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Vokietija, bir
želio 6.Čį< .nežinomi pik Vorilmptok,
tadariai apiplėšė iienos ba- Buvęs prezidentą*
roneaėš turtingų kapą
pa Coolidge, rašąs keti
vogė brangius papuošalus ir krasČiams stmipt
Lietuvis
boksipinkaa
Juo

reiškė griežtai pe
Birželio 1 d, Kanados parkitas brangenybes.
savo rąsymą ir *
mente ministeris pitminin- zas VinČa šiuo metu yra Kalifomijoje,
kur
laimėjo
jau
BBANOOKUOB Ut BOTUOŠ poilsiui.
* Ėennett savo kalboje advejos
kumštynes,
ir
dargi
j metinį biudžetų pareišDBBVBOg
knokautu.
Ateina
žinių,
kad
, kad šiais metais KanaParjfįiuf, birželio 5 d. —
turea pakelti muitus už- netrūkus jis susitiks su Praneūrijos ir Bovietij RuKing Bevinsky Chicagoje, sijos delegacijos prekybos
nių prekėms.
Kanados naujieji tarifai Be to, manoma, kad jis pe sutarčiai ‘sudaryti pfadšjo
ač palies Amerikos užsie- reisiąs į Dempeey globą. Jei savo darbų. Pradžioje dele New York’o
> prekybų.' Naujame biu Dempsey paliks Vinčos me- gacijos pasikeitė nuomonė ba priėmė maybrią
stą numatoma trijų bate nadŽfriu, tai Vii$a Šiemet į mis ir susipažino su abiejų pasiūlymą paaid
000 bedax|iami^a
Lietuvą nebevažiuosiąs.
rijų tarifai. Di
pusių pasiūlymais
bo vasaroj m
(Augiuos) ū>ip
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Vatikano Mieste*, birž. t*
bukimu
atymas
Popiežius Pta XI, Šiuo
Birželio 5 d* Sharkey mobirL 2, — An metu turįs didelių nemalo
nadžeris Johny Biiekley ga glijo# žemesnieji rūmai (par numų mi Italijos vyriausybe ~
vo iŠ Jaek Dempsey telegra lamentas) trečiuoju skaity dėl kafatikų organizacijų, iš
mų, kurioje jisjkviečia Jack mu priėmė rinkimų refor viso pasaulio gauna daugyj
Sharkey rungtis šį rudenį mos įstatymo projektų, ktt* bę telegramų, laiškų, kn-;
su Baer-ITczudun rungtynių ris, kaip Jaukiama, visai pa* riuoee įvairūs asmenys, orlaimėtoju. Rungtynes turė keis dabartinę rinkimų siste ganizacijos reiškia Popie|
tų įvykti Beiro, Nev,
mų Įstatymo projektas pn- Žitti savo priturimą ir sim*
-J
siųatas lordų rūmams.
patįjas,
;;
Vatikane išeinąs laikraš-* tis Observatore Romano
j
šo, kad ne lik Italijoj bet
viso pasaulio geri katalikai
1....■•'!..." j!""’
yra ir turi būti mt Popiežių- 9
Madridas, birželio 6 d. — Kaunas,
Lietuvos lai
Ispanijos stambiųjų preky kraščiai praneša, kad p.Vol- mir
bos įstaigų komersantai ir demarus, gyvenąs ištrėmime Mussolini nenusileidžia ir
šiaip įvairūs biznieriau skai Plateliuose, yra padavęs vy katalikų klubų neleidžia ati
čiuje 1,500, laikinosios yy- riausybei prašymą, kad leis daryti.
riauiybes prezidentui pareiš tų jam apsigyventi Kaune,
kė savo ištikimumą iy pasi Pranešama irgi, kad Vol♦1
kaki Už resptil>likų.
demaras esąs traukiamas
teismo atsakomybėn dėl per
i
MnoianbojA nu savo nykščio pasikėsinimo prieš Vatikanas, birželio 7 d, *—
Iš
Vatikano
oficialiai
pra

minta* ziiT
kriminalines policijos direk
nešama, kad Popiežiaus ats*
.
Londonas, birželio5.--An- torių.
tovas Lietuvai arkivysku
£lų parlamento nariai ta*
pas
Ričardo Bartoloni at-z+
,
^jp gardaus juoko iš ininistešauktas.'
rio pirmininko MacDonald.
Iš Berlyno ,birželio ,6 <L *
' MacBonald vi - miešto
buvo
pranešta, kad arkiv.
jo valgykloj
no
Bartoloni gavęs Lietuvos
vieną tarnaįįąT laimėjusią New York. —- Birželio 5
t
švreepstakęloterijoje $50,- d. į New York uostų atvyko tautininkų vyriausybės įsa*
000. Aftį’įo.pasveikinimą J. E. Vysk. Petras Būtys, kymj; išvykti iš Lietums
valandas. Bet Vati

Dambravos ir||avo Žibalo
paskelbtas
I
ketvtrtadieiiiui
visuotinis
s pramonės rajone
BUMtfA iripimtrnn
linkai mrengš vienos strrikas. ’ Rrotastuodami
Gegul s 19 d.
hm protesto streiką prieš prieš naujų mokestį, visoj
Stramburge įvyko ^tvirtas
savininkų* projefc.tarptautinis kril
Lenkijoj sustreikavo taksi Ver Forš> birželio &
WVb
3 amerikiečiai kunigai norė sykių darbininkų
ir
autobusų
šoferiai.
Be
to,
MBte dalyvavo 35,000 daravo
jo gauti/vizas į Sovietų Ru mas. Suvažiavime
o^rį. “Robotaik” pra- visoj Lenkijoj vyksta valdi siją, kur vieno kunigo bro Vokietijoj Pranctb
. Oninkų
protestų
mitingai
kad darbinii&amz m
lis gyveno ir yra komunis landijos, Belgijos, 1
ihbdaviais neauritarus, kal prie! algų Mųmiįpimų. Esu,
> ir
tas. Bet Sovietų Busijos vy ft'koriovnkijoj j
imame rajone praridėz ge- mitinguose daJyjanja kari* riausybė atsisakė tuos dva Pietų Siavijoa kr aonių
fraMs streikas.
kasyklų darbinmki ięjittb
sininkus įsileisti.
BbHaoj buvo atleista 7,- nepaprastai rimta padėties
gij atstovai.
k

ŠLAMĖT

į

WEHUS SMSKAUUA DffižUIISn PUTAM

—y~-■

ISPANUOS HZNEMAI

■ r.-i,- -

■ ■.

'■

'

*

VOUHMUS PIKUOSI
ĮIMNį .

POPtaslKiŪK
atstotįb usnim

Kaupus BČVS
limo
'

birželio 5. — Sovietų Rusi
autinė sąjunga kovai prieš laukė birželio 6 A, bet
ftiami tik ą$įe 2Vį fFolųh, Japonija, birželio ja užpirko Argentinoje 180,- cionalinio komiteto prezi- oterijas ir kortavimą. šios yas atplaukė viena diena kad atstovas Atšauktas, o tfs
. rižįremtas.
t
oernto, o Amerikai tAri000 briedžių kailių, kurie denio senatoriaus Simeon D, organizacijos garbės vice- anksčiau, todėl Vyskupo
Fess
Sūnus
Loveli
Fess
už
f pakeliami nuo 30 iki 40 kus,. kad ji& skririąs orlai gabenami tiesiai į Odesą.
jirmininku yra MacBonald, nieks iŠ lietuvių nepasitikd. VARNIAI fllSl AMU*
pasipriešinimų policijai nu
* SJVviuriVnin
viu į Japoniją per vandeny
oeentų.
todėl organizacija pasiuntė Birželio 7; d. Vyskupui \
Amerikos vyriausybe 7Įr ną, ta Žinia labai palankiai VOKUTUOJB MOKBMIAI baustas $16.
Būčiui pagerbti New Yorkė
M
jam protesto laišką
TODIDINAin :
ekybhinkų sluoksniai Ja- sutikta Japonijoje. Japoni
įvyko didelis bankletas, ku
7’
ISPANIJA LAUKIA
išrūpinę Kanadansu- jos visi laikraščiai perpildy ’ Beriymis, birželio 5.—Vo
riam vadovavi iŠ anksto su Kaunas, geg* 27. d—Taus
BINTOIŲ
įs tarifais. Kanada labai ti’ žiniomis.
kietijos prezidentas Hinsidaręs komitetas.
f tininkųvyriausybe# patėdy*
ag pirkdavo iŠ Amerikos, Panašiu patankūmu tą Ži denburg pasirašė dekretą,
"Madridas, birž. 5. —Ispa Birželių 8 d.. Vyskupas itin, į Varnių kalėjimą 6 mė
ip pereitais metais iš A- nią sutiko ir Kinijoje.
nijos respublikonų laikraš Būčys japžiūri Marijonų nesiams išsiųstas moksleivių
kuriuo pakeliami įvairūs
jrikos X V, įKanadąparmokesčiai. Tai jau ne pir Morristown, N. T., birže čiai pradėjo smarkją agita naują įstaigą Marijampoly- ateitininkų sąjungos* * viceota prekių beveik už 447
mas toga dekretas pastarai^ lio 5. — Kasdien išeinąs lai ciją UŽ respublikoniškas je, Thompson, Conn., biijL
stud. Juozas
kraštis
The
Jerseyman
per
bjenus dolerių.
partijas. Birželio 28 d. į* 9 d. vyksta į Hartford pas Gįratkaiiskas, h tos sąjungos
siais tnėtais. Vokietija tu
> ĮWV| Mlfl I ri išmokti kasmet milijoni 105 metus stovėjęs už “*au- vyksta visuotiniai rinkimai tos ^diecezijos Vyskupų, * 6 sekretorius Juozas Žemai*
m mneioim; tkavkines sumas karą laimėju suosius” įstatymus ir gynęs į steigiamąjį seimą.
birželio 10 d. išvyksta į taitis ištremtas Į tėviškę’d
Ohicaffo, birž, 5. — Atvy sioms valstybėms, tad spau prohibiciją, pranešė, kad sa
t«dwo amt mvnuno
Laikinasis prezidentas Al- Washiugton, D. 0., iš kur mėnesiams: 1 -* t i ♦ ■ 5
vo
nusistatymą
pakeičiąs
ir
kęs Amerikos ambasadorius džia gyventojus, kiek tik ga
MM MASIŲ* MTOITO
cala Zamora ir vidaus* rei vyks į Chicago, Hl,
'■
* į ■ ■
dabar
kovosiąs
prieš
prohiAnglijai
Bawes
į
Chieą^
kalų ministeris Migitel Mau Manoma, kad vyskupas
li. Kitokios išeities jai nė
FarŽMi'a.—“Pato5’ prane
biciją.
laikraštininkams
pareiškė,
ra iš respublikonų dešinio* Būčys aplankys rytų apeigų
ra.
w
šu. iš Vilniaus, tarp Šven:Prq^nęĄ^n, birt 5L
sius grupes perėjo į kairią katalikui nių ir Kobilnikų keleivių kad Amerika baigianti savo
Hubertu Wilkins vadovau*
ją*
inkinys užėjo ant permes- ekonominį krizį ir, girdi, Vi IVMJAKTOm
jaut, laivas Nautilus išplau;
per bėgius tdegrafo stul* sai nebetoli garsioji “pro*
kė į Angliją, iš kur plauks
PASISAVINO 900,000 IB
Kew York, birželio 6.
Yo^^lio 6. —
< Garvežys stulpų suiriuŠ- peirty.”
į
šiaušės ašigalį Laiva* yra
*■■'"' ' »■■ .Wįį.^.<' ...
?
FAKEDAV1
Amtbrg Trading Corpora- Garsusis lakūnas pulkinin
lo ir katastrofos buvo išpovandeninis ir Vilkins ti*
rTT.TvnmMTĮT imnncihAWA
Merchante Na
ion vice-prezidentas vienoje kas Charles A. Lindbergh ČoienL
ogta. Kaltais pripažinti
kiši padaryti pirmą kelionę
Manila,rBilįpinų salos,bir savo kalboje pranešė, kad pareiškė šią vasarą orlaiviu tional banko buvęs kasininpiemenys. Jie suimti.
Birželio 0 d. j Šiaurės ašigalį po vande
želio 5.-83 flbpiniečiai, Sovietų Rusija Šiais metais per vandenyną skrįsiąs į kas-padėjas, pasisavinęsban iškilmingai palaidotas Ka
niu.. Kartų; su ^ilkins’tt
dalyvavę demonstracijoje yra pasikvietusi apie 3,000 Japoniją, Kiniją ir tt. Kar ko $90,000, po 17 dienų
nados kardinolas Raymond vyksta 16 moksliAtn^; Ke*
prieš laimėjusius rinkimuo inžinierių ir apie 8,000 me tu su juo skrisianti ir jo slapstymosi pasidavė j poli
Marle Rouleau, miręs gegu lionė laikoma labsi pavojin*
Toronto, Ont. x- Toronto se asmenis! suareštuoti ir
cijom rankas.
chanikų iš užsienių valsty žmoną.
ži* 31 d.
'
\ •;
iverritetas suteikė teisių patalpinti į kalėjimą,
bių^
Laidotlivese
dalyvavo
I*oribis daktaro laiptnį^ KaVt VAmr* 90 MBTp
w * I' 'IMKk
pieŽimm atstovas, Kanados
i
w»
do* ministrui pMmwlU*
KOBTONŪB T/KTAlTr, niT.Tl**
KALUIMO
premjetaiį * AnsW*JWA,
i R. B. BennetMinf *vIaa, • ,
York. — Birželio 5
■i <*t.'’ vMMNi
liaus ir Kanados generatgnį
Heno, Nev., birželio 5. — d. teisėjas Collin**pripftŽino,
bernaioriaits atstovai ir* M
BrtnnrupJi Mawa
Čia nesenai vienas Žymus kad W. M Sutton, 29 metų
birželio 5. -* Ita- ti* • Laidotuvšae nepasakyta Romu, birželio
JKotkva, birželio 6 <L *-* biznierius, belošdamas kor amžiaus, yra vienas iš pavo fįjoa premjeras Musądlini,
ŽVKNTb
jokių1 kalbų, nęs tokį norų lintni markia katalikų or*
BNriUreaA, birž. 3 d.—Ru- Sovietų Rusijos 80 moksli tomis, susipyko su savo jingiausių kriminalistų vals uždarę# Katalikų Akcijos prieš mirtį Kardinolas pa ganizariją, jos klubuaĮ' kata
mrijojė paskelbta, kad kir ninkų rengiasi parengiami* partneriu ir jį nušovė. Teis tybėje ir pasmerkė jį 30 me orgknizaciją, sutikd leisti reiškė. Buvo tik perskaify- likai nenurimeha ir dabar
lio 8 d. yra Rumunijai tau- sierna darbams ieškoti aukso mas Žovėją išteisino. Jau ti) kalėjimo,
veikti katalikių moterų ir tas Kardinblo parašytas Iniš- organiimbja naujus khibus,
nt Šventė,* Mat, tą dieną jr kiti> brangiąją metalų. prieš teismų keletas advoka Praėjusių metų rudenį Šis merginų klubams. Tačiau kas, kuriant jis atsisveiki kurie riidinata congntinei*'
iež 2 metus dąbartinį^ka- Jie mano daryti kasinėjimus tų buvo pasisiūlę ginti kal vagis buvo pavogęs brange Popiežius Pina XI griežtai na mi visais ir atafyrašo, Jri ‘jomis ir bu* katalikų JM11
*
iMua Karolis II augrįžo iŠĮNova Žemblyą sąloje, šiau- tinamąjį, iŠ anksto užtikrin nybių 130 tūkstanfių dole pareikalavo atidaryti vimia kAm kąt nors bloga yra pa
dami UtrisininMĮ.
Mmimo,
darę*.
•. •*
rių ytriŠK
klubus, arba nč vieno;
J
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kitam duoti priedų, pradėjo
jai* dulythi;' Vienam* teko
statine į galvų, o kitiems

- • • ta* y

araus.
LDK N.

apskriti* mtvata

T
f

X S5kp.:X) kad LDK atarita KvaŽiavimai bfetų pavaaarį
ir rudeni. Tai palikta apskritie*
valdybai. 2) kati Centro valdyba
pUdytų arimo nutarimus ir kad
Kląjlfelil iitril|inJiiiąwi'. į l^iioi^aa. pratat prisidMi prie bonų išpirki
mu. Priimta. 3) Kad “Darbiniu*
ke" būtų paskelbta kuopų raitininktj ąatrsląi nors ykaą karti

Um* ta apmokėta kritata B
ląita Ir 5 (tari*! į dknfe
9. Atarita valdyta Ir k<
miaijų raportai priimu.
m. Attatkiiu senai valdyba
buvo rinktą nauja. Daugumu ba
gų piraąinĮtAu išrinkta® K. Grigą’
vfce-jdrm.
L. Kumpa? rdM. *
T, Vergta, HHhilnta — t
čaikatmta, .j|do glub/jak
<
Jta<JlcriČta ir J. NorkūnaM. Dvj
ta v^do reikalą nutaria krript
^Naujoa Anglta Kunigų Vtaj
m, kad ji pmlb-tų. Taą palikt
^Įdylmh
?
4
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Griežegi Jtnt., didikų vintą* Įvyko JW»Ma M d. 1991
kienė» dtiržhiė su bunisiaU kumščiai h* kas Įmkliuto.
LUTUVOU IKOMOMDft
Ponui P, V. mm gero prie vabųj Mažiukių apskr., su* m. Iv, Jurgio ptafeta svetainė
ten ūkio imdarguią* Nuost‘o|
ja.
■% Kį ■* * 1: *
KROVIKĄ
do keltas dienas buvo, užjuo drgė >fcdahako Mykolo me Sttrirųikta.fet|#«ii|rikt. jnrTiHnvos Įkinko* žiniomis, Jių padarytojo) litų sli* davo antakiai.
dine daržine nų jauja ir to* pttata
1 -30 vai.
Lietuvos prakylx>j ir pra mat Daržinė apdrausta bu*
je daržinėje*bilvuai Šodaus- po platų. MalĄ atkalbėjo kum
monėj Šiais metais jokių es- v« 10,(100 litų. ■ .
KUO BAKljUKM SUDIGB ko Aniceto kuliamoji hiųšiĄK. Urtaivita, kurą pasaka ir
*
.J :
“ Wfeta
viams
nųnių pakeitimų i^pasteljė*
na. *‘feė to, sudegė ir kįtąų
vmm wirtįUWs
8VDMS
7
MAMAI
ta. šiokio tokio gyvumo pa*
daržinėje buvęs turtas: len| fiantariiM raikita, h '<»'■/> .* ■
* i k
4dx"ta tik linų pn’kjlmp šiomis dtėhoiniH Lfgnmų *'Gegužės
tos,
tetai irėšiaudak Viną Į’ Bąvn tankta dė^ątij vari . a:4 i JfT JtVOjNM pwWU|t’ f
wvu. 4B d. §eŠo*
'■ 1)
Gium #gęrai eina statyba mo Šiaulių ajMkių būrį* irių ktn., Žųriių vafc.? kilo pmlaryta 25,879 litų nuo«u4 sM*
1-m* kp., Kį; Jh^onįiMm;
puMhphi Mtų feriižiim- ,13. lĮrclkata didUauain padfek
. medžiagos prekyba.
J mmias, kuibi.meiu siWgt* įpiigras, per kurį to kaimo lių. Hudejfta trobesys buM
C OHneą&, p. Ki mi įvairta >«veik»hk Palikti kun. K Urbonavičiui ui Nuteik
Naujų įmonių šiais me o gyvemumep ir viejum ne* ūkininkų xudegr 8 gyvemi- apdrausta 11,000 litit.
ttją Hvctirtuėa ir dalyvavimą poa
lta, O. SUgfĮta, J, Lgučka ir redakcijai.
tam įsisteigė 24, kurių b<en* jfyvemunas trobrataL Nuos nrieji nmmii ir 22 kit i trobe* —* Sakalausko Kelikno A- V. TamoliGnM.
2) Kad <P•d>^uM1ke’, .butų jgc*. dyje.
dm Hivestuoto kapitalo su- tolių ’ padaryta apie 20,(XX) sūri su buviisuuR juosi* daik pnšynų km., Gdvonų valu., 2-ni
Montejlo, >(*<; K dama kartį j mžnc«| LD8. kuo U. Kta ^uvąJiayiriM įvyJ
fmmreiiee, Mmhh. aaurio minta
111a sudaro apie 3 mil. li litų. Turtą** ajidraustas ne tais*, ūkio pudingais ir gy* įieikūnas sudegino gyvena’ Grigąį b. Knmp*, A* Btbnlla 3* pų kronika. Prihnta,
tafrinkimas užsibaigė fe va
A, Akriita ir kum 3) Kid apakritya imirftpinlij
tų. Tariau 2 mik lt: yra in buvo.
valiais? 1 telyčia, 5 paišais. nmjį namų ir tvartų.’ Nuo* Jeskelerita,
vakare.
J.tagMya
itaoii metu penkatint kuopaa mi*
vestuoti į Panevėžio °Mąis
Pirm.
Pautata
Vi«o nuostolių padaryta 90,- hfoliij padaryta 2790 lįtų. 33U kp.» Norwnod,
3. ųjagt prakalbas arba, jei bu# rei
KAOmTAI AFVOGB
Halt . $
tof? skerdyklas, taigi liku
Vetatab
K.
Akut
i
hm
,
JI.
Balu

kalai,
priaiųati
kiekvienai
kuopai
. yrrirnr| ‘
■*/ 300 litų sumai Sudegė tru Taip imt sudegino pik JMm* tis, J. Adukonla, J. Tetas, 4 kaibįtęją. Priimta,
sioj 23 įmonės tebėra vigai
kdai ajalrausiU. jiebuvo. firnusko Petro, Brubelių k.?
km., šijftlės vai., (humis- kilo iš ūkininko Širvintų vata., mucius po Fędss, B. Adomaithnč, į Ki* 4) Pageidaujama, kad klekvie^nedidelė ar net ir smulkios
ąuiev&ta K Klimavičiuj K 3n‘(muilinai, lenlpiūvės, pieni gegužės 4 d- buvo pūtngtii LiuiJŠi’Vjriaus Juožo kluopo. vienų stogu tvartų ir kloji■ rionia ir 3. Saitaviėknk
jj|l mariai
viename
pųalapy
tilptų
Uita
ii
viao
paF^BctravjciūtiH
knumlė,
yęifnės, viena aliejais ir viena
. 1V(hiaro
.<
priržaštiu-**- neaisaT- mų. Nuostolių padarytu 3.*. ■ 8-ta kp„ Cainbridge, Maw.: A. aaulie darbininkų jęyyrajmit Pri A. L. K* K FederucijoH Natų*
—skanins dirbinių dirbtuvė). -adkJO lį, liulėte tivdyiiup gumas su papiroasM ~7’
Vamiatass, M #»»lgW*, 4.
Anglta apskrita nnvaiiaviim
imta.
įvyks iiopog 19 iį.t š. m„ |4nfeyj
Stnilgij
A.
ZaveckM,
VI,
Jakas
Tuo pat laiku subankrutavo ngyš Imvn susedeti, Pnsirm*
5) Kadangi LRS. orggniaaeijoj1 po pietų, lietuvių parapijom tta
ir
J.
Malbinuakaii.
23 firmos, iš kuriu 17 pro- lė, kad kumelę buvo ikivogę
* G5-ta kp., Ntaus, N, H.: K. priklauso ir daug moterų, Ui pa- nėję, Cambrglge,
W kąrU j intneai Ūerbiimi Fedcricijo« ricyri
ymrijiy ir <> Kaune. Iš sii- utimi kaliny mm Kiunelvtu
Nad^ika.
^Parb-ke
’
*
tĮIplų moferų akydim,
rėjo grąžinti saviiiinkui, o
70-ta kp., Lawrynce, M****- K.
Inmkrntavusių
malonėkite įąriukū kU9 dkugft
•
■* firmų* * buvo?
■
kuriame
btttij
aiikinąmn apie val
Venciu
»,
S.
Čcikąuakaj
K.
Kąr*
šia
atstovų į |j suvažiavimą, n
vagis
atsisėšti
į
Šaltąją.
8—mamifaktriros, 2—avaly
gių gaminimų, namų ruoš< ir t.
lavičiua.
yra
daug svarbių reikalų aptai
J* SUVALKŲ KRAŠTO
vrikianeiu; mokyklų su 93 37 kp,, Loveli,
nes, 2 -* kolonialių prekių,
T. Ver- L Priimta.
organtata gerovei, šia autai
IIPUVPRUGIAI
Paskirt metu šio krašto nmkytojais ir 3,231 vaiku. wckrj J. Norkūnas, yi. Paulaiis- .& Beaoliifrijų kcmiaijoa pasife vimas yra Jnctiiiia ir pastatu
2
vartotojų b-vės, Vieims
|yt<W jf pi’iimtoa irzoliucijoa:
e
tabako ir papirosų fabrikas, Vaiimtffs. šiemet Jei gilins jauniinas pamažu žengia Be to, draugija turi šešias kas, D, Misevičiuj lt Andriui- Į) SuvąAiyimąa pagcidąiija, prieš Fcderaeijps kųngrM’ ^ri
gi prašome gerbiaiuų dvariškių
vienu saldauųų ‘dirbtuvė, t ilgus žiemos, smarkiai nu- pirmyn. Beveik kiekviena leistas mokyklas, .kurioms keViČįenA
kad Uų. metų
aęijne būtų švietilkių patayti referatų suv
Nuo Centro — A. F* Kneilya.
viena nėrinių dirbhtrv ir untejti visoje ^ringių apy- me smlžinje gyventojai turi dar mokytojai nepatvirtinti, 2. Serijai vesti ilriiikta sena tinkamai paminėta Popiežiaus Šlavimui. Iteracijos skyriai r
vieulis viešbutis, bv to. vie autoje žiemtoiciai. Mažiau įsisfeigų Lietuvių Šv. Kari- šių mokslo metų pradžioj valdyba —pirm. Vi. PaulauBkaj Leono XIII eneiklikoa “Rcruin ginami ulaimokėti savo duokles
iaiero Dr-jos skyrių.
Tų duota tik dviem naujom mo pagelb. S. Ccikauakaj rait. K. Npvanim0 40 mętų HUkgktuvė^ atarit|. Piiligim aiųskite aprio
na kredito įstaiga (Klaipė mkentėjo dobilai. Palyginus su praėjusių skyrių dmigUma dirba ener kyklom koncesijos, nors bu Nadzeika, tvarkdarys — 3. Adii- ^rytyje »U dabartinio popiežiaus tiea iždininkui: 3. Vcpriackąa 5«
dos laukininkų bankas). Šių
PiaiiH XI nauju raštu apie darbo Plcųsant“ St,, Nonvood, Mara.
konis. '/ 1
*
*
. *
t fūmių skojos siekia apie GĮį netų žiemkenčiais galima gingai : ruošta vakarus; šau vo parašyta20 naujų mokyk f mandatų iri revoliucijų komt- klausimu.
Ątaritics valdyba: .
kad
šiemet
teužaugs
2)
^uvažianmas
* kviečia visos
lų
koncesijų.
-į
kia
kas
mėnuo
ritsirmkimų,
mil. lt., iŠ kurių pusė tenka
hij< — j. SmUgij 3. Laueka, J.
Pirm. V. J. Kudiri
LPS. kuoas paskirti aavo kores
Ęnžt. g. TAanMMk
./ vietos *ir pusė užsienių kiv- veria dalis pernyk.ieio der rengia įvairiausius koncer ytp 4TSĮRADO STUMBBŲ GltaekgL
pondentus, kad jie nudata raly.
v
3.,
Skaitoma
protokolas
iš
pra

M
J yan|Mtaą
liaus,
Daugumoje
rietu
toks
tus ir t. t Tacitui kelete
ditoriams. Spėjama, kad
Jų ‘ * Darbininkuit1 ži|iuttČs ^’savo
T
lanktį
laikraščiai
prajieąa,
eito
suvažiavimo.
Priimtas
vien

;
kreditorių nuostolis sieks ne ūgius išarti ir ’jų/vieton še skyrių, kažkodėl jiamojo ran
kolonijom darbininkų gyvenimo.
Kas ii gerbiamųjų Iktejų bot
1
♦
kad Bielaviežos. giriose, ve! į- balsiai.
ri vasarojų*
3) Suvažiavimas pageidauja,
ka į tų kilnųjį darbų. ’ŽincL
• ■ * mažiau 2* į mil. litų,
šįveise^tiunbrai. Prieš kurį 4. .Mandatų komisija peikia ra kad apskritų* va|^bi kiekvie tų ulriraiyti laifctatj ^Darbkd
ma, kad įiustojns veikti, vis
kg,’* mriimėaita krriptisjrih m
Suprotestuotu vekselių su
portu, kad visi mandatai geri ir
laikų buy° atgaĮjcpH kėli už- atstovauja t Jtepm 37 delegatai. nam suvažiavimui patiektų dieno- njj o a| riraomat ųmįri Pf
VidMV
(Rasriiiių
aps;).
kas
nyksta.
Taip
pav.
tų
:
ina per ’piinmjjį Šių. metu
^ieiiiu^ję t pirkti 'stumbrai.
Jvarkę.
fa ŲžMtadtatlrift
ketvirtį pasiekė fl^X pil li rrakiškių kaimo gj*vėnfojaš skyrių knygyilėliuo^ kny- Šiomis .diepomU* jie susilė ' 5a S«ka raportai ii pfptpkolo. P. Kalbamą apie LD8. .Seinų)
<100.00
tų, prieš 11,3 mil lt 19:31 P, Simas Kariiutas nrimaža1 sįdės upifllyšitriošį yripai^- kė priedtįdįaUų, Miškų d$- “Darbininku0 namo bodama att rengimo laiką. Po figų svaratjrmsiganiincl' sanuųęonfe ir t$f visokių• bjauriausių pa
jml jMIkH Centro Wfrbal
m. ir 17,0 mil. It.—1929 m«
Įnihistracija Tūbai rūpinaisi mokėti palikta ateičiai. Ii ren 10.1 Seimą i| apskrities nutari
ibm&pasikvietę
savo
gtmV
giamo ižvaiiavimo gegulės 30 $L
veikslėlių, kitos gi 'valkiojaTokiu būdu protestuotų vek
stumbrais, net nori uždraus Montello, Mass. komisijos rapor ta sjųati iria aįatovua ir rinkta
t. y. penkUdMo Mypc
ons
ir
sau
pritariaiiciiis
kai•n išškolintos, žodžitų nyk^
selių suma šiemet yra dides
slaptu balsavimu ii devynių kan Vita spaudos rdkateh ktapĮ
ti
lankykis
tose
girių
dalyse,
to paaiškėjo, kad prisirengimas
didatų, kuriais paaittlyta: 3. Laiič- tapąs ’
nė už pereitų metų, bet žy uiynus ir š. nt balandžio ta. Tokie skyriai vargai^ kur stumbrai laikosi.
>
eina p^myn.
ka, Q. Sfaurieni, A. Vaisianakas,
men.
12
dienų
apie*
12
Vai
p.
negalais vienų kartų į metuk
B.
J.
1LAVA0KA*
miai mažėsnė už 1929 in.
6. LD8. apskrita antri Kva- 3. Vepdaekas, jį Kuųipa, V, Tah pradėjo krikštynų balių. sušaukia susirinkimų, bet ir
?l|oU^9*k Wtata, »
žiavimą rengti L4wrence, Mas#.,
pirmąjį ketvirtį.
^milgicnC, S- Čeft
i?
Aj r r?
rugsėjo mėn. ir palikta. Lavrrenfe
3aliavojo vyrai iy inoteiys^ tų rienų susirinkimų paverkauskas, 3, Norkūnas. Dauguma ProfmlonMlAL
'4 * yRytrų
K% PADARĖ POTVYNIS?
PTMMHii
kuopai rūpintis tuo iivaliavimu.
.'-.U ’
,
isi trauke samagonkų kaip via šokiais. Tokio skyriaių ■ • •
balsų iirinkti: 3. LauČka, A. Vai- kilt kurie ritrifohua “DurMninke," ti
Neries lųiės potvyario me š ožio rago. Kuo jos miipi nariai daro vi^o krašto lie Pernai inetais nežinomi Ii delegatų į komisija išrinkta O. siauakas, 3. Vtraiackas. Delega- ,r«Į verti Kkalt.vtojy jrnnimt*.
Viri garsinki KM “Itarblninke*
Čeikauskas ir K. KarlaviČta. Pel
tu Trakų apskr. gyvento Pajaunėjo ir nuliūdę - pta- tuviams gėdų ir tai kiekyieT piktadariai Mrirdnysė, Dau- nas puriau s« parapija.
jams-yra padalyta nuosto linksmėjo. Griežikai griežia name žingsnyje, Pav. nekal geliškio, valse.,
lietu
▼ .*
lių apie 48,230 litų sumai. “tancius," o visi ten buvn- bant apie jų trįukšmavima vių padalytų kryžių ir pa
jos klebonų kun. Budreckb
Potvynio metu daugiau* joji juos tancevojo. Nuo |H»r vaidinimns, jei jie ka skandino jį ežere. Meirunip—* bųvo atvykusį pas L E.
, šią nukentėjo trobesiai, ku ■‘taurių" griuvo kėdės, sm^ da suvaidina vakarų, tai už riai ilgai dirbo, norėdami
Vilniaus AtkivyskupŲ
rių dalis vandens mųiešta, Jii ir stalai su užkanda ir surinktus pinigus prisiperi kryžių ištįaiiktį, M vis vel
lesos parapijos delegacija
ir javais užsėti laukai, ku- Himagonke. Apie 12 va>, ka degtinės, o paskiri įkau tui. Tik šiomis dienomU
prašyti palikti Pelesoje lig
tie apnešti smėliu ir vieto iiaktį vedusieji *užsimane šę eina darlsm su peiliais. jiems pavyko paskandintų
šiolinį kun.'klebonų, Tačiau
mis išraustt
mainytį žmonomis ir su jo*
kryžių iškriti.
•L E. Arkivyskupas delega
nns eiti pasidžiaugti. Kiti
‘♦ųvrer* mokyklų
cijos maldavimo neišklausė;
BUDIMA DARAIHi SU ŪKIO nuėjo miegoti, o kurie džiaut
KUM. Buomuos V*L
TINKLAS
Tuomet pelerieciaį visi
U
^PADARGAIS
-;ėsi, išmėginę džiaugsmu ir i “Vilniaus Varpas” pia*
be skirtumo, surašė prašy
Šiaulių apskr. Ginkūnų patyiVi kad už maintts be nešti, kad i‘ByteTM be Šven ’ Prieš kurį laiką Pelesos
V
mų Popiežiaus Nuncijui
dvųic sudegė pil. TlėŪžin^ pasigailėjimo galima vįenš čionių **Byto?f 1930-rili parapijos klek,kiųi. pųd|ve*
Varšuvoje,
prašydami iš
tiri1
■"■■-, ■
mokslo metaits tori Vilniuj kis, kuris tikybos mokė /pa- klausyti jų maldavimu ir
mvmi’i;Vytauto Bįdžiojo gimnazijų dzitves mokykloj nuo jos į- palikti kliu. Budreckį Pele
MbMi m intiiiv kata tam** M tarife
&
MdaAMMM MMtaNria auririakkami M*v Toricm.
< r
su 345 nioldninis ir 37 inokj’- kūrimo, nuo to darbo buvo soje. Po prašymų pasirašė
t1
TCSSp*1. ^r” r**V“ j
tpjms įr dyiklase mokyklų priverstas pasitraukti, kai iŠ sFų sodžių gyventojai: Belri
Lfcteių B. K. 8u«iv, Amerikoje Pirmoji Ekakurtija’
su trimis mokytojais ir 57 jo buvo pareikalauta dėstyti sos .,PadhitVė% Bavalakėri
r
vaikais, o provincijoj, Vil tikybą lenku kalba. Tačiau Druskinykų, Biliūnų, Lėliuy/«t Kta»*4* Ttt«ioci kuifuu
niaus, Braslavos, gvyncio* yaikų tėvai griežtai nusista šų ir Dubinių — viso labo
tė
neleisti
savo
vaikus
moky

b
i
rlt
(Mfetai tat “Ollig our1
niu, Ašmeiios, Lydos, Gardi
apie 1000 parašų*
*
no h* Suvalkų apskrityse 90 ti tikybos lenkiškai. Jų
Pervitii antradienį tų pra
hiiuas
paskjęe
savo
tikslą:
8. sįems 1931 metams išleido gražu, dišymų ku visos parapijos pa*
i» - 4 •
*•
Ir f *2|
Šiomis įliepoinis Lydqs imi
i.isPA|>.?fely
“FMfelBlK ra»»
rašais imveifė Varšuvon iŠdriį irįdomu kaleūūorių. Kalendorius knygoą for*
<į>ę^pijntW,į^i^Bi
*
Liėppi-lliiy
MdtaL^ra»UinTW)BTAT«l
H
rinkta įmrapijįeėįų deleįįu*inttfo. Turi 100 puslapiu Jame pilna įvairiausių ir v
Jjtt<li«-ki, i>įt^Rta kgt
JUstuta LaitaMėiyAsM^^
eija. Tų dienų delegacrjų
naudingiausių žinių. .;. ■
:
Šilta, Itaųų vyrai Ar mpfmMtrj»a JIS Vėl upsiitijtaj įiMĮkjt^ti-, , i,'..,.
» r, «, «.**>.■
......... .
priėdiū^Nunčiaus -BricretomioefciltiitN ^vetminri ir
kyb^
Pmjgy^ėą
moj^į^įj
Kalendorius tekamuoja. tik 25 centai. -L. IV
nihfiij $LtaM*.ųr<lta*iUnc
rius ir išklauaga paaiškini*
Iii ita&nmi thni perų/,PMiitellrtn nau*
t
ir
miftrnii
rkllūul
S* nurimus—15 centų. ■*
mtf priėmė prašymų.
ir fdttems nrgju»mw. po Dnlm<», ?»ug«.4
T»ite jrt>r tmmno-!«ikų Jft*tnri‘iiiU*k»*
Atsakymų Žadėjo duoti
Kalendorius gaunamas “Darbininko” burei*
GACiJA Pjui poravau*
MjMtltiJ, MttlfctltK lHW lengvinu MIIjfrs MMiii tvdl&mht Ir
* ' ' ttata tai vttaM
r«ta
greitu lųiktL
nėję, 3GG Wcst Broadway, South Boston,
OUHT*hri ir gilėta b«K tamiimi* ir
?Mra(^TJMUMR^
Kf^thluNwjr.(Tmiė >ni imta* k
Pasiskubink, kol dar neišparduota.
Buvome rašę* kad, keliant Didliauatajl latm| yra mailfe.-—
nąjumtig lųtliekintaip Jeigu ttptivkl*t irhHHMHFr.. H«* Thrt. wn Ft, AhMl* Et, Motttat. Q«^htah
irt
iieliiri jo; jKipva>ykim U iiftfepriverstinai
Pelesos .jairapi* M. PečkauakaitA
X'|i Jtlvl Jtu išbūvu uimitilnko., . t .
a

•r

Ji

#

J

.

PRANEŠIMAS

Okupuotoje Lietuvoje

'■ *.

a

t

I

M JAU ĮStCUAI MRMIKĮI

* "*

*>

• -

4‘

6ERE8tK SVEIKATA, :
DOESIIS STORUMAS
Xn^a4<niv

KAIBIMAVUM-AMaUCAKUM

J

.

■k

DARBININKAS

t Ar IMI

*

ženklų bei žodžių iš* esant ūkanotai nakčiai, )m*
PENKI ŠIMTAI METŲ ANT liauja
nešiojimo
nešiojimo priemonė
priemonė —
— RaRa- klydo ir buvo laimingi nudio. Genialu* anglų fizikas rileidę ant vandens, netoli
VANDENYNO
eranto.
.

XHY SHE MARUHD

-

J
J. E. Maxwell’is jau 1865
Rugpiūčio
men,
27
A
vėl
m. žinojo, kad elektromag
netinių bangų greitumas ly išsirengė kelionėn atnerikie,‘
gus šviesos greitumui (maž čiai Brock’ns ir Hchee’as ir
per
23%
vat
atskrido
iš
daug
kilom, per se
New Yorko į Groydeną (ša*
Pirmuoju Atlanto vande lių jėgų garlaivis “Civetta,“ kundę), Vienok beširdis Ji*
lia Londono). Kiti mėgini
nyno nugaluoju skaitoma* savo pirmus kelionės metu, kirnaa neleido jam matyti
mai lėkti iš Eurojs® į AineKristoforas Kolumbas. Jis jau plaukė šešias mylias per sąvo pranašavimų, Herfz’o
riką aeroplanais (tBremen”
•M*.
tvirtai tikėjo; kad žemė yra valandą be to, kartu vežda įgyvendytų. Ilfertz’as norė
ir “Europa** visai nepavy
Mr* «|»Hek-W»y, 1 on!y rmtM
apvali ir nutarė Ją apva mas 40 keleivių Sunkūs ra jo sujungti bevieliu telegra
te «Diek
ko dėliai nepalankaus oro.
*
Mr. B«o^ek-GKd to hur H.
žiuoti. Su trimis mažais tai darė vos 80 apsisukimų fu dvi toli viena nuo antros
Lakūnai sugrįžo praėjus keį
Btertoter® I titettibt It WM b®e««w
laivais jis išplauki iš Ispa per minutę; mūsų laikų esančias vietas. Nors jis
yte kad r ftadi* RgaiMt m*.
lioms valandoms.
nijos uosto Palos 1492 metų sraigtai sukasi 50 kartų pats abejojo sumanymo ga*
JUSTATEASEJl
limumu, tačiau po jo anks Neapgalvotai drąsiai išsU
rugpjūčio mėn. 3 A ir tų pa greičiau.
rengė pražūtin 1927 m. nig*
čių metų spalių mėn. 12 A Reguliarų »isisiekimą gar tybos mirties keli gabūs fi
piūčio mėn. 31 A “St.
1
jau pasiekė Vidurinės Ame* laiviais tarp Amerikos ir zikai pasiekė tikslą. Tarp
Rapbhel,
”
su
kuriuo
kartu
Pradedant pirmą aprašymą apie smuiką ir balsą, ku rikes Waltlingo salą
Europos įvedė 1838 m. laivų jų, jaunas italas Marconi iš
rie sudaro svarbią vietą lietuvių muzikoje, mes pradėsime Daugiau kaip tris šimt- kompanija “Transatlantic.” rado bevielį telegrafų—Ra žuvo pirma vandenyno la
kūne moteris Lotvensteinnuo smuiko.
.• - - —
mečius burinia laivra valdė
Wertheim.
Kiek vėliau be
Smuikas yra vienas iš seniausių ir svarbiausių muzi vandenyną Pagaliau .1681 latvis 4*Gmt IVertern’’ ir, kuris bevieliai telegrafavo
pldsakų dingo aeroplanai
kos įrankių. Toki garsūs® tautų vadai, kaip mūsų garsusis m. Papin’ai sumanė paju turėdamas 400 arklių jėgų per Atlanto vandenyną.
“
Old Glory” ir “Šir John
Vytautas, dabartinis Belgijos karalius ir Italijos premje dinti laivus garo jėgos pa garo mašiną, atliko kelionę Buvo 1909 metais, kai
Cariing.” Tų pačių, 1D27,
ras Muąsolini, vaitojo ar vartoja smuiką. Taipgi smuiką galbą. Praėjus dvidešimt iŠ Bristolio į New Yorką Beėriot’a* padarė pirmą
metų spalių mėnesį dar bon■
vartoja garsusis prof. Einstein, o ką kalbėti apie Fitz šešiems metams, pasirodė, per 15 dienų, šį kelią (3040 perjūrini skridimą iš Prande
skristi
“
American
Giri,
“
■
Kreisler, muzikos pasauly gerai žinomą geriausią smuiki jog tas sumanymas yra įgy kilom.) dabartiniai garlai cūzijo* į Angliją. Lygiai po
Cta»toiMr--Hoir ta It tbat th® rimUI
liet taip pat be pasisekimo.
yow blll et tart ta »lway» įtruck ninką dabartinių laiku.
vendinamas. Papingas pa* viai, kurių dauguma turi dešimties metų pavyko pir
Lakūnus išgelbėjo pro šalį
rtTl
Smuikas yra vienas iŠ sunkiausių muzikos įrankių mo statė garu ir irklais varomą 40,000 arklių jėgą, perplau masis skridimas iš Europos ėjęs laivas.
W*lter—-That’R jnat a fiincy tonch.
Wa arrtr tad a (juaU ta the JolnL
kytis. Jis yra didžiausiuose Lietuvos ir Amerikos orkes laivą ir ėmė plaukioti Pui kia vienos savaites metu ir į Ameriką. Tas drąsuolis Nuo to laiko iki 1928 m,
«
buvo amerikietis Read’as.
dos upe. Nežiūrėdamas į net dar greičiau.
RKASON FOR CONF1DENCE truose, kaip Roxy, Manhattan, Philharmonic.
balandžio mėnesio, ne vienas , ,
Pradedant vartoti smuiką, daugelis tiki, kad su trum administracijos draudimą, Dabar eina kiek sudėtin Jis išskrido iš New Yorko aeroplanas negalėjo lėkti iš
000
1919 m. gegužes mėn. 16 d.
lltmt.
pais pirštais ir mažom rankom negalima išmokti smui jis mėgino plaukti toliau*, gesnė plaukimo - priemonė,
kurio*
"
istorija
prasideda
»«*
A, vos kartą nusilei Europos į Ameriką, nes
į Angliją, bet pirm negu pa
kuoti.
Tai
yra
neteisinga.
Pavyzdžiui
:
Sivori,
senesnių
7{
dęs, pasiekė Lisaboną. Se kliudė vakarų audros ir ūlaikų smuikininkas, italo Paganini mokinys, turėjo mažą vyko tat padaryti, prieta taip pat Robertu Fulton’u.
kantieji vandenyno Jiugalė-? kana. Tik balandžio mėn.
ranką ir trumpus pirštus. Daugelis dabartinių klasiški; ringi jūreiviai sudaužė jo 1801 m. jis pastate pirmą
12 d., kai kažin kur žuvo
orkestrų smuikininkų yra apdovanoti mažom rankom ir garlaivį, šis įvykis taip iš povandeninę valtį ir gerai tojai buvo Alock’as ir anglas Hjnchcliffe su dviem
trumpais pirštais, kaip Miseha Elman, Fitz Kreisler ir gąsdino išradėją, jog kito ją apginklavo sprogstamąja Brown’as, kurie tų pačių palydovais, pavyko vdkio
1
garlaivio statyti jau nebe medžiaga. Visa bėda, kad metų vasarą įveikė vande
daug dar kitų.
.
Čių aeroplanui uBremen,“
į
tuo išradimu niekas nenore* nyną hidroplanu. Jie irgi
drįso.
*
.
Yra daug nesusipratimų taip smuiko, mokytojų apie
kurį valde Kohl’is, HuneTik 1774 m. prancūzai jo pasinaudoti Tiktai 1906 neišvengė nenusileidę, bet
rankos drebėjimą (vibration).
feld
’as ir Fitzmaurice, per*
Perier’as ir Aueiron’as pra m. vokiečiai, tie puikūs stra už tai 16 valandų būvyje
*1 Mtm imt conflctanc® ta Joom.*
Vienas raštas apie šį dalyką buvo atsakytas į vieną dėjo bandyti savo išrastą tegai, susiprato ir Kiele pa- nesustodami perskrido 3040 skristi vandenyną. Jie nu
•*n»twr
;
kilometrų.
‘ sileido ant negyvenamo* ra*2ta«, I tad a soM 10*eMt efaar muzikos mėnraštį gerai žinomo amerikiečio smuikininko
♦- f C
los,
450
kilom.
į
rytus
nuo
solisto, Albert Meiff, kuris sako, kad išpijant greitą mu bandymams jie pasirinko ne tas išradimas turėjo labai
Tokioms ilgoms’fcelipnems
Niufundlando. Tai yra pir
ziką, nereikia rankos drebinti. Šis pripratimas prie grei vandenyną tarp Europos ir žymią reikšmę pasaulinio
atlikti atkreipė akį orlaivis,
mas pasisekęs skridimas vatos muzikos yra labai negeras ir kada tas pripratimas
CH1LDREN IN WAY
Amerikos, bet Senos upės karo metu. 1916 m. liepos galį* Teartu paimti užtekti
kan; kryptimi.
bus pamestas, tai tam smuikininkui bus geriau.
men. 10 d. iš Atlanto vande nai benzino, tepalo ir k.- Pir
pakrantes.
Kai kas sako, kad nykstąs susidomėjimas smuiku. Bet *1804 m. Robertas Ful- nyno, Baltimorės uoste, iš masis^ vairuojamas orlaivis Matome, kad iš 34 aero
štai vienas gerai žinomas smuikininkas Yascha Heifen, ton’as pasiūlė Napoleonui* nėrė plieninė būtybė — pir perskrido vandenyną 1919 planų, žindžiusių lėkti per
gimęs Vilniuj (jo grojimą galima girdėti per radio di panaudoti garo jčgą pran mas atplaukęs iš Europos į m. liepos męneaį. Tai buvo vandenyną (įskaitant žy
džiausias stotis'sekmadieniais), nesenai gavo $150,000 už cūzių laivyne; Tačiau net ir Ameriką povandeninis lai anglų orlaivis “R. 34.“ Jį gius iŠ Snn Franeisco į Hot
tik vieną pasirodymą koncerte.
Napoleonui toks sumany vas “Deutseland,** kuris vė pasekė 1924 m. spalių men. oluhi) tiktai astuoni pasiekė
Tai parodo, kad smuiku susidomėjimas neišnyksta ir mas atrodė perdaug rizikin liau, veždamas kontrabandą 12. d. vokieiąų orlaivis “R. užsibrėžtą tikslą. Dešimts
kad smuikas gyvuos per ilgus laikus.
gas. Po ketvertu metų vie į Ameriką, kažkur dingo.
Z. 3.“ Šis lėkė tiesiai iš aeroplanų nežinia kur din
nas amerikietis padirbo pir Kitas, taip pat keistas į- Friedrichshafeno į Laken- go, o iš devynių terasta vien
' *
mu ratinį garlaivį, kuris, tu taisas, jungiąs Europą su huratą, tuo būdu nugalėda šipuliai.
rėdamas 20 arklių jėgų ma Amerika ir,.be to, gulįs jū mas 8150 kilometrų per 72 Bene paskutinius Atlanto
. 4Tta 2tarie*-Are you rotai to taie
šiną, atliko bandomųjų ke rių dugne, yra povandeninis valandas.
vandenyno perskridimo lau
tirt cbUdren oot ta tha automobll® to«qMyr ĮĮmt*,rq?
lionę nuo Hudsono iš New telegrafas. Suprantama, juo Prieš kelerius metus pa ras nuskynė “Graf ZeppeMta. DeSvelI—Oh, ao, not todty. I
tatai JTido needg eotaę alr today.
Yorko iki Albany ir nuo to negalima nešti Žmonių ar skyrė dideles premijas van lin,“ kuris per 112 valandų
laiko ten pradėjo reguliarų prekių per vandenyną, bet denyno perskridimui aero nuskrido į Ameriką ir per
THETUDROPOEAD
už tai labai parankus Žinių planu. Kaipo pirmąsias aų* 71 vai. sugrįžo Europon.
Balsas yra vienas iš reikalingiausių žmogui kasdieni susisiekimą.
nių dalykų. Jį reikia užlaikyt, kaip kitas brangenybes; 1814 m., Amerikos prezi siuntimui. Pirmas toks te kas paviliojo mirties glėbin
Vertė P.
kurios yra mums labai reikalingos. Balsą reikia išdirbt. dentui įsakius, pastatytas legrafinis kabelis buvo įtai prancūzus Nungesser’į ir
Italija, S. Renignu.
Kas būtų, jei mūsų radio stočių kalbėtojai kalbėtų šaltai pirmas karo garlaivis “iM- sytas 1811 metais vienoj Ba Col’į.
Iš Ūkininkė
arba užkimę?
ton fhe First.’* Šis garlai varijos upėj. Gi apie sujun
*
Tačiau
tat
amerikiečio
Dainavime yra svarbu išmokti valdyti savo kvėpavi vis, kuriuo prasideda nauja gimą kabeliu Europos su ALindbergh’o neišgąsdino ir Laimi, kaip Msvrtkst*: kai
mą. Kvėpavimas yra labąi svarbus, todėl jį reikia taip, epoka jūrų karo istorijoj, merika teišdrįsta pagalvoti
praslinkus
dvylikai dienų, t. jot naptetabi, vadinasi aai
kaip balsą arba kaip brangų laikrodėlį ar auksinį žiedą ištikimai tarnavo penkioli vos 1857 metais. — Šį milži
y. 1927 m. gegužės men, 20
saugoti, užlaikyti. Taryti gerą ir sveiką kūną ir gerą bal ka metų; galų gale sprogo. nišką darbą sumanė ameri
są kalbėjimui arba dainavimui, labąi gerai yra prie atda 1818 nt įvyko gana svarbus kietis Field’as. Iš karto su d., ji* pradėjo tą pačią ke
ro lango kvėpuoti šviežiu oru giliai kas rytą apie penkias įvykis garlaivio istorijoj. manymas- visai nepasisekė, lionę tik priešinga krypti
*Hgw cai I
rid ot my credfc
minutes. Jeigu šį patarimą mėgintumėt vartoti kelis kar Būtent: tristiebis, garu ir liet tat netrukdė jį pakar mi, Jo nedidelis, 240 arklių
tart!*
•*F*y 'e* Doaiaihini m aceotmt and tus, tai matytumėt, kaip jūs lengviau kalbėtumėt arba daiPASAULY LAIVAI
ratais varomas laivas “8a- toti kitais metais. 1858 m. jėgų motorini* aeroplanas,
tįrtyTl »I1 drop dMd.”
kurio
mažiausias
pagedimas
nuotumėt ir ypač dainavimo metu būtų lengviau kvė wannah“ atplauk? per 26 rugpiūČio rpėn. 5 A, Nauja
GOODUSEFORJOK15
puoti.
dienas iš Amerikos į Angli sis ir Senasis Pasaulis buvo reikštų neišvengiamą mirtį
vandenyno bangose, nunešė
Yra mokyklų, kurios moko dainuoti ir ima nuo jau ją, plaukdamas 18 dienų ga sujungtas 3745 kilometrų il
jį
prie tikslo — Paryžiaus.
nesnių dainininkų po kelis dolerius į savaitę ir mokina ru, o likusį kelią būrėmis. gumo kabeliu, turinčiu ge
Šį atstumą viršijo ChamjM**
9 n**/* art
dainuot. Visos tokios mokyklos tai daro ne išmokinimo Pirmas garlaivis,* perplau roko medžio liemens storu
rtr ClkrtrttrV **
•*“*
berlain*as
ir
Levin
’
**,
kurie
kęs Atlanto vandenyną be mą. Tačiau* šis Žmonijos
tikslu, bet tik pasidarbuoja savo naudai.
tik r msNos i um
Sjrtdrtfe įnikta fa
Yra dainininkų, kurie turi labai gerą balsą, bet jokio burių pagalbos, yra anglų triumfas tegyvavo vos vieną su “Mb« Columbia*’ nesu
Arta krttattklt rttfftfMtata fatai
muzikos įrankio nemoka vartoti, ir tie dainininkai yra karu laivas, statytas 1833 m. mėnesį; po tam kabelis pa* stodami
• . perskrido
•
*43 _vai
C O l U M B U B
Tetari MMrtRttatai taw tarkit*
labui nelaimingi, kadangi jiem yra labai sunku surasti
Garo nąvigacija padarė gedo. ’1865 m. vii surinko lovyje 6500 kdorn. Jų tiksntaMktaMi
*ta*rtk IW<
dainos tikrą skambėjimą. Vienas iš svarbiausių įrankių didelį šuolį į priekį, kai vie pinigus trečio kabelio staty los buvo Berlynas.
|<AWMl»tal«talT*Kta- '
tartttadfa ktartfaR r*
Klišo gerovei yra pianas.
toj nepatogių ratų pradėjo mui, bet ir tas iširo. Paga Tais pačiais nietai^-neląitata vMtaį MMMta
uis nori*w *r.
t:
ine
nutiko
pirm#
Šiaurės
nliau,
praėjus
trejiems
ineNėra reikalo mokytis pianu gerai skambinti, kad bū vartoti lengvus sraigtus.
MoiterM—W«r» tltaM jotaa rttatea tum gerai išsilavinusiu pianistu, bet svarbu nors pažinti Pirmą garinę
straigtinę tanw, pavyko nuleisti ket Kigalio perskridėją Byrd’ą
sor* sibma*
i mimr—toa wo*n w thtta fa tat gaidas, kadangi bus lengviau dainuoti ir suprasti'dainelę, valtį pastatė 1787 m. ame virta* kabelis, kuris tebeyei- ir jo tris bendrakeleiviu*.
Nori, tiras, jiem* pavyko
rikietis Jonas Fitseh’o*. kia iki Šiol.
kurią dainuosim.
/
Kidcviliau,18» m., < ark-
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UTAUKŪKUJI UfiUA

kintyris ir nemokėki skaity-1
ti. bet ji# gali savu būdu
X!EH£WOKKXB)
platinti Bpaudą, at tai būtų
hHM
TDMDAT *M
pa- j
Katalikiškoji Akąja Fta. supranta dažnai kaip dva- kokiai# nom
pasauKonių tarpinhikavi- giškijo# darbą. Toks many raginimai#, ari* ją gindami. i
maa arba veikimas Apašta mo yra klaidingas. Mes ži- Kalbant ąpta mokytoiniu,
M
Ina
Birtų,
lavimo srityse. Jos tikri*# noroę ir suprantame, kad reikia pasakyti, kad jie ga
yra platinti tikėjimą ir do Kataliku Bažnyčia yra vie li įvairiausiais’būdam pla
'*
Art «< (Mdrtr g IMT, mrtMm# rtt Jrty M, 1M#- . ;
rovę: kelti ir plėsti viau# do nadidelė draugija, į kurą tinti spaudą, ar tai rašyda
JKJBKmiFHOM lUTMh
, PWWUTO« KAlJCAs
rinius
dėsniu#, liočįajičto priklauso nariai iš visų pa mi gražiu# rtraipomliuM, ar
Asadko^ imoum
•#.*<# f .40#
BIRŽELIO 29-30 DD. 1031 *
Kristų ir Jo Bažnyčią; be saulio krasty. Toje drauge patys užpronunieruodanii ir
fV, JlHtfUO PABARUOS 3ALAJI
to, remti ir platinti kataH- Joje nariai dirba išvien, w skaitydami katalikišku# -H’ BAOOKLYM, K. Y.
kraičiu#
ir
plisdami
juo#
skiriant
jokiu
tanų
—
" DABBININKABM
ūkišką literatūrą ir paga tai bdtu paprasta# pasaulio- tarp žmonių*
M W«#t Bro#dway
South Bod
L, D* B* apskričiu# ir kuopas prašome išrinkti
TtUphone gcmth Botton 0t»
liau sukurti artimesnius ry ui* ar aukščiausia# dvasi- Svarbiausias dalykas Ka
atstovus. Pageidaujame, kad kiekviena kuopa tu*
r$ti£ nors po ^ieįuy atstovą gelme* Kuopos, kurio# i
šius tarp katalikiškų šeimų. įlinkas. Kiekvienas tikinty talikiškame Veikime yra
Katalikiškoji Akcija buvo sis turi tam tikrą pareigą krikšcioninti šeimą. Jeigu
išgali, turėtų išrinkti po kelis atstovus prisilaikant
konstitucijos nurodymų, t. y. nuo dešimties naru; j
žinoma ir Kristaus bei A- Apaštalavimo dai6e Katali mes norime, kad mūsų da
po vieni> atstovą.
paštalų laikais. Mes randa kų Bažnyčioje* Klaidinga bartine arba ateinanti karL, D. £ Centro
me Apaštalų raštuose daug manyti, kad reikia .kg tai ta būtų katalikiška ir dora,
’ *1 ’ Pastariej i įvykiai Italijoj, pastato kokia partija, pri*
Dvasios Vadas Knn, F. Virnuuiskis
kur diktatorius Mūssolini ėjusi liepto galą ir nematan vietų, kuriose pažymėta pa* ypatingo didelio nuveikti, mes turime ją tinkamai iš*
Pirmininkas VI, Paulauskas
žinoma# dalykas, kad viri auklėti. Žmogus be auklejijį*’**' stojo kovon su Katalikų ti kitoniškos išeities iš des sautaių 4artMUinkarimą
Sekretorius zt. F Kne^s
ją
Bažnyčia, nustebino pašau- peratiško padėjimo. Bet vie veikimą Apaštalavimo srity negalime būtį mokytojai#, ino yra lyg kokia usnis, ku
Iždininkas J, Verseckas
se. Per visus amžius nuo arba didžiais mokslininkais, ri užima vietą ir spaudžia
lį atkakliu pasiryžimu nesu- name ir kitame atsitikime
Kristaus laikų, Apaštalavi bet kiekviena# gali būti do kitus augmenis šalia jo# au
’
brendusio ir blogai supras- savaime numanoma, kad
mo darbas-buvo varomas į- ras, pavyzdingas katalikas gančius. Žmogus be auklė*
s to patrijotizmo paminti įhj diktatorius tik tolei valdys,
vairiausiuose luomuose, nuo — gali tapti šventas. Žmo jimo yra stmkenybe visuo te juos drausmėje ir Vieš mi viens kitą meilėje, rūpin
kojų katalikišką akciją bei kol užsibaigs esamasis kiu
paties baimėje.” (ELez. vi, damies užlaikyti vienyte
žemiausių iki aukščiausių, gui nėra reikalo dirbti di menei.
veikianti tikėjimą, ris; dalykams sugrįžus nor
nuo paprasto darbininko iki džius darbus; užtenka vien Pamatinis jaunimo auklė 4.). Tėvai, auklėdami vai dvasios per ramybes ry
■Į* » kurs nori vesti žmoniją prie malei! padėt in, jis turi pasi
aukščiausio valdininko. Mes daryti tatį ką Kristus ir Jo jimas priklauso tėvams. kus ir patys gyvendami to šius.” (Eicz. iv, 1-3).
’ Kristaus. Jei tikėjimas bū- šalinti ir duoti progos vaiturime ir šitame šimtmetyje Bažnyčia įsako. Kiekviena#, Kaip vaikai bus tėvų išauk kioje dvasioje, dirba tikrą Dabartine žmonijos mora
tų pasyvus ir apsnūdęs, fa- stybei susitvarkyti kaip tin
line būkle yra blogą. Grą
žymių veikėjų, kurie paau kuris dalyvauja tinkamu pa lėti, toki jie bus krikščio Apaštališką darlnp
šistai kol kas jį pakęstų, bet kama ir ,grįžti prie tokios
žinti
žmones į gerą, dorą ke
kojo savo gyvenimą Katalil”
kuomet tikėjimas riori pusi valdymo#! sistemos, kokios' kų Bažnyčiai, kurdami įvai maldumu Bažnyčios apeigo nys. Tad svarbu kiekvienam Dabartiniame amžiuje y* liui tegalima tiktai einant,
se, tai yra, išklauso Šv. Mi tėvui ir motinai prižiūrėti, ra Bažnyčios priešų. Tuos
’*<*'*
reikšti darbais, — o jis be ji labiausiai pageidauja. Ta
riausias draugijas, kad jau šių skirtu laiku, priima kad jų vaikai išaugtu į ge priešus tegalima paveikti Kristaus ir Bažnyčios nuro
gerų darbų yra miręs—per čiau retai koks diktatorius
nimą vestų dorybes keliais, Šventus Sakramentus ir da rus, dorus, praktikuojančius susijungus, dirbant iš vien dytais keliais — dirbant Adaug įsisvajoję šoviuistiški tai padaro. Dažniausiai jie
' kad išauklėtų dorais katali lyvauja kitose pamaldose, katalikus. Bet ir iš vaikų Apaštalavimo darbą* Kiek ĮKuštalavimo darbus, tai yra,
patrijotčliai numato jame į^gj ja begalines puikybės
ginant tikėjimą, platinant
kais.
jau tuo pačiu laiku atlieka puses turi būti pritarimo, vienas turi prisidėti prie ši
savo veikimo priešą, ir visiš ir paragavę valdžios, nebnoKatalikišką spaudą, ir kriApaštalavimo darbą arba Apaštališką darbą.
paklusnumo savo tėvams. to Apaštalavimo darbo, ne
kai nori jį paneigti. Savo- ri jos iŠ savo rankii paleis
Katalikišką Akciją nereikia Be virš minėtų praktikų Vaikai turi būti palankūs ir žiūrint kas ir kuom jis yra. kščjoninant šeimą. Taigi
i ‘
tiškam įsikarščiavime jie ne ti. Taip darė Julius Ceza
suprasti klaidingai. Pasau- kiekvienas gali prisirašyti jų klausyti, nes tėvai buvo Dvafeiškija, iš savo puses, dirbkime Apaštalavimo dar
mato, kad gyvas, veiklus ti ris, kol buvo nukautas. Taip
lionys Katalikišką Veikimą prie Katalikiškų draugijų. Dievo skirti, kad juos iš turi tinkamai vadovauti, o bą vienybėje, viską daryda
darė
Napoleonas,
kol,
po
il

kėjimas kaip tik padeda
mi Kristui ir Kristuje. Ei
Priklausyti prie Katalikiš auklėtų, kad išaugintų do pasaulionys, iš savo puses,
Į
vystytis sveikam pat rijo! iz- giausių karionių ir visų val
dami šiais keliais, mes tap
mui ir daug palengvina tau- stybių perversmo, buvo iš kurie jau yra žuvę. Vieni jų kų draugijų nereiškia, kad rais žmonėmis, šv. Paulius turi jiems pritarti, pagelbė sime tikrais Kristaus karei
, to# vadams tvarkyti valsty- tremtas į šv. Elenos salą. kovojo ilgiau, kiti trumpiau. narys vien teuŽmoka savo kalbėdama? apie vaikų pa- ti. Yra būtinas reikalas, kad viais, kuriems pilnai tinka
reąga#; 7xjię3 g^ecius: visi — ar tai duasnūnkai ar
K. t.4 bč# reikalus* Bet #u Jdikta- Kol kas dar taip elgiasi di Vieni suteikė didesniu# Baž tam tikrus mokesčiui ir
Bv* ‘Pauliaus Apaštalo žoy,
toriais visuomet taip yra: džiausi pasaulio diktatoriai nyčiai smūgius, kiti mažes karts nuo karto atlanko su “Vaikai, būkite paklusnūs pasaulionys dirbtu Apašta (Iriai: “Aš palikau visu kuo
Viešpatyje, lavimo darbą. Jeigu jie to
įsiskverbę valdžion kokiam — bolševikai ir dabartimi nius, bet visų buvo vienodas sirinkimas. Toks galvojimas’ gimdytojams
visiems, kad vjsus laimėčiau
b .
krizini užėjus, jie visomis Italijos premieras Mussoli- likimas ir yįenodas vardas yra be reikšmės. Priklau nes tai yra teisįngii daiktų. darbo nedirba, jie prasilen Kristuje.”
A. Šaudys
syti prie draugijos reiškia Gerbk tėvą ir motiną, kurs kia su savo aukštu pašauki
keturiomis nusitveria už val- ni. Kaip ilgai jiems pavyks —velioniai.
St I S otybes vairo ir nelienori jo diktatoriauti, hetolimoji at Atrodo, kad Mūssolini tu dalyvauti visame, kas liečia yra pirmas įsakymas su pa mu, kuris buvo jiems aukš
čiausiojo skirtas. Av. Pau
p
paleisti, nežiūrint, kad ir eitis gal parodys, bet ir bol ri proto. Jeigu iš tiesų jis draugiją: būti aktyviu na- žadėjimu, idant tau gerai
Vyras įsteigė valstybę,
lius
sako;
“
Meldžiu
tadgi
būtų
ir
idant
ilgai
gyventu

riu,
atliktą
draugijos
parei

ivisa tauta dejuotų po jų jun- ševikai ir Blussolini įstojo į djdelis žmogus, ne Šąrlato
moteris namus. Bet dabar
gu ir norėtų kuo veikiau labai pavojingą vagą: pra nas, tai apsisvarstys ką da gas, o ne suversti visą sun mei ant Žemės.” (Efez. vi, jūsų, aš kalin3:s Viešpatyje,
1-3). Kalbėdamas apie tėvų ydant vaikščiotumėte pride valstybes uždaviniai taip
dėjo kovoti su Bažnyčia. Nė rąs ir, peržiūrėjęs istorijos kenybę kitiems nariams.
siai jų nusikratyti.
rančiai jūsų pašaukime, ku- sunkūs, kad moteris turi
1 Difctatorystė kyla iš ko jie pirmi, ne jie paskutiniai lapus, jis dar laiku pames Kitas būdas dirbti arba priedermes tasai pats Tau
riuomi esate pavadinti. Su
kios norą politines suirutės. tą daro, bet jų istorija bus neapgalvotą ir pavojingą veikti Katalikiškoje Akcijo tų Apaštalas sako: “O jūs,
gelbėti vyrui valstybės reinenorėkite vesti jūsų didžiu nusižeminimu ir ra
Diktatorius kartais pats įsi vienoda ir panaši istorijai žygį — kovoti su Bažnyčia. je yro platinti katalikišką tėvai,
. spaudą. Nors kiekvienas ti* vaikų į rūstybę; bet auginki-!mumu, su kantrybe, kęsda-įkaluose.
skverbia valdžion, kartais jį visos eilės Bažnyčios priešų,

LIETUVIU DARBININKU
skundos
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da. Nuėjo jiedu į valsčių. Bulvinis ir sako:
Išlaidas skaito. Žyminio mokesčio ženklai 12 litų. durkai. Paskolą laistote t Labai malonu.
Ir prisėdo prie stalo. Na, o kad prisėdo, rei*
— Rašykite ponui'Padurkui paženklinimą, kad 'Pašto išlaidos pusantro lito. Stankų užpildymas
kia
fundyti. Padurkas vieną liter. Viršaitis ant
žemes mokesčius jis jau sumokėjo. Nors, sako;— litėris ir užkanda. Trobesių apdraudimas 80 litų.
rą. Girininkas trečią, Padurkas -penkias marinuo
ponas sekretorius neturi laiko, bet rašykite. Po Viso 93 ir pusė lito. Literis ir užkanda.
Tiktai praėjo mėnuo. Praėjo antras. Atsaky tas silkes, viršaitis šprotų dėžutę, girininkas deš
KAIP PADURKAS GAVO PASKOLĄ IŠ nas Ęadurkas neapsikiaulins.
Parašė. Patvirtino. Užėjo pas Eevitaną. Pa mo nesulaukia. Žmona jam ir sako;—Važiuok* ros svarą ir alaus tuziną. O toliau viskas ėjo, kaip
ŽKAIĖS BANKO
durkas paprašė literį ir silkę marinuotą. Bekre- žmogel, į Kauną. Bus greičiau. Šiaip gali už sviestu patepta. Sąskaitą apmokėjo Padurkas. Ir
. torius--antrą ir šprotų dėžutę. Viršaitis dar li trūkti dar porą mėnesių. Gal ir pusę metų. Va išvažiavo dainuodamas.
LINKSMAS PASAKOJBUS
Pragėriau žirgą ir kamanėles.
terį, žuvies ir dešros svarą. Gero ir užkandžiavo. žiuok.
pasiskolino
Padurkas
60
litų.
Jš.Nochmnovi8u didžiais ponais, su viršaiteliais!
Sąskaitą turėjo apmokėti Padurkas. Ko daug nė
Su pinigų}^, piliečiai, reikia elgtis labai atsar- mažai—lygiai 50 litų. Eevutapas sutiko palaukti čiaus. Ir vėl išvažiavo į Kamią.. Tenai tris dieDainavo Padurką#. Bogėse gulėdamas. Ir vi
ST giai* Bet kaip, įklimpsi į balą, neištrauks nė su kol paskolą gaus.
nąs laukė valdybos posėdžio. Tris naktis nakvojo jo šimtuką užpustytu vieškeliu. Privažiavo Be
■
^ devyniais jaučiais. Aš tokius dalykus žinau iš
Paskui rašė prašymą notarjjušui. jkejkkiter viešbuty. Kelionės išlaidos davare ligi 70 litų. Ir peikus tiltą. Ir sustojo. Skersai kelią prikalta
prityriino. Pinigai pražudė mano švogerį, Mar sako, piliečio Padurko ūkį, ba jis nori gauti pa parsivežė paskolą 1,000 litų.
kartis. Įr lentele pakabinta. Su parašu: “Tiltas
tyną Padurką, Kučgalio kaimo pilietį. Suėdė jį skolą. Paraše—5 litai. Pusbonkis. Silkė. Bande
Sugrįžęs į Kučgalius Padurkas pasikvietė į
Uždarytas* Pravažiavimo nėra.”—Kaip tat užda
kaip Šuo muilą. .
lė. Per tris savaites Padurkas parašė 9 prašy talką nuosavą žmoną ir bendromis jėgomis pradė rytas?—šaukė Padurkas,-—aš su viršaičiu penkis
t Padurko Širmoji pastipo peniai rudenį. Prieš mus, surinko 7 pažymėjimus ir pasiuntė kur rei jo tikrinti išlaidų sąskaitas. Čia 5 litai, ten 7, čia literius išgėriau, o čia* uždarytas...
12, ten 50, čia 70, ten vėl 5, ve 1% 17, 20 ir t. t/
jpat metinį jomąafcą. Pastįpo, tai pastipo, bet su kia.
Ir tuojau—pykšt! Nupiešė kartį. Sudrožė šir
Tiktai praėjo menuo* Praėjo antras. Atsaky Skaičiavo, skaičiavo ir—-dasivare ligi puses tūks miui botkaičiu personą. Ir vėl užtraukė:
IdenUjMrčįlįi laimėti buvo baisiai nepatogu. Del
to Smuikas nusprendė pirkti antrą arklį. Tuo mo nesulaukia. Sutiko jis poną Bulvinį, ir klau tančio. Ir visi buvo skolinti. Čia iš Nochuino, ten
Pragėriau žirgą.in*.
reikalu jis kreipėsi Į poną Bulvinį, kuris jam da sia, ką daryti. Bulvinis jam ir sako:—Važiuok, iš Levitano, ten vėl iŠ kaimyno Brailo#.
Tilto
grindys tik—triokšt! Birinukas tik—
Pirniadięnįo lytą Padurkas išvažiavo į Basa*
vė baisiai naudingą patariuu^Parąšykr-*sako,-*’ brolau, į Kauną. Bus greičiau, šiaip gali užtruk
šmukšt
!
Ir
prabuvo po tiltu. O Padurkas sėdi ro*
’ > kolas. Arklio pirkti ir skolų mokėti. Viename ki
prašymą Žemes Bankui, per ponį Navaičių gausi ti ligi pavasario.
Pasiskolino Padurkas 50 litų iŠ Izevitano, Ir šeniųje turėjo 500Uitų, kitame pusę tūkstančio* gest*, kaip nieko nedėto ir žiūri į skylę tilto grin
tiek ligą, kiek vertas visas tavo ūkis.
— Ačiū,—sako Padurkas,—už gotą širdį. O nuvažiavo į Kauną* Parsivežė įkeitimo aktą ir Nuvažiavo į Basakojus. Apmokėjo skolas. Ir nu dyse.
pradėjo skaičiuoti kelionės išlaidą#* Traukinio bi kiūtino į arklių rinką* Eina jis per arklių rinką.
Ant rytojaus itadttrkicnč parsivežė nuo Bapel*
kai gausiu paskolą, ponui užfundystn literį.
ta tilto sulaužytas roges ir žirniuko odą* O tek*
Čia” ir prasidėjo Pnduiko nelaimes* Bulvini# lietas iš Obelių į Kauną ir atgal 40 Ųtų* Nakvynė Žiūri, poną# Bulvini# priešais atlapuoju,
, Sveikas,—sako,—kur taip smarkiai bėgli madienį išvežė Padurką į.. . Kalvariją. (Kalvari
luiraŠČ prašymą bankui. Piisiųskitc, sako, pilie Kaunė*“jO litų. Smulkios išlaido#—^ litai* Vio#
čiui Padui kui tokią blankų, ba jis nori gauti 55 litai. Gerai kad suliko Kaune pažįstamą žyd^ Girdėjau, gavai paskolą, laibai malonu. Gal u|- joje yra teplių pamai*) Surištą. Su dviem jm*
*
lydovaia*
*
?
*
imskoją, Parašv^-ū litai, taleris. Užkanda. Pię* lįtir .jiabiskoliHo dar 5 litus. Kitaip būtų taikę sukfeiiiic bt®r#rię išmesti t
Užėjo
jms
t^vitauą.
Paprašė
literj
it
Užkan

kili rašė į teisnįu Duokite, sako, pil* Padurkui riestai*
Jūuigai, vadinasi* Tai jie pinžude nmim mięlį“
/'
Paskui Padurkas užpildė dar tusiną blankų* dą* Geria* ftil|osi. Paskolą-laisto. Tuo tarpu vir- švogerj, Martyną.'Padurkų. Suėdė žmogų, kaip
\ 4*sved<’8ivą,” kaip jis dar nesėdi kalėjime ųž gyvo
žmogaus Užmušimą ir nęsibylinčja su losimu Mi Apdraudė trobesiu#. Sudėjo visus ĮX)pięriuK į vo* ■taiti»*-i)akyšt į kamaraitę.' Ir girininkas draugi'7 šuo muilą. '
Sveiki,—sako,—-piliečiai! Sveikas jame Itatu dėl pamigus* Parašė—5 litai Eiterte ITžktui- ką ir pasiuntė Žemes Bankui* Pasiuntė ir laukia.
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nytojau, kad aš Tau paruo
nio anuiauB.
t
šiau tokį šiurkštų guolį ėžmoni£n« širdie* ii
d&ofe ir sunku kryčių.—Jor
Karių vienos
sunkiai nenusumįienusidū- wm i m y»Mni H.n in n
vjeųo* kat«ĮikižkosJ
kuta^ikiškoM raupsai
raupsai pradl;o
pradi/o pūdyti ii
ir kįUjbūūų sunaun
nM ii *,iiini**>»« į<iw.HM,.<iwunuWĮ«itmui........
jaunesniems, kuriem*
Šeimos namuoae pamačiau kūnų ir sielų. Dauguma*,
Toki minti* grąžui* n
dimas
paprastai esti
Atrodo viduraiBįy
dau žmonių senatvėje žymiai rie
dingusių
sieloj
ramybę,
iri
pajutę
mirtinai
susirgę,
neprie durų prikaltų arklio pa
dangtelhuM* ir kurių* Ml
metu staiga ir mir- Nors širdies ligos daž- giausia nuo 40—45 metų— bvja. Ris pnlinkinuiK į rie* raumenys turį nepAp
žinodami kaip baiidgdbMi, nakties
,
nimuiai yra priežastimis gale, tos, kurios pasirodo po Jmmų viduramžiniuose žnioJirambliuko atvaizdą, o ki-|griebU bonkas acto, bčga į
nežūsime.
į»Cw yra Žiūrimas taipo na- gabumų susistipriuimiiį
60 metų.
Bendra
yakaro
malda
fudaug
miituų
ir
sutrikta
daug
tui gražioj ir garbingoj
hiralis ir neišvengtinas da* kad’lMu-gali tų širdimi
žinkelių bčgnj, amžtend pra- ri savy kažką nepaprastai skausnsi, vienok įįulima daug 1 Pinno^ grupes ligoa prie
Jj’kas, bet tai Intai noIaL lėlių sužcddhm;.
pmtayti
jų
išvengti.
fnabmuiA
Diena
prabėga
žastis
yra
kokiu
nors
reu

Žudydami
kūnų
ir
riel|.
kiaulę, kita aut sienos priminga ir klaidinga pažiūra vaikų ir jaunų žmowbb
Širdis
tai
įsmipa,
sudary

Kaip
pailsękeleivia
džiaumatizmo
forma.
.
Taip,
užmiršo
tėvy
ir
mo

kabinėta dar luenkąnriM įlin
Neraiknlingas riebu m na vi rintys lengvus ši rdiea
ky. Ir vis tai daiktai, kurie, tina ąu savo raiklmb lyte giasi suradę* ramių vietelę ta iš ratunenmgųf sienų, ‘tu Liga, žinomu kaip reuma- suomet yra nepageidauja tolių sužeidimus, reil
’dabiu-tiniu aupratiimb tel ir vakare bendrai pasimri*- ir linksmai numeta nuo sa rinti plonus plevudtus dang tjškas kuištfe, pash'odo dau- mas ir pavojingas. Papras mažai BUsilaikymo iw.
kia namams ir šelmi “Ui* ti. jr htajnfi ti# $rai, vo pečių naštų, taip ir šei telius; susitraukdama arba giausiiv pas vaikus ir jau tai reiškia, kad Žmogus dau dėjimo ir greičiau sv«
ma, tėvas ir motina, sudeda mušdama, jį varo kraują
mes*” Koka tai tid^Ua ir kurie tų paprotį pirmieji
nuolius* Apsirdškįmai tuo- giau valgo, negu jo kūnas1 jei jkw leistų užriimO
per
kūno
gj'slas,
tiiomi
su*
prie
Nukryžiuotojo
kojų
vi

juokingus žmonių j)minm- pradėjo vyti laukan. Kite
jaųs pasirodo po gerkles reikalauja, ir kad neužtek- šokiais miklinimais.
darydama
cirkuluioijų.
»
Su

sų*
savo
vargu®
ir
rftpCMČius.
dar
nori
išgelbėti
savo
vaL
nymas, savęs- apgaudmeji*
skaudėjimo, kaipo jo pasek tinai miklmasb Bęgularis, tiek pat žalos galima pi
mus! Tuo tarpu užmirštamu ku», tam tik viena išeiti* — Ta*, kuris iš meilės neše žeidimas širdies gali baigtis mes. Kadangi kiekvienas vikrus miklinimas ir taupus ryti, vaikams neleidi
tikrai brangiausią daiktų, grįžti prie to garbingo pa ktyŽiaus. naštų, maloniai vi sužeidimu raumeningų sie gerkles skaudėjimas gali už valgymas daug pagelias su jiems miklinti^, kaip k»
nų ar švelnių dangtelių.
kurk šeiniai ir namams tei pročio s bendras maldo# prieš sa priims*
sibaigti reumatišku skaus laikyti nuo riebumo ir įvai |X»rdnug mišjinantis. T
Jis mums imdes. Teilsisi Apsisaugojimo klausimų
kia neišsemiamos laimes — kryžių ryte ir vakare*
mu, kuris gali būti prieŽas-^ rių nesveikumų, kurie su gydtojas tegali
kryžiaus
šešėlyje
visi
mūsų
8
giWKlži«nt,
Srdfe
^jinKrykiu* Kiek daug rasime Bendroji malda yra ra
juonn risasi. Heguliaiis mik* ttfek kuriam Hgmrrnr
valgai ir reikalai, ir mes ne ginusias ligas galime pada
mai,
į
kuriuos
įdedamas
vi
namų, kur šio ženklo jau se
svarbu, kad kiekvienas ger Ihiitnas daugiau, neg kas ki tumni užsiimti. Tokie ąųį
sibijosime, nes “Dievus mū- linti į tris grupių — pirma,;
niai nėra. Dar mušiau rasi sos dienos darbų paveikslas
kles skaudėjimas tai būti tas, sutviriina širdies rau reiškimai, kaip, širdie*
prieglauda
ir
stiprybe,
tos,
kurios
atsiranda
kūdi

rimtai gydomas, ir ligonis menis, ir palaiko kūno kitas lojimas, karias j nuo i
nio šeimų, kur bendrai prieš Kadangi tie rėmai yra labai
veikiausioji pagalba varguo kystėje arini anksti užaugu
brangūs
ir
puikūs,
tai,
sa

mušimo praleidimas/
tą kryš’nj Imtų meldžiamasi.
turi gulėti mažiausiai dvi dalis sveikomis.
se
”
(Ps.
45,
1).
[
“
Šmis
”
]
siems;
antra?
tos/kurios
po

skausmas apie širįį.
Užmiršta brangus Dievo pa* vaime aišku, ir* paveikslas
ar tris dienas, kol karštis
Kraujo
spaudimo
atsitiŽmonėse, kurie (Įar ’i
pranyksta. Taip pat vaikų
žadas: “Kur du ar trys su ifra intencija* Nesvarbu, ar
kimuosji
’
reikja
vengti
proti

Įgyja
naujos
Vertės.
40
mėty, yra paprotį
sirinks mimo vardu, ten ir
ir jaunų žmonių sipiarių su
nio
ir
fizinio
pavargimo,
rū

Byto maldoje būtina
priežasties nervų sųirįi^
aš būsiu jų tarpe.”
tinimas, ypač karščio., lydi
pesčio.
Vidutiniai
pailsint
ne nuo kokios širdie* 1
Bendros maldos paprotys ra hitenija* Nesvarbu, ar
mas, turi būti žiūrima*, kai
ir
pasilinksminant
daug
pa

Rūpinantis apie tad' J
po širdies sužeidimo pra
jau buvo pačiose pirmosiose maldą bus ilga ar trumpa
LAVMMOl, MAM.
OAMBKIDGB, MAS8.
gelbės.
rys aižiau. Kariąis šį
lies
maldos
gerumas
nepa

katalikų šeimose. Bet, deja,
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks džia; tai reikalauja poilsio
LOS. 8 kuopos mėnesinis susirinlaikui bėgant, žmoneins nuo reina nuo jos ilgumo. Už dmas įvyks sekmadienį, birž. 10, birželio 21 d., tuoj po dvyliktai gulėjimo ir sumanaus gydy Kada širdis jau sužeista, sireiškimai priklauso
klausimas, kiek ligoniui rei rūkymo. Gydytojui
tikėjimo Saistant, šis papro tenka kariais, neturint lai tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti vaL Taigi kviečiame visus narius tojaus gydymo.
nėj svetainėj. Viri nariai maloni- atsilankyti į M susirinkimą ir už
kia susilaikyti nuo fiziško r?jus ar gavus nuo jo rai
ško,
pasakyti
:
“
Viešpatie
Vaikuose,
kuriuose
yra
tys pradėjo nykti.
Rita atsilankyti ir užsimokėti ui simokėti mėnesines. Atsiveskite it
kokie reumatizmo ženklai ar judėjimo, yra svarbus, ži mintį žodį, užtenka juos pi
Pažiniai vienų gausingų, štai aš esu.” Mintis — visa vilktus mokesčius.
Valdyba savo draugus prirašyti.
Valdyba
kurie turi širdies dangtelių noma priklausys daug nuo šalinti.
bet neturtinga šeimų. Ji gy Dievo garbei, intencija—vi
UUEVBLAKb, OHIO
sužeidimų, nesveiki liežuvė to, kiek sužeista ir nuo ligo*
veno kaime,, prisiglaudusi sais savo darbais Dievui tar
D1TK0IT, MIOH.
Birželio
10
dieną
8
vai.
vakare
liai ir adenoidai turi būti
vieno ūkininko pastogėje nauti, yra būtina. Tai aukLDS. 72 kp. susirinkimas įvyks
Lietuvių Sal8j įvyki LDB. 51 kp.
Nuostabu, kad tai buvo lai ąinė spalva, puošianti rainus mtoerinia raairinkimM. Gerbiami sekmadieiiį, birželio 21, tuoj po išpjauti, ir dantys ir burna
siižiningai prižiūrima. Tėvų,
mingiausia šeima iš 80 kai ir duodanti paveikslui nau nariai prašomi auairinkti. Valdyba
■ t. - 4 .
p
kyldoje. Vul kuopei otriai yra mokytojų ir abelnos visuo
mo gyventojų. Koki to prie jos vertes. Toji intencija
kviečiami atrilankyti į iį audriu
WW|ELX*MĄW.
menės gei-esnis supratimas “V. Rytojus” rašo:
žastis? Manau, nesuklysiu mums garantuoja amžinų
čhl greitumu veržiasi
. .-i LPS. |7 kp. auairinidaus Įvyks kimą.
svari)ių ryšdų, kuriuos turi v Gegužes pirmoje pusėje myri* — Lenkija bu tup^
- J^įgdanu^tkAdjtai bendro* užmokestp
sekteadtenį, Tririelfo *4, tuoj po
gerkles skaudėjimai ir įvai sukako 5 metai, kaip nmfš. įįrpitmmi traukiasi <tg*
maldos padariniai* Kiti kai Vakarines maldos esmę sumos. Ateikite viri. Gera proga
PROVJD1MCM B. L
rūs iTiimatizmo pasirody J, Pilsudskis padare gink Taip’atrodo Lenkija’
mo gyventojai tyčia ateida sudaro tikras gailesnis, ky darbininkams prisir&žyti prie vienintelfc darbininkų organizacijos
LDŠ.
11
kp.
mėnesinis
susirinki*
ląs
iš
grynos
Dievo
meilės,
mai
vaikuose su Širdies liga, luotų žygį į Varšuvų ir iš tiems lenkams.” ■'* '■
vo rudens ir žiemos vaka
Valdyte mas įvyks sekmadienį, birželio 21,
apsaugotų daug vaikų nuo veržė valdžių iš tuometinės
rais pasižiūrėtų pro langą ir geras Į^siryžiniaa. Tai
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad viri šiame susi širdies ligos.
plyšį, kaip toji šeima beit* pats įrankis, kuriuo pa
vyriausybes, Po to krašto
*AT.TTWA*« im
rinkime
dalyvautą
ir
užsimokėtą
Grupe
širdies
ligų,
kurios
veikslas
įdedamas
į
rėmus,
drai meldžiasi. Kaip malo
valdymas perėjo į rankas
Birželio 14 d., sekmadienį, tuoj
nu klausytis tos bendros ir geriausia priemone pa » mamai, parapijoj mtrinės kam- duokles. Parodykime gražų pavys užpuola viduramžinius žmo žmonių, kurie vadinami he
dį kitiems.’
•
nes (daugiausiai vytus), tu be partija.
maldos! Čia skambus vai veikslui ir reniams nuo vi jariuote Įvyki LDS. 30 kp. raairinkimas. Malonėkite ateiti rili.
ri svarbiausių priežastį ge Vyriausylx“s spauda gi
kučių balselis, čia rimtas tė sokių dulkių nuvalyti, \
Kviečia Valdyba
vo balsas, čia jautrūs moti “Kada aš buvau dar visai
LDS. 75 kp, mėnesiniai susirin rai žinomoj vengriškoj krau riasi, kad per šį penkmetį
Birrželio 27 d. viriLauH
kimai įvyksta, kiekvieną mėnesi, jo ligoj. Šios kraujo ligos tautos gyvosios jėgos paki
nos žodžiai. Kaip mielai tų jaunas,” rašo kun. J. SomW0BC9*TKK HAM.
inirsija
.išplaukia Švedų Aąg
paprotį vaizduodavo ir dai mer, “pas mano tėvukų daž J4MB. 7 kuopos susirinkimas į* sekmadieny, po 15 d., Iv. Petro ir atsižyminti ypatybe, kad lusios, siLstiprėjosios ir vie
linįjoK
.
puikiuoju nu
Povilo
bažnytinėje
svetainėje.
pirmieji širdies sužeidimo šoji dorovė pakilusi, gi opo "GBIPSIIOLM“ U l’icrftC
lininkai iy skulptoriai. Tik am ateidavo vienas darbi tyki birželio 14, 0 vai* vakare
Valdyba
bainytinije svetainėje, 41 Provapsįeeiškimai pasirodo tik zicijos spauda šįtaip rašo. 57th KL, NW York Cfty.į |
rai* buvo kuo pasigrožėti. ; ninkas ir prašydavo nakvy slsnesSt. Visi nariai bfltmąi atei
tai už daug metų (kartais Paimkime pirmiausiai en- turšija" yra pavadint* ;UJ
nes.
Jis
neturėjo
jokios
prie

šiandien daugumas šeimų
kite, ms turimo apsvarstyti keis
to papročio išsižadėjo, išsi glaudos; žmonės jį vadinda tą svarbiu Jklaia«ini^. Be to, gera LDS. 103 kp. mėnesinissusirinki’ už 20 ar 25) po pirmutinio dekų organų “Gazeta War- Uų-žlkskursija.
jo į šią ekskursiją ;priniite
mas įvyks sekmadienį, birželio 14, šios ligos pasirodymo ir vi
žadėjo tokio turto, tokio vo Viliuku. Nekokių jis pas proga užumoklti duokles.
szawska.”
skirtumo
lyties ir amžiaus *
▼aJiyba tuojaus po sumos, šv. Andriejaus
si
jos
išlaukiniai
ženklai
jau
gražaus ir žavinčio poetiško mus gaudavo nakvynę: gu
“
Ar
buvo
kada
Lenkijoje
ni
ir
jauni.
par. svetainėj, 1123 Lemon St
Viekas iš svarbiausių Žios*
kūrinio, kurio nepavaduos lėdavo virtuvėj ant plikų
Kviečiame narius ir nares ateiti ir senai pranykę. Apsaugoji daugiau nedorybių, negu
BĄiaBToir, m
kursijost
reiškinių tąų, kad
kurių
Užvilktos
duoklės
užsimokė

mas šios formos širdies ligų šiandien l Ar teises ir teisė
jokios pramogos, jokia mu šiaudų, nes mūsų šeima bu* LDS. įįz kp. susirinkimas įvyks
kursijoj dalyvauja jb gark
ti.
Taipgi
atsiveskite
nors
po
vie

vo labai gausinga ir patiems penktadienį, birželio 14, 7;30 vai.
priklauso šumaniam, ilgam tumo dėsnis, tos valstybes ir lyvis Dr. I*. Ibfeknnigu^
zika, joki skaitymai.
ną nattją narį prie kuopos prira
vąk,
Lįneojn
Svetainėj,
26
Lincoln
Kas tų nuostolį dabar la karinis tekdavo pavargti*
_ Valdyba ir pilnam originalės kraujo visuomenes santvaricos pa
SL Ateikite visi.
Valdyba šyti.
ligos gydymui dar daug me« grindas, stovėjo kada nors
biau atjaučia, jei ne pačios Tas vargšas darbininkas tu
HAlTFOBB/OOMir.
rėjo
labai
gražų
paprotį
ry

tų
prieš širdies ligos apsi taip žemai, kaip nūdien i Ar 1
šeimos ir sielų vadovai, ku
MKW *1XTAIW, oogy.
LDS, 6 kp. susirinkimas įvyks
mūsfj išorine padėtis, po
nigai. Pirmiau, jei vaiku te ir vakare pasimelsti. LDS. 86 kp. raririnkima* Įvyki birželio 14, tuoj po sumos, bažny reiškimų.
sckmadienj,
birželio
21
<1.
s.
m,
tinėj
svetainėj,
41
Capitol
Avenue.
Trečioje širdies ligų gru Hagos sutarčių ir jjo sutar
čius aptemkydiivo' kunigas, Mums jaunuoliams užėjo
koks būdavo jų džiaugsmas. noras pamatyti, kaip jis Svarbu, kad j iį susirinkimą ateitų Malonėkite vii nariai ateiti, net y-, pėje priklauso tos ligos, ku čių su Vokietija — likvida- j
viii nariai ir bent po vianą nauja ra svarbią reikalą dėl kuopos nau
rios apsireiškia seniems, daž cinūS’ ir prekybines — kėlė
Jie bėgdavo iš tolo jų pasi meldžiasi. Išsižioję žiūrėjo mari atsivestų prirašyti prie mflitj dos.
daugiau baimes ir nerimo? j
me,
kaip
jis
gražiai
klūpi.
tikti. Tie vaikučiai buvo
brangios or*anixaeijoa.
Taipgi malonėkite užsimokėti ku niausiai po GO metų, ir ku
rią yra užsilikę mėnesinės duok- rių . širdies sužeidimo prie Ar galop .valstybes ūkio būk*
anie Evangelijoj minimi Baigdamas savo maldų, jis
k #
IH
ip8.ekp.rait. žastimi yra kūno nykimas, lę ir visuomenes gerovės bui
ATHOL,
KAM.
turtai, kūne duoda šimte pusbalsiu Ištardavo:
LDS. 4 kp. minusinis susirinkiypač jei^u žmogus yra bu tis, kuri iviškiasi išpūsto
riopų vaisių. O kas Šian “Mano Jėzau, gtiik-utingumo.
mas įvyks birželio 21 d., tuoj po
vęs labui riebus. Kaikuriuo* biudžeto nepriteklium, dur
dien? Kunigo žodžiai gana Viešpatie Jėzau Kristau, .
mišparų, Iv. Pranciškaus pavapi*
•
(nępamitik,
atsitikimuose didelis im įmonių užsidarymu, nu-pC. lUrw3iuak<^, kurk
ja* salėj* Kviečiami visi nariai aV 1 Užsiprenumeruoti “SARGYBĄ” se
dažnai jau neranda vaikų
Kadši naktis man paskutinį h
turimo wiWd<
šliaukyti ir uirimoklti minHuMM 1031 metams.
kraujo spaudimas tai svar gančiu nedarbu ir visuotiniu Lietuvą
širdyse vietos. Jie praskamjkytį
visą
turimo'efei,
mokestis. Taipgi atsiveskite savo
Ihi be jokių vaisių. Kieno Žiūrint į maldo* turinį ir draugus ir draugas prirašyti prk “SARGYBOJE” ras šiuos sky bių ralę. Ir šiems seniems nususimu, radė ka<U nors ger vienintelį Llvrum
rius' 1. mokslo, 2; blaivybę 3.
KMIP^BA.
Į
kalte —* pačių tėvų. Tai mo aplįnkyljes, man toji malda Uos kilnios brganhaaijoa.
sveikatos, 4. kultūros ir politikos žnumeinš galima daug pada tokio pavojaus, kaip šian
MvariHiuri**
to*
k«Ua*
atrodė
labai
gera.
Tuoj
suryti
—
panaikinti
nrim
ir
Kvitas Wi (vkhu* ir užsienio) apžvalgą, 5.
derniškųjų šeimų darbas,
dien?
tnl
primlkolinta jutlšjimaa (Lletrivo- sulaikyti širdies ligos pasiSocialistų gi “Robofnik** lis,
kurios tikčjimų ir pamaldu pratonie, kaip svarbu* ir
tėlj UėtnVo^UteAą M
je ir užsienyje), 6. Įvairenybės,
raikulingus prieš užmiegant
rodynių* Viskas, kas pu- Šitaip baigia savo išvadžio tariama turėtų biH
mų išmeta už dinų.
iiM m kuopos rarirtekhaaa |. 7. įmygti pasaulis.
tikras
gailestis*
Nuo
to
lai

gellisti
tvirtai sveikatai pa- jimus.
Sugedusi pokarinio pa
tox Klaipėdą, kūną
Priedų duodama metiniam? akaivyks eckinėdtenį biHtclk* 21 d. š.
saulio dvasia įkelia į šeimas ko tų darbininkų aš. pradė jbm tuoj .po rampa, iv.,Kąximterp tytojams labai jdymų “Laimas” laįkyti, ves prie to, kad su “Daviniai tokie, kad j>tt* tt antraeiUiK
laikytų šihlieš silpnumo 'kijo, ranaeijai valdant, tar Linih* lėbtek MJ
savo kojų, įsitvirtino, ir Sei- jau nepapraatni *gerhtL” ** parapijos salije. Krisdami vW khlciKlariri ir MąrUfai bilietą.
vrik Liriuvw jteMą te
mosjsngedo, užiškrvte ištvir* Visų žmonių jnujkutinč nariai ateiti Taipgi atsiveskite “Savgjbn” kaštuoja Lietuvoje prisiartiminų. Didžiausias tunu suakmenėjo snstingtup pdąlta omhtteį te I
savo draugus prirašyti prie Mos C litus, užsienyje 12 litų.
kimo ir mtodčmingumo li vakaro mintis turėtų būti: kilnios orfanUsrijoa.
Adrms? Kaunas, Liaudies na šios ligos iŠRivv’sfymo fakto ii> užsistovėjusi, o kadangi ri«tekfaią tarą Lktavte
*. <
mai, "DAUGYBOS’* administra- rius yra tai, kad daugumu vim i>ttMttuli* yra svaiginau*
ga. Kaij) Maus Palestinos “Skaudu man, gerarai Išga-

S veikata-Brangus Turtas
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darbininkas
V, B&tato j Pa jutiiĮit priešo aHpną^taą pu*«, j tynė* bąigAd ankllčllų prataimčjt1151 11 OIIVII IIIIC*
kariuoirn'rfė Mmarktal pnolėhnu —• Ir kova 31 d. rwmi p*ima |
I Oa] Mi dUULfflRd knkua ir keltam atvejai* jm* ąu-|RiwrininA Iš ten netikėtai jie už- I
4rt| l|X|||fk{ĮF
. (mušė: tiez Grocbovu^ tk* DrmbeĮpuoU VidukH, nudegina mkatelį
ZtmANlIUUvt
’| Veikto ir, pagaliau, tie* Oatrolen-Įir įaigall beveik viaame Ranelnių
k*[apiikrity
taip aiškiai nepnįsimini metų ankakito)
kovų laiką vyrtaurioji į Skaudžiai palieatl pirinųjų neTvvan -tenn « t • r v « tr • I
apie Ameriko* žmonių peorge Wft81įnngton Britipį *!><$&” w
1fi30-p metai dangehn
wl()Vy^ b laikinoji parimu, ariciičliąi aut A krfttninisteriij
pmaininkni
ilcnnepiin,
franeuzų
kaip Amerikon
bm o j patingi.
iricfc^
Mvo
jmjarydami tuo 1
vardai. Kiekviena niinti. Buvb prieš Rwalm4^tt«s mirijonieriu8t už* e^>odą eio k^h^
blriUgrii trijų tūtenčiiį gink- |
w, va nario G d. Vilniuje mu- [luotų žmonių ji^ką. Bendromis I
ęijus vilnis palika sa eijog Kailį. WasWngtonjprdirt(> irmdo FaW<rfSV v įkas 1 įlypas. 1 a to pykm pa- Į
MHiho politikoj buvo Jauktoms di-Lblai^ vyriaitoiaa Lktnrpa koml-Įjčgomi* užpuolę Itarthloratojų, |
arniijos
aficieriiiH,
buvo
yj
r
J
Anthony
1680
m,,
taip
įricirte Amerikos žetnladehų atimnnų. Kadangikm-to vyriaritas tikriau bu-ihilandžto 10 d. jie vėl užvaldo JU* I
e, kariais neišpasaky- ginijoe Mty giiberttaMauą ^ apsigyveni^ prie kąralms brtvo hborg|feltini<_ pfc- o_ toitlį glaudžiųgiJintykhtoanĮaeinhto, privertalkml runą karino- |
I, kaip dabarties im- sinrias persergdti franciu ^Mppi iiiics, kur šiaii- »urą, fedri buvo
k#^-|v«ržuy<fc revollųetonleriak Betįmcnč* likučhto paritmnkti į Prt*|
aienių reikaluose purinto Napoko-L(?nj<Jl|, rūpindamirtd savo krašto] ru*.
•ija. bet senovės ang; zttH, kurie buvo Fort Du* diriMinneapolia stovi.
vw.Mr. u
prancūzai ir ispanai tviri Gilesne toj vietoj, kur šian-Į katile, ’lVaslnngtnne, už- no idėjų sekėja*, kad stengsią pa--Tgynimu-, į Lietuvą bemaž nckrel-Į
vergtąsias tautas vaduoti ir ttt(>|nč dėmelio
I ^tv*davę žemaičių kralfą išruWatč savo vėliavas A* die Pittsburgas stovi. Kuo*|v^^n^ IR> Sealib, flrttii- Idtftst Kuropos vaktybes silpninti.
1 ‘
|«ų globos, sukilėliai tuoj griebėsi
o® ankstyvose dienose. niet anglai išvarė francūzuB,^^^ Hhvasli indijonn ve- Iii Paryžiau* į Lenkiją ią.lietu*F liūtų gal Lietuvą 1831 metų į-hvarkyti naujais pagrindais krašvą ateidavo žinių, kad vėl biUM^l nepergyveniisi, jei ne kaMto valdžią. 8usirtiplnta tai|Tįąf
hiit seninusias mieš viefa užvardinta Pittstarg»įtWos.
spendžiamas tą kraštą ateities Įino tonės, ypatingai žemaičiai] ginklų gamyba. Vamiuoae jąteitoje šalyje yra St Ne\v Yorko pradžia vitutil Spokane, Washiugtonej' veikalas. Tirn tarpu pačiuose kraš- kurie tikėjosi iš perversmo šiokių Įgntmą nrmotų lietuvė. Telšiuose
tinę* Floridos valsty- kitokia. Sekant rekoinenda*Įnią*yv< ‘ntas 1872 ra, irgi in* tuose tebebuvo gyvi Napoleono Įtoklą lengvatų, gal net baudžia-1 Jacevičiaus to Gudonio atidaroma
panaikinimo, kurį jau Kapo- karo instruktorių mokykla.
JT^ miestą pradėjo is-riją Henry Hųdson, kuris|<lijonų vardas. “SpokaneHWąatoimĮnimaįjr didžiojo

1 AMERIKOS MBA! GAVO SAVO
VAfflBS

| Miimenpolfa, MiniicHota,
Į turi rooiantišką vardu. Var*
Idas, iMieina nuo MinncMub
___
Į indijunti kalboj * * jjuukiaht h
Pittsburgni Jave vardui VAndua * ir graiką Žodžio

raut ima (steni
Mtynney
TOcgilLto

|

ikto fcktodM knygmi Kalima. Jtoiyti “Darbininko" adminktraH» M< pwg uormalto
AUKSINIO, OUUOIJO' ISTOKIJĄ (Grulkų MythotodŽtoiMMlI*) mi paveikMlnK
Lietuvių kniboti UguldA Aly*

ū
Į
IĮ
11

H
IĮ

TKUMPIRKAITYMSLIAI—
|
labai KraiflK imaUkaltymai aIi
įvairius gyvealtoo ateitiII
kiniUM. I^araiū J. Tarvydai. ,|
TURTO JiORMA-teOlteHŽ- I
ki puankalytma), DnraM UuII
•la . ■ r ,« e * , r,,.,*,..,,*.*.. .4*ac. ||

UŽKEIKTA MRROPJA SU
BARZDA IR BARZDASKUTlS--apyaaka ..............1Ūc. I
ATSARGIAI 8U UGNIMI.
į
Vertė Iš lenkliko kiin. K, S.,.10c.

UŽ $2.00*

|

KATALIKU BAŽNYČIA IR
|
DEMOKRATIZMAS. IMr«*ė
knt>. TantitH ZliTnakan.......iliOc. j
XXIX-tok TARBTAUTINIS
I
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS, Pn raitė ktm. l’r. Bfičya,
M. L C.................
.W

kilimo sumanytojams
paskelbtieji tautų
paramą
išvada-Invo
ža-(sns išvyti. Pradžiai
žadėjęs. sukilimo buvoĮ sMilrllą
Nriiurint būrini
tą dalinių
sparčiai
nepasiseki*
auga,
į 1605 m. Šiandie jis buvo pirmas paplaukęs .n-fbuvo vardas indi jonu šri- Hautojo
dėjo. dūkiai.
.paskirta
kovo
25-jl
diena
(nnktta H
rimo
Sąjūdis
prieš
rusus
Lietuvoje]
Ginki
uotų
žmonių
skaičiua
per
tojų turi 7,000. Mies- pę, kuri šiandien turi joimpios ir reiškia “saules
Lietuvių
visuomene
gyveno
ta-įį2(J4ądieną).
Nors
: susirinkimasR
S1 /A
’ f,”* 8000.
pak_e!^il
Tais
šūkiais
ypatingai
gėrėjosi
jpraridvjo
bemaž
vienu
laiku
dvieĮ
mėnesį
pasiekta
-jma vardą nuo švento vardų, maža pilis įstrigta!vaikai/’
da žemaitiško
romantizmo
įsigalėpratišauskio
Liotnvito
Lietuvos
šviesuomenės
jaunesnio
j Hjose vietose:
Telšių namuose,
ir Raseinių „ .
r ,
... aukijimo laiką.
apsišvietusių
m Slisibaudeli!ą
tikruoju
vadukariuomenes
vadas Karolis
IlgėjosiTarp
jų ir senesni,
gai-įLį
apskrityse.
RsKeinino.se
sukilimąĮ
^l««d^> u <b po^dviejų
nenu*
tino, nes tos kolonijos ant Manhattan Salos, prie I philadclphiją piriniauria karta.
PRAMONTNRS DEMOKRAnemokėję
Napoleono
Lrganizuoti
pradėjo
bajorai. 1831 palmkis, *?£«{;
sukihliat
užima
Lietuvon patriotų
iš ranką
į ran-h
)nvo Kjtektolius
Stanevičius.
pasisekimą
paskatintas,
tn< bnrelis IMamiesi
as, Fedro Menodea de Bowling Green 1G11 m. Kadapgweno
TIJOH IUGRINDAL I’*riiW
kas vaikščiojo
Simano
Daukanto
nė valandėlės.
«°» —
1p?8tavimi
įwl’\neilgam.
r . .n
Uosis .........................................7*»c<f
sutriktomis
teisėmis
savo]Wr Negaluodamas
kovo 17 d. Tytuvėnuose
į AdolJF
Puma
7angą
10
& bekeliaudamas van- pitonas Cliristensen su puse UTį1K 1681 UKj kuamQf jiems
raštų reikiamai
nuorašai. pasinaudoti.
Žemaičių vysku-Įfjj0s Fratišauskio
paskubo į Liepoją,
buvo
sus «WlL
Per
laiku
dvarą iškur
visos
n.fĮ,rw
d•.m
?1.v,
1^lnią
1 31į aLenkiją
?x,^a’
BOLSEVJZMAS-Kito tol ysdu, pirmiausia pamatė tuzino vyi’ij išlaikė tą ^^•nvilliatn Perai buvo vedėju, pas
Juozapas
Giedraitis,
laukiamasuvažiavę
anglų laivo
su amuniei-hy
au^stb^^
Rūpėjo
taip Arnulpas
pat Anglijai
snkel- pylįnkės
bajorai
nutarė^sukilėlius
link Kre* ra holtevlktnan ir Jo vykdy
.irif.
mas Kurijoj........ .
j^sjlinfp maža grupę kva- lodamas
ję* rugpiiičio 28 <L, 1565 tove ir buvo pirmieji baltie-Į
senasiąirjitodėl
į polija. Bajorų
susirinkimas
tuoj patH
n!?
J,0.8*^.
^na.mT0JI
ti Rusijojjau
suirutę,
neviešai
su įij^au
nelaukiant
iš Žemaičių
ru-r11
? r,^V.8lJ..
" .
SOCIALIZMAS
IR
KRIKAtu'
jfį Augustino šventėj. ji New York’o gyventojai. *toll kotonistt; apgyventi tiulis reikalus nesikišęs, globė ta Įtrinko sambrūzdžio vadovybę. JąĮTa?g\\,J,,?MU? užtTO™as
CIONYBR. Frof. V. Jurgučio 1Oc. |
čiau
švietimą
ir
buvo
lietuviamsI8udttrf Juozas Rimkevičius, Juli- ^? Rusios, svarbos. Bet tam
Itas labai senas miestas Vėliaus Dutch Wost Iudia] |nįcg^^ |.UTį jįg vadino Plito
MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA, Vertė X Gerutis............ ,4Oc.
palankus:
jonas Gružauskas (iš Kelmės) irk*1"1
twptl ncmaža
Kompanija
pasiuntė
30
^
e
>
w
||
a
xlelplxin
;
šis
vardas
graikų
Biclnnond, Virginijos
Vadovavę imujam revoliuciniam Įįgnaa Stanevičius.
rL..*
i-v
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir
rtijoj. Firmas nuolatinis mynų apgyventi Amsterda-|kalbojp reižkia “miestas------ L Reikiamoms jėgoms sumobiu*
knlpnuo jųaiMimugotl? PtirnŠfi Dr. A. VIleKIa..................... tiOr.
Žalusias, pasisekimą paskatintas,
ĮZitoti, Zaluskis kviečia į talką Uyveninias ėionais jvy- mą Manhattan saloj. Peterįbroy§kos menes,”
[pytos (Panevčžio), Vilkmergės ir
MOTERYSTtS NE8UAIL
įW9 m. Vardą, Ridi- Minuit buvo tos kolonijos] Clneago yra indi jonų varDOMYBk. J. LeaauakiK. Sv.
Trakų apskritis. Deja, žygis bai
kax. O-Joa leidinys, Kaune.. 10c.
nd, miestui davė Kapito- vedėjas. Jis nupirko Man-j(|as Loiiis Joliet ir Tėvas gėsi pralaimėjimu, Po kovos ties
Už |2.60
BK William Byrd, kurio gi- battan salą nuo indijonų už| jaefjU(iS Arai^guctte buvo Ausėniškiais (netoli Vilniaus) vie
JONO KMITO EILZS........ 1.00
aičiu yra garsusis Ad- $24 užvardindamas BiiėstąĮpj^į gyVen(ojaį 1673 m. nas po kįto prasideda sukilėlių n<«
MEILft (Poem). Parašė M.
pariselcimat Ir nors sukilimas.ri£(
GilHtnltis ........ . . ................
Richard Byi’d. Bos- Ncw Ainstcrdain. 1664 m. Bet tik 1873 m Chieago in- tomiii (pav., Dysnos apylinkėse)
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS,
bm. apgyveūtaš 1630 m. anglai paenie miestą ir ka-j korporjiotas miestu ir kas dar toliau piečiam, pačiame centre i
parašė A. RuceviŽlua...........4Oc.
.diena po dienos eina silpnyn.
yko ten būrelis puritanų iulius Karolis TI PGredeL^pj. stebėtinai augo.
ANDERSONO PASAKOS—
judėjimui lentoj masonai, Jie abo
Bet-, pralenkdamas tą ponų su-f
.......... 20c.
Lincolnshh’e, Anglijos, broliui Jokūbui, Yorko ka-l Cineiimati, Ohio valstijoj, jo, apie Lietuvos savarankižkumą manymą, smulkus bajorėlis Karo-1" Nuo Kuršo rusų generolai Ren- au pavelkBlėliHia
nonkapfas
ir
Pahlenas
,o
nuo
Kau

Ift KKLIONltS PO EURO
naują Vietą pavadino sa- ralaičiui, kurio garbe-i mies- buyft Now Jel^ey žnwniu nė manyti nemanė, Dalis anų lai lis Jautukas iš Pavingrių apylin no pusės gen. Šulimą ir OffenberPA IR AKIJA. Parakė Pranai
kų
lentoj
šviesuolių,
kaip
T.
Narkės),
surinkęs
būrį
kaimiečių
jpniesto Anglijoj vardu. tas užvardintas.
apgyventas 1788 m. Vardą
2.50
gas smarkiai spaudč suklėlius. Po čių Julė.........................
butas, J. Kraševskis ir kiti, kad, ir rekrutininkų, kovo 24 <L užėmė
PETRIUKAS
—
laiškai
vieno
Uffalo įsteigtas 1780 m., New Orieans, Louisianos davė miestui Generolas St. tikrai Lietuvą buvo pamėgę, net
smarkią tikrai didvyriškų mūšių
Kelmę. Jau toko žygio paskat hi
vaikelio. Verto & Rakaurtcaa 15c.
diskai buvo indįjomj valstijoj, primena francuJcieaves Symes Revoliucijoj manyti nemanė, ksa maištas prieš tas, Julijonas Gružauskai sUrŽį- Kauno gynėjas M: Prožoras ties
iAlDlMV VAINIKAR-fto- .
Tjrttolto vtofiMtottoBia Ir ga®attČionais KahOįs m Šiaurūs Amerikoje. 1718|Karo Cineiimati' afieierių rmų valdžią Lietuvoj (ir ypač Žį-1 kęs 50 raitų I’’ lOU^tčių kareivių Kėdainiais, Šeduva ir Baisogala,
netoli Veliuonos persikėlė per Ne
ataM Mi •tldomto, Šutai* M.
kitokia linkme gnlčtąĮir,/pasiėmęs dar 400 kaimiečių *tt
gyveno, kol ją iš- m. teii(prancūzaiįstrigę var-Įdraugystes garbei. Ta drau- maičiuofio)
Grlyonla......... ........ .«0a
eiti, kaip tik “vienybės dvasiojo (dalgiais ir naminiais medžioklė muną, norėdamas mi baigiančia
“DABBnmrKAK”
> kita indijonn šrimy- tus apsaugoti tą dalį Missi-Įgyste eme vardą nuo Cin- su karina (Lenkija).*,
nykti lenką kariuomene susijung
niais šauttivais, užpuolė rusą ką•8W B’w»y, So. BMton, Maav,
(rdu Iriųuois. Šitie in- ssippi upes. Naujas mies-Įcimiatus, romiečio, kuris 1830 m. lapkričio mėnesį Var- |riuomenės būrį 'Raseiniuose ir už- ti ' ■
Gegužės
mfn/pradžioj
gen,
Ren*
d* suome anglu Žeimy- tas pavadintas Nuovolio Oi‘- paliko savo žagre tarnauti šuvoj prasidėjo tokiai ruoštasis Įčnie miestą.
nenkapfas paėmė Palangą, Darbė
sukilimas. Sukilėliai užėmė carp j)aT porai dienų praslinkus, kita* Šeimyna dažnai gir* oans, Francijos karalaičio j savo šaliai.
nus ir Švėkšną. Kiek vėliau geli. muštoji ties Šiauliais Gelgaudo
lirolio ir vietininko,..didžiojo kū-ha{}būr^’s kaimiečių — rekrutinin* indijonus. vartojant Duke of Oriomis vardu.
Bismarck, North Lakota fcigaikščio Konstantino rūmus kų, vadovaujamas taip pat smul- Malinovskij atėmė iš sukilėlių Er kariuomenė suskilo j tris dalis ir
i hBuffalo,” kalbant Tennessee valstijos di sostine, įsteigta 1804—5 me Patics Konstantino tilo laitoi Var-j kaus bajorėlio Barisevičiaus ir žvilką, visai sunaikindamas Esė- ištirpo kaip pavasario sniegas. Že
t vandenius aplink tą džiausio miesto vardas Mem- tais. Pirmas nuolatinis ap- šuvoj nebuvo. 1331 M, sausio 25 d. Į kaimiečio Gietrimo užpuolė Tel- kteliaus Stanevičiaus būrį. Tik mių bažnytkaimyje Gelgaudo i,‘Lenkijos seimas paskelbė atsisa-Įsjus. Kaimiečiams į talką stoja po baisiųjų nelaimių, gegužės mėn. steigtoji “Laikinoji Lietuvos vy
l ir tas vardas iki Šiai phis paeina iŠ Egipto, nes gyv’endinimas įvyko 1837 m.
kąs'earų valdžios. Bematan t ėmė j Daubaras «u organizuot u ir geriau 21 d. lenkų kariuomenės vadas riausybė,“ jokios valdžios krašte
gen. ChlapovKkis atsiuntė žemai įgyti nespėjo.
Vardą
gavo
nuo
vokiečių
panašus J Memphis miestą
telktis lenkų- kafitiomene.
ginkluotu būriu. Kovo 28 d. sudaBeveik naujas Egipte, kuris stovi ant Ni Ikaneleriaiis Bismarck.
'. Vasario mėnesį tusų kariuome-jromą revoliucinė valdžia Telšių čių sukilėliams paramą: 800 ką* Liepos mšn. 19 d. tragiškas ža
Beveik kiekviena _ Euro ne pradėjo kovas sn lenkų katino- (apskrity su VI. Gudonių prieky, rcivių, pulk. Dembinskio vadovau via, paleistas į Gelgaudą peržen
tas aukso kasėjų, įstrig- lo upes.
jamų. Dembinskis būtų galėjęs
£58 m. Miestas gauna
pos sostine ir svarbiausias mono, kuriai, vadovavo generolas Tuo tarpu, Stanevičius bemaž Kauną paimti. Bet jo perdėtinis giant Prūsų sieną, baigė tą reikš
mingą Lietuvos (ypač žemaičių)
Miestas Providence, Rhode
Chlapotskis. Pačių/rusą pripaži-| nieko nepešęs, tik parako bent
t nuo Generolo J. W.
miestas turi užtektinai lien- nimu, sukilėliai turėjo pakanka-Į kiek ir šautuvų įsigijęs, grįžo al gen. Antanas Gelgaudas neleido kovą'su carų Rusija. Tos kovos
Island valstijoj, primena]
dravardžių Amerikoje. Tu mai jėgos kovai laimėti. Ir jų kg-j gal. Parvažiavęs į Telšius, kovo jam to daryti.
įver, Kansas valstijos
įvykiai mus moko kelių dalykų:
kiek daug Amerikos miestų
Pats
Gelgaudas,
atskilęs
nuo
T) kad svarbūs tautos Žygiai turi
•
Huomenvs
vadai
buvo
tajenfinges-Įog
J,
aplanke
Šiaulius
ir
paskati

mntoriaiis.
rime Berlin, Wisconsin,
gavo vardus nuo persekiotų
lenkų armijos aw 11,000 kariuome būti vykdomi išvien visų krašto
ni
ir
mokytesni
už
rtisus.
Bet
lenĮno
čiabuvius
prie
sukilimo.
Tą
pat
įf|TFraneisoo, CalifomiConnecticuf ir NeW Hampžmonių. 1636 m. generalis
kams trūko sutarimo, vienybės ir ( dieną atejd žinia apie prasidėjusį nės po kovos ties Ostrolenka, į gyventojų, 2) kad ne didikai, bet
shire valstijose.
mokėjimo savo jėgas reikiamu bū-(sukilimą prieš rusus Kauno apy* Žemaičių kraštą atvyko birželio šiaip žmonės daugiausia čia nu
teismas Salem, Mass. išvarė
pradžioje. Iškilmingai vienminčių sveria, 3) kad lenkų “pagalba“
* Amerikoje turime Rome riu naudoti.
Meksikos iki 1848 m.
linkčse. čia sukilėlių vadu buvo
Roger VTilliaras iš šios ša
sutinkamas, pareikštos jam pagar- visad būdavo mums pražūtinga ir
(New
Yorke),
Atliens
m. Pranciškaus vielies dėl jo tikybiškų nusista
Ihis j‘is pateisinti nemokėjo. Pra 4) kad kova dėl Lietuvos laisvės
(Ohio), Florence (Alaba©liai vardu Comtion ir
džia
veikimo reguliarinės lenkų buvo mūsų tėvų ir sentėvių am
tymų. Jie pabėgo ir apsigy
ma), Paris (IHinois)* Mosm buvo pirmieji nuolakariuomenės Lietuvoje reiškė vie žiais vykdomas žygis,
(“Tr.’H
veno Narragansett įlankoje,
tos sukilimo pabaigą. Smarkiai su*
ėow (Idalm), Amsterdam
gyventojai; jie pastkvadindamas tą „vietą Frovto (New York), Warsaw (In
į — DoIotcs.
Išminti— trūksta
kam
denee.
diana), Petersbuigh (Virai, kurie apsigyvotriUoMk itiprio* vaUMr-Manlink* Alfa, Califomi- Santo Fe, Naujoj Meksi ginia).
pyn*
SVARBU
čgo vadinti vietas pa- koj , yra antras seniausias Labai daug miestų turi
Netigailčk
ir mui
bažnytinio kalendoriaus, miestas Stiv. Valstijose, f- gatvių vardus nuo Europos
lo. Ta tauta
laikytos pirmos mi- steigtas 1605 iii, 25 metais miestų, net 33 miestuose
vėliaus
turėjo
250
ispanų
ir
randaine “Berlin” gatvę.
kuri sunaudoja daugiau
i vietoje, kuri šiandien
Maldos atidarant ir užda
200
indijomi
gyventojų.
muilo.
‘ * itljBl
Matome
Vienuos
distriktą
rant
mėnesinius
tretininkų
ita-Los Angeles 1781
susirinkimus
atspausdintos
įvardinta. Nuestra Se- Šiandie turi apie 7,500 gy Detroito, Philadclpliijoj ir
atskirai. Viena knygelė tik.
4Mnoso kituose miestuose, >5e.
Reinu de Los Angeles ventojų,
Reikalaukite.
|
lų Karaliene); Vėliau
“DAKBmmr*
a sutrumpintas į Los
M B Vray, Sa. Boatai, M«m.
Greitu Laitu Pataraavinu

TRETININKAMS

IEit»h

MUKITEUM|
LfUNMHB

HAMBURG
ALBBRT BALLIM

KuiM
tas sevaitP. Telttol rtwnlteri«l
JSphutkimftt infts pojmUitoliiis kamberlntols laivais J

rr. Loms, mxlwaukkk » clrvblamd

Me« parttotHtom
Ir rotam pirt»n wgu
t t*. mes vmtlrmtoe namtto
Ir kata, (trimite šimtoji-

tTlrinnmiėc kainos
TtaitoKlnlid ąeižkellrtls StislniricImAl su Lietuva. Dėl
informHrljij tcreipkHer* f tokalltto rujotum tonsų

ROMAI AOCMUKA
MHItarry Mt,» W«semtor, AM
f

D1UTSCHLAND
NBW YORK

|

||JIM*«M»AMWCJIN UM j
80BoyW<mm.---UUleBiiikU»r,B«rtmi

M

CHARROH'S
PIANAI-RADIOS
ŠALDYTUVAI

90 TRUK1ULL STIUT
TaL 444*0

BIRULIO n, tom “jaunuolių Kkakmija,” rengta
A. L Ekonom. Oitra*.
■ •
lUGFIūero 1 c Bpectalė Lietuvių Ekskurrij*.

IVGMttotO 111 A. Liet. Ekimmm Centru
rfctotoilą mAtommUą ‘ir laiwlwe«ą kroato l mv» WtoMHiit, ar bet kurtą Sve*i Awrto<* M»O» rtoHtot,
•. mųnnr aMR&AM tjim . .:
W State
m It ttoto M, N«w Terti, T*

M* :

ŽINIOS
(vietinis ŽINIOS ^......ĮVAIRIOS
rįįiid
Įtt
B|M Nriųyžjifota Seserys paĮpins 5 metus. Jis palei|f^^

1

’•

-
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-

'

~
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fMhnriAtfSF
ILuLJUNl
J(JKE

itmi

PUOLIMO u&tar-iiu kaucija, ftMg).
MrteUę —.Jam gteaia Kalėjimu# iki 5

■" ...... w.|"|ni|"ii......1....

jott, kuri būro
į u a»F,
**»•MN?ktobonijos
‘J!****"
Pikniką reUtid^feno
.
|hr
«>«>»»«
a/H
puikhil
'
'
$į* ft^iTg'iiiii
pa*j Demokratų partijos komite- metų ir $10,000 pinigine pay r* “DariMBiako” uolua bwbaĮto pirmiuinksB Rgųkob savo jfluda.
darbia ir yra
**{
*■
Įsa solistas. Mat svetimUnriH
Vyriaųsylie
apskaičiuoja,
vertina lietuvhm artislua MN
Įpųptijai pokųUiio $40,000.
Sekmadienį 11 vab Iv. Petro eiaus, birželio H
mJį&tji
iiėgtt
p«ty» IMuviai,
A
į
bwžnyčiųjė kun. Jom*
Skalankad Capone yra gavęs psja*
Ne* «.
V’HS«^X»K X» 3 •« I Tuoj «, M»ių Wo Dievo ĮTai jau kelinta paakola.w
čia
ir
pasitaiko
proga
P*Md
dk hik| ptrnmįi* Mkiįmfall** vo gabų studentą paremti
[geriau laikosi ir republįko- mų daugiau milijono dole
Ii šios apylinkfs lietuvių,' |3
cial kįp®į M
& O1?
: fJ? *PU‘bažnyėiąHlDyJ^
nu^fco.
. ^kak-]
miliaa, Dijakonu buyo kw>. Ph
rių ir ne kiek nesumokėjo PHILADELPH1A, p*.
jje
iirdinglaii parems pato u
VirmauAk aubdiinMnt — k°nBir

proadvvay. Jie fepgu ųųyjji ir Į apstodami prie
gHorfeJPas Anglijos prenųprųlftac
FuR
gabumus?
gusij^gakime, drfj
■1įlavintas alw» 5- M»w«^wi|uigitraukti paskolas.
moJc^Db
*
Meilia, 8. J.) kliu. Virmatukia tli
želio » d. vakare įvyksta šimto*
kas. Jeigu ilotuviai nepgįfl
«rįi«mikui
Jp
vadovaujant,
l|ar-|
.
.
L
.
/
niika«
koncertas,
kurį
a
išpil<lo
|«
* iškilmei ir tinkami pamokai# p«- j. Peaktadkmį
' vakarinių fekultūros darbavimį ir meg^j
kakfc.
cujošt
bdatona falų sjmfopijai pr^tras, turis
ger< varde Thil»delphijo« muxl- ktiM, tai jie iisįfcidft tos Ihfcį
' Žmonių buvo pyimirinkwi pilu*
Parištas,-*Bostono niay,
kalUkų organUaeijų sluoksuiuo- b^ kuri taip yra brapgi,
bažnyčia. Chorai giedojo agvo
or
’
as
daines
J.
Curiey
bir

Kppcerfaa
ęrmiidčk
jitjMSj
pilname nustatė.
M.
sukaa ir dovana*.
t
F* **
<***
želio 5 d. įfecdo j laivę Le- įdomesnis atsitikimas, jog ta |anjg jr atsibus HrishcF A»Į
Po miMų primieij«nta« kim. Jo* Kadangi daug norima aukoti
rno koncerte dalyvauja M mfisų rijoj, kuri yra prie Proad M
Pas J. Skahitdhi suteiki Žmonėm*
i lįaądpnogj birželio 6. — Į yiathan ir vyksta tiesiog
IpMtas” irgi pagirtinai giedojo
tarpo lietuvis. Šio koncerto so
/ l
palaimiinm#.
tarta p
Londonu atvykp ĮiTokjetijps KW Yor)\.
Po inMių klek kun. Pr. Vir«
listu bus Painu Mrattb. Jam
r .... v
, J niinisteris pirmininkas H.
tenka ta garbS neiitirint, kad ĮM. So. BoMob (HMM
mauakia naujojo kupino
AJigujp* karaliui
10 BW”? *>• pienių reikaljj
surengė pletua, kūrinote JįlyVAprograma rengiama italų parama
LUTDTO DAMTI*TAB4|
|r kurioje gatelų dalyvauti ita>
vo tos dienos celebrantai ir kult
W MITAI
nu. M. omu
MvoUMBnmdi.
prnmstens Jphus Curtmę.
Skalandžh giminė*.
Londoną#. - Birželio 3 d*j
_ 5™™”.
_ 1 Aplankę Wki«tijųs pasiųn*
Vakare 6:30 vai. parapijoa sve
Anglijos karalius Jurgis V
5U M
f®. IM
tainėje įvyko Jųp. SkajiinčUįuĮ
......

.

u. l'T • •

..

...

v

■mSfiįvnn- l_f».«±*“!aE,|* »fi?S*’*™“

I

pagerbti ilkilminga ^vakarienė,
kurią surengė Vyčių kuopė ir So*
dalietės. Stalgi buvo nuktaud
, valgiais. Dalyvių buvo apie 30Q.
NAiliAIČĮH
MAUMAI
Įteko. Užkandus — prasidėjo pro-Į
Vakarą*
pradėjo V. TamoltO^M
Ten, man ’
Birželioir
14 d.
Roclindale,
netrftko. Dai-I
pakvietė
kun.Munch-Į^jn^
Pr, Julkaitį va* Kalbėtojų
įįraii^tu*
su bitėmis.
vedėju.
pų irgi, karo
choras
labai puikiai Už-1
Primirijąnto T^hpiiimaa
Įvairiios draugijos, sVeikindai
| Vboma pamaldoms pasįbaipmlh^l'uJBj
V ir Vokietimos kun. Skalandį, įteikė jam
'dovanų.
. ,
.
. ,. gerb. primicijantas jjavė sąvo pįr-| jos prezidentų Hindenburg.
'dovanų.
llWF,
Kalbėtojas
Mi’^vižkiųJ^kuiM^ki jaiminimą žmonėms.] Anglų
Kalbėtojais buvp
buvp J.
J. p.
p, Ląi|ėka7
laikraštininkams
kun. Abromaitis, kun. Į|oyK A.|?yvenFt *59 H St. So. Boston ^|jticįvienain individualiai teikė. įI^ĮTIpųįug pitpasakųjo ąpie
F. KhciŽys,
Kneižys, kun. Norbutas, kiimį*
kun. Įp1*/
1^
P?^e jTHž?t|pa Uru*
pf«+a«
|tt i • £♦. a
■» . >.. •
Kneižy,. knn. Vrbon.vHra.; fam. !<"«*•»«.
PeĮro ta|ny?joje..
.............. ?»*
....
| Vokietijos sunkų fmmnnf
Vimamkis. Ode kaltojo pat. >i-ll«>MieW 5 >al. Ljndyfo«i» bųypb «•*"»L«”
Sk l^klfe famoe

ra^f-^T S

MIRA L1NKŲ SKNAS
.
..
POLITIKAS

t

m iiMaryttt mbafof v#

UJO W$$T BRpAD^AY

filoje krautuvėje gulimu rhiiU vi■oklų amathlukumu jrauklŲ, jUtas.
tertevbno inedž/Kim putoto, utie,
jų, vinių ir visokio varnlM. Sie
nom# iioplcm nuo 5c. lld 20c. uf.
roll. Stiklų vilkto didumo. Atei
kite pcraitlkrliiti.

BAUT1STAM8
9 fI 4 V I

City, birelio 5.—I
MilionierinuH J D. Roekefėller sūnus baptistų naudai
paaukojo $4(M)jO(X). $ia do

BULIS,

Afantįdšem

Mm

134<Midi«U|

Į Taipgi Mumfi ir

90. WĮ0M, MAMŲ.
$700,000.00 D0VAMA

vanų baptistų suvažiavitnas
kilmių kaltininku kųp.’ J. Ski-|J™« enAtata* ir Dfpįęlįa jautų. Pietua aureng* gero. Cam- PnHąu^ *» vien nuo Vo- labai maloniai priėmė, nes
landįs. kars Širdingai dykojo yž|SvaR$<iy».
•
H |bridge gąspadmės p. Alex, Po-||detijQ8, bet 4JĮUO visų vųls- jų šiemetinis biudžetas la
je SeilM W *" bran8i<> I
-___________ U|temtorgui vadovanjant Valgiai ĮiyĮjit,.
bai silpnai atrodo.
' buvo akanfis ir apačiai visiems I
Vakarienes programų įvairino Į
j
Įteko. Užkandus — prasidėjo prop.-. M- Karbausko vedamą^ cho-Į jras, padmnavęį kelį# ^^^•Iback Parke trys draugijos 4 naš- HU JrK,f clluraB Ipim, FUIKIm
? gra' k^S,r^e|lą^iu
rengia piknikų. Pik-1^rekomendavo. Solo buvo—pane-|

f ? LaVniiftiir.

DAIKTU WAUTUVĖ

žymių anglų pakele į baropus, grafus ir L E

lJatavif Pftntii|S|(
nnS.A.GALVAfel

I

%
(nii.iKtoaKAi)
St-R*!« W
OftM* atdaras nuo 10 IH1* «
ryto, nuo 1:30 Iki 6:80 po W|

DĖVĖK DEAPUll
Tol. University 903 1
fltltnt Bt|ęm nn miii fiinniFl*
)iH’’’ *W,,n
90 KtDWA*R

M|6TQPI8TU VYSKUPAS
' RBIKĄLAUJA 1500,000

Varsitvg.
§ d.
Varšuvą —
— Ęirrželio
ĘiiTŽelio 5 t

Kąojpct atvy^jieį Kpy^jig^pj! !:
W(ishington, birželio 3, —1 užeikite pas mus ir gausite «ka-|
vi iikai
Ben- įg Margarieta Grybaitė negras- pnrfmįm lenkų veikėjas Jim
Metodistų episkopatų bažpy- m valgių ir saldžių gėrimų. Chop I Lietuvė DantĮsM
Valandos: 9—6 ir 7—A’ J
tuos vyskupas Janius pWp,mfmųapeclalybė. Gori vaigrojo jaunųjų aimfonijoa, otkto-L^
gy^.j^g DartOterf.MRI
Vi“las' Jis
m MAS1A0HUHTTS am!
Su«y» VeraąckM jr
(Central Skvlre) ” • J
Vafapeng petojo
-r^-r—
fe .SutkiųĮg ir kito, taip to* fe
viRjfer Jr. iškėlę bylų i-epublikonųį
atstęviii yiiikįiąm, Mases.,
CAMMIim^MMU
taikoje. .
j į
prfOTTAT VATNAT
(pafe1 pasjrodė.
jpjentų narys. 1 rusitlj Wt|l
y <a>ni^T7aApywrnfĄ Į
4
ryįt
Įpįikjinupaelenkų karininkai peikalaudamas $500,000 at-lr-(♦Himi lin iiimii mp
ii mit wf |
||
NAUJUS KUNIGUS
Įdolpli,o inkste 5 vaikai ^ippsįį$| gerb. Primięijantui įvairios drau-1 aP^ule? Hilo ko ir neĮbepa- lyginimo*
Šis metodistų Vadas 1928 Į ||
Penktadienį bir&fo 5 d., £v.|ke,et<
WCU* gijos įteikė atminčiai dovanų. | sveiko.
nu
buvo vadas kampanijos!!
Kryžiaus katedroje Brdinolas|^^^^
■ —..... .'■-----Į |Iit ardžius PHirpd^ Į»d
vagi-Į gražų marmurini pastatomą kry
kūpi vąi-e propagandų pri.ešl į
■VVilliam O’Conn^l įžvėntfoo į.
PAŠOMI AIKAI^TAA P1I
; Traukiatoc paveikslus grupių
žių. Begalo graži atmintis. §v.
Alfred? E, Smith. Atstovas! įi
kunigus 51 jaunuolį. Įšventintųjų | -ai ^ra
'ir pavienių.
preafa draugija davė gražių mar-! MOKBMIV KBMOKtJIMO
skaičiuje buvo ir du lietuviai fel-|
K*
pinkliam 1930 m. birželio 19 Į įi Senui puveiknhia atnaujiname,
1
čZ^icd^birž. 5. — ^ede|muro ptpvylelę. Blaivininkų 7
mmattaao,
nigai—Jonas J. Skalandis ir Ka-|
- - j
i Be to, turime ponlavimui visokių
v<5«ų, ibtMM
temų.
kuopa aukavo aukso gabalą, šv. jale “$rįnd Jury” įkai d* patalpino vienų straipsnį,Į į
zimieras K. Jenkus.
j MIRA HARVARDO
kuriuo jis apkaltino meto-Į |
Plpr^BĮPĮl'Vincento a Paulio' labdarybės
875 Cambridgę girpet
Šventinimo apeigų metu kate
tino
garsųjį
gengsterį
Al|0A1P$ID0& MASB.
*
v
e j
(skyrius
irgi
aukso.
Sodalicija
iri
_
_
'
-*
disfei
vyskupų
nętjųkamu
su-ĮI
dra buvo pilna susirinkusių ShnoBirželio 5 d. ini ■£
8T Idaugelia kitų kuopų ir draugijų I
JP5 neĮliųkfjJlj
Tel. tfolr. 9438
nių.
Įyard’o jniįyersitetp astĮ’Qno-|į>cj pavienių — nepasiliko užpa-bpų iftokesČiij per paskuti- naudojimu pinigų rinkimų I į
? FalMMlH: AotradlettlaH
stttd jnnsAg pu, ĮĮĮTiyryrą| bujob profesorius Solon I.Įkaly.
kampanijoje.

prk gero bybhm

Br.6rady,327£ŽS

lankas Alahimo8umverritet|, da-|Bailey, 77 metų ainžįaus.
bąr prileidžia vasaros atostogas Į
_______ _
pas savo tėvelius, Montelloje. Jisį - <
■ _
2* ^<-.77 f*
Tčvm Antanas

JUOZAS B. UUIS
Veda visokias protas. Daro vi
sut legaliua dokumentui.

917 B It (kampas Broadvay)
SouthBoatoa, Maaa.
Tslefpnas: Spu Jtostaa 2733
Nam|;Tdbot 2474 J

MUZIKOS MOKYKLA
UkciJof 4uod«iMf privalai tatf*
aultam tai* Ir mmčimMM niig

1 W****t|
Maliarija
datų, popiaraojti
finu lubas Iri
Darbi atilaH tatai

iilgil f|QDY|f|1* ?wsaWA9 Tm w®

I’HOTOGRArHAS
nlait Kh-i2 tiarai/

6. C. STUUS

PA?«¥40?i
į
.įlilĮNį MB*Hunu,
Washington,
Birželio bį į #pKWQQD II
d. vakare Prezideptas Hoo-Į!
dėjo itleįųųųi darį?uotis bažųy-|kas^* kųn. R Ju&kaitis ir primiei- po kirpyklg~-skutykit į * naujų
čįpju (įežtądlępį 6r sekmadienį, kantas, kurs visiems dėkojo už|rietg~4Bt W. J|foadway, $o. Boš- yey kartų su žmona išvykojį
E Rapidan, kur nori pailsę-Į j
Jis išvažiavo Brooklynan laikai {viski.
r°F*
Paritu visokios rOiles pavaikius
lietuvių jaunimui 6 ienų rekoMokvklas nžbahra
I kirpyklos ębu savininkai prati. Birželio 6 d. orlaiviu pas |
nebrangiai
lekcijąs.
moKyoos moaiga
Įneža savo malopięnM seniems ir Prt'zidentų at^kpdo Jaivyųoj |
ANTRA STUDIJA
♦
•
•
Šiemet Cambridge lietuviai su-1 naujiems kostnrneriams, kad nąu433 BromlMsy, So. Boston, Masa.
Tel. S. Boa. 2029-1V.
Visas So. Boston’aa jr Cięm-įrilaukč 8 skyriaus parapijos mo-Įjoję vietoje Veikia įp naujos kai- wkyetopų?j-Ąįiams ir tapesį ĮI
brblge’iua didžiai džiaugiasi irĮįyklos GRApUATĮON. Netoli 30 Inos—nuo šiol skutama ir kerpama laivyno JlįaįclU sųipąžinįwor
linksminasi susilaukę dyįpjų savolbaigs 8 skyrių. Daugelis eis ąukž-Įpigiaų, negu .anksčiau.
klausimu.
naujų kunigų Jenkaus ir 8kaian-pv5nęs mokyklas.
Į
Rea.’frbpųve^ty #W
Mžio.
’ '
Užbaigimo programa bus para-Į
jaPUBiptOMAI
GADVpJA
•
•
•
pijos svetainėje birželio 17 d. Į tmosm
Į So.. Bostonas dar labai laukia .7;30 vakare.
ir Tėvo Au&ikalnio primicijų, Piplopjąį bus dalinami *nt ry |
Usfert^r Ą
Massacliusettą
valstijos
LIETUVIS GRABORtUS 1B
NAUJAS BIZNIRRIUS
kurtos įvyks fe' prtųj badyčioje I
Rį^ingų Mižįų
’
BALSAMUOTOJAS
republikonų
partija jau PagrabuK atlieku gerai Ir pigiai.
BKOAPVAY
[birželio 24 d.‘, 11 vai.
’r pamokslo. Diplomus dalys Jo
svarsto, kų kitų nįetų rjųki- Kaina vienoda vlulift UilalkaU muSouth Boston, Mau.
Rw.|^n- Kardinolo paskirtas pąrap.
tomoMlItia. Vieta aUMra dle»< ir
■
1 mokyklų supervisor gerb. kun. B.
muose stųtys Įcmųlįdatų į aatll UtmleaCUun* netaikoma eka*
t r* mokeaiįąl.
Ouinlan. Bus duodama ir Jova Jo krautuvėje galima gauti
gubcrųatųriųs. ^finiųn du
mm
luos gabiausiems mokiniams.
J {‘ice-cream,” tonikų ir kito*
kandidatai Ęųbert Luep ir
kių valgomų. daiktų. Ateikite
Villiam Š. 'yonngjnan.
jI
T*
L
jĮkMDL *toa vKIMhUI jrr*iiucijo*
ir persitikrinkite,.
PATINU
Birželio 7, 11 :30 gerb. kufc.K
| W WI<I<H1IIW< H«W><<HMHIHIII1<,WI<11HII<<U<I<I<RIXM1I I
Įjenkus* Avi. Patt«s Marijos. Keiyajbiu niABUinr
I WEHTW
laibo Praaid. Mrtuvių bežnyfeje
OAVtDVB
ĮaikS plmjaa Hkįlftmgaa fe M}*
Ktlkalaudamoe
AHTS CUnHNB

Tai. So. Boston 2000

.

• Teisiam

“•L

B

251 W. Broadway, So.
Ofiso valandos nuo 0 ikt 15^
1:30—0 Ir muo 6:30—9 vsį
Semtomis nuo 0—12 vaL
- Sukatomis nuo 0 iki 4 vai
Nedaliomis nuo o iki 12 vriJA
(pagal sutarti)
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, kiMpklf&ti
h HTHfiliT
rtKĄUTY
sHoprn

tf.

Į buvęs pr^iįdia^ kleW« B
|No|dh įrookfjeld, M«m. HįiMja| koriu buvo vieęaa ji pieta fe#to
[Tėvų i* Afirrim^r, puibury,
|Uėreinof$a» Jaį^i
ftw?*

, »

j.(•»yww)
imo
•

UETl’VIS GYBVrom
CHIRI’RGAŠ
Vidurių lilnomv mirti
X-Ka.v. UltraA iok'tine AvM
Plaukų Ir Odoa UfM
Ofiaov*h: 2-J p.p.; 7—t M
TėJ. S. K

4M M >r<M4gay, fe
H*......
Trt. Baetor SUS

4M W. lAp^D^AT
(ItotO)

(tthrtl F Ir DtH’A’tfter Sf?.i

l’*hilktMWi‘ vMlaUnlo* fetad*; vy*
HhkuM «)«hI»u|U<*4. CnaUuMiM^ v<MrliH* tkryNMf*. l*ui mum vhki|
FbtUu p1rk*lt»,
FOVfL IK IJKA»

bakcienE;

Prop.
Con L Ir ĮftH Sf,
n* IrOMUnL MJMu
m K. B. 2190-J.
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j mrofoulottninl, Hualeviel, prawwmh».
|kal, kurte MtHMaid
jlk*
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Praf. A. JUiMayiiįMa
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į,,^,,,,..^,.....
Įž kalbėtojų buvo p. Charley ’ CCft
UgK^y Staje Tręaaųrer, Joe Kas-Į
laųskas, Dr. Murphy, kun. Mc-1 fetiraa Ay*daa ir Jtkfes KariuCm*
Wer
Joe) p^l&
Kalbos

W1 Mmb. Ava, irti

AMnUM, HrMi* • 4, NU
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DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
■
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provincijų tverei. Jis mano, kad
tuoj tai provincijai bus padaryta
pradžia.
Ktm. B. J. Pauliukas,
O. P. prabus Amerikoje apie 2
metu. Neužilgo dalyvaus kuru
Žvirblio primicijose Brooklyne, ir
/
mtių Diena jau tik už ke- sakys pamokei?.
Mšfų. Visos Rytinių Vai*,
uhtvhi kolonijos rengtai
Hpaip didelio vfeų lietuvių
m suvažiavimą — pikniko,
ita Suvažiavus ko ir pažiū!yįli planuojama visokių jNEWA«K, X X — Choyo su
įlblų turėti, Čia paminėsiu
A tų vtaų Žaismių, kurios brinkime birželio 1 d. p. A, StanjtMe 31 d. Klasčiau* Clln- tauskaa pranešė apie Vargoninin
kų Seimą, įvyksianti Nesrarke
^ke;MaKpethe.
tšųjų lenktynių, kurios bu* rugpjūčio m. 2-3 d, Choras suti
Vytauto spaustuvės (554 ko padirbėti ir j koncertui reng
|„St., Brooklyn) į Klabinus ti komisijų Brinko P, Kiblų, &
|jnar hn* pikniką*, bus te Stankų, J. Bičkų, S. Butkų, j.
parke sekami žaidimai: Gėrį, A. Balčiūną, A. Vingį, O,
Našlaitę, J. Pronėkirtytę, 0, LaĮSO pėdų lenktinės,
nardžiūtę, O.' RačkifHę, M. La*
įfe .pėdų lenklynfit
taidžtotę,O. ŽIHnokailt. Choro
pėdų Isgktynė*.
valdyba pasižadėjo smarkiaidirb
100 pėdų lenktynės.
ti.
įMO pėdų lenktynės.
Jau paimta koncertui graži sa
|tapttcių-l*ulvių lenktynės.
lė/ kurioje dainuos apylinkės
Maišuose lenktynės.
Trikojų lenktynės mergai- jungtinis choras, Salė labai gra
> ži, patogi.

CHMUSMU

Trikojų

Choristas

lenktynės vaiki-

Vtnii] lenton kalimus moVirvėti traukimas vyrams.
100 pėdų bėgimas storom

290 pėdu bėgimas storiems
A '
150 pėdų bėgimas laiboms

> 150 pėdų bėgimas ploniems
Iria Žinoti, kad laimėtojams
vigų žaidimų bns duodamos
Jaune* dovknos. Taigi kiekr norint* dalyvauti Žaidii, turi jau iš kalno prisii prie tos dienos. Ypač vyfh virvės traukimo, turėtų
Mtai į partija* ir vieni
^MptriduoU. Lai vrty,YirPA tagu kad bflti apga

ŽINUTĖS
— Vyskupijos High Sehools di
plomų dalinimai bu* birželio 21
d. Saint Teresa’s auditorijume.
Dalyvaus Jo Ek*. vysk. Thomas
E. Molloy, S; T.'D.
— šv.'Jono kolegijos diplomų
įteikimas bu* Aęademy of Mūrio,
birželio 11
Dalyvaus Jo Ek*.
vysk. Thomas E..Molloy, S. T. t).
— Kun. Garmus svečiuojami
pas knn. P. Karalių Fatcrson*e,
N. J.
— The League Bulletin birželio
mėn. praneša kad J. E. vysk. P.
Būčys, M. I. C. kalbės per W. L.
W, L. MrifeliO 8 d. 7:30 vaf. va-

..

■

a

.t

.

’• — KŽtote Cosmty ^ligoninėje
Dovana* gavo pfano tayriaus RtapIMte 23 A Ktatafaus Pilnton
Maupetk. L I. ŽV* Vardo dr-jw
nuteisi serga V. Patina*.
mokinys, AlbertM Bubėti*, ir parke,
pikniką* Aj>reMkimo pamply* numirt.

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

—•>.■■■ u, ........ ■ u. .,

.. .

, .

.

TALANDOI:
Mte 9—H i* ryta.5-3 vak.
ihi tu f Srt11*1-* - —
■
am cBjun> mm■ (Iuimpm Vato* A.M
MMOOKLYM, K T

T*Wmm; 9TAGG fr-4Nt

-* Patentinėji Dievo Ktne miš antro skyriam mokiniai 8. JaBiritelto 24 d. Mv. Rrttan&«M «lr ja
parai įvyks ketvirtadieny 7:30 kupėtaiytė ir A. JakupŠionia.
renata kun. Jom Balkanų varduvto
vai. vakarė su procesija. Avenpuseridmo vakariene. Bua Apcrtšktato
DANTISTAS
gar. MMlZįC; . ./■ .
Čiauite£i|Įrdies dtagp — >penktaXSAY
8p4U» X AprriHtorop«r. Mergai'
dienyjMte pamaldoš vakare 7:30
Toliau seki teatras. PirmUu- flij mta«Jw choro koncerto*.
NMW| Trtihoro: Mtata* J--4278
Tlll|ll..UIU .... .....................
....u.....
.
..
..................
■
riai suvaidinta vataaliB* “Mo
vai.
kykla,” ir kuria buvo atvaidintas lUrštifo 28 d. AprHŠklmo psra»lj»s
labai gerai, TaAljefo buvo; 8, mnšinMta’S IŠvąŽtavimas laivu | Rotou
l <4nt I’itrk, <•<*».
Italjvfa rtualrtM
Auguėifitė, A. VarJamtaitė, Br» apritoiUJM
—flg
Kukanatakaitš, E. Vataeviėiėtė,
I. Miekifitė, L. Žvintotė, A. Ja- I4epM ti dlen*. LRK8A. llfl kW*
reimil* išvaltadmt I Fnrert IhirtaiC. BROOKLYN, N, Y. — Av, kuppėlonfc, A/Bubelia, P. GuŽsmu^
14<lt N** Turko »t A|*kr. MyaJurgio parapCįoa sujungti
di- kas, J, Vrubliaunkaa, J, Zupka, lUnvlw«M tol* rmnMrtn » d. Į Forrėt
l»Mtk<.
mno nrmo n romo AV. KAZIMI»0 M. K. DUOS
dŽiulfe ir jaunuolių-—chorai ren J, Adomėną* ir & Padrghnaa.
VALDYBOS ADMSAI
DBJOM VJUUJTBA
i
gia įvairiais pamarginimato pui
Toliau sekė eilta, kuria* sakė
Pirmtotote* ~~ & Grabtotea*,
PirmtolnkM
—
Jonae
U
ratnmteaa,
kų koncertų, kuris įvyk* sekma sekanti awnen«: A, Pužau*kaltė,
24 Proecott HU Htedvlito, Masa
24 TttoūiM Parfc, te, Borton. MUM
dieni, birželio mėn, 14 J. parapi V. Kazlauskaitė, S. 81ivin«kft«, S.
VkePIrmlrtnta*—JtMHww JaetavIŠM, yieaPIrminink** — X Marteltonta,
140 Bowea 8L, So. Bęteon, Mas*. ,
te fawyer Ate, Dordroetor, Mm*.
jos svetainėje. Pradžia lygiai 8 Verkietta, L. Rupkauakaitė, S.
Prot UaHlntoka* — V# PajHaualtM,
Prte JtaŠUnlhkM — A< Nevienų
ne Bow*u 3t„ Bo, Boston Mas*,
vai, vakare.
948 B. BrMMtoray, te. Boston, Mum
Gutauską*^ P, Varilhuskaitė, M,
M. teUria,
Bln. RtMhiinkM “- J1KMM GuMrtrtte Fln. KaMlnlnte*
Laumė Tamotaitė, V. Tamrikiitėirta^vi27 T*Mp« St, Matote*. Mate
see k. ninth gtt «o. bomoo. m***,
niutė — ‘'Lietuvos Dainta,*f M/
PtelntakM — Vince* Kalliln*.
lidiuiutea — V. Balutta,
07 G
<1 Btrert,
Rtreet teuth Boston,
Bteon, M
Mate _j MJ4 M«rMr 8t, !te BMtott, Maro.
GimGno*’
'
67
Tamotaitė“- T
“
Mfiuo
LimtiiiC ir _ ^jU6mj skelbto, kait šiais mėtoto TratfcfarJ*
Tnt 30. Boston
"iitt. ŽHh
V, Tamotaitė
“šarka.”
jubiliejini* feo metų sukaktuvių DnuaOMtertrinktaul būna kM pirmų ItortMlia — X telkta,
7 VFtofleld 8t, te, Itoetoc, Mm*.
L, Žviniutei pijama pritariant, A. Liet. "R. K. Vargonininkų Są McUldtenj ktėkYleno mCneelo 2 vai.
laiko MSirinktam ta* antrų
padainavo £f. JaknpŠlonytė, & jungos Seimas įvyk* rugpifičio po pleto. Pampi#* aalij, 402 Kart Dranalja
n*<Midl«i| ktokvteno mtaetto Parai
BROOKLYN,’N. Y. — Šiemet
teventh 8L, te. Bostąh, Mate
Auguėifttė ir O, PBaųgditė, kas mčn, 2 ir 3 dieną, Neuark, N. J,
mes Brooklyne ir vėl netekome
joms gerai pasisekė.
fiv, Trejybės lietuvių per. svetai
vieno iš veiklesnių katalikiškos
W. JONO IV. BL. rAIUHMU GAUTAI SnJMTIMY! MAUJ?
nėj,
207 Adams St»
*e*Ka
visuomenės veikėjo Šf, Kazlaus
Pirma
diena
skiriamu
bažnyti

ko, kuria š. m, gegužį* 29 d. 11
D1WOB VALDYBA
MALDAKMYGIV
Po to sekė komedija “Mrika/niam
ir
pasauliniam
koncertui
PlnntolnkM—M. žtota
MALDŲ
RINKINĖLIS,
vai. rytų au L. R. K, S. A, pir kurių atlošė: S, Jaknp^ionytė, A.
M Mt Ida Rd.. Dorcha*t*r, Msm.
Juodai* viršeliais ............31.75
mutine ekskursija laivu “Fred- J. Mažeika ir A, Jakupėionis, kas Antra—posėdžiam*.
:
Ttlcphona Colombla 5431
Juodrts. viršeliai*..............|1.25
Informacijų dčliai, kreiptis pa* VlM-PInnlninkM -^X Petrawta*
eriete VIII” išvyko į Lietuvį kur pavyko gerai ir žmonės ubyo ge
mažas naujas aukso altorius,
24
Tboma*
Itork,
te,
Boston,
Mas*.
įla žada, jei bus patogios jum rai prijuokinti. Su tuo ir užsi vietos vargom p. A. Stanšnuską, Prot -BaštinlnkM — X GHncckta
juodai* prastais viršeliai*......BOc,
I. 59 Ncav YdricAvr., Nevrark, N. 5 ThomM Fark, te. Boston, Mate MALDŲ R1NKINŽLIS,
aplinkybė*, ' apsigyventi Vievio baigė vakar**.
r
Fln. Raštininta*
M. telkta
J.
'
“
baltai* viršellaliu.....
ILTĮ
miestely.
M. Kazlauskas -buvo
Šis vakara* buvo surengta* va
256 E. Nlnth St„ te. Boston, Ma**.
MALDŲ RINKINŽLIS,
Išdlntoka* — A. NaudŽIOna*
veiklus L. lt K. S. A. 134 kuo dovaujant studentui A. J, Mažei
Vsrgon. Sąjungos Pirm’ 885 E, Bron<lwny, te. Boston, Maro. MALDŲ RINKINĖMS,
pos narys, pramoga* ar kokius kai, šio* mokyklos mokytojui.
Imliais viršeliai*.....
31A5
Maršalka — X telki*
7 Wlnfleld te, te. Borton, Mum
nors parengimus jis visuomet at
Sekanti mokiniai sulig jų mo
Draugija talko suslrinkltnus kas treCI*
silankydavo, ir, kiek galėdamas, kinimai gerumu buvo perkeltų
nedrtdlenl kiekvieno mėneato, 2 vai. 36G Broadway, 80, Morton, Mim.
po pietų, Parapijos mM 492 E. 71h
catalikiskų draugijų veikimų iš antro į trečių skyrių: S. Ja.. .... ......... « .................. —te, te. Boston, Msm.
remdavo. Tad dabar mes, Brook- kupčkmytžr A, JąJuMėiom*, S.
BROOKLYMOIR
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— Ona Andrulionienė iŠ She- gegužė* j31 d.všv.;Jnrgį«,lietyiyių liauakaitė, P. Gutauskas, J, Ado savaitraštį
pcai, kurie ims dalyvumų nandoah, Pa., vieši pa* ėftnų An
mėnas, L. Rupkauskaitė, S. Pa
Adresas: Lietuva, Kaunan, Išris
griauto spaustuvės iki Par.- taną, 1071 Lincoln Pa.: dalyvavo kalbos Ir istorijo* mokykla! turė
degimą*
ir
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Zavaekas.
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Alėja 31 Nr. “Mūsų Laiko*
jo mokslo užbaigimo vakarų, su
Kk pranešti komisijai savo
vysk. Būčių vakarienėje, Sūnus kuriuo mokslas mokykloje nfteiKiti visi pasiliko tuose pačiuo
A k adresus ne vėliau birže- Eugenijus yra marijonų vienuoly
se skyriuose.
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jaliai užsibaigė.
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I Grand £&, Brooklyn, N. Y.
Lietuvos Vyčių tėvas Nor
|tai kitais reikalais, patari- kūną* iš Lavvrence, Mass. atlan kius žmonių prisirinko neperdaugihusiai Vakaras buvo atidary
jlptuviai katalikai malonės
kė apylinkės pažįstamu* ir •*Vy
ta*
kun. N. Pakalnio, mokykloa
EB ir minimu antrašu.
tauto” spaustuvę. Važiuoja Lie
vedėjo, su kalba. Kalboje jis pa HARRTSON-KEARNEY, N. J.
tuvon*
žymėjo, kad norint turėti pasek — Lietuvos Vyčių 90 kuopos su
— Vyčių ekskursija Skandina
mingų mokyklų, reikia labai daug sirinkime birželio 1 d. buvusioji
vijos laivu “Ėelig Olav” išvyko
paramos ir pritarimo iš tėvų, lėta Valdyba pranešė apie savo ir kuo
“Darbininko” administra
birŽ. G d. iš Hobokeno. Lietuvių
piami kiek išgalėdami savo vai poa darbus. Praeitais metais pir
išvažiavo apie 50.
cija turi labai gražiui lietu*
kučiu* mokytis savo tėvų kalbos mininku buvo J. Vakkfinas.
Kunigų dšmertui
■—- Nevv York Times ketvirta
ir istorijos. Ne* kitaip mūsų vai Liepos 4 d. nutarta surengti viškais parašai* paveikslų,
» Valstijų provincijos K. V» dieny pranešė, kad “Aiąerica” į- kai ištantta, nežinodami nieko afįfvaAavimą! į pajferįž Batekavrsy skiriamų Pirmosios Komu*
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.
uijoė ir Moterystes Sakra
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Taigi, kad mūsų vaikai neta V. KemHiatė, P- Sulutė, A, Jan mento priėmimo atminimui.
Kokų New York e. Visi na- tų 8:30 vai. J. E. vysk. P. Būčio, taųtėtų, reikia remti“ šių mokyk
Turime ir gražių medalikekus, P. černickas, M. Butą, J.
M. L C. ir Tėvo Bonaventūro
rašomi dalyvauti.
lų ir jų palaikyti, leidžiant, jon Kismaris, V. Maslauskas, P. Gan Įįų.
L
Sekretorius Pauliuko, O. P. niekas nespėjo su savo vaikus.
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ias. Paskutinieji 4 yra bUvę na
Gerb. Klebonams,* sutei
tikti
Be to, kun. N. Pakalnis pareiš riais Novrarko vyčių kuopos, ku
ma* atvyko penktadieny
kiantiems
didėlius iižsaky*
kė, kad norint užbaigti Mų mo ri jau nebeveikia. Jte pareiškė,
mrtcė laukė įplaukiant vysk.
mus, didele nuolaida.
kyklų, vaikai turi išeiti trijų me
kad ir daugiau buvusios kuopos
Nb, M. I. C. Šeštadieny.
tų
kursų,
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jei
pasekmingai
ir
Kreipkitės:
Krae 0America” visa para
vyčių irtos į 90 kp., kas sutikta
gerai mokysis, jiem* bwi išduota didžiausiu džiaugsmu.
“DARBININKO” ADM.,
ta įplaukė, t. y., penktadiplomas, \rba pažymėjimas, ku
X
naujų
valdybų
išrinkta
P,
Ye3M
Broadoy, So. Boston, Maas.
Ugytų 8:30 vai. Jo Eksceriame bus pažymėta, kad moki- lyvia (pirm.), V. Barcackas, V.
ta niekas nepasitiko, nes
Įjfc Ir veikėjai rengėsi tik
— Birželio 6 d. susituokė Juo ny*-ė išėjo lietuvių kalbos grama Kemežiatė, M. Lažčintf, J, Onitikų, sintaksę ir istorijų.
tis ir K. Nakrote- Visa valdyba
ptado tį’tų prie laivo va- zas Gfaimtttjkfls su Jieva Grabaus
Kadangi tik Šiais metai* Ši mo labai smarki energinga, Linkima ste Štate 9-orilB Itotary Putele
r Yrieš pietus garbingas sve- kaite.
kykla atsidarė, tai joje buvo tik gražiausio pasUek.imo. .
— Birželio 7 d. susituokė trys
pg buvo kun. J. Šeštoko redu
skyriui iv todėl niekas dar
kur ir apsistojo. Svc- porelės: Pranas J. Bidaras su Ma
nebaigė
žioa mokyklos. #
■taAo pasilsėjęs ir gyva*. rija R Stankevičiūte, Jonas SkuDovaaoa už garų mokinimui
B-aUankė kunigai J. Simd- MovskU su Veronika Talutyte, Jo
fA. Milukas ir N, Pakalni*. nas Užupis su Marija AleksynaiPaskiau buvo įteiktos dovano*
Wt VMMAw, Brooldy^ Kf.
te*
4
t
’ mokintoms už gerų mokinimą*!
■ta Yaalfuka* Brtaklyne
— Lietuvių kalbos mokykla va- šioj<|^ykfoje^^,r ;
> . gprtto i IR d, d. Apreiškimo para*
K. u America” su vysk. P. tetų pėrtraųkįama. :
pijo* ditMirtis bMaraa
; i1
favažiavo Amerikon Tėvas —. Birželio 4 d. tuoj po sumos
Liepos II fl, SrJVanlo dr-jM pikni
Į Tet Grcenpoint2320
prttra Pauliukas, O, P, J. įvyks ekstra Rožančiaus Draugi
kas Jtoldmnn’* Qiroen* Ojunty Itork,
MLAMAUt
Itospeth, Apceitalnro pat, naudai.
I Apartojo pa* kun. N. Pa- jas sualrinkimaa.
i
. ........ .
Ytafa* Bonaventūra atvyko — Užuph-Aleksynaitė sava ves
BIršrtlo 14 d. Kar. Angelų paarti0®
Btam kame išbtn o porų mė- tuves kėlė parapijos svetainėje
rtkrtta* Bte Kfarttas* minto* Parke.
pttmttrmM, boliaaM, bMCMtaaia
MasMtba '
V GRABORIUS
Lietuvoje aplankė visu* birželio 7 d. Pranas Radxcviėin* IrtttaSNulrvtartdMM pMUtataMBlta
hn, buvusiu* dominikonų kels savo vestuves parapijos sve iktaM*** SMagtaMta virta' Mftalr
IAHMS 1* d. Mr. RošatalAM l»rj*
pn* Masitatei Jau taltaa nM**-rengto ItaMlavIm* 1 Forrot Itork*,
nnuelynu*. Vyskupai uo- tainėje birželio 14 d. ir S. RybaeBALSAMUOTOJAS
Blršello 21 d. Rytlnto VrtrtU* Beta■ta* tuos vienuolyhM or- kW birifelio^i d.
J0MOKLAMnm,ltav^
virt katalikai rtatfa JdMavto Dtatsusitvers dominikonų j —»Visi stropiai ruošiani į para
Bm Klaaflaa* Cllntfm Įtorta, Mutopeth. ■ 181 MDFORD AVIMU! '
tartUVo* provincija. Ordi< pijos piknikų Klasčiau* salėje,
MlAAlPTVIf
w w-.
Blršrtto 21 Z AFrttatato tat. 1*0SMCM
įMUįSMg -Jis *•
btal kun. B. J, Pauliukui birželio 1< A.
k y kkja nsaal*!*** valtsaatl*.
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M G St, te. Boetm, MaM.
liilinlntt — Ona Stanhittuta
106 Wert flth 8U te. Boeton, Mas*.
TvarkdarS — Ona Mlsglrdlena
1512 Columbta Rd., te. Boston, Mase,
Kasos Gtobija — K. JanntentMS
1428 Cotambfe Rd., te. Boston, MaM
Draugija Mvo sMUtoktanu talko ta*
antrų ntarnlnk* kiekvieno mSnrofo,
7d» vai. v*tare, pobrtfaytlnaj *vetalMJ.
Visata draugljM reikalais kreipkite
p^a protokolų raštininkę.
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Terynfti likimas, Jne laimėjimai Ir n*
talm&ę jos atvartai ir bMos Joms vtttams, bo abejojhao, mpL Tona. taip
pat rupi, kad Tėvynėje taaraato Ir
klsrtštą totortumas Ir laisvė. Jųa taip
imt nlckLnat prteapamloa Bevalis Ir ne
riboto Muvallavima su Srenflauslomto
tmonly fefo&rto Ir talave. — Jus norite,
kad Ir toli Mutomi, kad Ir plačiųjų m*
irių atskirti, patinti TtvynSa būvi, koks
Jis tikrumoj yra. — Aitai* visata ėt<
fvggfala Ju»« tabel yra pravartu i*,
slrakytt

♦‘DARBININKAS’* yra tikrtatjrii*
Šių dienu TtetutoSgyVMfmo vetorpdlt
•‘DARBININKAS” agdO tlMM to
laisves mrtto•‘DARBININKAS” mito neaptarti
prteepaudos Miurto Ir ulaktatl dMrrtdy veldmalnyrtA.
‘‘DARBININKAS” tlsrta tartų Tfvynrt 1 MfeseanJ rytojį.
•‘DARBININKUI” Ykrar Ir vtaado*
rnyt darbo Žmonių reikalai..
“DARBIN fNKAS” tori tatai fctatota*
savo “RADIO SYPSKNAS.”
-DARBININKAS** yra <Mri» š«onli| Ir Intel tam to taitrašŲ*.
-DARBININKĄ" rrttatMja ptrttaorita t‘R. DOVrDATTIfc.
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-DARBININKO” uuhMta.* Llttaa
nla. Kautas, NritfktaMMųM* klkšto
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