje ‘parapijos mokyklos mokslo nu’tų Jiais, juos lydėjo žemesnės klasėj 1 vai. po piet labai gražioje vieto- novelių j minėtąjį šventąjį, kuri
ai man liko.
Brangios pusėje nupiešta šv. Alfonsas, para užbaigimas. Sesutės Kaziinierietės mokiniai, irgi gražiai pasipuošę.ijc, netoli nuo lietuvių bažnyčios.
užsibaigs birželio 13 dieną. Penk
ės, jūsų gert) norų nieką pijos globėjas. Vienoje pusėje suruošė labai plačią ir įdomių pro Prie bažnyčios durų pasitiko ir iki Į Pikniko reikalais jau kelias saPASAULY LAIVAI
tadienį bus paskutinė rovonos die
ht neįstengsiu apkainuoti! La d-jos vardas nupieštas lietuvių gramą. Visi parapijiečiai kviečia ahoriaus nuvedėkun. V. Miknitls. va’Hes darbuojasi vietinis klebo
na : vakare 7:30 bus pamaldos, pa<
žkos Marijos aukso medali kalboje, kitoje — anglų kalboje. mi dalyvauti. Įžanga 50e.
Jų intencija šv. mišios atlaikė ir nos kun. S. J. Vembre ir pikniko mokslas “Šv. Antanas kaipo švonman jūsų dovanotas, saugo- Tokiu būdu, dalyvaujant dieceziV. M. Komuniją išdalino tas pats kun. rengimo komitetas, susidedąs iš tasis ir stebūkladaris’’ ir palaimi
mane nuo viso šio pasaulio tos susirinkimuose ar parodose su
SI įkaitis. Tvarka buvo nepapras-[22 žmonių. Darbas sekusi puikiai,
nimas; šeštadieny šv. mišion į ftv.
Išgelbėjo
ir nepaliauja rodęs man svetimtaučiais bus galima irgi
nes kiekvienas beveik pnrapijbnas
tai pavyzdinga.
Antaną, pamokslas “Av. Antanas
M, pasišventimo kebų prie naudoti vėliavų be jokių nesusiKriščiūnų vaikui, bežaidžiant Kun. Mikaitis atliko krikšto dovanoja šį-tą piknikui ir patys!
tftižią" Keffll U Dienon Ant
praeity ir,dabarty,” ir visi lan
laimės. Lai visados Jis iratimų — lygiai kaip ir savoje vienoje salukėj, ištiko smarkus lie priesaikos atnaujinimo ceremoni pasižada būti, “pinigus spindinti,
Vandens per Vhvrbourif —
kiusieji novelių in corporc eis prie
6 dienos per B remen
- mano krūtinę jūsų išreikš bažnyčioje.
tus. Per kelias minutes vanduo jas ir pasakė pamokslą tėveliams 1 įkirtus pirkti.’’ kad tik piknikas
TIK 7 DIENOS I LIETUVA
,1 )ievn stalo.
Bnkėjimais. O Marija, Dieve
Speeliilis trūkis iA BremerlMven
kuo puikiausiai pavyktų.
Vėliavos gaminimas užėmė dau pakilo ir vaikui neliebuvo progos ir vaikučiams pritaikintų.
Arba keliaukit ekspresiniu laivu
Prie Pirmos Komunijos
padaryki? mane verta,
išsigelbėti.
Bet
atbėgo
lietuvis
Piknikas
bus
marginamas
j
vaiTėvai
labai"dėkingi
ir
kun.
Migiau dviejų mėnesių darlio. D-ja
C OL U M B U S
, niekados neįžeisčiau man ketina rudeni padaryti kokj va gaisrininkas Ed. Bielis ir išgelbė kničitii ir Seserimi Kažimicrie- riausiais margumynais — ėia vie Sekmadieny eis prie pirmos šv.
Titlpfil nuolattolti kHM savaite 13• artimo meilės pavyzdžio.
plaukimo! gerai ilmsmatB Ltoyil
na kohmija su kita parengs virvės Komunijos: J. Jutkiutė, O. Labuekarėli ar “oyster roast,” kad. su jo. Amerikonų dienraščiai apie tai tvms dėl jų rūpratinęumo.
. * juAbinlnials l«lvalx.ln'JMm gilumas dJRojų dj* geltų lėšų vėliavos fondui.
traukimų dėl “praizų/* čia šokiai,Įkaitė, J. Kašėtaitė, V. Gecevičiutė,
rašė ir patalpino išgelbėto ir iš
formacijų klauskit pta
Kaidimdoatriteakymiui
Jprbtamkms Nonvood’o pačia užkandžiai su šaltais gėrimais, | A. Jarušiutr, O. Jankauskaitė,.A,
gelbėtojo paveikslus.
blle vtetlnj agentą ar
Šv. Kazimiero bažnyčios atnnu-lfja visokios špulkos, saldainių se-Įpetkiutv, O. Jutkcvičiute, Iz. Jc« Tėveliams, kuh. K. Urbo
ba
_
2T»2 BOYLST0X ST,
Brangu* mėnuo
Hpi ir kun. F. korbutui, ku
jinimo
proga,
gegužės
31
d.
para-[mimai,
stabukų
mušimai,
bet
svar-|geleviičute,
M.
Jogolcvičiutv,
Mg.
Tuoj po samos įvyks D. L. K.
BOSTON
Birželio mėnuo Baltimoriečianis pijiečiai susilaukė didelių iškilmių J Liausis iš tų tarpo bus išleidimas | JegelevičiutP, O. Zinkiutė, (4r. Bat Man parodė tiek daug jautrioj Vytauto dr-jos metinis piknikas,
Dėkoju p-lėms Jasiony- ruošiamas Narijauskienės parke. labai brangus — laikomos nove- — atsilankė J, K kardinolas [laikrodžio “IToįrard ĄVateh” ver [ranauskhitv, A. Dclnickiiitv, Bl.
Daugberty.
.Lės $60.00, kurių vienas tikietaslJegeleviriutv, B. Koloveičikiutė,
ir jų gerųjni mamytei už Draugija prie to jau senai rengia- nos ir kitos įvairios pamaldos.
Kardinolui pasitikti, parapijio-|vos o?. Minėtojo pikniko pcInasĮA. Simonavičiute, Al. Eidtikevitimų savo jaukių kambarių u ir galima tikėtis, kad atsilan
J. iš Lietuvos
čiai-tes per 10 blokų buvo išsiri-J skiriamas parapijos naudai.
|.«*iutė, V. Baranauskaite, A. Jukįatuvių vakarėliui.
Dėkoju kiusieji ras tenai pakankamai vis
kiavę.
Kardinolui atvažiavus,| Taigi nuoširdžiai kviečiami pik-j novieinta, B. Bur^dikas, Ed. Barzg». Sod. valdybai ir jos va ko per dienų pasilinksminti.
orkestras užgrojo sutiktuvių mar- njkan atsilankyti visi iš West-|dikas. K. Grigaliūnas.
pirm. Onai Pazniokaitei it
Vardinių vakarienė
Sakalauskaitei ir visoms na
št). Prie bažnySos kardinobĮ pa- firid. E. ITamplono, Northamp, Sn,wuai0! kribit,,
kurios teikėsi mane išleisti
Tų patį vakarų, 7 vai. parapijos
.siti ko tūkstantinės minios su klob. tono, Dalyko, Pittsfieldo, Granbv.
, ,
...
Alos priimam IJF/L'UVOS
* d\A,doua
» to dėkoju ir Kat. Fed. sky- veikimo komisija rengia vakarie
TVORCESTER, Jlass.—šv. Kn kuu. Kaulakiu. Žmonės į bažnyčią Špringfi<4do, AVorcestorio. Mass.|t,,.^,n“<J.leny
L kihlr pasieti (tamta, poilsė. |^k'™™tė, 12 metų, p,.ėmė šv. BONŲ kilpomis už pilnus
ui bendras išleistuves, Vin- nę kun. Antanui Dubinsimi, jo zim iero bažnyčioje iškilminga i už netilpo..................
pinigus.
Kudirkai ir kitiems, kurių vardinių proga. Kun. Dubinskas baigtos gegužinės pamaldos. Žmo
Šv. Mišias laikė katedros klebo-[d gryname ore. ypač laimėti už Krikšto Sakramentų^
Pišorius
Perkam LIETUVOS BO
t ir aš buvau. Dėkoju vi jau 11 mėnesių mūsų tarpe dar nės uoliai lankėsi. Birželio mėne nas. Pamokslų sake J.
Kardi-joe. |okt brangi} laikrodį.
I
f Šeimininkėms už skanių va buojasi, ir per tų laikų jo gyveni sį irgi yra pamaldos prie švč. Jė uolas Dougberty. Po jo pamokslą
NUS h* mokam pagal dienos
širdingai kviečia ir laukia — j
enę, o patarnautojoms už ma me galima pastebėti labai didelę zaus Širdies trečiadienio ir penk pasakė kun. P. Garmus, kurio gra
Klebonas ir Pikniko Komitetas
kursų.
| patarnavimų.
Nuoširdžia< nažangf. Jam tik kų sugrįžus iš tadienio vakarais.
žiam pamokslui apibudinti trūks
Musu krautuve atdara ir
Dievo Kūno šventę
Į
linkėjimus gerb. Tėve Rymo teko pradėti savo darbų su
ta ir žodžių.
Dievo Kūno Šventė
•
•
•
I
NORVVOOD,
Mass.
—
Sekmavakarais iki 9 valandai.
Urbonavičiui ir. Norbutui tais pačiais žmonėmis,'kurių tarpe
Bažnytinis choras, p. Jono Mode
irb.” redaktoriui Ant. Knei- jis augo. Dėl tos priežasties, ir jo
Birželio 7 įvyko iškilminga pro lio vadovaujamas, Visus stebino.
Birželio 7 <1. ivyko Dievo Kiino
14 d;
’
Parduodam laivakortes ir
įgimto kuklaus būdo dėka, jis pra cesija tuojaus po sumos. Proce Jo giedojimas ypatingai papuošė [šventės Kkilnuneas npvaikšėioji- ' 'y™-1
siunčiam pinigus—doleriais
džioje vengė viešų dalyvavimų. sijoje dalyvavo ir bažnytinės drau visas iškilmes. Vargonus išgyrė mos. Jau iš vakaro rttpesniu kle- <lra"K,J“s ..P,k?o
. T”
—j Lietuvą Lenkijų ir Lattano kun. S. J. Verobrėairše.<>.PE\k;JJ’111""1Sf ?VnlIw*<>-M“^
Tam, matyt, geriau patiko tykus, gijos su vėliavomis ir mokyklos net pats Kardinolas.
į Imi Nonvoodo pro jtražnus eže, viją.
Varg. Hodelio ir dainininko nns (Il..jos visi a]toriai btlv„
ramus dvasinis darbas. Savo ku vaikučiai, kurie darė malonaus
Nuo dabar ant čeverykų,
Juozo Vitkausko duetas visiškai fciai
ai „ražiau!!i„is „fU1|(N™- Pond). Bus mnztkos,
nigavimo pareigas atliko geriau* įspūdžio.
Opera Birute puikiai nusiseko. žavėjo.
Jai, dažnai pasiimdavo ant savo
skrybėlių, marškinių ir baltų
bukietais, kurie Javėte-žnvėjo mni,r
ir
Bažnyčia buvo labai išpuošta. dininkll .iwli
aki
meji tam ger.ansų proW Imta skrybėlių numušam 10%.
pečių daugiau kultūros darbo ir Garbė mūsų chorui ir jo vedėjui
avalu pentu. Mes parduodame
-i-—-•-* iĮ
• , 4 „
.
. ų mai laika praleisti.
visuomenės darbų — k. a., sporte J- Žemaičiui,
Ypatingai gražiai atrodė altoriai,
| pantų ir popiety pigiau negu
I Per pirmas sv, misiąs giedojo
, ,• *
v
.
*
Baltų šiaudinių skrybėlių
. Be to, me* pent įname namuti
kurie buvo išpuošti Šesenj Kaži-Į -4x i
i»ii
oi
Bus m eis nuo av. Jurgio liet utvarkymų,
šv.
Vardo
dr-jos
dvasi

Parko atidarymu
J oO si‘Kmndieinnes mokyklos vaiku-1
v
,
M Ir lauko. Grindis ntnaujiturėsim iš Italijos vėliausios
,
.
• » t i- I '’in bažnyčios 1 vai. po pietų,
mierieeių ir parapijos mokyklos L.
ni vadovavimą, ir kitus. Bot, lai
ičių choras; per sumą giedojo d|-|
v.
, J. .
Labdarių parko .atidarymas bu mokinių.
! t • m
1 i ažiuokime-visi i hj jaunimo— mados.
CHMNAS * SOHUKA
kui bėgant, visiems pradėjo aiškė
fdvsis 40 asmenų choras, protar-|, ,. , ,
.. ..
Millburry 8t, Wor«ster, Mse.
|Ipiais
. . solo
, tir duetais
i.“* - zav<
- ..-t
IĮ darbininkų piknikų,
ti, kad kun. A. Dubinskas vis la vo gegužės 30 d. Nors šiito nedar
Malonėkit mus nepamirš
k
janeiai
Dial 4—7219
biau įeina į pilnesnį visuomenės bo metu publikos nelabai daug
|| sugiedojo vargonininkas - Stasys I
'
ti.
buvo, bet pelno gražaus atnešė.
SVARBU
l| Pranckiotis, M. Mnnasaite ir VJ ,
pA|C6įfA|l
AMERICAN DRY GOODS
Gegužinėje darbavosi P. LengviĮPranckiotienr, Jonui Jutkevičiui|
. •• • „ STORI
ni»,-O. Žiurinskiene, O, Kardokie.w. .
.<
... n įbrolio ANTANO BAKAVECKO.'IŠvaI artistiškai smuiku pritariant. P®lj4jtvusli> Iš Cambri’lge prieš S4> metus.
nė, E. Sviklienė, J. Pociūtė, P.
P. BABTKĖVICIUS, Šatų
VBH VAilVOKITl J MOMPOOD’O 4V. JURGIO
šv. ,| Kuš Wuo, pram'škH: Knzimforas BajI Sumos buvo graži procesija su šv.
Alnvošiua, S. Stainulionis, P. Scn[kaverkus. 2D Gimk St, Gimibrlilge. 678 No. Mtin 8t, Montello, Mass.
PAUTUOS
Maldos atidarant ir užda jSitkramonhi; gėlos barstė minėtos Masu.
kienė, P. Paulauskienė. Aukomis
rant mėnesinius tretininkų I mokyklos 40 mergaičių, vadovam
prisidėjo V. Lozoraitienė ir O. Si
susirinkimus atspausdintos Ijant D. Balinkoniutei ir A, Alko.
dabrienė.
atskirai. Viena knygelė tik |vaitytoi.
| Per iškilmes buvo pasakytas
5e. Reikalaukite.
SEKMADIENĮ
IgimŽus pamokslas trEv. Jėzaus širLabdarių ir katalikiškų drau
|dis
ir žmonija.”
gijų bendra gegužinė bus birželio
JUtetvUmSąBritui teProliftmsPtrvtiti
3M B’W, *>•
Maw.
I
14 d. Maironio parke. Visos drau
nu. iTaaiiiiir'inTn'irii'įiir^'
Buvo išvažiavęs
. NRVrW>M%MMH»OS
gijoj kurios priklauso prie Lab
AIDLAU8K0 ŪK Y J
J
2
vai.
mūsų
klebonas
kun.
S.
J.
darių draugijos,.malonėsite daly ia——waaoiotė.waoM<i
HVombrv savo “Pnntine” išliko
8UMNEB STREET
E. WALPOLE, MASE.
vauti ir prisiųsti darbininkus.
antoiAiM «kbku*mjo8 j uaruvi
H Neiv Yorknn į J. E, vyskupo PvLPradžia tuoj po pietų
Programa įvairi.
,*
VI** iMtUkla BHHoėklvlM
Įro Būrio iškilminga priėmimo viv
MtporUris
BIRULIO 27, Lnm “Jaunuolių Eksktn»iXn rangia
Bua’ai ch nuo bažnyčios L Vai. po pietų. Prašome susi
PIANAI—RADIOfl
jknrienę, p<> kūrins phmuulion] svei A-h EkOMOm. Cvntrau.
.
rinkti laiku; kad nepasilikti niiriuoae. Programa bus įvairi.
ŠALDYTUVAI
; riuvotd p:is vaišingų kun. M. Pap
RUUMCMJIO 1 d. KpecUIė Lietuvių Ek<tkuraijar
Irialų, muzikėj dainų ir kitokių margumynų. Parapijos
90 TRUMBULL VTRBBT 1 ukų, BridgtųMirlo, Uonn. klelmnų.
RUGPIŪdiO 19 d. A, Liet, Ekonom. (Vnlm ĖksltuHja
>-pfiknikai titttOMėi buvo įvairi^ ir linksmi. Kviečhme viaųa
Plutelių informacijų *lr lalvaktH^ii
1 mira talvaMv> Antano JuUBajw
b iŠ kitų kolonijų atvykti ir Ubhndyti NonroodieČia nuošir»•
koriSU
agentą,
kr
bet
kurtą
Mmfo
AmerMam
raMlaf.
4 Siftis motais, kaip žirninio, įvykaPniLADELPlUA, Pa.-Pimor durnų ir svetingumą.
’
8WttM8M
AMBUGAN
1XKB
h*
šv,
Antanu
PinlvHfo
7<M>
im
lų
1 ji Kommdja.- (bgužė« 30 d. Ir.
BUfOBJAI
10 mat*
Mmm n Mate BU ,lfow Yertt, N Y I
Kaaimiera parapija mokyklon
MM 'pomirtinių »ukaktuvta. VtaM paK kur gimiau, kur mano Brį napaliovė traukus. Dar kelmą
boa ir raaiuos ant tos šventos
toj šalelėj, kurių Diovumah iikyrė, kur pirmų pasau-

■mM*,

BALT1M0RE, MD.

K WF^TFIFI IFfl

PADANGĖSĮ

Greičiausi

BREMEN
EUROPA

LIETUVOS BONAI

GRAŽIAI UŽBAIGTA

VAŽIUOJAM!

AŽINŠITE NAMį
, M KAMBARIUS

TRETININKAMS

IKNIKA

g ŠVEDU AMERHDS UNIJOS

r BIRŽELIO 21 d. 1931
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PITTSMURBH PROOF PRODUCTS

ros dr-joe, ne* nei vienas negalime
įnerti savo Metaimta, o atrttita*
toialmci, dratmik rtipiw pataitat* Alna draugijos nartai vyrai
moka į mėn. S5e., gauna, ligos papašapoa 87.00 Į aavaitą, moterys
moka į rotareį;B5e.>. gauna igo* pa
talpą 80.50 i savaitę, o pomirtinė*
moka vUiema lygiai
,
i — vyram* ir
moterim*—8WŪJ0 Norintkji priPralyti, galta tai padaryti rytą
grH mišią* ir po mišių tažitytluėje MiUčjc p*« raštininką A'. Tamiu
llttaį
Draatatai valdyta

W®tar Apar tttacfc Dryia< B*tatoh mul V*rti*h

- vamuom i ącnrnuo
fcMHio IT
L. Dukterų pu glob* ftieko Mo„
laikytai jtaftinkM.
Ik »
Iry# i||iing»jpih
įvyk, Hrželio 9 d„ nuUHl khifcr*
^taifatalyM^ Tutinta kai ir Ai
kirti ruošti* prįs itorgitaytoo, teta
ris* įvyta liepa* 19 d., NortrttaI# ntdb RolauMu*. Pikniku
ikM|kfhak labdttaitiMleM* UtaM
Ižu*, išrinkta apie ttotata 4ar*
j plktiJll ttuirž apeciarta s
buotujų. Nutarta paimli taktą
raį JtiiHe ėtataftH1-Hh Brtodw
l>U**ti,‘tad Būtų patogiali iiiiv*.
Viii kelionė BU jfe irtjtal ilk
žitinii. i»roA)me khųdraugljųmi
nėtą illeną fcmiioiintĮ iiehmgil#
tat atvytai į mn«ų Išvažiavimą. •:
Kekė taporta* W buvusio vak*M tagužta jf d. tMįmtak eupto
hTiltiit*NtaMfla
nuošittUi< išdėtai Noterpotlo Merątaų
SmtalMJta
liltemi <fDarb?f
u, m* ■w*toWwjrį us>. *NM
•i*
ir paralyt hRltą*
th
aiesiė-ttin*, tark ilk tam prlėitlėjb
prie minėto * vatato, Hdlkiumfe
i)tošinių ačitf. Wtatalėltm kvieti*
mą iš Mtmielfo nioterų dr-jirn da
lyvauti Išvažiavime, taiHa įvyks
H d .birželiu, nutarta valiuoti.

{savo gimines, pažįstamų* ir “Dar
bininko*’ uilininistrocijoj. Sekma
Buvo paskelbta “Darbininke,*’ dienį ir pirmadienį buvo Lmvell,
kad Vyčių tymas žais su šv. Jonu Motis, ir dalyvavo savo jnižjatamų
parapijos tymu i< (^mbridge’iaus v‘‘stuvese; Atitmdienj sugrįžo į
Colnmbus parke im^ilų ketvirta Ko. Bostoną ir apsistojo pas p. A.
dienį. Bet žaidimas nelvykoi urs Naudžiūną, L)M 1 kp. ^Imitnil^
t'ainhridgr Tėčiai mūsų haseballi*
ninku pabijojo ir žaidimą atšali
Jonas Jakubauskas yra p*Užykė, tad jeigu kurio buvote nuėję mojęs sporte. Gyvendama* South
pasižiūri vi žaidimo, o neradote, tai Bostone daug veiks L, Vyžių kuomūsų tymas labai apgailestauja, poje.
ins tas įvyko ne iš mūsiškių kal
italtadleny, geguUi 5G d* vagi,
pomm ATUK MA
tės.
BAIGĖ *SU PAGYRIMU
iai įsilaužė į lietuvio tataičio naKuomet žaidimas buvo atšauk Juozafina A. Grigftliūnaitė, gyv.
LEVOJIMO PA*U
mus, 144 Bcuveit St. ir pavogė auk
tas, tada ’ mūsiškius pakvietė į 92 Randolph Avė., Hyde Vark,
PABARI
Chelsea rungtis su šv. Stanislovo baigė Forlia teisių mokyklą su sinius ir paauksuotu# daiktus ver
— ir, kad tą darbą pada
tės 8300. Spėjama, kad lai buvo
lenkų parapijos Jymu. Žaidimmi aukštu pagyrūnu.
ryti dug rtOdhtaiuiėatiiu,
ąuni vagiliukai. P. Sabaičiai tą
buvo lobai gyvzis, nes žibi puses
prašau priimti Mą puikią
Otik
Gabių lietuvaitę nuoširdžiai dieną buvo išvykę j LI)S. apskri
rengėsi laimėti: lenkučiai net iš‘ ^mdkiname ir linkime gražios
tihtaivii ■ itaciiitiB ■ *
ries gegužinę.
(i.
anksto gyrėsi, kati jie laimėsią, rities.
n*, s. i. uitoi
bet ant galo išėjo visai Ifitnip, nes
mūsiškiai lenkučius gerokai pra
ttMMitAtMMI >;
PASVEIKO
SUGRĮŠ I*
YORKO
BAę
samBoto
yra
tuiči*.
vieta
—
ant
uždanlenkė. padarydami 7:4. Valio vy
ttt Dfo*dw«f,i«. to*
Pereitą »*vaitę sužeista* auto
LANKĖSI REDAKCIJOJ
fto, gulo rtalelio arba piano—kurtą ii pačiai. kad nepasiduodate lenkams.
tfto to. 'btolto RMh *’
mobiliu
p,
Vincas
Grndzinskas
jau
Kun. J. švitgždys, šv, Roko im*
troukkati rm užpildy* .' v Ym virtuvė* stalas,
Putpelė
pasveiko.
rupijos klebonas, Mnntvllo, Maso.,
medžio darbu, kėdė—arba gali būti viaos grin
to* • iki k rokar*. to*
«
dys—kad
i»0 tott Bk0A»WAY
antradieny sugrįžęs iš New YTorko
totoi
*toiiMitoi
laukėsi redakcijoj ir papasakojo
VYČIAI SUSITIK# SU
SMULKIOS* ŽINUTES
80. BMttJN, MAMAI
įspūdžius iš vakarienės J. E. Vys
ŽYDAIS
Šv Petro lietuvių bažnyčioje at:
(4*v4*4* )R* Ii tviešet ki*š4^*4448Ė8ąi4*Ud
šlojb krautuvėje galima gauti vi
*? V»1. Unirprtitr iSZl
L. Vyrių 17-tos Algirdo kuopos kupų Petrą Bučį priimti. Tą pa- sibūna trijų dienų pamaldos—trisokią afiiatninkaiiH ironkią, i>hisbasoball tymas turi geras pa^vk- čią difjtą jw pietų išvyko į Thomp- diunias prieš Saldžiausios V. J.
teriavimo faedžlrtgiffl, tMlnto, nllb.oii
—
Maruunpolis.
Conn.
pas
Tvmrs žaidimo, nes dar nė vieno žili-*
jų, vinių Ir viskio vnmto. Sie
širdies šventę. Jos prasidėjo tre
diinu liepia laimėjo. Teko sužinoti | '. Us Marijonus dalyvauti J. E.
noms imptem nuo fle. Iki 2Ur. už
čiadienio vakare.
kad penktadienio vakare žais si»| Visk ūpo Būvio prlmtuvėse. Ten
rol|. Stiklų visokio didumo. Atei
kite r>ersitjkriiitL
Shauntul IHAA; žaidimas įvyks I buvo suvažiavę iš visos apylinkės
LietuvS Dantijai
gali pakebU jų paviršių graži* spalva. Pirkinys,
Penktadienio vakare Saldžiau
Boston Comnion 6 vai. vakare.
I kunigai. Dalyvavo ir Ko. Bostono
kad
it
maža
ketvirta
dalis
piht
’
ta
ir
pusę
pittt
’
čs
Valandos : 9—6 ir 7*-į J
sios širdies garbei ypatingos pa
J/. BULIS,
Sekmadienį po pietų mūsiškiai lietunn šv. Petro parapijos kleb. maldos. Pamokslą sakys kun. Jen' blekinfaMater Špar Quiek Drying Butinei arba
678 MAMACHUSBTTĖ AVj
HanadSeris
Vtntoh duoda jums teisę įsigyti VELTUI VAZĄ.
žais su labai pagarsėjusiu žydų t y-* kun. P. Virmauskis.
kus. Po pamaldų kun. Jenkiml
(Čehtrel ŽJkvMa)
Mta jutas parodysime kaip ją papuošti nauja
inu YMHA. Žaidimas įvyks Cog CAMBRIDGB, MAM j
duos savo palaiminimą.
'
Ouo
DIp,
”
vienos
minutes
metodą.
lumbus Parke So. Bostone.
CURLBY SUGR|£0
'Rep.
iJernototruodme mūsų krautuvėje PERKTADIE
Patartimi visiems, lietuviams
BostonY) mayor’as James J.
MI ta atKMADlian, BIRiBLIO 19 ir 20 d.
kuo Iskaillingiausiu atsilankyti į (’urlry, apsilankęs Anglijoje, Ai
šiuos žaidimus ir priduoti mūsiš-į rijoje. Prancūzijoje ir Italijoje,
kiams daugiau drąsos savo opo-Į geiružės 11 d, laivu “Leviathan”
gimtus apgalėti, kaip kad iki šiolĮgrįžo į Netv York, iš kur tą pačią
60 BOULEVARD
’
J. KŪMAS, SavininJcM
padarė.
I dieną išvyko į Boston ’ą. Boston*o
379 wan BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Kuomet atvyksite į Revere Beach,
LD8. 8 kp. priešseiminis ir mė
dMI patrina* 'Wm
Tad visi, kurie turėsite■ vulandA Į miesto miesto valdyba buvo pamus ir gausite SKa,
užeikite pas taus
skaį «
nesinis
susirinkimas
įvyks
birželio
lę laiko, ateikite į žaidimus.
Įrengtai iškilmingų priėmimą. JAinių valgių ir isaldžių gėrimu. Jt'^ojį , 0 M
6 d. 7 vai vakarę bažnytinėje
‘‘
Pntptfi|kraščiai įvertindami James J.
suey tai mūsųų specialybė.
specialybė, Geri valp 4$
SlIUvogta,
kokią mrtiaiara
kZelMKa
svetainėje, AVindsor JŠt.
Rengia
Lietuvių
C
’
kesų
•....
.
ICurlej’ darinis, kvietė bostoniečius
nntftrtin vilna*
.»''**
rttamet kroipdl («&
giai ir g^ras< patarnavimas.
p
Visi nariai yra ‘kviečiami būti
LANKĖSI “DARBININKO” įgražiat jį sutikti. Ypatingai may*
Draugija
Atminkit, Hrttanata
Stasys Vefsockis ta
nai .šiame susirinkimo dalyvauti,
ADMINI8TRACIJ0J
Įor’ą Gurley įvertino “Boston AJonu Kirtnelavičiui
nes yra svarbus laiškas iš centro. BIBOUO-jruįfB 17 D., 1031 Hettįfia 3 dr-jos: D. b. K. Kęstučio.
Sugiv. Liet. ir. Kasimiem ir
Pcreitą šeštadienį atvyko iš NeWlnierican.”
Taipgi turėsim pertvarkyti atsto
(Jerlimino Klubu*
f«tauk*«: Antradtofalrt Hbtf
OAKLAND GROVE
Yorko J So. Bostoną p. Jonas Jo-1
-----------------to IrJ3ttdtoi*ta MM
vus į būsiantį seimą ir įteikti jiems
BIRŽELI04UNE 14, 1331
>~A O vakaro: MMM
kubanskas. gyvenęs krivių metų!
PRANEŠIMAS
gerų ir naudingų sumanymų. Y■lai* 10—11 tikt*1*
atRhl No. Bostone ir tankt-J pas
sakiausios Širdies V. Jewu« pae dabartiniais nedarbo laikais
Piknikas prasidės lt vai. rytų Ir
MTNCHBACK PARKE,
troatat* iki vėtomos.
|
FOTOGRAFAI
Roslindale, Mus.
Į Lietuvių B. K. patalpines draugi turėtumėm daugiau susirūpinti
...toli
pa■_____________________
šis pikniką* bus vienas iš puikinu
I
Traukiame
paveikslus grupių
jos nariams ir narčma — mūsų mūsų organizacijos reikalais. To sią. Jam* tatohae dagu žabtų, skitnių
T*l.
Brmttla 2 vai. po pietų.
I
ir pavienių.
Tel. Su. Boston 3520
draugijos metines šv. mišios narių dėl visi malonėkite, atsilankyti į valgią Ir tottaą- B1W puiki orkestru,
ktiri grojys lietavHktia ir amerikoniš Gros geras orkestras, lietuviškus f Segus paveikslus atnaujiname.
j gerovei bus birželio 14 d. 9:30 vai. minėtų susirinkimą.
ku* Mielus. Todėl profoiiie visuomenę
ir amerikoniškus šokius
s Be to. turime purdiirimul visokių
Kurie esate užsilikę su mokes kuo skaitUngi«**i* atsilankyti.
lytą. Tą dieną bus šventinama
rėmą.
į
f
širdingai
kvfeiame
visus
dalyvauti.
čiais, malonėkite užsimokėti, kad
Gerbiamieji Boston'o ir apylinkės lie
LIETUVIS ADVOKATAS
nauja vėliava ir ženklai.
IiUS*J»liuu>>Į *i
PlKKlKO KKX(žfi,lAI tuviui, mums nulos, kad BostonV netu
875
Cambridge
Street
Baigęs du Universitetu
prtektrtu “*»W
Tad nariai ir narės visi būtinai Seime galėtume pasakyti, kad mū KELRODIS: Važiuoti Elevatorių iki rime hietlmj žmonių, bet tik pužvelg- ?Z
ktely** aito *to
CAMBRIDGE, MAĖS.
CORNELL UK1VER8ITY su A. B.
sų kuopoje nėra nė vieno nario, Forest Hilbę R ten 'IVa^hington Grove kit ir patvmj-Bile, kad daug jų yra. Tu
turi
dalyvauti
tose
iškilmėse.
toto Ir MtotoM
O. tVASRIRGTON UNIV. su LLB.
Tel. Uito. 9438
St. karu važiuoti Iki Grote St. Ten bus rime mes savo globoje keletą našltdkoto (aitoM) akyto a«<rtonMiW
Yra pageidaujama, kad visi na organizacijai skolingo.
žmogus, kuri* nurodys pikniko vietų. vių, kurią tėveliai yra mirę ir neturi
“Darbininko” Name
M-Untauto laito.
Pirm. J. F. Smilgų
riai bei narės iš vakaro atliktų
(antro* lubo«)
PASARGA: Jrtgu lytų, pikniko ne jokios iMigalbos tik vargų prieSaky, tad
viršmhivtos
draugijos
sumanė
tam
tiks

bus.
[šv. išpažinti ir vist per šv. misiąs
868 Broadtoay, South Boaton
lui surengti išvažiavimų ir |>elnų tiems
447 Broadway, SMdh
PttOTOGRAPHAS
į ttunie in eorpore prie šv. Komu
našlaičiams paskirti.
Tad gerbiama !
R e x I d e n cI j a
r
|
■KMSMS*MSWtoMSMSEMMU|
visuomene,
at
jauskite
labdaringi)
darbų.
305 Harvard SL, Cambrldge, Mas*.
nijos.
ITaMomo atvykti ir paremti šį kilnų i
Tel. Univendty H83—J. ,
tikslų. AtviiŽhiodifHri j šj pikniką ir
.ii..
į Hmm
aulį Taipgi- lisi narini bei narės tu
utidnrū naują studiją
galėsite gražini iNislIinksiiiiiif i ir
Petras Įvedąs ir Juoaa* Kartu- patys
rite įsigyti draugijos naują ženkTel. So. Boston 2080
tą kilnų daria) purenislte. Vargšams I NORWOOD PHOTO STUDIO
konis (Pctet aiid Joė) perkėlė sa imšlaiėiams imranm labai reikalinga.
[lą; galėsit gauti bažnytinėje salė
681 Watfwkm St
Lietuvis Dantistas
Kviečia triin •ir-jų KOUtTETAK
Prisiekęs Advokatas
je tą rytą pas draugijos iždininką; Jeigu norite, kad Jūsų automobi vo kirpyklą—akutyklą į naują
Sanbom B!d#.» Ėoom 5-6
s
lius ilgai ir grožini blizgėtų, duo
*<aina — 85c.
Korvood, Mas*.
kite man nupentytl. Tnlpgl išlygi
(F
Tri.-otat
Taipgi kviečiam visus lietuvhts nu ImhI.v*s Ir Rjnrnų «u1*nk*tymua toA
Kalnu prieinamu.
| Diintn visokios rnito paveikslus
251 W. Broudvray, Bo. ltai
Kirpyklos
abu
savininkai
pra

pr
lietuves
katalikus
prisirašyti
Veda visokias prova*. Daro vi
A. KASPAR
|
nebrangiai
1
neša
savo
maloniems
seniems
ir
prie minėtos draugijos, nes tą die
Ofiso valandos nuo 0 iki 12,
sus legalius dokumentus.
|
ANTRA STUDIJA
G6 VICTORIA STREET
naujiems koelunicriams, kad nau
1
Ir nuo tI;ĄQ—9 vto
| 153 Broadtviy, So. Boston, Mums. *
ną bus palengvinimas įstoti į d-ją.
W.
SOMERVtLLE,
MASS.
817 B BU (kampa* Bro*dway)
i
TęL S. Boa. 2020-W.
Scmlnmis nuo U—12 VJtT' dl
joje
vietoje
veikia
ir
naujos
kai

būtetit: nuo 16 iki 30 metų visai
TEL. SOMEIt. G52V J
Bottth Bortoh, Mato.
tiubatomta nuo 0 iki 0 vai vai
nos—hito šiol skutams ir kerpama
(1\—0-20)
be įslojitito mokesčio, tik ttuo 25
Kedėlltoit* nuo D Iki 12 vaL.^
Telefonu: Šou Boston 2731
iki 30 m. reikės eiti pas įlydytųjų; t ■. -------i------ —--------- ------------- - pigiau, negu anksčiau.
sutarti)
tt.
Otfive TNe|4«in* tlrJtatalty 1U57
Namų; Talbot 2474
nuo 30 iki 45 m. už pusę įstojimo
Kw. Td. VniveraltyttfcT
piokvsčio.
BGboiMMtAb olgthimg
L Naudokite^ gera proga, nes yra
KttOF
Prof. A. tidanaviŠUn*

VYČIAI jMUMUtt

DIM,V.W1

FBMEVASE
J

NAUJA BELEžINIŲ
UIKTy KRAUTUVE

m. sau glodiTO
(CURRY) J

1

CAMBRIDSE, MASS

SOUTH BOSTON HMBE COMfflNT

FBI AUS PIKNIKAS!

““SSr“'
PIKNIKAS! '

unuviy įstaiga
i.
REVERE BEKCH PRIE GERO GYDYTI.
REIKIAKREIHB
V^'šl

DrMb327£Aj

įLUZECKAS&SURVILAS

Mltirvi* ,į
OPTOMETRISTAl

A. 0. ŠALNA-SHAUNA

AUTOMOBILIŲ
PENTORIUS

' t. L HPOiįff

JUOZAS B. GAILIUS

SMUZIKOS MOKYKI*
BMUIKA-FUĖAB

l4tkclj(H' duodamos ^givartal k*i>
mažiems taip ir sunugūston* sulig
programo Muzikos Krttoervatoriją.
Pamoko* aiškinamo* Uatuvl*
kalboj*.

7» Cclumbta Rd.t Itardmtat
Tel. Columbl* 6176

i. N1MĮI SAVININKAMS!
| iMailavoju nnfflus U lauko Ir rtj įdiiUA tfottornojtt k*mb*Hta RMt-J
j:tinti Inta* Ir atnaujinu grindi**;
i i Darbi atlieku *erol Ir pigiau negu i
J į kiti. l’*b*ndyklle, perritlkrlmito.!
’ ^Reikale ktoltaWitot
'!

G. C. stukas

musuntiPYKU

LITHUANIAN
FUiNllORE CO.

K. ŠIDLAUSKAS

Tai. 8. B. 0441

BsbtotaM**

advokatai

P. IR K. KUHUDSUI

Visokius drobulių* Hutu, valkti Ir
partRisaa. PmMroa to«*l toaakymo. t*ntrta pertnl»on» Ir iftiiklom.
K« mieste reikia atoktti $25.00. eta
tik ui |im Darba* gahUituojames, n** tam tikro* m*llto* turiu.

Tat, Columbl* 1840
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CAMBRIDGE

Tik ką įsiimtas ūž niorfgRIą, 5la*wrtlit
!L
r. JANIŪNAM
i
v ^llAvc. 2Ją tk'inųruą. M kiimbnrlų h*.
• 84 lamui St.t uunimaf*, ■*•*• |maS, ą melą aertmim, visi Italsymab tai**
Uw'Wl» sąlytoMis RHimt
Tel. Unlterofty 1750-K
X kim Ik* brokerių, p, Ft^I.KV, Iff IsroCmaU tluiv. JttKMV, (12)

I "BIIIE COAl”I
Tai priimta Matai ii kva

Iru Mgtti k? kada tava B
toMu tat tania ptvfrŠtaM
UHtatt • »tav*
Ipatikrina ja vartą. Duok ai
Įtikytof MaAdM*» tflttal'
|tal*fM«ok
I
I

BtoRoaUft 8408

AaTCM&MDI W1!T1

918 RAST BR0ADWAY
Sotth ttokm, Mm*.
Tel. & B. 1392
i Jo krautuvėje galima gauti
“ice-cw*ih/‘* tonlko ir kitoį kių valgomų dulktų. Ateikite
ir i>ersitikrinkite.

:

MARTIM VAlUltB

KARPAS BttOADirAT IR B 8T.
so. bustom# masr
MŪRAS J. KALJMAU8KA1 .
Ras.: 1«M Cohmbla MC. B* Bato*
TM. Sk BMtatltaS
KASTI J. KALtRAŪSKAS
Bostono oHims:
80 Stato 8tro*t. Room 08

MAtt/AB BIlMiiiRlUB

|

•f

SS
si

KDAMUmt&SON
UndertaktrA Kmbahner

afcO

g
BEnKllAUKTiMlE t ARTIMAS
IK TOLIMAS VIETAS
Už kiekvieną daiktą garantuojimi

LIETUVIS GBABOtlIPS IR
BALSAMIIOTOJAS
PFigrobuK atlieku totai Ir pigiai.
Kaina vlen«xl< vbuh Vtlalkuū au
tomobiliu*. vieta aidam dtoą.lr
naktkVlmletolam* totaikotot eta*

3S8 WEST BR0ADWAY

Bo¥ Boaton, Mato,
Telefonas: So. Boston 4U1IMV*
(Jyyeiilnio: So, Itastotl
‘

4 BėlkNtatHlatnoe
ą*ro*perm*tont
j vmv* už tG.iMb
khHpkitta |
Xt KTltUKT
HHAVTV

f a oaApkr—
BARčmŠt
p Cor.LlrmhMK

K
Jtotim.
Man*.
Ji*
rtflUto*. ----MAN*.
3lUKRtlMJ.į,
-------------tosssMta*Ead*»

ĮVAIRIŲ DBABU4IŲ
KRAUTUVĖ

A A. ZALETSKAS

PAUL’S CUTHIHC

anAMUuaik .

4M W. BR0ADWAt
(tarito P Ir tktarttotor Mmj
. South Bortoii, Mms, ; '.i
l’tlalkmnė \ Hlatato matto vy*l
tKkits driRlmttos. ttoliąiKlaS v*•adne* ftkrytato. Pas •!*«;♦ vtoą
pigltnt taiksto,

- (Ssyatoitr)
LIETUVLH
VWIKLHUta8 < J
l<rit VtoV
topar, tnt^VloHhie toto* 4B
do riaueių |r Oto tatM
<Mta»v*l.:2 Mino-;
r

MTAiNAVnmi OOM4
' m NAKTĮ ■

7

FERMHENT WAVE

DB. J. LANDŽIU

877 Ir 441 CtambriAgt Strert
’ tfamtaHgt,
.
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dalina* misijonierius gimė ir iš-’ Kinta/taipgi įsirašė Kunigų Vie
augo Bmoklyne; gabus mokate k nybėm
, ;
giliai pamaldw. Manoma, kad jam — Pret J. Miliais iš Buryea,
teka gyventi ir dirbti Lietuvoje.
Pa, Imvo apsistojus Hotel New
' Vysk. P. Ifičyr, M.
.
‘Yorker^dčl vysk, P- Būčių vaka
rienės, | Grįžo phwwulkmį.
radio •
Birželio 8 d. 7:30 vai. vakaro
vysk, Petras Būrys, M, L C. kai*
bėjo per mdio WLWL Kun, J.
Simonaitis supažindino klausyto
jus su Jo Ekscelencija, pabriežda
mas Jo kilmę, mokslą ir nuopel
nus Bažnyčiai, Vyskupas kalbėjo
t-ngliškai apie 45 minučių, rusiš
kai 5 mirt .ir lietuviškai 3 minutes.
Kun. J. Simonaitis angliškai atpa
sakojo jo paskutines kalbas. Kai* ba buvo aiški, graži. Nuostabiai
- taisyklingai angliškai kalbėjo.
Klausytojams pravartu padėkoti
stočiai.

,

Tėbąbooo; BTAGG 3-4)708

01. BUUS 1. VENCIUS
1

DANTISTAS
X RAY
Namą TelsfcsM: MtehJaan 2—<C73
.

? — Antanas Manim mirė bir
želio G d. ir palaidotas iš Karalie

nės Angelų baŽtiyMcst birlelic 9 d.
į iv. Jonu kapinyną,
—

.. .... .... . .

----

owro anuos

BEOOKLYM, H. T.
r

------- -----

PRANEŠIMAS

i

-..............., .........

■“"•-r

PRAMOGOS

Rytinių Valstijų LUtuvių D-joms

-r Buvo apsirgsi p-la BuŽinsir Kuopoms
kienė, 404 Wythc Avė.
Pereito Rytinių Valstijų lietu
— Kum žvagždy* tarėsi su apy
vių katalikų numelio nutarimu,
linkės vadais dėl L1)B. seimo pri
sekama minimų valstijų konfe
siruošimo ir programos,
rencija įvyks liepos 4 d. Prasidės
— Draugijos jau ruošiasi prie
9:30 vai, ryte, Aušras Vartų pa
P. DULKS, Karalienša Angelų rapijos salėje, 4G8 Broornc St.,
Rytinių Valst. Katalikų Konferen
vargonininkas,
cijos. Renk* delegatus^
_parap.
= __
___________ kurio vado- New York City,
— KataMal labai piktinasi Lie.rvMljamM chorą* dalyvauja para- i Dienot varkėje numatomi šie rei
tuvos Valdžia,
pijo* piknike birželio 14 d.
kalai: 1) Lietuvių Dienos rapor
tas, 2) Jaunimo reikalai, 3) HpauVyskupai P. Būčys, M. L C. pa*
’dos reikalai, 4) Lietuvos katali
kų padėtis, 5) Katalikų akcija,
Kun. N. Pakalnj
G) Bėgami ir būsimi reikalai.
C. Brooklyne pas Kunigų Vie
Bus paskaitos, kalbos ir svars
nybės Amerikoje pirmininką Jo
tymai minimomis lemomis.
Ekscelencija vysk. Petras Būrys.
Taigi šinotni kviečiamo Tams
Pirma Komunija.
Išvažiavime*
M. I.
atsilankė su vizitu birže
tas išrinkti minimai konferenci
lio 8 d., lydimas kunigų: J. Jakai
Sekmadienį, gegužės 31 d„ per 1 Neužmiršk, kad birželio 28 d. jai atstovus ir su įgaliojimais pa
čio, J. švagždžio ir J. Simonaičio, 50 vaikučių priėmė Pirmą Komu 'tniekur kitur neprižadėk, kaip tik
siųsti juos konfcrencijon.
Garbingus svečius kun. N, Pakal niją įspūdingu iškilmingumu, čia | Pan. Švt\ Apreiškimo Pirmąjį
Kuopos, Draugijos ir Chorai
visuomet Pirmoji Komunija būna {milžinišką išvažiavimą—-ckskursi-i siunčia po 1 atstovą nuo visos
Į
8. RM1IKA, Karalienei Angelų parapijos klebonas, nis pavaišino skaniu vakariene.
žavėjanti, ačiū geroms Sesutėms ją, laivu “CETHS,” kuris iš d-jos ir po 1 nuo 25 narių. Para
*
Svočiai
M. Y. Jo vadovaujama parapija birželio 14 d. rengia diDonnnikictvms, kurios taip gra plauks iš Metropolitan Avenuc pijos siunčia p> 5 atstovus. Ne
F toį pikniką.
Pas kun. N. Pakalnį birželio 7-8 žiai surengia. Mergaičių papuoš uosto, 9:30 vai. ryte, į Roton
pamirškit parūpinti naudingi) su
d. svečiavosi kunigai: J. Svagždys, ti, vkaip angelai,: vaikučiai lydi Point Park, Conn.
manymų.
laiką. Tad jūs, gerbiamieji, atsi- Bonaventūra Pauliukas, O. P., J, mi prie pat Didžįojo Altoriaus ■ Ikį poimatymo tame laive!
K. Krušinakas,
laukykit ir paremkit šį prakilnų Kripas.
aukščiausio laipto, kur pirmą kar V
Aleafe
Federacijos Apskr. Pirmin.
darbą. įsigiję geną pianą, choras
tą į nekaltas širdelės priima §v.
J. Tumasonis,
Koncertas
ateityj žada dar geresnių koncer
Komuniją, Šiemet Gerb. Sesuo
Federacijos Apskr. Sek rot.
Šv. Pan. Apreiškimo parapijos Nikodemą pri rengė vaikučius, IX&v. Jurgio pnr. jaunuolių ir di tų parengti.
Lauksiu
vimi
šj
sekmadienį
at

Sv.
Vardo dr-jos bendra komunija mokino katekizmo.
lia choras rengia gražų konsilankant.
įvyks
birželio 14 d. 8 vai. rytą. Su
KUHUU8 '
ą 8U įvairiais pmnnrginimais
Pradedant sekmadieniu, birže
eikite
j
svetainę
7
:30
vai.
Susirin

Kvieriys
ielio 14 d., parapijom svetainėj,
lio 14 d. per 11:00 vai. Sumą,
kimas įvyks tuoj po sumos. Malo
Šios parapijoa kunigą* P. A. per šešias dienas, iki birželio 2(
York St, Brooklyn, N. Y. Pra
nėkit susirinkti ,nes turėsime daug Lekešis dalyvavo Philadclphijoje
ilgtai 8 vai. vakare. Įžanga
Piknikams, baliams, koncertam,
ko pasvarstyti apie pikniką, kuris naujai atstatyto* šv. Kazimiero d., Pan. Sv. Apreiškimo bažny. laktoms ir riaukiama pasillnlmniint50 ėentų. Vaikams 25e. Šis
*čiojc, North 5th ir Haveineyer . nlsuun* sssaciamda TtoU Brook*
įvyks liepos 11 d., Feldman’a
Aną* tum jdemtaa, kad jį
ic Gatvės, Brooklyn, N. Y„ bus Jatt- tynėMaspatiba, Jas talka* sMaa*
Pribus šventintu*
Grove Parke.
'
. Ryti salf' Mamos smoMi.
pasakė p*wMą.1
'
abu parapijos chorai. Šia*
kiinto Rekolekcijos, kurias ves
t
Hnniniakaa T. 0
JONAS KLA10IU8,«<▼.,
koncerte išgirsit daugiausia Brolis Kazimieras Žvirblis, O. P.
, Birželio 3 d. SodaHetė* tūrėjo Gerb. Kun. Jėzuitas A. B. Mešlis,
k*mp.
Maspeth ir Bett* Avė.
ų, kurias mūsų žmonės taip Birželio 15 d. AVashingtone priims
pirmąjį privatų Card Pariby; bu S. J., iš AVeston College, Weston,
Maspeth, N. Y.
irta. Bus taipgi ir trumpų vai- kunigystes šventimus. Tėvas Bo
vo tai išbandymą*, fr tikimasi, Mass.
i
imu, Šokių, žaidimų, duetų, naventūra M. Pauliukas O. P., iš
Išvažiavimai
kad ateityje bū* surengta' visai > Bikngus jaunime: Kviečiame .. — . .. I, — n , ~
............................. ...... —
etų. Bet kur čia viską iš- vyko dalyvauti šventimuose. PriBirželio 14 d. L. R. K Mot. Są publikai panašių vakarų, kurio visus pasinaudoti iš šių brangių
itliuosi, reikia būtinai patiems tnicijos bus birželio 21 d. Apreiš jungos 29 kuopa rengia nepapras yra labai įsigyveną kitose para dvasios lavinimų. Gerb. Kunigas
Tol. Grcenpoint 9—2320
į
lkyti ir pamatyti. Visas pel- kimo P. Š. bažnyčioje. Pamokslą tą išvažiavimą į Forest Parką, pijose.
uPaitjrn turėjo pasek- Vedėjas apibudins gyvus jaunimo
sakys
Tėvas
B.
M.
Pauliukas,
O.
įtakiriamasr piano nupirkimui,
Ground No. 2. Visi nuoširdžiai Įnes, nes davė progos Sodalicijos, sielos aktualius reikalus, kas paabartinis, jau atgyvenęs savo P.
prašomi kuo skaitlingiausiai daly marėms geriau sturipažinti; prie< liečia Amerikoje gyvenantį lietu
■gardžių užkandžių ir linksmo žai vių jaunimą.
vauti.
GRABORIUS
Rap. dimo smagiai praleistas laikas:: r Nepasibauginkite fcteiti I Bus
— IR—
Šis parengimas buvo po priežiū taikomasi prie jaunimo aplinkyKARALIENES ANGELŲ PARAPIJOS DIDŽIULIS
f
METINIS
ra Parapijos Vienuolių-Sesučių.. bių: pamaldų tvarka, pamokiniBALSAMUOTOJAS
I
tDabar lauksime viešų Card[ mai, kaip tai kalboje, taip ir tu231 BEDFORD AVKNUE
Parties, kad ir mes visi galėtumes rinyje bus atsižvelgta į jaunimo
ss
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— Seton Hali seminarijos klie buvęs šios parapijos klebonas, da- ' klubų nariai. Teateinie ir tas jau
(Levandaukai)
rikus paleido atostogoms gegužes bar Dominikonas Vienuolis, kun. nimas, kurs silpnai vartoja bei
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jy^Aokiai salėje. Nuo G vai. vakare prasidės įvairi dainų prograkalbą.
pasakys pamokslų graduantams kolekciją eiga.
■ i**.«Dalyvaus Didžiulis ir Jaunųjų chorai, prof. P. Dulkei
— Klier. M. Kemėšis iŠ Kearny, ir dalyviams vakare per mokyk v Pamaldų tvarka bus paskelbta
tadovaujaut. Dainuos naujų dainų.
N. J. praleidžia atostogas pas tė los užbaigimo iškilmes. Birželio ipaties Gerb. Kunigo Vedėjo jam
Visi Brooklyno lietuviai nuoširdžiai esate kviečiami da Ir
21 d. įvyks mokyklos užbaigimo fatvykus, t. y. per 11:000 vai. Mivus.
lyvauti šiame parengime parapijos naudai
— Kun. Kripas iš Hartford, Ct., IškilmČs: per 9:00 vat Mišias busišias, birželio 14 d,, po to bus gaLauksime Tamstos atsilankymo į pikniką.
naujai įšventintas kunigas lankėsi išdalinami diplomai užbaigusiems Į Įima sužinoti iš bet kurio AprcišKleboną* ir Komitetas
Brooklyne. Jis įsirašė į Kunigų mokyklą, vakarę, salėje, visų kla-|kimo Parapijos jaunuolio.
Vienybę Ryt. Valst. provinciją. J, šių mokinių vaidinimas.
Kun. C. K. Banionis
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VALANDORt
Nw> O-12 Ii ryto, 3-8 rak
Švšsfodhmisls raaUanu
m
(kMipu OalM> Ar.)

Birželio 14 4. Kur, Angelą jmrfipIJosplknlkHH. Bus Klusnaus Cllaton Parke,
Ma*>pethe.
, j

Blr&MIo 21 <1. Rytiniu Valstiją Ifetnvlni kirtnllkul mptlti Lietuvių Dieną.
Bus Klnsčiftus Cthiton Parke, Masjieih.
Birželio 21 <|. Apralšklnio imr. mo
kyklos užlKifglnin^nkMrėllK.
Birželio 24 d. Av. Roiančians dr-Ja
rengia kun. Jono Balkonu viinlavUj
pagerbimo vakarienę. Bus ApreMkimo
par. sairųe.
Birželio 28 <|. Apreiškimo parapijos
riilžluiškus Ifviižlavitnas laivu | Roton
ItiInt Park, Conn. Dalyviu skul/ius
nprllMdas—ilk 1,f»0O.

Liepos
dieną, LUKŠA. I34 knop<
rengiu išvirtlnvlmą j Forest l’ąrk*.
DldU New l’orko Fed. Apokr. ISvnftiavhnns Ima ragptnetn 0 d. | Forest
Parką.

Liepos 11 d. Rv. Vardo dr-Jos pikni
kas Keldinau’# Qneens County Vark,
Mašiieth, Apreiškimo per. naudai.

Liepos 19 d. sv. Rožiinėinus Dr-Ja
rengia Išvnžlnvinnj j Forest Parką.
RuRpIflėio 23 d. KlnšNmHt Cllnton
parke, Maspeth, L. L šv. Vardo dr-jos
piknikas Apreiškimo pnrnpljos naudai,
Spftllą 10—19 d. d. Apreifiklmo para
pijos didžiulis Imanras.
Spnllą 2." d. Aprelfiklmo pnr. mergai*
ėią mažojo choro koncertas.

Teiephone: STAGG 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(MtaiCK)
LIETUVIS DSNTI8TA8

m S. 4th MA, BreeHįyn, M. T*

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryta Iki • v*L Wkara,
Penktadieniais Ir Kvsntafflaotals
tik msritaraA

Tel. Jtta** 2-5043

NštaryPablle

M, P, BUUS INC.
BIKLIAUSKA8

* Graborita ir BalMunuotojas

734 Grand St„ IrooUya, N.Y.

ŽINUTĖS

-BIRŽELIO 14 d., 1931

JOSEPN LEVANDA

Tel. Newtown 4404

ANT, J. VALANTEJUS
c

IjilsnluofHE Grafcorlm ir
Baisa muotojtift

Apdriiinln Visose šakose
Notary Public
5441—72n«l Šių (.4 Lėslngtbn Avė.)
Arti Grnnd StT"

MASPETH, L L, N. T.

TRECIOJI RYTINIŲ VALSTIJŲ

DIDŽIAUSIA IŠKILME!
MADIENY, BIRŽELIO 21,1931.
KLASČIAUS CLINTON PARKE
vaLp»pi«tq.

Betts ir Maspeth Ava., Maspeth, N. Y.
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a: Bigimat, lenktynės, žeislši, dainos, šokiai ir tt.
Dalyvavę parapijų chorai. Dalyvaūkit vial kaip vienaal Remkite nuęeavo laikraščio įoigyjiiną!

Orkestre gros 8 muzikantei.

