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mubauitaa
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.
tus dabai
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Jį Alytaus
gelžkelio
stotį. 1Ve-Į
parapijoje
valdiniu*
nmi sodžius. Tokie ^sodžiai,
’kartinti
-bedant
voe- Seirijus
praėjo
smarkios
ticmimdus
i. reikėtų ūžkotj
teiuylžis
* Jliai.
kaiinaSvirnui
neva
InriožasficK
iis savo
sunkiai
mtmw
ViuM
ApsKr.
m*laukik 7
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*
įkaip
Kriokliai, . Kaniava, t wįm» įd)ųgąąį| ir reikią
kaimą
neva
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w ga™ wl^aL
ir vedė
rašto
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Wl*«loa teismas’'Kai W)ra*TUWA
ran
Gegužės
16 KANAŲMIMKUS
d. pas|
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^IS^Į ūkininkai.
dvi taimaitėsĮay.diiM.
suminkayo
dideliam
Įedais.Į|
0 gur
įujiems
Kff ■'a^ieig^fikMii-leiiui--m pasišventimu
...
Būdami sunkioj
ntokytojftiA
ĮLynažėri^ Ota, Dalina, Bu* tą| atituisyti^irr luouirt inįri-f
j
.
«™»m
,
K. Kauiau Arkivyskuturėjo va- ĮnepaftkoinŪsų
|H. » J.
»"»!»
Titaėtfinansinėj
ji. I«v,. padėty,
*lgl» ta'«»»• «bažny^ojeįA»«-|w ”k'™
^“'”1 .“—S.1!"* “A5“ duia, Kašėtos, ^ perdėm dengiamu novn vyskupų koiFf(UX»ijcijnlr{4a1^kas vilkiną- •
pas ir Metropolitas J, Bkvi-jžinoti ir vežti. Pirkliai(Hfa
imsiWst
a
tvarka.
Prasidėjo
Vii-.
..
T
.
,7^ >7 Lx.it.» “Viktorijoa”
w’ir
iSknumtydav..
doi(klabeni-įį^
..ĮLiandi.mfaj tom ^^l^doj
iraukas pakėlė į garbes ka-hmudodami gausiu žmonių
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Kurijos dmų
f
mąiį istisuį nwti$; kiitja va<^
Uo turto
neturėjo
išgvdvtj mokėjo
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Buidnmiemi ?»RtoO
užfo ko miesto lietuviu utismii-Į.
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Dr. iivežiojimu,
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išnešė protestu,Į
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~ ■ A,
U
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tvarka
bažų^f^V^
CHnmiės pradėjo jo nenpdbuto piuiitumtis ukMnnka^ĮP-’č'i*1! «,« awm»m įnikus,
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žiodaini padėjo sveikatų
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Ztik Ad.
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dūrimJrf^
stotai
M•
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»mWinas
Klaip^os]I>«w:
.. .A4«medamnr
ntakiu atimt, 10-11
vai.
______
net susižeidė.
klabentoiai
ir laimėjo
1)
Pa
ikt,
pafnaldas,
L
'kūpu komfthįn^diĮ n^*LJ (Į *padege
kaimynoGudaičio]
miesto
BribdliiH
.,
u.ikti<’s,kada
lmksmi-|
b*da S® W»nU
I Evežtis
medžiagų, 1930
m.| bunniatni
j £3 Arkivyskupui
R r““*gatėsi
’ ,lu^asurinkHl
^M 192fi
iip** tat .tėgul^yveuiį'. I
Miį kunigu
globoti bet fr ir mpesHngnnm.
Jfetalka
palikok
‘te Oimgžmmiu.
už-H
^'"
‘-toikmnu,
»i|iūrita,
’
jsrsrkiiisiu faitaščins jo v4W..
Jtaimynama neleisdavo jj|4 mažamečius vaikus.
P.U «..«»»., «»„f va..™-,---------- tapumoje agentūroje, iš da-|«a»«ta<\-MėtaW^^.ugmes veneiju, nes naujasis to’Ladi)Wjie8^m^
X Būdavo tokių valantad netui-ėdamas iukiol MūlAUM AMBttnuMlUS Itartinio agentūros vedėjo neMpiaikinta. Ponu drninjĮinistras dar nespėjo lietujįtiktąją dalį viso -patapij(^jl>M»iįWta* ‘ Ir piisideiąętk/ *
, kart nmmiamas .jokioj, «u«*uu» « «
m
'hikrašPiu netagmina. Mntv- piaslinkus tavo padėta ta rištai išmokti.
I
Įgyveitojų skaičiaus. JS^^rv^skujuXHu^^^^y^ auto-f; y
LKMKUS
senelis kunigas kokį
,<i a Kn |ti fiitknlvs yra pasisaringsĮ riūdaieip klėtis, Gudaičio Į .
.——i—— .
t 11930 metais parapija mokš-įritėtu.
tL
ktel j išsimainydavo į dno*; Gegužės meti, 1U <i. -iMi-L
Įtrobesyii tavo apdrausti, tai: ■MAJOIOil AU1MMMI «U Idavo .rinkliavą .vaignnų tai-| Mūsų prašynms’greiciauiįjtor
j*Jų.’ Taip jis vargo keletą) lįumnenes teisinas viešai] ir prenumeratos pinigų.
kitus turtas neapdraustas:
MDAIM
,
vystapifkmiteetaijouir
P jMib o giminės nekantrau* j sprande kelių šiiipinėjusiųl
VAVOGB BBAV0R1IĮ
Jani padaryti dideli muisto-j Gegužės mėli. 31 d. PMtnuį jr vargOninko ištaikv-l Iiepiisiėįė- Šilinis tur būt
Sami laukė jo mirties.
Į k ūkams bylą. 1930 m. bĮr-į
’
Kai kunigas (hmiuviriusĮžc iio men. 10 d, pas UkiueraL Zkežamdn/zmį Vilkaviškiui
”• Uersiskyra su Šiuo pasauliu.jgės pil. $etnberą buvo pnda-Įapskr. GvuuXėo Li G. tm<»f .
. . x t
.
. u> v
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įr giminės mąžai tesirūpino jolryfa kinta ir rasta surašyl tįvr*ną pagarsėjusį Keturva^!1111^0^8103 A T.
. ° /“-S Mlls auksiną, irpjdi^i para*ljo«i<^k<>> tas ją randa, Pu7 laidotuvėmis, stengdamiesi I įvairių kariuomenės isaky-Įlakhj apylinkės slapto bra*L Tuojau ixi sšitų
* •’* įvykių! sėlių plotą ir
dl kur
111 11ūki- Įpijus lenkų sumokėta suma Įdžitvės vaikučių tėVni juk ją*‘į
irw_kai
| žmonėse pasklido gandai J iiinkains išdaužė Įmigus. ‘
kad Gudaičio trobesius pa-1 '
t i«
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į net praneštą apie jo mirtį. I h a Lietuvon ir ten susitikęsĮki
įHi giminaitės iš toliau at-ĮI
_yykii^io« į laidotuves buvo Į r
varyte varomos iš šer
SMU. Kunigo šeimininkei, liTionięnę.. Tuojau ^inberas|si.u‘šv ne tik visą pagamin*
it ilgus metus slaugė irhtsirado sau gerą bendra-jtv degtinę* bet ir bravorėlį

įf

,

.......

jmaldomis?.. ,y
,<■ 1t
.;
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išgirsti daug piktų žo-jk.', kuris ir pradėjo šembe-hh-tys pradėti gamybą;
. ir daug prisiverkti, kol I r. i teikti žinių, sšemberąs iŠ|
----- -------įįgaįvo iš giminių nžtainau-palrakio gaudavęs už teikia-1 NUBAtJDR UA MKLilSTUTA Į
|ii.us žinias po 5—10 dol., ku-|
tTGĮ
I
rilius (kilydavęsis su Ginei-]
Piineniitiir. 1930 in. san-j
ęiBsms mtraiŲ sukak k.U kiti fcenibcras Žalecknu|s\^8 d, pas pil. J. Saiimolįl
r turas MIKUO KBTY- J daigiau Žinių nunešdavęs. ramionkoš k. buvo Iniami-Į
j
NtMIS
t i ir jx> 30 dol. gaudavęs, h/s. Jame buvo ir vienas];
Vįf^uouos, Ftenos aĮiskr. Tam darbui paaiškėjus, I bernaitis, kurį .tarė turint]
son mvo pn i.iu- a . .ii-Įslaptai gmkq -Apie - a^|j. Liasanskj ir Veliuonos Imas kainas. Daugelis beve-Lj
^Gegužes H d. vieną Vyžuoimtas kuMudiu nnt^
vienkiemio vaikiną An- h ras.L.MaeumiskasJ
yžuonų miestelio peštukas Jaras, J. Čimbaras, i\ LeoVincas Zabulionis. Sužalo; Ūda neteko sąmonės ir buyo nugabentas į Vtėnos Ii-i
"gMiinę. Gydytojui airžiūi’ė-į
JttSk Buvo pranešta pUiri-puikiųjų darbų kalėjimt*
Jaid jo gyvylx*i gresia puvo
hk Buvo pranetša jiolieikuri Zabulionį suėmė, i
škėjo, kad Zabulionis lygtinai, o kitus išteisino.
Ęįttfalojo Strazdą, minėdametines m^tynių su- BUS PALKNGVIKTAS SUSI*
r tįktnvM Ifat, pernai tąl
SUKIMAS SU VILNIAUS
KRAŠTU
.įtėią dieną tarp Zabulionio
kią kratų kambaryje ir apj/ Strazdo buvo įvykusios Į Laikraščiai praneša, kad] žiūri moteris. Senesnes mo^tokius pat kruvinoj ĮM^ty-jvidaus reikalų miniąterisJtrrys ir vaikai labai Blsgankentėjo ir vaidinimą reikė-Į ko ir malkų nebūvi galimaj Lietuviai prisiminė J. KĮ g(.į‘d^" į^^
;
j pasikalbėjime su vieno Klai-Įdo: manė, akd plėšikai. Bet
-------------|pėdoH laikraščio kbresmm4 Lintos metu to ieškomojo
vu barzda.
|išimama, tą fmonės paraive-Įsu prašymu
PMIGARA KžSU
Įdentu, iMiraiškė,. esą ruošia-|ginklo neradę. Tada AsŽė. Bet pusė malkų liko jm Įniau buvusią pmnaldų tvar: ' ■
Pąg Batšriauską Ausiniš-Įmos taisyklės prarkyfi susi- trauskas šovė iš revolverio į
,■1.411* fili.'v. ‘i7*1"r*
o*. P««#L Žiemaiifeitraukėiki ką
Buose tarnavo Uršulė Stc-Įmckhnųi tari) Lietuvos iri palubę ir puolė prie LitviIpalmigoti balandžio
ĮpalmigiB
Mandžio mėihj
men., ojtiek,
’ kiek
* * jų
*y ^Mtrapijo/ęiw|*
jį^uikaitė IV m. Vieną die-|Vdnmus krašto. Bus leista Į m>, rėkdamas, kad jis vis tik
*
' **““ _____ .ušr*. ^i.
•
- •--- 1
lėia iki gilėsi d* viskiu tu* j ir kiek jie prie bažnyčia iš-|r
3
I
Viliiinus
krašto
lietuviams
f
t
utįs
tą
ginklą.
Atnešu
viyji apeitaisiusį švetifadieI rėjų
- ...........
. . t
Vilniiiįūtidšvalytą.
Tu, žino-lI........................
laikymo prisidedu.
Po pw-|
iftkais drabužiais išplaukė [gyventojams susisiekti salves, surišo kaltinamąjį ir
Vgjjr^.1 Įr|wn, išdaryti nebuvo jgultaa.į^m. pmūr^ę »pfejf^QOf®i
admLĮmjrejp varyti Į Kriūkus po- ...,..... ™ Ir,...tfe».W™•!!***’ I1* 1 !»>»■>;<< ><&>».«..; ».<>.«
veliu į BaŽęrių ežerą. II- Jlnisvąja Lietuva
.
*^,4^|«*udiii|UripeUki< iStoity’- |
juąviMi
maiwiiRi’ftwi^Iftinmių užstatai Žuvo. Kartulžinoinų ii visų sodžių^
plaukiojo ir iiamo negrį- [nistracijvs liniją. Vykstamilieljun. Išvilkę į priemenę, ’Jk'ms
hhiH rnj,
fctill* gn’itnilMHHkuif..
“ 1 J.
- K
l|iwi'litaiHisO.nuilkuneiSv<&|
AridvyskUH1* <lrie-Įtoju»i<» veikai* Višinskio
Bernas plaukė jų |xir- Į tiems iš Lietuvos į Vilnimis j surašė protokolą. SekretoĮ^ĮiĮ
žmones norėjo Išaivežti Igacijai malmiejp pajmkytiJ^H» Alinius lwtūyįlkot*ti\
®ti mimo, M ji panup kraštą nebus padalytu jokių maus pii teigus ėjo V. Bito*
IS^’u
Jis
.berną Šoko* | ežerą ir pakeitimų, MLietuvos val-Įba. Nuvarę kaltininką ligi m lyrų, nuginu
ir muh4f * Žmonės ktdfaų
kalbn, argi val-|
ir IK>
vnl-Įir
<h» klek
kiek laiku pranešė,: fciuliIuin^tlįSuiVĮdittPLnhi
įrndfTuinMrtVM{m^&k&nu masiną
ntaniim
AHWtl*Hid
— •* ““v - — - ąAmlu. Mirties priežastis tižia vykstantiems nedarysi#. Pahenntnės, pagalimi pn- ■Riti
džin
Ital iw'ibuhX*M x\um-TiH»e. J»*Iku n|»*|U
....,_ neduos jiems
..... .išsivežti I jų parapijom panialdų khnz41ftid^4#|^^^
narna.
I ųrkliūčiip '
#
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atiduoįhHs
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Ęrio -M$gų Imž&ytšrihra žmonių. Jievi^j|>r/AgMMdfe.
A pgahubti už mvo
A^MUakt. kurio mAntanas.,
Tlvo L, S,
„Jp.j,, giedotų milių,
l,įiįbon|s laikyti miįkka^ftjif'miMpitis praįįtad nĮ«Mk prie Dk«
L
' suteiktu, mūsų
ftffilfegų malonių. ir
tyliai ir

įžū^.būYb" malonus.

B

■

'

•

. .ĮM'l—l■!'

Į- ■ *?#•■

h*

mbinn

Kno*

I’
tinkamai
įjįllįlįtl; iĮMijrį ž~vv*t*" nž*

dų ačiū už tokius gardžiai paga
mintus valgius. Tarp užkandžių
mfeijonierina kalbėjo. Jisai psžymžjo, kad reiktų bifaytNšja Ha*
lyti Aušros Vartų &r. Motinos paVaitadą taip, kaip Vilniuje yra ir
džiaugti*, >i atsirastų koks nors
duosnug asmuo, kuris galėtų pa
aukoti nors $10 pradžiai ir, surin
kus daugiau pinigų tam paveiks
lui, kad būtų iUefetra loterijos
knygutė*, Pranciška Rašičkicn?
tuojau* ir pranešė, kad ji pradžiai
paaukojanti $10 aukim. Visi už
girdą pradžiugo. Tad Ir loterijos
cnygutžs tuojau* buvo nutartos
išleisti i? apie 10 moterų tuojau*
sutiko jas išsklaidyti po žmones.
Truputį vėliaus . misįjonierios
VM pranešė, kad liepos 3 savaitę,
sekmadienį, tuojau* po sumos pa
rapijos darže įvyks piknikas. T«yaa L, S. Brigmanra, C. C. J. pa
sakys per pikniką gan įdomią pra
kalbą ir bus dar daugiau kalbėto
jų. Bus smagi muzika ir įvairūs
Šokiai. Jei tą dieną, bus lietaus,
tai bus galima linksmintis saliukėje.° įžanga bus tik 25e.
J. r. Tamošaitia

^^tgMraikį^lai lintaanai buĮ#
•aT® klaboįią. T«u jMRjtĮtTfr1* parapijoj vardu
įjy^|Jrįikiuokup. A Miluką
M"1
amžiau*,
tietuviikoje HteraUuJUb ir parapijos
ĮĮ-įįfli ' ^.prareikinimo, Tėvą*
mĮmUM vbra parapijom vardu
’VdovttaUę $50 aukLiatuvių Dianoj, birželio 21 d.
ęjtįk ajura* per rara ata- MMačUua Clinton
kalbia:
grąžą tūlių bukietą ir Kun. J. laikinu, Mew Yorko ir
Maw Jereey “Dartfaiako" įkyyiau redaktorius; Kapitonu Pet
3ra OĮ^mra vardu, įtrikč Tėvui ru JurgMa, būvąs Lietuvos saval^įta^davanĮtię $20.0Q autam, aorii; Justinu Krūtis, sunkaus
kaliui padėkojo už •svorio kumštininku profmonaJaa, Mew Yorirt Universiteto rtu■ • •
•
4,,TUttraa:jąė1ĖI kiri poavrikinimai. į; dantų |r goru Betuvis tšvynaižymrab
MįdMfc^ ie WįmriĮla yriMjra \ ,1
irki- iMriktji
'
(ta, ir un ir dUt* j*ajam nuoXPt Ta- išvažiavimą dalyvauti.
pravrikino nuo
Rap.
*Wt«į anpat^kkbonaa aiįfet^^iįiaViaradamra rara su-
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BROOKLYN, N. Y. — Birželio
* lį d. apie 9:30 ryto, Antanas Gū
Bri«- niai gyvenantis 103-19—117 St.
Richinond Hill, atvažiavo į gavo
kriaučių šapą 37 Varėt St., Broūklįrne ir, matant namo prižiūreto:jpV Wetrui‘ Bakalbarakiui, trimis
čfttiajr pabaigė savo gyvenimą.
Sftum- u -Vdionia, kaip kiti pasakoja, buVOj labai laisvo gyvenimo. Taigi
kįir^/įtUrtnienfe. Išimi jį ir baigė.
^iC'pįiaiyiirnuoiir-
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Lietuvos Vyčių N. Anglijos Apskritis

LIEPOS-JULY 4 D., 1931
Gražiausiame N. A. Lietuvių Parke

“PALANGOJE”
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Lawrence, (Methuen) Mass.
Pradžia 10 vai. ryto ir tęsis iki vilam vakarui.
kis išvažiavimas bus vienas iš geriausių ir linksmiausių gegužinių, nes yra l>akviesti visi apylinkės kolonijų parapijų chorai, kurie lu1 'aliejų dalyvaus ir išpildys
įspūdingų programų. Taipgi specialiai išrinkta sporto komisija rengia sporto pro
gramų, susidedančių iš įvairiausių lenktynių, virves traukimo, gyvylivs palaikymo
ir daug kitokių pamarginiinų.

tojui ir slaugei (tiurac), kada jio
grojųnt vargonams ir giedant ma apsilnnko apžiūrėti vaikučių sv«l»«
.
«
j
žajam chorui. Iškilmingas ir žveiu kates,
Esant
labai
mažai,
bažnytlki,
tas reginys. Nedaug buvo tų vai
kučių, liet tai ne mūsų lietuvių todėl klebonas, kuris nemiega psr
kaltčį ura <UngeHs, nemanydami naktų gargdamas ir eikvodamas*
Ir netikėdami, kad mūsų klebonas savo sveikatą kad tiktai padarytų. <
kun. Jonas M. Bakšys įstengs ati geriau parapijai, turi parengęs
daryti pilną mokyklą, praėjusiais Inaują phną padidinti tą patį mu
metais leido savo vaikučius prie melfcprfetatmit apie 400,‘square”' ’
pirmutinės Iv. Komunųos pas vo- pūlių, padklbmnt bažnyčią 200 afe
kiečius. Bot kiek gailračfo.ir grau dyjrių, jtalsant Ž o gal k antakėlį
džių ašarų praliejo tą rytą, ma* rus kambarius mokyklai ir tuoml
tąnt tuos vaikučius, einant pirmu pačiu Iriku padidinti esamą svo- ,7
tainę ir turėti viską viename JUk“’’
tinį sykį prie Dievo stalo.
Priėmę Išganytoją į savo širdis, mc/
'tie vaikučiai ėjo j savo namelius,
Apžiūrėjęs tą visą planą, aš
kur jų laukė gardūs pusryčini, pa Imi pritariu tam darind įr, Žinodagaminti linksmų mamyčių. Ir ko- m as šių dienų sąlygas, aš manai*.
įį*l močiutės neims linksmos! Lai kad tas būtų galima padaryti už
minga, šventa ir iškilminga toji $2d,090~*25,000. Nors tiek
diena ypač tiems vaikučiams. Gar tytho fonde nėra pinigų, liet turi- *'
be ir širdingas ačiū semtiems UŽ mo tris turtingas draugijas, kntokį gražų vaikučių prirengimą ries galėtų paskolinti parapijai,J
prie tos taip šventos ir iškilmin ravo pinigus už tą patį 4 nuot^rt
kurį gauna iš- banko. Draugijos
gos jiems dienos.
Detm ir Pnvilo, Av. Marijos*ą <
Dievo Kūno Iventš
Panos ir šv. Jurgio turi apie $23y»
Gražios ir iškilmingos pamaldos, 000, tai lengvas išėjimas. Todėl viper kurias parapijonai prašo Die ai į darbą, o mes ir ankščisuslug/'
vo, kad suteiktų širdį Italijos val kalnus galime nuversti.
...
dovams, kur jau yra. mindžioja Dar Vyturys norėtų tarti porą,į
ma po kojų krikščionybė. Ir to žodžių mūsų jaunimui, bet pritrft-’^
kiose brangiose Bažnyčios iškilmė ko popicros h* perdaug vietos už*
se visur būtų tikras reikalas pn- ims laikraštyje, todėl kitą sykį -—'*
kimelsti už visus atskalūnus, pa už savaitės laiko.
»* •klydusius Bažnyčios vaikus ir vi
Vylioje’
sus tikybos priešus,

Baseball rungtynės įvyks tarp South Boston ’o ir Lawrence Vyrių baseball ko
mandų.
* -

Taipgi yra paimtas vienas iš geriausių orkestrų, Iniris grieš lietuviškus ir an
gliškus šokius. O be to — geriausios maudynės.
— _—

Visi žinote Palangos gražuma, jos plačias pievas, ošiantį pušynų ir sidabrinį cžerų. Todėl nė vienas netikite namie, liet visi, kas kaip galite, važiuokite į Palangų> nepaisant ar su orlaiviu, automobiliais, traukiniais, gatvekariais, ar pėsti atvy
kite, bet vietos visiems ūžte Jeiinai bus.

T7««x kviečia RENGSJAI
■....... .... ...

MUZIKŲ PASITARIMAS
Birželio 11 d. p. J. Žilevičiaus
buto įvyko šios apylinkės vargoni
ninkų pasitarimas V. Sąjungos
seimo klausimu. P. Žilevičius pa
aiškino susirinkusiems, dėl gautos
svetainė koncertui. Bet paskuti
niu laiku paaiškėjo, kad gautas
miesto mokyklos svetainės klausi
mas atpuola. Tad koncertinė da
lis įvyks gražioj, dabar tik atnau
jintoj, Šv. Trejybės par. svetainėj,
Newatk, N. J. Seimo atidarymas
manoma pradėti 5 vai. po pietų
bažnytiniu koncertu. Po to svie
tiškas koncertas ligi 9 vai., vėliau
— jaunimui pasilinksminimas. Ry
tojaus dieną, pirmadienį, gedulin
gos Šv. mišios už mirusius narius
ir jų šeimas. Pamaldjj pradžia 10
vai. ryto. Laike mišių gieda var
gonininkų choras "Kcąuiem”
Pietro A. Yon, 3 vyriškais balsais,
čia kreipiamasi į vargonininkus,
kad susipažidtų su minėtoms mi
šioms, kad suvažiavę muzikai jas
gražiai išpildytų. Buvo kalbama
dienos pakeitimas, bet dėl tam tik
rų aplinkybių paliekama, kaip Jau
yra skelbiama, t. y. rugpjūčio 2 ir
3 d. Programą išpildys bendri apyliųkės chorai. Bus žymiu solis
tų. Seimui pasibaigus bus pusiau
privajižka vakarienė. Smulkesne
seimo ir koncerto programa Ims
vėliau paskelbta.
Keikia pažymėt, kad prie šio
metinio seimo rengiamasi no juo
kais. Kiekvienas šios apylinkės
vargonininkas pasižadėjo rinkti
biznierių garsinimus savo koloni
jose. Tikimasi, kad ir mūsų gerb.
profesionalai parems Šį sumany
mą, nes jie bus netik savo koloni
jose išgarsinti, bet po visą Ameri
ką, nes į Šį 20 motų jubiliejaus sei
mą suvažiuos iš tolimų kolonijų
vargonininkai.
P, A, Stanšauskas, Seimo prirengimo organizatorius, dirba išsi
juosęs. Jam daug gelbsti jo diirhšt|« ehorištal-tM SuvaŽiavusičma
svečiams nakvynės Inta }mrūpintw
nemokamai. Tad Taukiamazkno
daugiausia trečių.

-r,n----- —

» *
Negalima praleist nepaminėjus
ponų Žilevičių malonumą, juo la
biau, kad jų nebuvo atsiklausta,
tik nutarta pas juos laikyt susi*
rinkimas. Ponia^Žilevičienč ska
niais užkandžiais vaišino susirin
kusius, Nora kiekvienas iš susi
rinkusių reiškė dėkingumą, bot lai
būna man leista bendrai ir viešai
dar kartą išreikšti p. p. Žilevieiams širdingiausią^ ačiū.

Iš GaiŲ MIESTO
Išgražino bažnyčią

ROC’IIESTER, N. Y. — Pereitą
syki rašydamas apie rekolekcijas,
prisižadėjau trumpu laiku parašy
ti daugiau apie didesnį veikimą.
Kaip yra jau skaitytojams žino
ma, buvo dvieju dienu rekolekci
jos, bet prieš tas rekolekcijas bu
vo naujai atnaujintas bažnyčios
J. Brnndza,
Vargonininkų Sąjungos Pirm. vidus. Darbas buvo gana didelis,
bet klebono ir darbščių parapijie
čių rūpesčiu, visas darbas buvo pa
darytas greitai ir gana pigiai. Kle
bonui paprašius, mūsų parapijos
darbščios pp. Marijona Levickiene
ir Ona Baranauskiene—Brown
perėjo per lietuvių grįčias ir su
Nauja
lietuviu
boksininkų rinko $186.50 aukų bažnyčios vižvaigždė, sunkiojo svorio kumšti-^ t|Ul atnaujinti. Nedidelė tai suma
ninkaš, savo karjerą pradėjo nu dėl tokios parapijos, bet, dėka
kaudamas savo oponentą antram mūsų klebono, nedaug reikėjo pri
rounde.
dėti. Ęct gražus darbas padary
Ta žvaigžde yra tai brooklynie- tos: išplautas bažnyčios vidus —
tis Justinas Sirutis, Nc\v Yorko hienos, atnaujintos stacijos, žo
universiteto studentas. Jis birže džiu, viskas naujai. Ir todėl, įėjus
lio 21 d. — Lietuvių Dienoj Klas- į bažnyčią, darosi net maloniau įr
čiaus CHnton Parke, pasakys jau melstis.
nimnr, kokiu būdu jis pssiekrTsaPirmoji iv. Komunija
vo tikslo. Jis pasižadėjo pasakyti
Švč. Trejybės šventėje gražus ir
prakalbą lietuvių ir anglų kalbo
malonus pavasario rytas, bažnytė
mis.
Taigi jaunimui bus gera proga le pilna žmonių. Pirmų sykį vado
susipažinti su mūsų tautos vardo vaujant sesutėms Pranciškietėms
kėlėju. Lai nė vienai nepraleidžia įeina vaikučiai, kurie pirmą syk
priims Pirmąją Komuniją. Klebo
tos taip puikios progos,
nas ,apsirengęs Aukos atnašavimo

DALYVIUS LIETUVIŲ
DIENOJE
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Viam Wl«ūkM motorisivia
BIBilLIO 17, 1-ma "Jaunuolių Ekskursija ” rengia
A. L JČkonom. Centras.
RUGPIŪŪIO 11 Bpeeialė Lietuvių Ekskursija.

BVGMtWI0 lt < A. Liet. Kkonom. Centro Ekskurrija
iMfttmlą tafermarijų Tr laivakorčių krehddtB I savo Ulyakorėtą agentą ar bet kurią ftVMht Amerik<w Ltnl>* raŠHAf.
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m B. MMma Ara, Ctteago, Ilk

Pramogo* ir Parengimai
Pasibaigus žiemos darbuotei,
prasidėjo vasaros parengimai. Bet
dulkiausias ir iškilmingiausias pik
nikas įvyks birželio 28 d. Apana
vičiaus ūkyje. Tai — šv. Jurgio
parapijos piknikas. Tasai pikni
kas visada sutraukia visus Rochcsterio lietuvius į vieną vietą, kad
linksmai praleisti laiką. Svarbu
šiemet tas, kad ir čia jau Sesutės
Pranciškietės, nors pačios negalė
damos dalyvauti tame piknike,
jau prirengė didelę pasisekimo
dirvą: vadovaudamos pardavinė
jime tikietėlių vadinamo “Hoįvard Plan,n kas gali duoti parapi
jai $2000.00 gryno pelno. Tas lai
krodėlis bus išleistas tame pikni
ke. Čia jau yra kas tai naujo ir
nematyto dar Rnchesteryje.
Biznieriai
Nepasilikdami, ir norėdami lie
tuvių parėmimo, mūsų lietuviai
biznieriai liepos 26 d. rengia pa
rapijos naudai pikniką. Laikas to
dėl jau lietuviams remti savus lie
tuvius biznierius. Remiant juos,
reikia atsiminti,, kad remi savo
žmogų lietuvį, o tasai lietuvis biz
nierius remia mūsų parapiją, ka
ri be biznierių apsieit negali. Mes
dažnai eidami pas svetimtaučius1
tiktai stipriname jų kultūrą, ren
giam jiems lengvą gyvenimą, o jie
lietuviams niekuo ncpatarnnuja.
Remia lietuvius biznierius mūsų
klebonas, kuris yra jų prietelius,
remia ir agituoja už juos ir Vytu
rys. Todėl savas pas^savą.

Mokyklos Užbaigimą*
Birželio 21 d. istoriška diena
pas mus. Pirmųjų mišių metu bus
išduoti pirmieji diplomai tiems,
kurio užbaigė šv. Jurgio parapijos
mokyklą šiais melais. Istoriška
bus ta diena tiems, kurie baigia
šių mokyklą, nes jie bus pirmu
tiniai. Bus didis džiaugsmas lie
tuviams, bot bus'didis smūgis vo
kiečiams, į kurių mokyklą lietu
vių vaikučiai pirmiau eidavo, nes
lietuviai viąada baigia mokslą su
garbe. ’ Šiemet, vokiečiai pirmųjų
mokinių neturi, nra nebėra lietu
vių. Yra dar apie pora nrausipratusių lietuvių* kurie atrirakū leisti
savo vaikučių* į iv. Jurgio liet,
mokyklą, bet ir jie gailUL Klebo
nas prašė, kad žmonės nelabai eb
tų į pirmutinra mUlas, kada bus
išduoti (Ūplomat bet aš manau,
kad Vyturiui vietos užteks ir aš
bandysiu kitame rara rašinyje ap
rašyti šv. Jurgio parapGra mokyk
los istoriją.
uit ■ “ - it
MMgiaraia matyti
Atsslariu* pilnai mokyklai, bu
vo naudojami tiktai 4 kamlniriai
8-nlema skyriams, bet jau prairo*
dč reikalas turėti daugiau vieton:
valdžia verčia atskirti T ir 8 aky*
rira Ir lūpU turttl kambarį gydy
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ŽINUTĖS

— Klier, K. Masnitis iš Šv. Bo- \
nnventūros seminarijos praleidžia
atostogas pas tėvus Brooklyne. .;
<
— Birželio 13 d. Kingą County
ligoninėje mirė Mikalojus Puti- j
nas; palaidotas iš Karalienės An-” .
gėlų bažnyčios birželio 16 d.
”*
i — Karalienės Angelų jmrapijor ;
RažanČiaus Dr-ja turės ekstra rm- <
brinkimą birželio 19 d. vakare,
>*
’ — Eduardas Kancerius (Kulbo- t,
kas) baigė N. Y. U. aceounting
ir biznio kursą. Sveikiname graduantą.
. į r—.Brofklyne svečiavari pas kia- *
Algą S. P. Remeiką ir Dr. Vattfej
ką p-ia Liatukienė iš Amsterdam, *
N. Y. Jos sūnus Vytautas mokori .
Marijonų kolegijoje Chicagoje.
— šių savaitę paleidžiami atostogų klierikai iš vyskupijos semi
narijos, Loyd Hariior, L. I. Ten
mokosi lietuviai : Petrauskai, Pin*-kus ir Gardinauskas. §v. Jono ae*°
minaretai išvažinėja birželio 19 <1. į
į — Tarnas Bernardas Poška iŠ j,
Ne\vark, N. J, šįm A baigė sumina- •
rijai prisiruošimo kursą Marijoną J
kolegijoje, Chicagoje.
,J
— Apylinkės- kunigai dalyvaus, X
kun, M. Pankaus. Bridgeport, Ct.,
25 metų kunigystes sukaktuvėse , jį
liepos 5 d.
*■-'
— The Brooklyn Tablet praei- P
tojo savaitėje netrumpame straipa- >
molyje aprašo apie vysk. P. Būčio, 7,
M. T. C. kalbą per radio WLWL«
Paduoda nekurias kalima mintis - B
Pabrėžia vyskupo lietuvišką kilmg./,
ir misijos svarbą,

DAISI ŽMOGŽUDYSTĖ :
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GLEN LYON, Pa. — Geguži
Ik) d. 10 vai. vakaro, Louis Bioh- dowski, 45 m. 168 & Main
Glen Lyon, Pa., kirviu užmušė m- •*<
W žmoną Bortą, 42 motų.
v Žmogžudystė įvyko prieš pat jų
namu*. Berta nuo sunkių smūgių ”
mirus ūmai. Po to Biehdomki kh- 1
riti perkirtęs sau ranką Ir galvą,
bet negalėjęs save visiškai pri-t
baigti. ‘ Jis padėtas Nanticokc
Stęte ligoninėn.
•*
Biechdowskial nesenai apsivedė*
dę. Jie nuoki baręs!. Beria yra «
prancūzų kilmės, aenkn gj'voaua
New Bedford, Mm Bie>tlowb ’
kk lehkaš, yra jos trečias ii eiHa ’
vyras,
.
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LIETUVIŲ CENTRAI
Dienraštis “Draugas” ra“Lietuvių parapijos Afrieri-

parapijas ir viii tie biznieriai
bei profesionalai, kurie remia
mftaų centrus—parapijas. Kel
kime šūkį savas pas savą, bet

Prie tų centrų Husfepietf daug
iria* teitų naudort vtera mūsų
lietuvių, išaugo lietuviškieji
tautiniam lietuvių judėjimui Abizniai, draugija# ii* iiaip jau
merikoje. K»d» vki rėmu savo
viaokioa kultūrinė ir ęĮofidftL
parapija*, mvo kultūrines bei
* nč« įsUigOT. Kad* jfcfe tmriipijo* Bepaeisite], visada ten rari , bkmio įriaigta, tad* lietuvių
centrai s«*t4prle ir-visiems iš to
r
ką nors* kilnaus veikiant ar tai
bus daug naudo*. Gaila, kad yĮė
vtikčjimo ar tautybės stiprinimo
r*
biznierių ir profesionalų, ku
į.
, srityje.
rie
eina prieš parapijų reikalus,
► ,
“Šiandien, kada tautybes
o
taipgi
gaila, kad yra žmonių,
”
‘klausimas pasidarė opus, kada
kurie
neremia
paramos vertų
• lietuvybei atsirado pavojų iš
lietuvių
biznierių.
'Tokie daly
visų pusių, tuo* mūsų centrus
kai
silphinn
mtteų
veikimų.
Kal
t Ms•*— parapijos ypatingu rūpestin
bant
apie
šflkį
“
savas
pas
ša
gumu reikia stiprinti. Jeigu jie
vą,
”
visada
reikia
turėti
galvo

susilpnčtų, visas mūsų tautinis
je
labai
teisingų
priežodį:
Veikimas Amerikoje žlūgtų.
“Ranka rankų mazgoja.” Tai
“itfisų parapijas negirto ir
gi, stiprinant Oiflfcų tautinius
•
tebemčgina ardyti visokio plaucentrus,
pirmoje vietoje reikia
. ko socialistai ir liberalai. Bet
remti
parapijas,
jose veikian
jiems tas ardymo darbas nesise
čias
organizacijas
ir tuos biz
kė ir jis nesiseks. Lietuvių cen
nierius
bei
profesionalus,
kurie
trams didesnio pavojaus yra iš
‘
eina
kartu
su
mūsų
gyvenimu,
to, kad gana daug, žmonių, kel
remia, o ne ardo lietuvių cent
damiesi gyventi iš vienos vietos
rus—parapijas.”
/jlritą, apsigyvena tarp svetim
taučių, toli nuo lietuvių para
pijų. Tas atsiliepia ne vien tik LttHMtl "ttlį.” 30-CIAI
>
į parapijos gyvenimą, bet ii? į
Kriuviikąjį veikimą, o ypač i
visus lietuvių biznius. O žhis
ekonominio krislo laikais ypa- niSkio (Panevėžio apskr,)
,
tingu btidu neigiamai veikia.
parapijos klebonas, užsisa
“Dėl to visose mūsų parapi kė “Rytų’* SMiai metų ir
jose dabar rimtai turi būtj ve
už prenumeratų atsiuntė
dama kampanija, kad lietuviai
nesimėtytų po visus miesto už 1000 litų. Tai yra pirmas
kampius, o laikytųsi ėentrų. toks atsitikimas Lietuvos, o
Tuo tiksiu reikia vesti sistėmagal net ii- užsienių laikraš
tingą propagandą. Be to, pir*' moję vietoje reikia remti savas čių gyvenime.
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(Irgužes 28 d, 8 vnl, rytų j Klai
pėdą laivu “ Vcstulu” dtvyko pif
moji žymcfiUv šiais motam lietuvių
t kidiiu-sija. BliNkumiją u«te suti
ko Saulių vadovybė su Klaipėdos
hijulių būrio orkestru. Atkeliavu
siai sverltis Šaulės npdovųfmjo gė
lėmis, n ekskursijos vielą Zdankų
apjuosė tautiška
Svečiams
'Viktorijos viešbuty buvii sureng
tos vaišės.
Šaulių rinktines vardu juos pa
sveikino jos vadas p. Bruvolaifi'l
jtekum juos ypatingai nuošįrdžioi pasveikino pral. Maeiojauskim, kuris daugelį atvykusiųjų
pats pažinojo, Jis ypač išrodinėjo. kad Amerikos lietiniai netikė
ti:. j“g bloga Lietuvoj gyventi.
Čia viskas sparčiai augu, pažangs
?vmi, žmones nuoširdūs. Pana
šiai tikino ir devynioliktų kartą *j
Lietuvi! parvažiavęs adv. Brndčiulfs, kuris laikinai apsigyveno
Rhiipvdns krašte.
Ekskursijos vardu soti klišiems
nuoširdžiai padėkojo jos vadas p.
ZdanktiS“ir darbininkų atstovas p.
Kudirką. Ta proga į suslriimsius
prabilo dar Amerikos lietuvių mdterų sąjungos pirmininkė p. SriuKini, Pranciškus Antanas tus, o Lietuvoje 2 motus.. Jis bii ^r, kuri džiaugėsi dideliais šau
Aukštikalnis gimė 1899 m. buvo mokytoju Kauno jėzui lių nuopelnais vaduojant savąjį
kraštų, ir Klaipėdos knisto šaulių
gegužes m. 1 (L Woreester, tų gimnazijoje.
rinktines pirmininkas p. Vanagai
Mass. Jo tėvai — Ona Ži
tis.
Iš Lietuvos grįžęs vienus
linskaite ii’ Pranas Aukšti
Atvykusieji, pagerbdami kritu
kalniai. Abu tėvai gyvi ir metus -buvo mokytoju B. C. sius už Klaipėdos krašto atvadavi
dabar gyvena Dorehestery. H. S. . Iš šią įstojo į Wcston mų, jų kapui papuošti sumetė k<*
lis šimtus litų. Vėliau vfea vksPranciškus btrvo tik 3 me Gollęge, km* baigė teologijos kun’ji aplanke jų kapą ir įsirašė -.
tų, kai tėvai persikėle į Rox- kuTsų-per 3 metus, Ir šių į garbės knygų.
MAUJAS MlŽAUBiMINKŲ
bury. Pradžios mokslų bai metų birželio 16 d. buvo į- S:i ta ekskursija parvažiavo iš
ORGANAS
vis j anie 80* žmonių. Žymi jų da
gė šv. Juozapo parapijinėje šventintas į kunigus.
Jau ir Karpavičiaus “Dirva”
lis t X i visų laiką Lietuvoj pasi
mokykloje, turėdamas 15 m.
Kui|. Pranciškus iš ma likti ir čia įsigyventi.
yirsta nezaliėžninkų organu ir
pyškina straipsnius apie nezaliež- Po to lankė Boston College žens buvo labai pamaldus ir
Tarp parvykusių yru keli Žy
liinkų, kunigais 'pasivadinusius, High School, kurių baigė, turėjo gražų auklėjimą. Jo mesni biznieriai ir pramotiinifikui.
vadus. Brooklyno “ Vienybė” ga gaudamas pirmas dovanas ir
asmenybė labai aukštai ver gabi plunksnos darbininkė p-lė Apolii Sfašailv ir eile kitų žymesnių
li džiaugtis susilaukus talkinin aukso medalį. Po to įstojo
tinama
ir
daug
iš
jo
tikima

Amerikos lietuvių veikėjų.
kes.
pas Tėvus Jėzuitus ir lankė si. Kunigų jėzuitų iš lietu “Draugo” ekskursijos grupe iš
TAūTOaMKJ^iBDjUimmną. jų įvairias mokyklas. Bjivo vių tautos dar tedaug yra, 15 žmonių gegužės. 29 d. atvažiavo
išsiųstas į Olandiją ir Lietu lodei tenka tik džiaugti?, su 5 Kaulių ir iš čia išvyko J.HM*r<lkij-M<
ĮTBAtnKl BOttTIKOM
vą. Olandijoje
išbuvo Į me- laukus savo tautietį, tapusį kraštų, t Kauną užsuko tik 3-4,
Lietuvos tautininkų valdžia taip
f
J Pilviškius inivažiavo broliai Ku
nusipolitikavo, kad į savivaldybių
garbingo jėzuitų vienuolyno dirkai ir kiti svt eini pas savo gi
Dėl tokia tąutininkų nusipolitirinkimus pastatė kandidatu net ir
mines.
nariu.
kavimo
“L. Ž.” ražo:
dainininką Kiprą Petrauską. Tų
Jo pirmosios iškilmingos
“Regis, nereikia ir burnos au
padare po to, kada vfeos žymes
niosios, demokratiniai nusistačiu šinti, kad tas triukas (triksas mišios-primicijos įvyksta Šį
Ijįfyftunuose, Šiaulių apsk.
sius partijos, ^nedemokratiniuose Red.) nepavyks, nes miesto savi sekmadienį, birželio 21 d. So. sudegė G pirkios ir i Šiaip
ir nelegališkoą valdžios skelbia valdybę nėra opera, o K. Petraus
Bostone lietuvių bažnyčia-- liauni^. Nuostolių 20,000.
muose rinkimuose atsisakė daly ko savivaldybininko talentas kol
Apdrausta nebuvo.
fa
kas dar niekam nežinomas.”
vauti.

nilirim *at» hdte dStųMM stL
Bfrfetfe Ifi <L
Uikbotkrt akhr. M*t, ir dMMkbMn katu.
ji vyritaąyta ĮftrM M t*p*aijo«
kuini, kad p. Bmetoha iievuL
ktrdtaelų 8*|uhl UtrcMtMU k»r- dą ir uenor^ kad katalikai būtų
dinohte yr* tikri* *$«&** ir bw i&dfetmi.
vg
UDlIkųtyriturie*
Dabar p. f*wetoa* savo kllK
vadai, kilnythitf ptoviarijo* giL priįėftiė vhsu geru* Ir blogu* darv*.
bua»mM. Ji« p*twakč*t»*ką«Tau.
Kartiki! Alfoątui XIII livyku*
tat Todėl ItM pravartu httų p.
U IspanliM ir muddtriii* naujai įmetimai patikrinti tautoje mva
reaptMkak kardinote Segura nį paakikėjidi^ iH murtu kelių, bet
iroo jkfęBfc jjn^raaak i nei prte i taip, kaip vinoae k«ltflringw rak
reapabliką, nei prie* laikinąją vy- riybčne daroma.
rUutybę.
Kai lapanijoB laikinoji vyriau•yb< paakribi rinkimu* į ateųąa- 8AMDABIB9IM PiVOTaTia
mąjį seimą, tai kardinote Segur*
ŠAMDAM4 FLBŪKAHT
iileldo iMiiką lųmirijo# katali
MIWKU LUDtf
kam#, kvieadama» juo« rinkti į nei
mą tuo* žmones, kurie užitoa ka ” Dirva” rabi, kad sandarietis
Povilas Dargia iš Pitfsburgh nu*
talikų teise#.
tyk^
į Berlyną ir apsigyvenęs
Kiekvieno gerp ir tikro'’vado
pas
pleekaitinkikus
ir bėiulradarpareiga priminti savo vadoviųjabiaująs
pleekaittaiukų
laikraščiui.
tnicaiems jų pareigas. Jei socialis
tų bei įvairaus plauko laisvam**
irių vadai turi teisę ir laisvę vesti gui aandariočlul laišką, kuriame
plačiausią agitaciją, ar gali katalb jig praSo paramos plečkaifiniukama,
kų vadas tylėti L
Povilus Largia buvęs Ubai veik*
Už tą ištemtą laišką Ispanijos
laikinoji vyriauaybB apkaltino lūs sandariethi ir sandarietiai jį
Jis
Kardinolą, savo tautietį, ir ifitrč- garbindavę savą spaudoje.
skubiai
grįžtąs
iš
Berlyno,
kad
ftiė, nors toji pati vyriausybė bu
vo paskelbus visiems piliečiams suspėjus dalyvauti saiulariečių
seime. Spėja, kad jis parvežus
laisvę pasisakyti savo nuomonę.
“
Kardinote neragino katalikų į ką nors ‘svarbaus’ Sandaros sei
jokį sukilimą ir nevedė agitacijos mui, su tikslu paversti visų San
kar*”q sugrąžinti. Bet vadinamos darą plečkaitininkų JixdiL Ameri
respublikos priešaky stovinčiai li koje jis turėjo artimus ryšius ir Su
beralų vyriausybei nesvarbu tei socialistais.” Kartojasi taufinitisingumas ir asmens laisvės gerbi kiysandariečių istorija.

mas. Jai svarbu nešvariais keliais
suspausti Katalikų Bažnyčią ir iš
sklaidyti josios vadus.
Tai ne mpublikos, bot didžiau*
sios despotijos darbai.

J1M VOKAS AT8AKQ...
i *

“Darbininko” skaitytojai iš pra
eito numerio žino, kas Lietuvą da
bar “valdo.” Į tautininkų parti
jos suvažiavimų atsilankęs p. A.
Smetona posaki ilgų kalbų, kurio
je jiį pabrėžė, kad nuo 1928 m.
gruodžio 17 d. jis viena* Lietuvą
Valdąs ir tik vienas atsakąs prieš
Tautų.
P. Smetona, taip kalbėdamas,
labai gražiai apsiriko. Jis, matyt,
užmiršo, kad jis yra išrinktas Lie
tuvos seimo, kurį jis su p. Volde
maru paleido 1927 m. balandžio 12
d., tad nuo šio laiko jis “viešpa
tauja.” Bet’mums tai nesvarbu.
Tai yra Lietuvos visuomenės rci-

šsėissB3tKeeBi^U9»^uaa^^

(UN. HUNAS A. AUKŠTIKALNIS, S. J,

Hi=-9ŽSsaaašH«sSšs^^

esitt ir auginsiu... Ir vėl mergaitė kniūpsčia kry tos... Aš tik tamsta pasitikiu... Žiūrėk jį taip, parkeliauti pasilsėti į Itjiriogalos miestų, į Dubysos
žiumi prieš “smuikelį” parpuolusi graudžiomis a- kaip tamstą įpratusi sau pavestus sužeistuosius pakrantes.
žiūrėti, o, Dievui padedant, jis jšgys ir bus, kaipo
VIII. wsąrėmis žemę laistė.
invalidas—pusėtinai sveikas.
—* Ar tai jinai Eiriogalietė l
I.
-— Klausau, ponas daktare ir skubinu eiti.
— Eiriogalietė, iš miestelio, Žyliui?.
- — Jonai, ei, Jonai, negerai darai. Onelę suJonuti, Joneli...
— Sesele, jau iš šitos suaižytos žmogystos tur
— O Dieve! Zyliūtė Ona f! iš Eiriogalos...
vyliojai, suėdei, o dabar suki apie kitas. Nubaus
Onute, Onele...
būt dūšių velniai išnešė — tarp kareivis sanitaras,
— Buk esanti našlaitė ir nuskriausta... tegul
Tu mane nuskriausi... apleisi... tu nesigai- tave Dievas. Atmink, kad nuskriaustų našlaičių statydamas neštuvus sjt sužeistu karininku Niaurų jų Dievas laimina užjos pasiaukojimų ir angdiškų*
ašaros šaukia į dangų atmonijiino—karšto...
j Ii mano ašarų... tu... ne žmogus...
jonu.
Širdį. Savo pasiaukojimu ne vienai motinai suiuuis
— Nesukite man galvos. Kas kaitas, kad kvai
— Nusiramink. Nebūk piemenė... Juk sakau,
— Tik atsargiai, broliukai karei vėliai, gal dar gyvybę nuo mirties dalgio išgelbėjo ir, rodos, vis
kad tave myliu, it tu būsi mano... juk ne be reika- la buvo. Kų aš veikčiau, jų vedęs: nemokyta, var Dievas duos ii- išgys, gal dar būt ir visai sveikas... buvo tokia sveika, bet tamstų shlttgjdamn nežinia
' lo aš tą žiedų su blizgančia akute tau dovatojau. ge užaugus, nemokėtų su ponais kaip apsieiti...
— Tuščios pastangos!.. reikėjo verst į duobę kodėl gavo skaudų nervų sukrėtimų ir turėjome iš
tik man būtų dėl jos gėda.,.
ir gana, kų dar galvų sukt ir vaistus eikvok.. — siųsti į Kaunu gydytis. Suprasldfe, kaip jinai
— Duvo dora, daili, darbšti ir gera mergaitė;
Pučia žiaurusis šiaurį vėjas, lietutis lyja, kaip
pridūrė antras kareivis.
tamstos sopulius labai atjautė, kad liet tas jos ner
aodyte sodina, lašelis po lašelio krinta... kelias šla Suvyliojai, prigavai, suėdei. Vestumei ir turėtu
— Dievo valia, vyručiai.,. viskas Jo rankoje: vus paveikė, Gal jinai kaltais tamstų fnrmųm papias, dumblynas neišbrendamas, • neišklampoja- mei puikių žmonų, rinitų moteriškę, o jei ko nemo svmkata ir mirtis... laime ir nelaime...
ka—išsimokytų... Didesnę gėdų turi, jų apleisda
im..
VI.
— Jinai mtnic pažuMV-fept PS jk»n:is daktare,
* Miške, palei vieškelį, po sena šimtamete pusi* mas, negu jų vesdamas turėtumei.
— Sesele, tu kaip angelas sargas mane slaugei, buvau asilas ir jūs urpavinau... Aš nevertas bu*
— Kaltok sau sveikas kad netingi,
aš žinau
' tni, prie kurios kabo prikalta sena koplytėlėj o kop
prižiūrėjai... Kad no tamstos stropi uoli priežiū vau globos ir priežiriros t« angelo žmogtius kūne...
lytėlėje erškėčių vainiku apvainikuotas galvelę kų darau.
ra ir pasiaukojimas, tai vargu ar būčiau išgijęs,.. aš niekšas! . aš jus skriaudėjai.. M visas sludaib
’ fcaUkete perėmęs, sėdėdamas liūdnai rymoja
tai ir daktaras sako. Būk, sesele, taip gera, pri dasatiliusysiu ir atlyginsiu šimtcriopnL Taip man.
^KniltketiRj” rankas gusiėmUsi klūpo Onutė ir meltikra paskutiniojo imk nuo manęs atminimui šių mažų dovanėlę — ir Dieve, patiek. Duodu karininke gailies žodį*
Tai baisi naktis btivo
BMaS!... Per jos išblyšktisiuš veidelius gailios afel- Msmodmua.
ištiesė popieriuje suvyniotų, br iiijautais išdabintų
į Mės Viena kitų vydainoe, riedėdamos etovena, te— Iš tikrųjų* Visų ištisų naktį kanuolės įmuIjK aukso žiedų.
— Onute* aš priestate puolu ant kelių, dovanok
* JĮU, byra, krinta...
.
te baube, Tisas kaimas išdegė, tiek turto dūmais
Hesele atšoko, kaip gyvatės įgelta ir tik pasa- man, atleisk..
/ Jau temsta. Girios tankumyne ūktelėjo, suriko, išrūko... tiek žmonių išžudyta,: visi verkia, raudą.,. ke: - “Ačiū. Sudiev”
ir išsiskubino iš kaiuim— DuvanojiL atleidžiu, tegul tau Dievas atlei
suvaitojo pelėda. Mergelė lig iš gilaus miego aibu— Taigi visi verkia it yra ko verkt ir ratulof*.. rio.
džia h1 dovanoja. ..ponas Jonai.
ttoi krūptelėjo, pašoku ir aplink apsidairiusi tarė r
— Verkia ir tie, kam ylą ko vetkt fr tie, kūm
■? , ■. VII
■
— Onute, tavo auksu širdele... mylėk mane...
— Dievulėli Tu mrttto brangiausia... Ttt Vie- nėra ko vfericU. Ona ir ta savo vaiko verkia, nto
Ponus daktare, kur dingo ir kodėl neateina bok mano žmona.,. padaryk save ii mane lainun*
j Ms mano sunkių naštų palengvinai... Tu hdatme- galvbs plaukas rauja... granata sprogdama amže seselė Onai
<
t tei maldų didžiausios tosldčMčd.. Kur mato lį užmušė. Kvailė, džiaugtųsi nuo vargo naštos ii-“ Hesete Ona šiamlien išvežta į Kiųmo ligoni*
*- Ariil labili... M tamsta pavėlavai;,. Ant
£ buvo protas fll.. kodėl nedegu, nesprogo, toplyšo sltosvhms.
. ,
J
nę, gydosi nito nervų pemtgiiiM
savo mlėlimi$io sūnelio ktųm, prisiekiau Dievui: ‘
Daauo širdis, kai aš Tavo įsakymus, po kojomis pa^
Nelj'gu kieno kokia širdis.. ♦
.e- Ir daugiau čia jau neateis it aš jos iK‘tuą- tomui! ligoninius t<il> kol manu sveikata ir kiek
k mindama, prieš Tave, Viešpatie, nusidėjau... AL
t^sia?L.
ni.uio jėgos leis.,. Sudiev, jmlnis Jurnik kukąs man
“ ’dfehk mano dideiiųusiųa ir laisiaueiM nuodėmes,
r- Heaėle Ona *— tarė karo lauko ligoninės gy** Labai galia, tavo geriausiu seselė, geriaunin į diirhųi o lamsto
Hmlicv,.. jaą jhw“*
;* Viešpatie; ptiduok mųn jėgų pakelti maiio vargo dyiojab—fąhMa tuojmis eiri į dvarų ir firižiūrTmi Įigoniua prižiūrėdnvth Buvo tiii nngelii^žnnigąus lut.\
■■■■•■■'■/
r naštų... Kautos, laibus, o jau aš, Viešpatie, sau karininkų, kurį tm atnešu* Jin 8imkįai/Bužei»U» ir kūne. Atuląveikimint tiaMigimiai h* lumdmdnrhiai
M FiW?ns\
ijiridiūiW ir glo linkėjome kuo greičiattšmijmveikti ir laimingai ■Knuna8,
B Irto netidatysiu ir ką Tu man susilaukti duosi, my<] ifikalingaif labili atydžios,
m.
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UžBPiyiNkžg
du vienuolinna apfcigyventiM|
Lietuvajc. Ttionwt dūminki*]
BLAIVININKŲ isUBlVIKNYMO OKNtBO
Bušo
T,
Ucmuveitfam
M.
Paniukę
O,
P.,
I.
Sn
kunti įzikftrė Vilniuje it
VALDYBA
Lietuvoje
iš linujo čn>e dirib
Bašydamas šį tų apie lig- PraueiUįMe, Tuluw iniceM.
Tic^rfrm.; M* U
1
tuvius dominiukomis norv-te, 1209 metais; užtvirtino ti nwją datbų. Mirijuniejau, jHe tos progtm, supu* Popiežius Hcamrijus III ną daitam tuoimt būdavo
gana aunkus; vieiuioliama
iindhiti gerinamus skaityto* llomoj 1216 nictais.
brW®*, Mmm. '
I
*1
jus ir su i>aeiu dumininkomi Naujai jstęngtim ordinas dažnai prteicidavo pėriieim
-------- - »
. . ,..
'.ii, ■
kHianti
ntto
kahno
Ilgi
kai*
l»ylt»
J
Ordinu,
kuris
taip
garbin

Žmonėse greitai imsižymėjo
vidurine* ir AtM^maba raokyklra. Trip’pat buvo pareika gai gyvuoja ir pasekmingai savu populiarumu* taip/ kad niu mokant žinonca tikėjimo
lauta, kad U vadovėlių būtų pra veikia Katalikų ’Bfthycios dar šv. iMinninkui gyvom ticjiij, Sakoma, kad šv. Ja*
~* .*■1
šalinta poezija k pro», kuri tie*
eįhtttMj hiikvdatmia žiiH>nem<
*
■.
gerovei
jau
daugiau
kaip
tebesant
(lomininkoiių
vie*
rioginUi ir ijetleaioginial giria
wiooiqįinrrMtti
‘I
septyni Šimtai metų.
svaigalmt ir skatina girtauti.
nuulyimi įsikūrė beveik vi įhisijms, savo gyvenimo ]>čhJaponai taip imt rfipinasi npsauDomininkonų Ordinas y- sose civilizuotu pasaulio ša čIoh mivaikkčiojęa apie ketu*
L, IXapukHfcms it knopau proteine išrinkti ]
goti jaunimą nuo nikolio, Jie įsta tvadijoj abstinentiškų jaunimo
ris
tukrinnčiuš
rti«ižkų
my

kuopelių
yra
gana
daug,
J
ok
w*
pnfingui
Žymių
vietų
užima
fltafiHltA
Pagolfldnjame, kad ki(*kvicna kuopa tu* 1
lyse,
Doinininkonai
ypatin

tymu draudžiu jaunuoliam* iki
daru vieną tą jungą, kuri tufe apie
lit!.
21 metų pardavinėti svaigalus. šrt
Katalikų Bažnyčios istori gai pasižymėjo aukšta kiillėtų norą po vienų atstovų seime. Kuopoj kuriat j
£ši abstinentiška
apribojimas mėginta pakelti iki 23 110,000 narių.
išgulb luistų išrinkti jm kelia atstovus priritaikairi į
Jogailos
it
Vytauto
vieš*
joj Lietuvoje, ties tėvai du* tfinų giliu mokslu, gtirsinmetų, tačiau AukŠtrankji Komai jaunimo sąjunga yra girtajam*
koiirihneijos
tiuftidjjftų, t. y, nuo dešimtie# narių, j
ĮMitavimo laikais vienuolių
paaifilymą atmetė. Japonijoj ab- švedų abstinentų mdkytojų drau juirtiiikonpi buvo * pirmuti- gais pamokslais ir ncnuilspo viriiį atšfovį.
I
, Mtineneija ypač išsiplėtus studentų gijos, kiiri 1926 m„ turėjo 4,000 iriai Lietuvos riiisijonieriai tanriu katalikų tikėjimo gy padėtis Lietuvoje pngevejo..
&
D.
&
Centro
>'
v
]
narių,
švietimo
ministerija
pasi

Tuomet ir domilrinkonri jaitarpi1.
-—Kristaus Evangelijos skel nimu.
rūpino
iškišti
prHalkolinio
mo

Vnd^ Kun. F. VinnauBkit i
,
Italijoj 1927 motai# išleistu Įs
bėjai.
’
Tarp gamųjų mokslo vy kūrė daugiau viemiolytiij;
tatymu draudžiama vartoti vynas kymo vadovėlį. 4'Priešai kolinm
Firinininka^
VI. PMnMnk
metais buvo įsteigta
Pasak garsaus amerikie lų žymiausias vietas užima
mokyklose, Iręmirabučiuom* ir ugdymo centralinč sąjunga” kas
Sekretoriui 4. M
1
i prieglaudose. Tuo imt įstatymu met ruošia įvairiose vietose moky- čio rašytojo — iatorijografo palaimintu Abmrtas Didy Lictiivw Donūnitikonų prolidininkaiJ.
t
r
enecka4
—
—
J
Pro. Dr. J. Wal&, trylik sis, šv. Tomas Akvinietis rimija au dvylika vivntibįy*
metų valkams vartoti bet kokius plačiai p«licčiaina* ir alkolizmd tasis šimtmetis buvo “Didy šv, Raimundas de Ponafm-f, Bl| it 155 viviiUohiiiH. Pė
1925 m, ši sąjunga
svaigalu*?. Bestorauuose negalimu klausiinuK.
džioje n^tuoniolikta Šiiųtoi*
priesiilkoliniam
mokytojų paruo sis Šimtmetis.’’ Ir teisingai, Prie gaminsiu pąmokslilaikyti jaunesnių kaip 18 metų
čia Lietuvon Doininhikonų čiu<w# fitaifijos mokslo rių su daktaro laipanitt |
tarnautojų. Svaigalų iwmlnvinė> šimui gavo 120,000 kronų (apie nes tryliktame šimtmety į- nihkųgalima priskaityti pa*
jiimis jaunimui iki 16 metų drau- 300,000 litų), Švedijos jstatyniai sikūre garsūs katalikų uni- tį ordino įsteigėją šv. Doną* pievineijoj jau buvo 38 vk- namus Paletelirj, ii* teologi mininkonų Institute
įdžimnas. Nusižengėliai prieš šį draudžiu pardavinėti jaunimui iki veisitetai, įsisteigė garbin ninką, šv. Vincentą Feneių, pitolymi su 414 vieniioliij. jos seminarijų — Vilniuje. mte. Coli, Abgelieo llomc^l
įstatymą baudžianti 6 ničncsiii ka-.^ uictą alkolinius gėrimus. TaiKuomet Lietuvos doįninin- 5) Bridis KainnindM i
Ordinai; Monsabre/ijf Laeoidaiyj’ų Vieftuolhii užsiimdavo misi*
Įėjimu. Italijoj veikia Kunigą Ab-! 8b- kaip matome, Švedija blaiviu gos vienuolijos
(J. j>.f ^iinęs Uh
katąlikis- etc. Domininkonų* ordinas jotnig’ mokyklomis ir para- konų provincija taip jaių ro
stinentų Sąjunga, kuri energiškai i jaunimo
Jaunimo ugdymu labai suąirftpi;
auairftri- ypatingai
-*■' pakilo
*■
dos,
tvirtai
buvo
įsikūtusi
ir
voje; įstojo į oi-dii^
nūs. Ji ar tik neužima šioje srity kasis mokslas, kultūra
kovoja nu girtavimo papročiais.
davė Katalikų Bažnyčiai ke- į)ijomis. Mto iTM Jigi 1794
je
pinuos
vietos.
tokį
naudiiiga
visai
Lietu

metitik;
dubiu* yra naujai
. Ketųslavijoj yra gausinga abturiulikų šventųjų, apie 500 metų tėvai domininkonai
menas.
žveirarijoj
įstatymai
neapsnu^tinontKkm jaunimo sąjunga. Ji
Viena is tryliktame šimt palaimintųjų ir apie 26,000 laikė 249 misijas Lietuvoje, vai darbij dir1>o, deja, Rusi i to, Italijoje; kitais
|turi apie 400 skyrių su 40,000 na goja jaunamceių nuo girtavimo.
Tosios niisijds tęsdavosi kar jos valdžia ėmė persekioti; važiuos liuitiou -fUuMiffl
rių. Svaigalai įstatymu draudžia Tariau daugelio kantonų direkto mety įsteigtų viemiulijų y- kentėtojų, kurie už tikėjimų
tais po du mėnesius, mažiau uždarė naujokynų (1832), ir studijuoti.
riai ir mokytojai rūpinasi saugoti m taip vndiiiairum, Bioliii aukojo savo gyvybę.
ma imrdavhtėti iki 16 metų. "
6) Bi*olis Jacintas K«d|
Latvijoj 1023 metais į mokyk- jaunimų nuo nikolio pavojų. Že Pamokslininkų (lot FratDar Mindaugui valdant siai Jm» dvi savaites kiekvie tokiu btidu Domininkonų
klas buvo įvcidas Ekologijos mo mesnių mokyklų ekskursijos ir
ordinas, kaip ir kitos vie O. P., itihK’s LiotUVoįei įfl
res Plaediėatoies), arba do Lietuvę (1242—1263), vie- noje imrapijoje.
kymas higienos pamokose. Mo šventės yra abstinentiškos.
Domiiiinkbnal tmėjo ke nuolijos, turėjo išeiti ne tik jo j ordiną 1924 metai* 1
Šveicarijoj imsižyini dideliu mininkonų ordinas. Jį įstei
kyklos šventes turi būti abstinen
tai iŠ Dftsijos, bc*t ir iš Lie riizalejo, Palestinoje, faa
tiškos. Alkolio pardavinėjimas veiklumu Abslinentų Mokytoju gė šventas iJoinininkas de vu pagarsėję. Vakarų Euro letu vyrų gimnazijų ligi še
brolis—jffldčjFjas, ktttitjį
miestuose ir kaimuose turi būti Sujungs, kuri veikia jau 32 me Girzman,
ispanas, pietų poje kaipo gabūs inisijonie- šių klasių^ pav.: Kauni’, Že tuvos, kuri tuomet buvo Ru
tam tikrame atstume nuo mokyk tai. ši sąjunga pereitais metais
Imt y hb
<
liai; šv. Jacintas, skelbda maičių Kalvarijoj it* kitur, sijos valdžioje.
los ir bažnyčios. Alkolio pardavė rurvjo 13,000 narių. Ji išleido alNors Rusijos valdžių ir
ng valandų skiriama alkulogijos mas Kristaus mokslų Slavų darbingus atminties Žemai
jai turi būti nejauncsni 21 metų. kologijos vadovėlį ir priešaikoliklausimams.
ir Rusų tautoms (apie 1230 čių Vyskupas Motiejus Va tmšalitm Tėvhs domininkoKareiviams, įvairių mokyklų mo nio turinio skaitymų knygų, kuri
Ltakijoj
nuo
1920
metų
vvb
kinimus, ir mažamečiams alkolis susilankė jau trečios laidos. Be to,
ui.), atvykdavo kada-ne-ka lančius mokėsi 7?evų Domi mis iš Lietuvos, bet jųjų įsi
kia įstatymas, kuris draudžia par
neparduodamas nei rietoje gerti, išleido 11 Įvairių alkolio klausimą
gyta pagalba ir meilė dm*
davinėti svaifluociua gėrimus arti da ir Lietuvon. Taigi, kuo- ninkonų gimnazijoj Žemai
nei išsinešti. Nemaža gyvumo į nagrinėjančių pasakojimų, p«rautirurokcHi
mbkykkę, MJertuoso tarp mokyit- nietįMiiida^ęis muminė pri čių Kaltąrijbj (lSt(J-1821)s neužgeso tikinčia* lietuvio
priešalkolinį judėjimą įneša Stu- <Srt’l. 4suąįbitsria jaunųjų Šveicari
lo« ir svaigiųjų gėrimų parduo imti Katalikų tikėjimų, lei Tuomet ž. Kalvarijoj, sako, Širdyje. Kur domininkonų
'dentą Abstinentų Sąjunga, kuri jos rašytojų. ‘ Dalis jų parašyta
tuvės turi bttti 100 metrų, o kaL
anniškai.
Kai
kurios
jaunimo
do doinininkonams apsigy buvę apie 300 mokinių*. Gar vieniioiynai y ta bu vę, kaip (’levcland Mitftf De»ler M
191T m, turėjo 47 narius. Ji rū
muooe — 50 metrų tarpas. Taip
Ir liiįKi ftitražymaft l«Wttoi| M
brošiūros
buvo
išleistos
dideliame
pinasi, kad ttlkolizmo k! mirimas
Lietuvoje, iMVedč susis poetas Adomas Alieke- pav. Virbalyj Itaseiniitosė, i.MhrijoH it tflliji Įdoriirimlų Mfl
pit draudžiama pardavinėti alko- venti
36,000
egzempliorių
skaičiuje.
pritjąvaujvt j• *
*
*
« .
<
* * '
būtų paliečiamas ir aukštojoj mo uujvuv vį§/-ąr*»*xJ*1VA
Mokytojų Abstinentų Sąjunga "biai gėrimai jaunimui iki 21 me jiems apaštalavilno darbų vičitis mokėsi DomiiiiflkmiU Žemairių Kalvarijoj, Palė ntvaiziho. Tarp tų alvahedų į
kykloj. Ji darbuojasi taip pat ir;
tų ir visiems moksleiviams, nežiū dar visai stabmeldiškoje sa gimnazijoj
Kaugardnke venėj, seneliai dar ir šian žhi ilsios buvo paduotos
besimokančio jaunimo tarpe, šis ruošia taip pat mokytojų kursus,
rint
jų
amžiaus.
Alkolinius
gėri

lyje. Iš pradžių misijų dar (1808—1816). Vienuoliai do- dien jiios prisimena it kar kortos. Kitų korių atvafo&ri j
yra susibūręs į moksleivių absti remia vaisių parodas, bcalkolmių
mus pirkti ir gerti draudžia ka
gėrimų
dienas
ir
savaites/
rūpinasi
nentu sąjungą, kuri turi apie 10,mininkoiiai taip pat moky tais, mibraukdmnį; apgailės- duota tik fotografuoti, ė
reivių fajune, sportu^aikStese, sa bas gerui sekėsi: katalikų
koK perspausdinta pilnai
jaunimo
prieglaudomis,
bendrabu

OOOmmų.
lėse, 6 taip put visur jmujSkų ėmi skaičius greitai augo. Pir tųjaudavo ir apskričių liau tatijiinčių ašarų, tyliai už- mis.
*J
čiais,
o
taip
pat
vadovauja
jau

Latvijos liuteronų vyskupas gy
klaiisiit:
“
Ar
dar
kuomet
dies
mokyklose,
kaip
antai:
mo metu.
Tas
kortu*
jų
koTridori*
masis
Lietuvos
Vyskupas
nuomenes
kuopelėmis
ir
stengiasi
vai pritaria abstinencijos darbui,
Lenkijoj veikiu daug negausin buvo palaimintas Vita, Do Sc’iųitose, Virbaly, Rasei pagrįš musų Imltioji Tė iš korpovieių. Jis turi sūriaiKM
Jis paskyrė, vieną pastorių nuolat paruošti mokykloms naudingų
pifi 300 visokių tautų ir rihfl
gų
mok^ojų abstinentų draugių,
•
.
•
rūpintis prieŠalkolnle propagan knygų.
mininkonas lietuvis. Bet, niuose etc. Be to, dar turė vai ?rf
laikų kortų, liet Lietuvos ĮtĮj
kurios
ruošia
iMiskaitas,
mokytojų
Šveicarijoj yra 12 abstinentiško
da.
Domininkonų vienuolių y- kų naujos kortos rasta graM
deja, vos tiktai įsikūrus Ka jo it parapijos mokyklas
kursus
ir
platina
priešalkolinę
li

.J- Norvegijoj nuo 1907 motų vei- jaunimo draugijų ir 12 jaunimo
ąffea abstinentų mokytojų draugija. laikraščių. 3 iš jųjų yra grynai teratūrą. Alkologijos vadovėlis talikų Bažnyčiai Lietuvoje, prie kiekvienos domininko- ra apie 6000 iš daugelio į- sioe, todėl **l?lawi Dealer” j*Cfl
pradžios mokyklomis, berods, jau karalius Mindaugas' buvo nų bažnyčios.
vairių tautų; yra ir liriit- davė savo skaitytojams
’ kuri stengiasi paruošti mokytojus katalikiškos minties.
išleistas,
švietimo
ministerija
rei

Katalikiška abstinentų vaikų
priešiilkolinium mokymui tam tik
priešų nužudytas, o misijo- Taip darbuodamiesi visos vių:
ruose kurduose. Ji paruošė absti- sąjunga, kuriai priklauso vaikai kalauja alkolizino klausimą aiš nieriai stabmeldžių kardu žmonijos getovei ar tai mi
1) Tėvas Kazimieras Ca> LAidtAi m lAOtO
r neucijos mokymo pradžios mokyk nno 8 iki 14 metų, turi 300 sekcijų kinti visose, mokyklose, o tėvams
buvo priversti pertraukti a- sijom, ar imrapijų darbu Už ««*, O. P., gimęs Anglijoj,
loms programa, kuri nuo 1916 m. ir per 36,000 narių. Organixuoto jį nušviesti specialiai ruošiamose
Miihinrirt
i
paštalaviriio darbų ir Lietu gimdami ar jaunimų auklė įstojo į ordinų 1923 im; nm*
buvo įvesta į visas pradžios mo abstinentiško jaunimo įvairiose paskaitose.
Lenku Katalikų Abstinencijos vą turėjo išlikti.
dami, vienuoliai domininko kesi Oksfordu imivefeitete; EHsalndhtoįrn, Pa., ŠMiar/Aį
kyklas. ši organizacija rūpinasi jaunimo organizacijose priskaitoį- rikes Jungtiniu? VnlstyhM, M]
Lygai,
kuri
apima
didesnę
dalį
vi

taip pat ir abstinentiškomis jauni ma apie 65,000.
Keliasdešimt metų pra nai užsiltelne pagarbos Lie į kunigus įšventintas 1929 nits skrisdknias pastebėk* WlJ
sų
abstinentų,
priklauso
suaugu

mo draugijomis, ruošdama joms Katalikų studentų lyga turi 11
sių draugijos, veikli kunigų ab slinkus, kuomet Gediminas tuvoje ims įvairių luomų nietrtiš; dalatr ym misijonie- gaut. Jis radfo telefoM $pKi|
paskaitas kursus, kongresus ir sekcijų s» 250 narių.
riUs Vakarti Indijoje.
urtilnmttsM jmlteijai ir
Katalikų liaudies ’ sąjunga su stinentų organizacija, katalikų užvaldė Lietuvą ir pelkele žmonės,
leisdama 3 laikraščius. Norvegijos
Iriam*
ir pavyko tlkio namų dra
abstinentų
mokytojų
sąjunga
ir
2)
firolis
Kazimieras
žrirLietuvos sostinę iš Trakų į Lietuvos domiuinkimų pfoparlamentas 1927 metais priėmė ruošė trejetą kursų, kuriuose su
gelbėti.
1
jaunimo
kuopos.
įstatymą, kuriuo draudžiama par pažindino katalikus mokytojus su
Vilnių (1320 m.) nais iv vitteiju turėjo šiito auklėtu bti», O. P., gimęs AinerikoLenkijos vyskupai labai uoliai
davinėti svaigalai jaunuoliams iki nikolio klausimu. Kovoje su alkostabmeldys buvo, tariau lei-hiianis naujolųnių Papai* je: įstojo į ordinų
m. j
rūpinasi
blaiyybe.
liii neatsilieka ir katalikių moterų
21 metų,
dabot
mukusi
Katalikų
VLenkijoj yra 4 eontraliftės orgaAustrijoj taip pat draudžjatna sąjunga. Ji suruošė savo vedėjoms
niversitete, IVasImigta* U* .1928 metais Vokietijoje na4
jaunimui iki 16 metų pardavinėti trijų dienų priešulkolinius kursus. nizacijos, kurios rfiinimsi blaiviu
♦
jaunimo
ugdymU;
Lenkų
skautų
Ji
taip
pąt
rūpinasi,
kad
aikologiA.; į kunigus įšventintas dc 10,<KW4 asmenys, Tai raMj
svaigalus,
čia sėkmingai dirba
m VAŽIUOKIM I N0Mwm,6 it. JftiaiO
kurioje ŪautiauMa ŠudraiMj
mokytojų abstinentų sąjunga. Ji jos klausimai būtų gvidenamt organizacija, Jaunimo centras
šiemet biržeiiė men. IŠ (L
fai
AM
aor
Krokuvoj,
Jaunimo
centras
PozApakričtaojama, kad tek W 1
mergaičių
įvnsijouuose
ir
ruošos
paruoši* priešalliolinįų pamoką
3) Dtolis Ktiinuttėtis »1an- (MM gyventoją mtrižtido 38,
i*nnimo Są junga,
programą, kuri buvo primta švie mokyklose. Tuo tikslu išleista bro- ę«#J
kiis, O. P., gimęs Ameriko tarpu iŠ tokio NkalČhm Antu|
timo mitibterijOB. Be tu minėta šiltra “Padėkite.” Moterų sąjun šios 4 centralines organizacijos tu
je; įstojo į ordinų 1925 m.; mmlžmlb 12, Amerikoje
sąjunga organizuoja mokytujiimk gos užlaikomoj Liucernų sociali ri apie 65,000 narių.
l’raneOxijojc
J
pricšalknlipio ugdymo kursus It nėj mokykloj kas antri metai W
dalmr mokosi katalikų uniSEKMADIENI
globoja jaunimo abstinentiškas na savaltims valanda Mikologijos
voraitefe, AViiriiington, IX H.
klntlsimanm aiškinti,
draugijas.
A.;
į kmrigtis bus įŠveUfiih tauki jra nanjamo mlnhbri
Nemaža, blaiviu jaunimo ugdy ^ktNdmraJdjoj iŠ viso yra 35,000
tas 1932 im
; hineto be diktatorių* tafti
mu rūpimtsi abstinentų dmbinin- organlirtiotų ibstinehtų moMcikų ^ijunga, švietimo ministerija yių, įstatymais draudžiama jau
8VMXB8 STREET
f
®. VAtPOLfc, 16188.
4) Tėvus:'Įtemiv$ntiira M. Mudskio, įėjo lt jo Mrtk —. i
_J_ jaunu^plOmėltinukatauja,kad nimui iki 18 metų pardavinėti
kars frktkya Įfl
EXETEK, Fri — Rvgnžėš 31 d,
0,1% $ithę& Lie Vilaudakfa,
Pradžiatuoj po pietų
fimtmma. Vadinasi, hra tį
visos mokinių ekšknmijtm Ir šven svaigalas. Jmm pirkdąHr jauni Schoricy Baltoji Plttstou €o„ ištuvoje; kunigu būdamas į- pinigų ° jmruM?* Ar negrata
Biedai eis nuo ImŽiiyčioa 1 raL po pietų. Prašome aitai*
tes būtų blfth-m, Nuo 1922 metų žmonės turi paradyti su atvaizdu lūžus luboms. užgriuvo anglis ir
atojo į ordinų; nmkėai kata fiaa broli* vAldy a lenkus, s r
to reikalauja ir iš vidurinių be .pažymėjimą, kuriame aiškiai nu- mirtinai užriegė Antanų, liūdnasrinkti laiku, kad nepasilikti nimuoso. Programti bus įvairi.
r, tikslesniųjty mokyklų, iš mokv-awww.
likų mnversitete, IVashing- h pinlgw
Bua žnhlų. muaikus, dainų ir kitokių margumynų. Parapijo«
radomns amžius.
ką, 34 m., 136 flrant HL, Exetbr,
tujų teikahuijnhm, bud jie mukt*| Vengrijoj 1028 metais išleistaM Pa, Mfehari Srifor ir Mirtimi
plkitikat tbtibhuĮ Intvo įvairi ir linkaihL Kvicjiamo yiairn
ton, D. Ut P, H. HM 1829
Ir iš kitų kiilanfjų atvykti ir Ubamlyil A’ora’oodHiųnuoMr*
nhj Stenčiij metu taip put nusilak įstatymus draudžia pardavįnčtl Ordts ten pat liko suleisti.
nu
nuvyko Italijon aukštaskytų mw gėrimo.
į avnigąlua jaunknnl iki 18 metų.
Birželio 3 tljūr gedulo pamaldų
durna ir areiingnmą,
,
1922 metais švietimu MinkteH-fšVietimo irtinrilrrijai reikalaujanf, Šę/Karimioro bažnyvmj palaido*
ulu mokslo sidktl; šiemet abdralą vataflrtM turi
BSVCMJAI
ja įvrilr prHftlkullnes pnttuAąs f knsmot kiekvienoj mokykloj vic- tas parapijos kapuose.
baigė fiateyČhm Teisių aky* konmlra.
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D A RBISIKKAS

LDS. KuopųSusirink^g

bedninkas, Prandftu^ Stančikas,
Nors Visų šventų lietuvių para,
Vincas
StankeviČhNu
'
tuja
susiorganizavo prieš 20 metų
Labdarių ir draugijų licndra
Ir turi šiek tiek kapitalo, bet iki
gegužinė buvo birželio 14 d, Mai
SJĮImCiĮI
šiolei neįstengia susilaukti savo
ronio parke; Darbumai sekantie
Šiomi® dienomi* mūsų chorai bažnyčios ir kunigo; prie parapi
ji darbininkai: nuo laHąrių —
permainė savo giedojimo tvarką. jos pastaruoju laiku priklauso vos
__ _________________ LMLI
P, Lengvinas, K, Senkus, B. Sis
Linksma matyti, kaip jie laikosi apie 50 šeimų.
•eknudl'ni, birfcllo U, tuoj pa
frykrjd
dulionis, M. Sriuka i LRKBA. 41
Diena buva graži. Žmonių atailanPopiežiaus Pijau® X “Moto l’ro- . Šiais motais
Juozapo kata*
tp. <— K, Lekeekas
Kirminas;
k« pusėtinai. Pelno bus per $100.
prio.’ * Visus ‘‘ jazuotus” muzikos likišką tuštesnę mokyklą (High
Pikniko aurengime darbavosi Ant Mv Vardo’ Jėzaus — A, Ivanaim* kūrinius panaikino, pamaldas puo Sehool) baigė dvi lietuvaites— O,
neteiki darbininkų organiiarijęa, Kvla^ątas i
ro® Vartų d-ja, jai prigclbčjo pa- kas, M. LautanK X NiMtsravr- šia vien Gregorijaoišku giedoji Zarembaitė ir BL Jkmoteite, Gir
tari
ciiM; šv .Marijos Vardo — A< Čo*
nedarbo žmcnbj Ūpas Šiais
rapijo® kolektoriai, ypatingai šir*
mų, Pereitą sekmadieni ipąžasis dėjau, kad sieks inikštosnio moks
U 1
renkienė; Mot. Sąjungos kuopos
labai nupuolę®, vienok veidingai darbsvori Jurgis Totila,
choras gražiai giedojo “Jlim B. lo.
lt tavo keliu tebeina, kąįp ir
— A, Paulauskienė; Šv. Petronė
BJU.TDHn*MD.
Statantis
Mariae Afirginįs,“ per sumą didėslė® — M. Balčienė, J. Sabaliaus
j žmonės darbuojasi, gnBirželio U d., sekmadienį, tuoj
Panpijoa piknikas
nis choras giedojo mišias “Missa
kienė; Hv. Onos — V, Sipavičienė;
a tad®* skleidžia, tik, supranpo
gumai, parapijai avatatnis kamBirželio 28 J. Jono Trakimo ūDe Angelfe.”
Biaivinink — O. Žinrinakionč,
Miritatt įvyta LDS. Bū kp. itab
flnanrinė parama jau na
kyje parapija rengia pikniką. Vie
Dwro Kūno iMnimia
rinkimas, Makmiklte atąid vK
Pteta paramo#
sekina&enį,'
ta labai patogi ir viaioms lengvai
Kvtata VaMyta
Dievo Kūno sekmadienį turėjo pasiekiama, Kviečiami atsilanky
BALTIMORE, Md. — Birželio
šv, Kazimiero Seserų rėmėjų
metų didžlulb Aušros Var- mėnesio pamaldos labai gražiai skyriaus gegužinė bus birželio 21 me gražias pamaldas, Imvrrence’o ti visi vietiniai ir apylinkes lietu
•parapijob “Minatrel Show” vyksta. Ypatingai žavėjo lietuvius d. Maironio parke. Todėl, maty klebonas kun, Praariškus M. Ju viai.
LDS. 7 J&opoi
jt
XV.
Jabai gražiai ir pasėkmin- Dievu Kūno šventės mišparai, ari- dami Seselių darbus, kiekvienas ras pagelbėjo klelxjinii prie iškilvyks birželio 14, 8 yal. vakare
k WĮ H vaidinimą įųežta naujo, alavo jauni klierikai, įvyko graži katalikas privalo paremti. Į šią inių. Choras, vargonininkei pjei
bažnytinėj# mtaiiteja, ilPrer(Zofijai
Blazevičlutei
vadovaujant,
procesija,
choras
Įspūdingai
gie

ptrmiaus nebuvo, o kadangi
milžinišką gegužinę ir kviečia vi-. .
■ r.
ideno® St. Viri nariai bitinai Mta
sus lietuvius katalikus skaitlingai
regorųomškus a Iwpajaunimai atsižymi savo ne- dojo.
4
Stateb gabumai®, tai viskas Birželio mėnesio pamaldos būna dalyvauti. Ne tik kad tyrame oro n,s*
tą svarbią klausiaię. Ba te, gert
kasdien;
nuo
12
vai.
dienų
iki
va

atgaivinsite savo sveikatą, bet sa
bastai maloniai išėjo. Visam
KateJdMdjoa Mokykla
yra Šv. Sakramento adorae.’- vo atsilankymu pRgdbėsite vieti
Mtastrel Show” prirengtam karo
,
P1TTSTGN, Pa. — Birželio 24
^4mmdi<nij,hMėlioTdioną, už
YaMyta
Ida meteis vadovavo Danielius 3*^
niam rėmėjų skyriui jų sunkiame sibaigė
,
d.
š. m. šv. Kazimiero parapijos
parapijos
katekizacijos
Šv. Antano dieną įvyko novena darire. Nors Woreester’io katali
tas Ir Julius Ak«t Inas. Pagarmokykla. Vaikeliai, sėkmingai at abu chorai bendrai rengia vaka
ir
buvo šventinamo® lelijos.
KARTFOBD,OOMfe
ą rinkime dovanas laimėjo
kai jau daug yra pagelbėję Sese liko savo paskutinius kvotimus, rienę kleb. kun-.. J. Kasakaitį pa
Birželio
14
d,,
sekmadienį,
įvy

m Manasis, X švaros Ir V
lėms Kazimierietėms, bet ir šiuo- linksmai išsiskirstė į namus.
gerbti
birželio M tuoj po sumos, balny,
ai, Tikietų pardavinėjimo ko parapijos mokyklą įmigusių ml nedarbo metu remkime* kiek
Rap.
tinij rretainij, 41 Capitol Avamą.
Intnmitedja
*
aą laimėjo Valerija Rakickai- vaikų MkHo® ir Komunija. Pa galime.
Malonėkit#
ria nariai ateiti, nei F sekąridiety/^lr
A Vijas grynas pelnas sieks 4300. mokslą pasakė kun. Dr. J. Mende* Reporteri*
Birželio 12 dieną Haldž. Vicšp.
™ ..^įįįįįįįj
ra
ararbių
reikalų
dll kvapM nan*
į Attero® Vartų draugija pavasarį lią.
Jėzaus širdies šventėje, Apaštala
do#.
Per tas pačias mišias šv. Vardo
wto rengti “Whist Parties,
vimo Maldos draugija turėjo sa
Taipgi te*lon*kit® nžataokiti kią
ma surengta visos draugijos vyrų draugija ėjo prie Komunijos
vo metinių iškilmių,pamaldas. Per
yra užrililtf mtearinla dūkrių
■du davė pelno $81.00. Kita, su- ir buvo pašventinta jų vėliava, a200 vaikelių, pasidabinę raudonais WILKES-BARRE, Pa. — Gegu Ii®.
LDB.ikp.nM.
sw»iA ’-lv 4,
f f#»gta pasidarbavimu O. šeškevi- pie kurią “Darbininko** jau nfcvo
____________________________
-■
’<<
žės 26 d. mirė Bernardas Gegužis.
kaspinais, dalyvavo procesijoje.
.
T --.-I- I . - II- 7 (1
• -į
Palaidotas iš šv. Trejybės bažny
fltates ir E. DŽiaugienės, davė pel- rašyta.
Pirmu Ižvažiavimaa
wnauKB, iūM." ■
čios
parapijos kapuose.
W^4.30. Be to, dar Šv. šeimyPagerbtavių Vakarienė
LDS. 70 kp. raririnkiaaaa įvyta vyta wkmadMnk MHMlaį*ll(<V k
Šv. Vardo Vyrų Draugija sek
R&p.
* ftMiądr-jn surengė “whi»t party”
Vakare .7 vai. parapijos salėje įbirželio 21 d., tuoj po dvyliktai >.. t*iM! MUM*^ *"'■•■ "
madienį, birželio 14, turėjo savo
padarė pelno $33.60.
vyko vakarienė kun. Antanui Duvai. Taigi kviečiama vtau Mitai p*»sU* *W;1
pikniką. Žmonių suvažiavo per
I yieto® Moterų Sąjungos kuopa
nariai’ ateiti.' <
LOWELL, Mass.—Marijos Vai 400. Išvažiavimo pelnas skiriamas
atailankyti j ij aogrinldąH *
ęwįi^darbšti, niekad savo paren- binskui pagerbti.
Nors tą pačią dieną buvo Vy keliai. Marijos Vaikelių Sodalieitimoklti mineaima. Atrinkite ir
langų fondui.
I fh$wae nepamiršta parapijos.
tauto draugijos išvažiavimas, bet jos kuopele tai LovcH’to parapi
savo draugu® prinžytL
MM M paskutinio savo vaidinimo
svečių
prie
stalų
vietos
buvo
per

jos
jaunimo
gyvasis
sidabras.
Ne

psįkyrė parapijai $11.00. Toji
pildyto®, ko rengėjai nesitikėjo. seniai turėjo savo ‘‘Maskaradini’*
Nesenai bažnyčios takuose buvo
gMpa ne tik kultūrą neša, bet ir
Šis vakaras buvo naudingas kata balių. Daug atsilankė į surengtų įdėta nauji guminiai patiesalai.
MT. CARMEL, Pa. — Gegužės
ATHOL,MAM.
kiaaią teikia geriems tikslams.
likiškai akcijai, o dalyviams įspū jų pramogų. Matėsi svečių ir iš ki Klebonui sumanius bažnyčią iš 31 d. įvyko Šv. Kryžiaus parapiji
kinai įvyksta>;k
t ^HteM# Komunijos Iškilnte®
dingas, nes mūsų parapijos dante tų miestų. Kiek čionai buvo juo lauko pataisyti ir nudažyti, Apaš nės mokyklos vaikučių, tą mokyk ma« įvyks birželio 21 d., tuoj po
dįgnšės 16 d. Aušros Vartų baž- lio jauni žiedeliai turėjo pirmą sy ki], palinksminimo. Įvairumas talystės Draugija atėjo į pagelbą. lą baigusiųjų, iškilmes. Aštunto
rūbų audinė tokį įspūdi, kad atsi Lepo® mėnesį rengi® išvažiavimą skyriaus vaikučiai suvaidino vei Jos srity Kvieriami viri nariai ai
pje įvyko vaikučių Pirmosios kį sakyti lietuviškas prakalbas.
Chorui sudainavus kelias daine lankiusieji negalėjo atsistebėti ir visą pelną skira Jbažnyčini pti- kalėlį “Teta iš Kalifornijos.**
io® iškilmės. Bažnyčia ne
ri buvo išpuošta. Viso® iž- le®, kun. Mendelis supažindino su vaikų sumaningumu. Dovano® bu lakyti ■
Programe dalyvavo ir kitų skyrių
i japadingo®. Vaikučių pri- vkiteto tikslu ir p. P, BukeriČiu vo teikiamo® tiems, kurių rūbai
vaikučiai.
' • Moterų Dtetegija
e daug pasidarbavo šv. Ka pavedė vadovauti. Pirmiausiai atsižymėjo skirtingumu. UŽ gra
Vaidinimui užsibaigus, Prela ta* kUnioa organiMrijM.
M
Aušros Vartų Moterį] Draugija, tas J. Miliauskas iš Duryea, Pa.,
KviriHa Valdyta
ro seserys. Iš viso, šiais me kalbėjo klebonas kun, J. Lietuv žiausi pasipuošimą, dovanų gavo
vienatinė parapijoBįašalpos kata
.j*
-Tv.tf
.
pirmąją Komuniją priėmė 78 ninkas, kuris džiaugėsi senatvėje Angelą Norkūnaitė. Dovanų už
pasakė gražią ir pamokinančią
likiška
moterų
draugija,
birželio
juokingiausi
apsirėdymą
gavo
ĖSusilaukęs gorų pagelbininkų.
kalbą. Vietos klebonas, Kun, Dr.
Kalbėjo Dr. J. Bučnis, kun. lena Alaburdaitė. Pašokus, pažai 2Š rengia savo metinį išvažiavi J. Bi Koncevičius pasveikino
Vėdybo#
mą. Komisija ir ųarės širdingai trumpoj kalboj baigusius ir išda
Strieker, klierikas J. Giedra, stud. dus buvo teikiama užkandžiai.
H degušės 30 d. Aušros Vartų baždirba, kad šis išvadavimas atneš
K. Keidošius, stud. J. Weisengoff.
lino diplomus ir dovanas.
Mes priimam LIETUVOS
oje buvo vedybų diena. Tą Šių paskutinių trijų tikrai įdomios
tų nemažų pelno. Visi katalikai
Už aukščiausią laipsnį moksle BONŲ kuponus už pilnai
LDS.
kuopa
irgi
nemaža
prisi

|% klebonas kun. K. A. Vasys kalbos visus stebino. Keidošius
laukia paskirtos dienos ir nori pa gavo dūvanas ir pagyrimo diplo
b moterystės ryšiu net pen- pareiškė, kad kun. Mendelis su deda prie sukimo veikimo rato. remti Aušros Vartų Draugijos iš
pinigus.
mus šio:
poras; Vincas Vieraitis su manęs išmokint prakalbas sakyti, Nežiūrint, kad ir kuopoje priklau važiavimą'? Linksma matyti, kaip
Aštunto skyriaus — E. Radzevi
Perkam LIETUVOS Bi
i Rakiekaite, Kazimieras Weisengoff įspėjo, jei balsas ir so mažas būrelis vyrų ir moterų, moterys susipranta ir parodo savo
čiūtė, E. Sidariūtė, O. Kerdokiūtė,
cevičius su Ona Stanišauskai- kojos drebės, kad publika supras vienok jų pasistengimai yra pa gražią dvasią ir nerengia savo Iš
NITS ir mokam.pagal dien
J. Eremičius ir O. Juodis.
*9bogas Luekauskas su Uršule it kame dalykas. Iš jų kalbų bu vyzdingi Žiemos metu surengė? du važiavimus ‘‘mūnšainierių kempė
kursų.
. Septinto skyriaus—S. Dembausapskaitė, Petras Lapinskas vo visiems įdomaus džiaugsmo, pasilinksminimu. Per pastarąjį L. se,” kur būna biauriausios rūšies
kaitė,
P. Bcrnotąvičius.
Mugu krautuvė atdara ir
Marijona Noreikaite ir Sylva nes pas mus jaunus lietuviukus D. S’. Apskrities išvažiavimų Moii- girtuokliavimas ir jaunimo ištvir
šešto
skyriaus — H. Balinskas
bint su Prane Kurgoniūte. neužgeso lietuvių kalbos meilės ži tello, Mas®, visi nariai “in corpo- kimo paskatinimas. Aušros Vartų
vakarais iki 9 valandai. *■'
ir V. šierantaitė.
burėlis. Kun. Mendelis pažymėjo, re” pasisamdė “bussą” ir nupyš- Draugija praskynė gražų pavyz
; Vysk. Būdys pu Kleboną
Penkto skyriaus — V. Ambra- » Parduodam laivakortes ir
kejo į pikniką. Kių kuopų nariai,
į Mrihlio 11 dieną įvyko nepa- kad jis pastebi daug dvasinės pa dalyvavusieji apskrities suvažia dingą kelią kitoms draugijoms. ziūtė ir S. Kcrdokas.
siunčiam pinigus—doleriais
Valio.
šv. Vardo
Ketvirto skyriaus -*-'T. Vaite
■triBR Įvykis Aušros Vartų kle- žangos ir atgyjimo.
vimuose
irgi gali paliudyti
—į Lietuvę, Lenkiją it Lat*
kūnas ir M. Aniukštytė.
feirijoje. Jo Ekscelencija Vysku- draugijos pirm. V. Strazdauskas Loveli ’io kuopos sumaningumu *
Merginų Sodalicija
fepatra® Būrys atlankė nuo pat ir Ražančiaiis draugijos pirm. įTrečio
skyriaus
—
X
česna
ir
viję.
Žiaviąiįi.
gražinis Įnešimais.
Savo paskutiniame susirinkime
K. Aniukštytė.
Ibių dienų savo pažįstamą klebo- teikė dovanų. Kalbėjo ir varg. R.
Merginų Sodalicija nutarė sureng
Nuo dabar ant Čeverykų,
ritei
Antro skyriaus — G. Ėremičiū*
tuh K. A. Vuį. Jo Ekscelen- Juška. Visų kalbos buvo kreipia
ti
išvažiavimą
ir
visą
pelną
pa

skrybėlių, marškiniu ir baltų
te ir J. Juodis.
paritikti suvažiavo daug apy- mos į kunigą Dubinską, pažymint
Šiemet fėrai buvo pasekmingi. skirti į langų fondą.
jo
darbus.
Gale
ir
pats
kunigėlis
skrybėlių numužam;10%?, Pirmo
skyriaus
—
V.
Povilaičiū» kunigų. Buvo šie kunigai
Pelno liko parapijai 4666.53. Vy
prakalbėjo,
nepaprastu
džiaugs

Parapijai
Parkas
te,
J.
Kazlauskas
ir
L.
Vitaite.
Petraitis, J. Bakenas, P. Juraičiai, Choras, LDS. kuopa, Aušros
Baltų šiaudinių skrybėlių Apskrities valdyta i, * v
įl Kavaliauskas. B. Vitkus ir mu reikšdamas visiems-padėkos. Vartų Motenj Draugija. Merginų
Rap.
Parapijos zakristijonas Damas
turėsim iš Italijos vėllatiBios
t Jakaitis. Jo Ekscelencija ap Atsilankiusioji išsinešė nepapras Sodalieija, šv. Vardo Draugija. Misevičius šiomis drenomts gražiai
mados.
to džiaugsmo irMltieSj kad lietu
tfti. kleboniją, bažnyčią ir visą
Marijos Vaikelių Sodalicija, A- tvarko parapijos parko pievas,
Malonėkit mus nepamirš
Džiaugėsi gražia vieta viška katalikiška akcija Amoriko- paštalystv ir būrelis darbščių pa medelius ir gėles. Didis skirtumas
io gyciiofi.
triabėriaia. Pasižadėjo rudeniop
rapijos moterų ir vyrų sudarė tą bažnyčios apylinkės, negu kad
.
Juozas Kašiubn iš Torrington, ti.
x
X ii Lietuvei milžinišką veikimo ratą, kuris per
atsilankyti ir bažnytinėse pa
AMBBI0AM DKY OOOM
buvo prieš dešimt metų.
Conn. praneša, kad jis turi gražų
2T0BB
a dalyvauti, Jo Ekseelenciketuris vakarus sukosi. Kas vaka
ūkį arti geležinkelio stotie®, tik
Sodaliečių Vakariai®
ras atsilankė gan daug žmonių.
ribėjęa, papietavęs ir pęaP,
BARTKEVIČIUS,
8®v.,
20 minutų eiti pėsčiam , ir dabar
■ Pf ąyTY
* '■ •
Žinom®, daug daugiau galėjo atsi- Po naujų narių priėmimo iškil- rengiasi statyti 3 šeimynų namą.
apie 6 vaalndns, tiesiog
M#.lUia it, MMtelto, Mta
lapkyti.
Bųyo
ir
tokių,
kurie
vari*
mių
bažnyčioje,
Sodalietės
turėjo
Inhi išvyko į Chicago.
Mokinių vakaru .
P. Juozas Kašiuba esąs įgaliotas
t.-a Žmonės
x----- -- nesi
—i 
pnRihnksminimo vakarėlį. Vi
nėjo agitaciją, kad
Pikniku
L. Šaulių rinkti aukas. Kviečia lie^
šv. Kazimiero parapijos moki
lankytų, vienok atskalūnų agita sos narės dalyvavo. Buvo sureng
io 14 d. Aušros Vartų pa- nių vakaras įvyko birželio 14 d. cijos turėjo maža vertės. Links ta tam tikra programa, kuri susi tuvius pas jį atvažiuoti ir pažiū
rėti jo ūkio. Jo adresas :
jRfca nuosavybėje įvyko pirmu- pobaŽnytinėje salėje, Programą ma, kad atsiranda išmintingesnių
dėjo iš įvairių dainelių, juokų, mo
brolio ANTANO BAKĄVBCKO, Hktparapijos naudai piknikas. atliko įvairių skyrių mokiniai bei žmonių, kurie neklauso tamsftnė- nologų. šeimininkė® prirengė gra
JUOZAS KAttUBA
itavurio Ii CmnbrMae Brite M mota*.
mokinės. Publikos buvo pilna sa* lių blogos valios daromųjų darbų. žų ir skanų užkandį. Kiekviena 22 Rob«rt SL, Torringteo, (tam Km Mino. KMeikit: KartaUsc** B®*,
lė; žiūrėtojai stebėjosi, kaip vai
sodalietė grįžo namo pilnai paton-. _
mvamv
Pirmoji iv. Komunija
kučiai išlavinti. Tai vis šv. Ka
kinta vakarėlio mųnengimu 'ir ii- p
zimiero Seselių pasiaukojimas ir
Birželio 6 dieną parapijos vai jĮjai nepamirš gautųjų įspūdžių,/
darbas varg. J. žemaičio, kuris keliai i^iėjo prie Pirmosios Šv, * '
Viktoru Traidmavičiua
vadovavo muzikoje. Prie to, kle Komunijos, šokantieji, sėkmingai
bono kun, A Petraičio graži kalba Išlaikę kvottaiM> prisiartino prie
,oa atidarant ir tildąpagražino programą. Tyra lietu Dievo stato: Et Baumillutč, Ele
t mėnesinius tretininkų
ULDTTOV4I\
OriaUatM t>eiitu. M*» parthMHMme
viška vaikučių kalba ir gabumas na Bujut?, Ona Dulkiutč, Josima
itafakimua atspausdintai
gerą petitą ir topterą ririsa negu
■— _
kiekvienais mokslo meteis užbai Gulbiekiutė, Elena Kasparavičių*
kitur, ik? to. mes pentį n*»e atmini
Irai. Viena knygelė tik
II vilkuos tr lauko. Grindi* atnauJIgtas sutraukia milžinišką publh tė, Genovaitė Petkevičiūtėj Anelė
kr Reikalaukite.
Čia mažai ko nors naujo ataitin- nume.
•
k<» Be to, didelis džiaugsmą® tfv«- šimoniutė, Jonas BlaŽonl^ Jitosa* ka, todėl ir laikraštyje Žta lietu- [
ČMBtKAB R SOIUIA
.....
..
llams, kurie leidžia savo vaiku* pas Blažonis, Vincas Klailiauskas, vių kolonijom varde* retai kada
178 Mllitrarty Pt„ Worw«ter, Mm,
' B*way, Va. Bestai, Mm
Dtal 4—7218
čim į mtteų mokyklą.
Jtmzapas Nedzveskss, Jonas' Le- tattasL
Stata
MtatataN

IAS GIRDĖTI LIETUVIUI
KOLONUOSE
I

• į mn

b MICESTEII, MASS.

GMŽUSMEMIU

PMMOVHAKK
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MIK GEGUŽIS

PAJUDINUS LOVrai’IO
PARAPIJOS VEIKIMU
AVILĮ

LIETUVIII FARAPUINĖS
MOKYKLOS UŽBAIGIMAS

LIETUVOS BDNAI ;

TURI GRAŽU «KĮ

WORCESTER, MASS.

’MSNiMį^

FJUEiMU

: TRETININKAMS

PAGRAŽINOTE NAMį

MANCHESTEE, N. H.
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ
notre

MSTanmaMa^M #mAR#m
1
yiuh) TUMŲU mito MjkMifaILui
paraj*m*i
vikaras
k**- F. Nerimta* Me-|
TrriMfeniP nflų* t
ir*
kykl* parapijiečio* fatta Me-Į
Pareitą pirmadienį, birželio 16 Petro Baturių ItoiayHaj*, iw< '4u^.ba. —
***“■ -»»-V* —JiItŽ— * BW »ttwwt vuMtrtltMiii
F- Gliffin au »ywJM
č / >14 Elena MikutakytŽ garbin Utofevo >.
arv’^ikino Laarrąnec’o kleb. kan. FJ
gal užbaigė Boston Mvernty Pauliu* IkmotavIUntr.
Jura* ir J. B. Laučka.
I

RUKumnasmui

M

at

a

v

•

x

amnro* duktmv dmos

DR-JUS VALDYBA
'
Pd apoigų DMtba tuoj nekė gie
10 GLOBA MOTINOS *YŪ.
^eretertat kursą fa gavo diplomą,
JCttn. ?r. Juras pažymėjo, kld
VAKUOJA l Bfc®WJMD
doto*
»v.
wiMto
jaunavedžių
faPirvlalttkUK^
M.
AMM
VALDYBA
^tomta dienomi* V. Hirka^LD8, Jos Uveltai p* p« Petras ir Elena
__l
M
CtefarHft’fai tanką ypatinga
W Nt, Ida Md., U*rriHNt«r, Mm*
Į Plrtą|*)#tel — 3hakM AŽ**M*kto*4
tenrija.
1 kp. nary * gavo laišką M Lietu- Mikulaktai bureugr namnoaę* 402
ąarfa, ura tik Ii IMavią parapiją 1*4 SttM* fe B**to* Mm*
Palydovų buvo keturios poro*.
Vlea-PlradainlM* ■-* J. IMtmoakM '
TM A Mm 2UU&-M.
v£*’kadj* mylima letoit* mirf. B, 5th St. gražią pramogėle. Da
Ttow Vark, fe Barife Mag*
Po atoatogų jafeavediiri mano vtanfatėU Bfatefa dtaeeąD©)* tu Į y kšrPl1 rm Into to
JCJ
m* Mikabtota* i’rot. RaRiMinkM «— J- GUMdd*, t
lyvavo
giminės
ir
svečiai
ii
DorLfadfeio forimtgm V. Mrkat reMrinti MveBefavižką mfayk^ą.
___
♦
r 40* *. MM fe fe Bato** Mum,
MV* rfatifaBroo
'riiester, Gardner, Brookiine, So, *P*igyventi 173 H 8t, So. Boaton,
S ThotoM 1’ark, fe, Rmcm. M**i
Fu tofalgtfarji mokyklą teliko| Prat.
...
„.._......
t i-"1Riabltoa
AukMikaUdota Fia. UaituUnJua — M. teiki*
~ < iAZJiiir y.-u-,,,<,-i -r ,,wi -r ktarte nuoMtrišii užuojautą.
*’
M
iihm
.
Stidburj
’
,
Kelkriea
ir
Bo,
įtarto*
faffatet
programą,
kuri
kw'į|
*
tt
**
6*4**
MtolfaKfaL ¥rfa»*
gito•*, Nlath te., fe ŽMrn toto*
t*l feMMriim IteMnkM — A. Naudžlta##
Mr. Griffin lietuvių taupa yra vaH Ypač atailrtiktateėm* petl-Įi,
117 D. TgMILMtK Buvo ir dr. J, Lamlžius.
Piu. Kai* — Marjon* MarkMlut*
m K. Bro«dway, fe MM, ■Ž4a*k
•
aw «
♦
a : a*.____.. L
Kuomet visi svertai susirinko, p. žinoma* ir net lietuviškai garai * *.<*..*
k«i TiMM
a bdiMhiM
•<»»• Ly_g.yubfafa’Yllll dienoje CįarleaMartelk* — J, Saiki*
kalba. Jk dirba baske.
p.
Mikuhkiri
paMadbv
jų
vientur

t Ntoflrid fe fe Mm,,
toan’e įvyko didelte iškilmė*. 7000
fe fe BMt<m, Mas*. Prteglte triko *ualritiki»»M ka* tMfe
tes dukters p-Iė* Elenos ne tik mo
imkormuotą vyrų^
Kteata vardu vtoaa brirtaoji
mMHM klokviMo atlota*, a vm
po Mrią, Parapijos taej, ri* JL iw
’/i talvy** kariuomenę, veteranų or kyklos užbaigimą, bi t ir sutartu
grąžtai atatovrikfa* « fetritoib
oŽSff* ?*$?
fe fe BMiMi Mm*
1 gatiiMaMaž/mokyklaa. Jų gražaus ves su jaunikaičiu domi E. PralMokytojom ta fa Ku* Rr« JtateaL teai- Oriumlfe
fe Bmto* Mo*
gauskit,
bfenieriu.
’j žyįtavtaą Žiftrejo 75,000 žmonių
riu, kurtai* jtefai dovaną.
Jonas E, Pralgauskas yra alinus
Kun. fr, Juikabia, atiteivelkim Į
4lwE3* poMtojtitoj *v*
raibi*. >- Dalyvavo* gubernatoriim
DR40S VALDYBA
Antano
ir
dirvos
Prnlgąuskii;
gyv.
”
■
(
taftoj
- ■
3 ^y/dtangt6ril» David I. WaUh,
dama* fa tadgurižfa mokyklą, pa- j
plrmlninlcM
—»■ Joms !«. Ftiratak**,
iviMi*
teavrifa*
įtokalal*
krttpMtte
4l» Arma dilio St, Dorchestery.
S* ąįąyor’as Curiey ir kit. Curley
$H Tuojau# l’ark, fe Boston, Mato •
pfrmfeji gra* p** protokolą raMtolnk*
CAMBRIDGK, Mm ~ JBIrita- žymėjo, kad jie
*
SfJimines ir svečiai, po pietų ir vs- lio 17 d, vakare parapijų* sateje j* Juaniaii *— yra jo darbų garbės
Vte*-l’irmlnlnkaa—Jtw»M Jadc«vMlw
ž
2? AgŽiavo atviMĮjte automobilyje
Ett fewyer Ava, Dordttaer, Mm* r
krre, grąžtai pasilinksmino ir jau
vainiką*/
Ūo
kalbu*
jta
visiems
PrvL R«Mlnlnkaa — A, NtnrIOr*,
m
vyko reikšmingas įvyki* Parapi-Amerikon^Lėgiono va niem palinkėjo atsiekti tikslą.
8. jtjDjįfadab pukhtayti iift; dranga
&autV * Caras, gerai žilindamas,
tefl K, Bro*dwąy, fe BoOto* MM**
fafatiriema
Įtriks
po
dovanėlę.
jos mokykla amdtaukl savo jdri
S h». ItaMlninka* — Juon*# GuMrUK**
ĮinCT^Ttefltahii f*ant pgdėa ilpn* du Ralp T. O’NelI ii ImltanaiMilis ■ "Negalima praleidi m-ntMavus
Pertrauko* metu prieš vgiįiri- kad arkivyskupas ne m t y. kurie
27 Taaip* fe Mattapfe Mm*
fa mtribdilee trfakimlngn sveikmi- garbes žodžio lebnitrinkėms p. p., mo«io* laidos, 22 mokintai^iaigė
tyli, mūro dvariškį Imndė atkalbę- fžtllalnkas — Vincą# KsIHHm,
dar
kalbėjo
kun,
FrJuras.
, (17 G Street, South MM, Mm*
mų.' 11:
J. Marksicnri ir Palubeekienei ir paskutini skyrių ir pąriryžtt ženg
•
Vaidintą J, Griniaus 4-rių ti, bet Sis nenurimo tol, kol niu- Tvarkdarį# — Petrą# U*|*Hnl*
ti
į
gyvenimą,
kaip
faiesois
vaikai.
p-lci J. Prnlgauskaitei, kurios pa
14 Vlnton fe South Bo*to«< Mm*”
nnrchas jmgaliau sutiko.
veiksmų
drama
<#
8ąBnč/*
«9kIWt«WWi<Į 4“*^AJUAUMUZUniKAI
PraurUo* aueirlnkimai taoa ka* pirag,’ /
Salėj buvo prfalrtakf pilna žmo
gamino labui skaniua^valgfas,
priėjo
t Birželio 18 (t. rytą bažnyčioje į-. Kada arkivyskupas
.
. ir pa»ed€nllenj kiekvieno Mio**io g rak*
TIKINTA?
nių.
Daugelis
iŠ
jų
atėjo
paslPakįaimis jaunųjų kada gi įĮvyko iškilmingfa pąmaldo* kurių• R^iknęs pradtjo kalbėtis, Meiv
po piltų, 1’arariJM mW» 4ri| MtfevMth *U fe Btoto* M***- -r—:
■vyks toji iskihntngoji jungtuvių džtaugtisavo vaikučių laime,
metu
22
baigusiems
mokyklą
j.pikovfis,
reikžtiringai
rahj
damas
a
»-. ...... —
.»
gegužinę, kurių rengia L, Vyčių• dienai Atsake, kad dar nenitataVakaro progrataą pradėjo žios teikti diplomai. Dalyvavo ir Kar |QHniką arkivyskupui prikibo r
4V. KAZIMIBRO R. K DR-jM
0Hį-iįwn.»i^ ■• s -■ t • Naujom Aųtlijc® lųi^ritB'-Pglaii*
ųiokykloH steigėja* parapijom kle dinolo atstovas.
lyta.
‘ — KK’k ,,ies žinom, Kristus, kuMW*T0 AAB 1AXK4'
VALDYBOS ADR1SAI \
goj^Lafrum^Ma^ .
bonai kun/Fr. Jį Jakaiti* kurą, r
gflp<Iriu mokslą Jfisų Ekscelencija skdPirmininką*
— J. Grubiaska*
(
Riwo BantaflCj?>i<itu'jauwwBostonierini, kurie norėsite va.
Įbtate tikinčiųjų tarpe, niekuomet
savo kalboje tikrojo parapijie24 PrėacuU Su Reutjville, >Ia** /
žiiibit^iaii^ praiomi jnimpirkti
Inesmaudodavo kitomis surisieki- Vlre-I’irminiiika# — J, Marktaooi*
čiam'S kad jie rfipiimri savo vaL
MMMIOUOS
Horim Boston,
amas likiMwu ktraų kaina>150 (ten ir
140 Bowm 8t. fe Boston, Mas* »
kurių lietuvišku ir katalikišku au
.|nw priemonėmis, kaip savo kojo l’rot,.BritlniukM — V. I’aplauNte* \
Vietinis
klebonas
skeltai
sekma
^K«U* oiBuaų bus paimta tiek,
klėjimu,
Ljjj^
yiPną kartų jh jojo asi
110 Bow*n fe fe Motų M***" .
dieni bažnyėioję Tėvo AukštikalM—
i8fte>lH—l jill*#lII? ’ T.f l.l/lKir 1*1
»."•■ "-■■■#•
hu/ Tuo tarpu, Jfisų Eksecleiicija, Vin. IlaMlnlnka* — M. teiki* ..,/,x*‘
ŽM K. Hlnth 8t. fe Boston, MM* •
■ h>*rflPlF^W.?Sia’>l“SS MHR ąepa!dptrkHit,iš anksto, tiems ne irio primieijus, įvyksiančias 8v» (c
=*h
Rusų imperatoriaus NikalojaųsUfodieins arkliams guli pavydėti IkUnluka* — V. Baluti*
* *'
Petro
lietuvių
bažnyčioje
11
vai,
Bus
užtik
rintaMetn.
*
bwt»«. | .nkmiąįiM *»*■' ta*
I rūmuos, praėjusiam šimtmety, [mirtingasis asilas.
sekmadienio
rytą,
birželio
21
<1
HBfatipgriiria gauti pas L. Vy
būsianti nuputoti*^-• •
didele pagarba naudodavosi tuo-Į
Tiesų sakot —■ atkirto vys- imrfelka — 3. Ž*lkl*
; ’ " <J
■
■
■
čių kuopos narius ir Darbinin Prašė žmonių tinkamai pasklalinti
T WlnflE>ld fe 80. Bonfofl, *I*'m -to
inetinta Petrapilio katalikų arki-pbpas. — Bet kągi padarysi, kai
linšiomis.
Po
kiekvienų
mišių
Tė

laibo *u#l rinkimą* tam Mte| ra
ko1 'administracijoje.
vyskupas Golovmskis. Jam ne tik I Petrapily lengviau įsigyti tokius Draugija
ned«fll*n| kiekvieno mfaralO P*raf*. ų
' ■
vus
5Iisionierius
suteiksiąs
primijo* Mtal «I2 M feMth fe M<'J
•.
*
rfiinų, bet . ir imperatorfauą kabi, puodus arklius, negu asilų. Atkišrijų palaiminimą.
. /
i- r- - -r- ~ ...... '
Bortą* MM*
V- - !
neto
durys
visuomet
būdavo
atvip*b
Jūsų
Didenybe,
kreipdamasis
Kv.
**•
Rl pritalp. dr-jo«
ros.
Caras, mat, vertindavo jj,|l caT4l pridūrė Golovinskis, visi a; w|istaiųldmas.^us ^ekrngdienj, birkaipo žmogų. su kuriuo galima pa-p’bd, kurie dar yra Petrapily,
a
s*
'■ 4clip
4cUp fl^rapijos
/parapijos salėj 492 Easl NUSK1MDG DORUHMTKR’IO
sikalbėli.
mums neprieinami, nes susibūrė
/vww»TT nNi4itoa8 J ‘ Hc'venth St. Pradžia lygiai 1 vai.
GYVENTOJAS
H
Vieną
dieną,
kada
caras
su
savo
lP
r,c Jūsų rūmų.
•4|ĘH™<mMUNIV.Mn^»r^^.Tai yra viena valanda
Cecil Atkins. 28 metų, gyv. 37
dvariškiais vaikštinėjo po rūmų
Po tokio antausio kunigaikštis
te dalei pagydymo vl»okiąJ
ankačiait, kaip paprastu laiku, nes Stanley St„ Dorehcster, išvažiavo
sodų, į vaytus įvažiavo puiki ka-Ke8*^i°
iki jusu užrausti, o
kraujo, nervą ir chranBi
. kalėje yra rpųgiągtavafatrienėpri- laiveliu pasivažinėti. Laivelis ap PEKKRAU8TO31R T ARTIMAS
UI ką Ilgą. KUri* teariate 1
rietą, ketvertu dar puikesnių juo- pras Rudžiai kvatojo.
l-r btiitmr. iuitMiinoi
mifijantui kuinAų^tikalniui. To virto ir jaunuolis prigėrė.
nuo reumatimn* *tanwte> J
IR TOLIMAS VIRTAS
, ’
dų arklių įkinkyta. Tai buvo ir-r
—- ------ lią, vočių, Mtlalmą arfa
dėl prašome paŽymčįu laiku sueiUž kiekvieną falkta Knrantuojam
FTfV’Maip kokią kūno nį* t»kivrakupaa Golovinskis. Vienas ta
keliolika, egtempliorią
tų'įes ^k^?<ųkąįjfau palikti su> rėtiimėt kreipti* tuoj***? i
326 WIBT BB0ADWAY
NAUJA DRAUGIJA
dvariškių, kunigaikštis Menžiko-1 Darbininkų Katandorfau* 1981 m.
Atminkit, paalttoravima*/
iv
to-ta
t
r?
v
•
io.
BortoiL
K
mc
.
Dr. AVest ( Vyitiiauskaa) prane
[Va* gana aštrus liežuviu, arkfays- Į beliko pardavimui. Ptetakubtakl
_____
. ; ,1 J1 ,J“•ll.11 “,I/ * % ,į.,4 ’
ša, kad naują draugija, apie kurių a Teiefonmt: fe HMtM 4618*W.
fcupųl besiartinant}, prie caro, I ta įaigyU, Kaina tik 2S centai,,
jau buvo spaudoje rašyt* suaior- Į Gyvrateo: fe Buto* tefaM.
krafatei j
m ketatu prašymu,
Katandorfaje pilna įvairiaifaų- ktofatea; fatradtantal* tetvM*
ganizavo ir čarteris jau esą gau
kirti jam su arkivyskupąpajuo-Įfa na*diagfa*rių žinių fa rtraip*- dBslabrir MudSmlato KH*mTH*>’
^^kCTOKATAI
t* 8-H 7-8 rak
*
tas. Naujos draugijos vardas yra
- :
- rtų Jis bu* naudinga* ir už 10 j ulai* 10-12 tiktai.
pm<WTft'
Lietuvių Profesionalų ir Pramo
1h
|m HH
H
»HIHIl
<W l
L
nininkų Sųjunga, Jos tikslas bū
KAMPAS BKOADWAY IB ■ «T.
i
»0. BOeTON, MA8B.
siąs — “silvitarpinč pagalba na
M&fc M8K
naujas bunurius
riams, bendro pelno pamatais.”
Lietuvi* DaatUtM
LIITBVII
TOTOGB^Al
į
918 BART BROADVFAY
Sąjungai viiiiuinkaia ir inkorpo, PBAMA8 J. KALINAUSKAS
Traukiame
paveikslus
grupių
IĮ nu. S. k. HLYMSII
South
Boribn,
Masą.
JMtfMM: Šou.Boston 2732
ruotojais esą: Dr. A, J. West, adv.
T&&kW
ir pavienių. i Į
t Namu; Talbot 9474
(GALINAUBKA8>
IL P. Lesburtas ir A. J. Kupstis ir
IŽejpamfnudju aktM
\ KAKTg J. KALnUUriLtal
Senu# imveikNlu# gtttoąpname įl
I III n 111111*1 •!
Boaftmo ott##a:
kiti. Kas tie kiti, nuims nepaduoJo krautuvėje galima gauti
414Bro<dw*y, So. Bortoo
Be to, turime pardavimui visokių 11
80 Stato Stretf, Room SS
tni-'-n'--H ■> ■-•--- it
ta. .
“ice-cream,” toniko ir kito
tflau !r a»ąujM*»‘
rimą. |
1W. fe Mm 9880
fa:
M
llMMmmt
8t,
D
ardiartar
•! THE K •tafafavMtefa/^
kote
(aklu##)
aky#*
Mirąžtaafrte
kių
valgomų
daiktų.
Ateikite
o.: TW.TWfat»ta
OGm# atdara* m» 10 Iki 11 tolm Omabridg* »tr*rt
į
H tinkamu laiku.
ryto, nuo 11M Utį B:30 po girt Ir
orite* ariaraa: • A.M. IMS P. M.
ir persitikrinkite.
OAMBRIDGM MASZ. I
■■ĮĮinghi. U)i , i. J.BW .-iiv - - ir -n
nuo Č iki 9 ratam. frantą rtMą
J. L. BA1AKARNI8, O. D. ‘
Ote.Unlv.M38
I
0aęal raaltartaM
;T""" . ""'
—:
447 Broachray, tartb Stefai
«
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PRIE GERO GIDnDJli]
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Lili 1.10Alisai

ŠIDLAUSKAS Į I I ———yrt. —I IW,HrtM,«IM WIH I| K Į 01*tU<
LUZECKAS4.SURVILASĮ I

OPTŪMETBISTAS

r

MJZKKIMnU'

boKCHun# ioroTHnra
' . raor

..■-. yt y*

ii vt?..' .iii! <n~ii*»-t-^

i Visokiu* drabužiu* alavu, valau ir
pertatovj. Padarau p*gal užsaky
mo. Fntras pertaiMta Ir ižratom.
Ką tatort* rilkia mėtoti 120.00. a*
pk už >12^0. Darbas gnrantoojaą mu* oe« tom tikra* mažina# turi*

MARTIN VALUUB
'1854 DORCHESTER AVĖ.
4 ' tte &fmnbta 3240

tara, fapfaąifa ĮfiadarfaC Hfat

»

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
į*
SEVERE BEACH PEMMOT WAVE
00 BOULRVARD

Kuomet atvyksite į Rovere Beach,
užeikite pas mus ir gausite ska
nių valgių ir saldžių gėrimų. Chop
sucy tai mėsų speoialybe. Geri val
giai ir geras patarnavimas.
$tuy* Vertecku ir
Jonai Kirmelavičiui.

DR. SUSAN GLODIENE!
PENTORIUS
(CORRV)

,TaL Untreralty 173WR
WMWHNWWWtmWM
> ■■■■»'

> (
A. KASRAR
At 66 VICTORLV STREET

NA

Valandos: 9-6 ir 7—9
678 MABSACHUOtTS AVB
(Central Skvėre)
CAMBRIDGK, KAM

TKL 80MBit. 0T.20-J
< (ivMUttn

takrt*~*-*****^.

"BLUE ČtfilL"

iw
♦

Jloje

Lietuve Dantiste

SOMERnLLE. iUSS.
T s
u .

’vb

Ž«riariato>to«iilkiMi4>atot9:mq
toij. Stiklą vteMkto
|ĮtM*niĮtiWi.

■ iig * *SR*

(MMCIIMNY

SO. BOSTON, MASS.
3 Šeimynų namas su dideliu lo
tu žemės ir 3į tonų PAOKAND
TR0KA8, turi tnlli greitai par
duotus. Gerui uivestmentau gyve*
Simui arba bbtniui. Lotas guli būt
vnjrtpjamas laikymui apie 19 aįdj^
mobilių, kas Juntu gražutis pelno/
Netoli mokyklų, busų, krautuvių/
geroj, tykioj vietoj. Cash 4490.00.
LiįĮvos sųlygus. Kaina $3300,
"J

A.J.KUHmi

39S .Iraaihmy, 9o. Barimų Mato.
't/
’a’s

photographas

f|* RėlkataodaniM
geros permanent į
whv* už ifcOOį,
kreipkitftsj
♦ L RTtiEJST
BEAUTY
SHOpra
’ c. cASPim—
BARČIKNI
,
Prop. b
Cor. L Ir Oth 8t.
8. Boeton, M*#*.
iW;gUB-219W:

G. C. STOKIS
atidarė nauM studiją

N0RW0OD TH0T0 BTUDK)
M1 Waabfafto* St.
Santa** BMff^ Jtoooi M
Ndr wood, Mas a.
Tel.—0242
į Darau visokios rfiiles jMtvielksIus
B*brateial

ANTRA STUDIJA

Tel. University 9466

j igfriiMKiii
nu i VNIVMiUji

Jeigu norite, kad jflsy automobi
liu* ilgai Ir gražini blizgėtu, duo
kite man nupentyti. Taipgi iSlyglinf bodjfS ta apartų «UIarik»t.vmu».
- Kaina prieinama.

I llH>IWIIIIIIMIHIIHIH«H|W<IIIHI<llllllll<IIHIHIIIIIUIIHIWIlį

i 458 Bro*ilway,’So. Boston,
TOJ. 8. Bo*. 2020-VV.

GERIAUSIA kirpyha
Trinu Švedu fa JttoMm Kari*-

konU (Peter and Joe) perkėlė sa
vo kirpyklą—akutyklg į naujų
vietą—322W/>r«adway, So. Bos
ton.
Kirpyklos abu Mvininkai pra
neša savo inaloniCTM seniems fa
naujiems koBtumeriams, kad nau
joje vietoję veikto fa naujo* kai
nos—nuo šiol akutaaaa fa kerpama
pigiau, negu ankariau.
MII»IIIIIHHHWMIIIIHIIIHII'llll»m»«lKllllll|>Į||HIIIR<lllHKi

I

n Į* M ;W W*M ■ miv M
«• W. MtCADVAT

Ofiso valandos nuo o iki 12, aab‘
1:1)0—(I ir imu 0:3t/-H VĮ^taė**
SeriMtoinls nuo 0—12 vak dM*.
Snbutomls nuo 9 iki 6 vai vakar*
Nėdėliomis nuo 0 iki 12 vak diM*
(pagal sutarti)

Taipgi nuimu it X-raiĮ

ir
11‘

M
DR. J. LANDŽIUS

Visy DĖMĖSIU! I

■—>—.—II

IT

Dabar kaip tik laikas pirk- Į
4i dovanas mokyklas baigų- /
(Stymovr)
ajeras studentams(vins) mano ■
USfertakar A Nmbalmtr
AIBTUVIS GYDYTOJAS IR . ,
krautuvėje, kur galite įgauti J
LJKTUVIB GRAB0RIV8 IR
IĮ
■
rniRVRGAS
^ririiikunui visokių a|kstnių
1ULSAMU0T0JA8
Vidurių I,Igonut Ištirti Vartoja i
Paarabus «tnrim gentį Ir pigiai. II
ir paauksuotą laikrodėlių ir
XrRiiy. ntrą-Vlotetine svietą Gy
Kati** vį«wM vtair. Užlalk** au- ||
do Plaučių Ir (klos Ligas
kitokių daiktų. Taipgi ir fontomoMlia*. Vieta atdaru (ŪMA Ir ||
miktj, UtodMCiain* nelaikom *to* ||
(UI*)
vai.: 2—4 p. p.; 7—8 :*> vak.
tanihių plunksnų.
tntmokMČial.
II
.
• ;
Ateikite nusipirkti arba pa':
4$t
B.
BroMmyr
B*
'Btetoa
rimsti.
BART
JUOZAI DILI8

D. A. ZILETSOS

(tarp. F Ir lunfcMmi1 Ate.)

H«|iulllll||lllllll UUH II IIHM

251 W. Broadvray, So. Bo«to*

Nuo • iki is irto ir tiw įmo Iki
5 Ir ąao 6 iki g vak vakar* Oflm# uždarytas aubatte vakarai* it
toMtdhmhds, taipgi 9*redoml«Btt*
13-to* dtoną uždąrjta*.
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M
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ž'vy»‘
W-‘
viską

TdK.įH

.

I. L KAPOČIUS»• o

611 K Bro*4way, So. Bostoa
djfa* Vatattei^

ADAM OMSKĄ & SONII
II

fATAUUVnUS DDM*
DlKAKTt

PAUL
’S GOTHING
I
t kum

|
|
į|
||

y

. .

Lietuvi* Dantbrtaa

(KASPARAVIČIUS

n

966 W« Bro*dway, 8o, Borto*

KRAUIUM

Užlaiko*#* »
rtikfa gyni
karine* akrrM
piklHti plrfortt*.

Tel. So. Boston 2000

ŪR. M. V. CASPER

11

Ottfe* Teleptau** Ifr.IvertUy iflOT I į

R** Tiri. Unhrėrrity 1Ū5T
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UŪBTUVIS DANTISTAS

I

Mum.

tVAW^B<*W

’
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LiMuvfe pentorlua perkėlė savo btlto
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llrmtdihiy, Bmtth
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(ŽMttl)
itte* ViiMtol S-* Ir'X j

Mmk Ava, arti Omriral M

M**k TH.

H. B.
(B.-3S)
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jAGAus j. aminis
wa»jt vietą 148

įfii/in imli 11'

I |tart*)*tataMtataN*W**fa»ta0t»ta’

i j^rt*************

itc, im
•re
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Nekurie band* iątaikį prie dova
E Birželio 15 d. Kv. Dorni- Pastaraisiais mokslo metais
m gramo stobt
nų stale Ir ratelb. Vkį norėjo pa- ; Reikia tikėtis, kadŽkmetUetu DANTISTAS
(Iuhmmmi tMmk Ava.)
Dltako bažnyčioj Wai&ing- buvo domininkonu moMoįX
—
SAY
kaip tuririln*
jaus, tat pajų thk neužteko. Va* vių IHena ptaižynH*
. .
RROOKLYM, M. X
pptt, D. C. J. E. BaltiinoriM vhj leidžiamo žurnalo “Dbkaro < vai* dišyma etarta «u or- «a programa, taip ir gttainga pukutro, ąkomtaMvtan padainavo būta, nes tenka patirti, kad iš įtArtiv. M. CuHey įšventino minicana” redaktorius,
ĮLetatų Aitallą ir Yautultaną.
tpyli^kių; daug lietuvių
fVfcuniguH 25 klimkua domi- linkimo jaunam Tėveliui
Mažasis *ehorųi taipgi ptairodė rtašitad dalyvauti Taip ir reikią. ŽINUTĖS K PAKELĖS ŠVC. mm PARAFUOS,
[J^konuji vienuĮolim. Tarp ilgiausių meti; ir gražiau
ąnt crtndog mMUc. B« to buvo Rorikimta patys ir ritinkime ki
BROOtLYH, N. T.
įšventintų kunigų y* sios darbuota Bažnyčios ir
Yirrta traukoma ką laimėjo jau lta dalyvauti taip gražiame ir
'vienai lietuvi# Tėvai Ka tėvyne* gerovei.
si vyrai prieš IMta Dar turėję naudingame lietuvių parengime.
būti maišu bėgi^ig, pajam valgyjr.M.
imui M. jžviH>ly», O. Fį
Ląimšjo. Parapijiečių ir kolek
mta Ir k, betlmškodM nmuriortoriaus sūnus Antanukas Mataitis
iria latkyn pirmurins iŠkilgontaivo. Palįdtąi Lietuvių Die
Koncertai Pavyko
laimėjo keturių metų “seholitrftafogag šv. tnišias-priinicinai.
IKKBMfVMIS
I
Šv.
Jurgio
par, abu chorai ren ship‘* į šv, Pranciškaus Ksavenęn. t.
birželio 21 d. Apreiškigė pereitą sekmadienį, birželio 14 rlo IHgh Hehool,
kum. kaumura* žvkm- Vakare audrinta daug Jaunimo
York, Tėvų
Tarižyinšjo moksle
/šoklama. VkkM Šjolabai tvarkin
ipOK> panelės Ąvc, Imznycioj,
koncertą. Koncertas pavyko. Jėzuitų vedamą, Vadimui, per kėUEWHN0J?
gai, Girtų viari nebuvo matytfr
|Brooklyn, K Y.
Antanas Mataiti šiemet baigė
Žmonių prisirinko vidutiniškai, turius metus' gaus veltui mokslą,
St. Leonard’a par. mokyklą. Bai nyriaja, a T*vm Baaamtftra ta- ^a* P’knikuoae
Koncerto pelnas — plano naudai. ims ankščirnisį hipsnįt ūū nuąŠ, iš
Vėliau
f Tėvas Kazimierai yra ginakty aoddyje ataMo iš Lietuvon
Lietuvių Dienoj, birželio 21 d. Pianas jau Kcran įtaisymas; tik visų mokiniu užbaigusių pradinę
gęs laikė kvotimus dėl .Sėhoolar- kva taMakria.
jaunų būrel»^(<hųgiau8iai 41 kp. KliiMfoun Clinton Parke ri»d»ly- dar, tur būt, neužteka šio koneef*
Brooklyn’e, 1006 met ship j dvi aukštesnė* mokyklas: yą
mokyklą gavo. Garbė ir sveilcin^Krikšte buvo gav^ vardų Brooklyn Preparątory ScehooJ ir J. tizmn yra Lietuvai svetimi; kurie
i jbroniug (Bronislovas), vįe- -Kavier High Behool (Kevr' York Pijui Lękašini* J. P^Maliulfe re; neles, Prie jų prisidėjo kuli;
kw/ f
rnpijos mokyklos 8-fo skyriaus
Mk lietuvio vardą nešioja; kurie
City). Gavo antrą vietą Xavier rignavo; komiteto nariu jis pešiLDB.
grimui
pagerbti,
kurU j- mokytoja, Sesuo GcorgettCj gi jo
Šuoliu tapdamas gi gavo
gčdiri lietuviais suetimtaučių tar vyks C. Brooklync hltžcllo 29—4M) broliukas Kazys yrą klierikas, da
įHigh Sehoof, t. y., dykai metalą lieta kol K, V? Katalikų KoitfcX#etnvoft globėjo šv. Kaži* keturiems metams. Sveikiname reneija perrinks narių sąstatą.
vimn ir nenoromfii skirstėsi vėlai pe pasirodyti; kurie viena koja ei dd*f šv» Jurgio par. chorai smar bar ntortogų ^"šv, Boimventurąs
biakti namon.
auero vardų.
ną **raudonojo rojau*” pčdomh; kiai rengias:; Nonų laikas trumpnš Seminarijos Įrtrvnžiavęs, Antanu
Antanuką ir tėvus. Jo brolis KaVasaros
Mokykla
'
■
■
■'
į
■ Būvąs kuriems yra maloniau. Rusijos Žy prislrėngimui, bet visas pastangas
mokosi šv. Bnaventūros Dv.
kas, kadangi toli nuo Kloti parapi
Jau iŠ mažystėg Bronius
(šeminarijoje ir sesuo yra domini Thė Knights of Columbtis sum
delis,
negu
sava#
brolis
lietuvis
ir
deda,
kaip
vedėjas,
taip
ir
elioras,
jos mokyklos gyveno, lankydavo
Įžymėjo pamaldumu ir į
viri tie, kuriems j«u Vfetiok ar kad tinkamai prisirengtų.
kone Bistcr Georgetfe (mokina inei* day High Sehool atsidaro lie«v. Leonardo parapijinę mokyklą.
Juliais galMimais moksle, r Apreiškimo )*.Šv. par, mokyklo
'« • e
juos ponas lenkta valdytų far ViiL.
6 d, ir tąsia ligi rugp. 28 d.,
hai gaitdavo nuo savo je).
niuo po lenkų letena batų, bet tik
penkias dienas savaitėje tarp 9
. Jaunimo rekoUkoijoa* arieani,
Afaojni pranešama, kad Jurgis
jiems gera bfttų ir dar daug tokių,
'^oki^tojų pagyrimų ir do Tėvu Karimienu žvirblis, O. P. vai. ryto ir 1 vai. p. p. Mokykla
Jaunimo rekolekcijos, vedamos
Ateinantį sekmadienį, birželio
kurie atsižadča Lietuvių Dienojo Pumaaonh yra įgaliotas rinkti Jėzuito Tėvo A. B, Mešlio, S. J.
52nd St.. N, Y. City. Dėl W-U1 ...
nų už pavyzdinga elgesį
Drooklyna
“Darbininko” prenumeratas, palietuvni iiepa- dalyvauti.
Į randasi 799 7th Ave„ S. E. Comer 21 d*
r
pasižymėjimą moksle, l Birželio 15 d. ryte priėmęs švem macijų kreipkite prie savo klebo- dį^tą PJ‘«®o«4 ren^a Klasčhta Taigi, broliai lietuviai, nenorė gaminimai ir spaudos darbus. Jo šauniai sekasi; minios jaunuolių
lankosi vakarais ir anksti rytais į
^^mgęs Karalienės Angelų rimus AVashington’e tuoj išvyko no arba' p mokyklą. Telcphone, darže, Maspefta. Čia suvažiuos kite pakliūti j tokį sąrašą. Būti adresas:
pamaldas, semia dvasinį maistą iš
J.TUMA8OMIG,
rinktinė lietuvių publika, kurios nai dalyvaukite minimoje dienoje.
Mrapijos mokyklų perėjo į Brooklynan. Vakare ui Tėvu Bo- Girele 7-MJ7.
gerh. vedėjo pamokinimų.
IMI. 91 St, Brooklyn,W.Y.
didelį dalį sudėtys Amerikoj gi
P., jau
Reikia priminti mūsų jaunuo
rTO&ąjų vidurinę mokyklų— jnaventūra Pkuliuku^
Mirė da kunigai
męs jaunimu. Dalyvaus apie 7 menei, kad Lietuvių Dienos probuvo Brooklyne ir apsistojo pas
High School. Čia la- kun. N. Pakalnį, kame prabuu ligi Birželio 12 d. mirė Prisikėlimo chorai, kurie išpildys murikalę gramoje dalyvaus ir mūsų nauja
Tekplme: 8TAOG 2-9105
klaaoiaus
,tni pasekmingai pasimoki-*! primicijų dienai birželio 21 d.
parapijos klebonas tam. Eįtrard programos dalį. BUą patriotingų žvaigždė, naujas profesionalas
DR. A. PETRIKĄ
iąg porų metų, vietos klelxv Spaustuvės KomiUto Posšdis J. Matthews. Palaidotas Šv. Jo kalbų, įvairių Žaismų, Šokių ir kumštininkas Justina* Sirutis. Jis
kontestų.
Dėl
t^žis
parengimu
CUHTON
PARKAS
(MCTMCK)
savaminčiams—jaunimui pasakys
imi pritariant, perėjo į Ka- Birželio 16 d, sv. Jurgio klebo no kapinėse, Worcester, Mase, bir ir yra užvsdintu
Piknikams, baltam. booėertanM,
LIETUVIS DENTTSTJUB
želio 17 d/ Dalyvavo apeigose
gražią anglų ir lietuvių kalboje Coktema Ir visokiom* poslHatacmlnlig Kolegijų. Būdamas nijoje- įvyko Spaustuvės Komiteto vysk. Thomaa E, Malloy, D. D. ir
221 S. 4th St, Iroridyu, M* X
almama smsąiauola vieta Brookprakalbą. Tatai, jaunime, būtinai
LiatuviąDiana,
lyne-M**petbo. Jau laikas MteltaJame kurse susipažino ^posėdis. Rytų K. V. provincija 'daug dvasiškijoą ir didelis žmonįų
Disfuaes
dalyvauk šiame išvažiavime.
kyti aslą itanos smoudL
Gese AneKetlta
pi kun. B. M. Pauhiku, ku- .pavedė knygų prižiūrėjimo ’(Vy- būrys. Velionis buvo The Brook- nes Čia skambės gražios ir galin Visi dalyvaukime, kiek galėda
VALANDOS:
JOMA»KLAšČIU8,Sav.,
gos lietuvių dabita, lietuviška muKno o vai. ryta tai S vai. Tatare.
įz tuomet ėjo Apreiškimo i tauto spaustuvės) pareigas kun. lyn TabTct redaktorius, Nevrman «ika ir lietutiltadkalbtaMai tik- mi kuo daugiausia.

IBM,!!.

mm,

OUHIKME v®

klubų kapdŪNMM ir Long Ishtad
Chapter K. of C. kapetama.
Birželio 13 d. mirė kun. Eugene
J. Donnelly širdies liks Šv. Mari
jos ligoninėje. Palaidotu Kalva
rijos kapuose birželio 17 d; iš sa
vo bažnyčios šv. Atanasijąus, ku
rią jis pastatė (ir net tą parapiją
sutvėrė). Laidotuvėse dalyvavo
vyskupu su dvasiškija.

PmiktsdteeJato ir ivmtaltatata

RvMys

Ypta'bta'
** ***;
maltam,
ir su
k. pareigas ir ruošėsi stoti
guriems lietuvŽrtta paHklausyti
Bonrininkonų vienno- Birtdlo 21 d. Bytinlg VatalJij lietu
lietuviškų dainelių kurio* primins
•TaunasT mokinys, vi- viai katalikai rengta Lietuvio Dieną.
; TeL Greenpoint 9-—2320
gimtąją šalelę, jaunystės dieneles
Boa Klnačiana Cllnton Parke, Maspeth.
PirmojiKomunija
net būdavo rantus, pa«
ir tuo* gražiuosius gamtos ViuzBirželio 21 iL Apreiškimo par. mo
•dus, kurie taip žavingai puošia
aidus, kuklus, dažnai eida kyklos nUaiiginio vakarėlis.
Gegužės 31 d. šv* Petro ir Povi
I
■
■
I
mūsų senąją tėvynę Lietuvą*
lo parapijos mokyklos gražus bū
ID prie šv. Komuinijos ir Blršelle 24 d. Ir. Rožančiaus dr-Ja
GRAHORIUS
Dalykta
Strutis
relis vaikučių priėmė Pirmąją Ko
rengta kun. Jono Balkfino vardnviŲ
i mėgdavo prie mišių pogerbtao
vakarienę. Bus ApreiiRklmo
muniją,
prie kurio* prirengė Sesr>
žutuoktuvšs
įmauti.
Kun. B. M, par. salėje,
Pastaruoju laiku plačiai p<gar- rysPrančUkiętės.
BALSAMUOTOJAS
’Mulukas greitai pastebėjo Birželio 2S d. Apreiikimo parapljoe i Birželio 14 d. Karalienes Ange sėjąs sporto pasakly mūsų tautie
inliiinUkas ISvaliavlmas laivu i Rotou
Mokyklos
Užbaigimu
231
MDFOBD AVINUS
įavo jauno draugo sieloje y- 1-oint Park, Conn. Dalyvių stalėtas lų bažnyčioje susituokė: Pranu tis Justas SirtitM, aunkatts svorio
apribotas—tik 1,500
.Radzevičius su Elena PoškaiČiute kumštininkas, pasižadėjo tikrai
Parapijos mokykla mokslą bai
BKOOKLTir, R. Y.
Įgtingas vienuolio dorybes.
dalyvauti minėto* dienįfa progra gią šeštadieni, birželio 20 d. Di
(
.ir
Jonas
Ulozas
su
Fraze
RupeiLiepa, 5 dieną* T HK8A. 154 kuopa
i, ilgai nelaukdamas, rengta
ifrnžtavtmt | Forest Parka.
■kaite. Birželio 21 d. susituoks Ste moj. Nors p. Siruti* dar jaunas, plomai bus- išdalinti bažnyčioje
Didi, New Yorko Fed. Apnkr. Kva-,
•bet jau suspėjo gražiai pasižymė 7:30 vai. rytą.
are jam stoti f Tevti Do* tlavimns
bus ruupKičio U <L J Foreat pam Rybseki su Rozalia Ra Gus
IML Stefa MTM Motery PubUe
ti sporto srity, tari „ jam lemia
Parką.
taite.
Birželio 21 d., sekmadienį, įvyks
konų vienuolija. Atlišviesią
ateitį.
Tai
anrtte
Sharkey.
mokyklos
užbaigimo
vakarėlis.
Se» ttovicijatą šv. Juozapo Liepos 11 d. Sv. Vardo flr-Įk* pikni Iž Karalienės Aagitų parapijos Jis yra Amerikoj gMrita, bet ger
kas Feiūoiaifš Oeena County Park,
‘aerys Praneiškietės parūpino labai
Uolyne Somersot, Olrio, Maspeth, Apreiškimo par. naudai.
d)ia savo tėvų papročiuslietu-programą. Visi parapijie(Lava&dauakM)
aas vienuolis mokėsi fi Liepos W <1 Žr. Rtiignėiaus Dr-ja Birželio 14 d. buvo labai graži, vybą. Esą, “daug sykių buvau Ujaį kviečiami dalyvauti,
GRABORIUS
NOftjos šv. Thomo semina- rengia Uvsiiavtaą 1 Forest Parką* saulėta bet ne karšta. Nors tą dže kalbintas pakeisti tavo pavardę,;
Vyžtai Gyvuoja
lOTUnio*
Ava, Brooklyn, M.Y.
mą
pasitaikė
2
Mot
Sąjungos
kuo«
-.u.,
bet
nesutikau
ir
nesutiksiu
keisti,
Ruffptftfto 23 d. Klnisėlaus Cllnton
jj River Forest. III., o te- I parke,
Maspeth, T^»L ta. Vardo gtop* pų piknikai Forest Parke ir kon-Įpes tai būtų mano tėvų įžeidi*
Elizatath’o vyt fa ir vyčiai N.
iiJogijns Kataliku ITniversi- piknikas Apreiškimo parapijos nautlpL eerfas C. Brooklyne, bet ne ką pa mtai” pastebėjo p. Sirutis tepor- Y. ir N. J. apskrities lenktynėse,
Washington, D. C. RnsaėJo 13 d. Karalienės AngCIųiia* viliojo... Klabinus Parkas buvo teriims. J. Sirutis yra didelio il kurios jvyko birželio 7 d., laimėjo
rupijos Roianėlatia Draugiją turės sa
Karalienės Angelų par. gio (6 pėdų ir 4 colių didumo), pirmų
;
vietą.
ip kolegijoj, taip pat ir vo pltaiką Forest Parke.
* pilnas*
piknikas įvyksta kasmet antrame Šviesus ir simpatingas jaunuolis,
Birželio 28 d* yra kuopos išva
ninatijoj ir universitete, gpallų 10—10 d. d. Apreiškimo parabirželio sekmadienyje, tai jau pa kuris pasižadėję*, dalyvauti IktU- žiavimas. Viri nariai prašomi pa
Ui Kazimierui mokslas pty* didžiūną tasaras.
rapijos tradicija., Žmonių šįmet vištaj programoj parodė susirū sinaudoti °free rido.”
’J 25, d. Apreiškimo per. mergaisM .visuomet laimi gerak'-: ClųSpnli
buvo per ĮOOO. D. L. K. Vytauto pinimo — ar jam pavyksią gerai ‘
J.Myrolf AM*
mažojo choro koncertas.

PRAMOGOS

ELIZABEni, N. J.

JOSEPH GIRSZtt !

JOSEffl LEVANDA

Td. 8ta<s 2—0048

Notary PuMte

M, P, BILUS M.
BIBEIAUSKA8

Graboriua ir BataamttoHjM
m Graad St, Mrooklyu, M. Y.

Tel. Xewtown 44(14

ANT. J. VA1ANTEJUS
LalMih»ota« Graborlaa lr
lUlBRmnotojHK
Apdmuda Vlsota Sakose
Nolary Public

5kll—Tinti Sr, (4 Loslngton AveJ
Arti (Tranu St.
MASPimr, L. T., N. r.

v

TRECIOJI RYTINIŲ VALSTIJŲ

DIDŽIAUSIA IŠKILME!
EKMADIENY,BIRžEUO Žl, 1931. r
KLASCIAUS CUNTON PARKE
PMHtal «aLp«pfotM.

Betts Ir Naspeth Ave^ Naspeth, N. Y.

M|i 80

.Programa: Bigimas, lenktynės, žaislai, dainos, šokiai irtt. Dalyvaus parapijų chorai. Orkestre gros 8 muzikantai,
albto kumžtininkas Justinas Sirutis. -Daiyvaukit visi taip Vilmai Remldte nuosavo laikraščio įaigyjimą!
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