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Birželio 12 d.* 3 :lo vai. p,

t

DOUMER JAU
w
KAUNAS, VI. 1. (Bite) ■ M, „t
'metų gegužis 28 d., S vai. vak. j cą (šaulią). Mukentšjf lietuviai
VaUdniakua, okupuotai Lietuvoj, įkundšti vyskupui, bet neftuilathį “Draugas/’ atvyko J*
buvo atvažiavęs vyskupas, kurį ki ūžtelimo. Vyskupui
- *išvyks- TĮ vyskupas I . Biuys, kun; J* gyryžfaSf*
sutiko Keturių jaunuomenl ir a- tiuit, žmonte neleido* išnešti iš Jakaičio lydimas.
Stotyje tasis Prane?
pie 900 raitų vyrų,
nutinkant
bąžąyčio! tiitatų ir kitą vytint- pasitiko lietuvių dvasiškija, tas Potil Dou
giedojo lietuviškai GeguŽAi 29
po garbei papuošimą.
Apie 8 organizacijų atstovai irimi- d. perėmė pr
d., 9 vai buvo pamaldoe. Trakų Vri.
,yto.|Ai<B žnl(lllilJ; J sfotj |Blw at.
gas iš Gustui
dekanui pradijus sakyti lanka
utai pamokslų, žmoni# ii balny*
vykusi
ir
katalikų
ukraiuiekurs prezidenl
Hžios iiijo. Lenkų kareiviai baudi
čių delegacija su J. E. Pitts- v o 7 metus.
žmonas užlaikyti, bet nepajigi.
Buvęs prezi
Vyikvpo iilyditi taip pat buvai (KAUNAS, VI. 1 (Eite). — Pit- burglPo vyskupu Konstan
susirinku
raitų
vyrų,
patipuošutinu
Bonachevskin
prieša

Čių dienų iŠvy
sodiinką raitą vyrą, patipuota- pildomai praariama, kad į Val
dą Metavią tautiniai! ženkteia.įlm±ikua buvo afrdĖtaąa virituo ky.
imis, kur ir p
Dalia raitų vyrą buvo *pal»tojf[ti vyakupu Michalkevičiūi. Jo
nutvos dienas
•klabonijoi kieme, o kiti dar rin-Į vinte meta lenką kareiviai la KVIEČIA MOTERIS DIRBTI
vo žmona, km
koti. čižonią kaimo vyrama at-Į'žeidi žino* lietuviui: Eidukonį
TAIKAI
vykstant, lenką kariuomenta rai-j Juoą kardu į galvą (sunkiai),
prieš porą sa

(rtmrdon, Prancūzija, bir
iteliab ^io 80 vyrą, kurie ateviĮ Černiauskų Antenų durtuvu į ta
VaDtininkume, gatvij juoa užpuo- nų (sunkiai), Černiauskų Stasį želio 14. — Prancūzijos už
ii ir su kardais kelia vyrui ir kardu į rankų (lengvai). Yra ir
sienių reikalų ministeris Aarklius sužddi, sudraaki papuo- daugiau lengvai sužeistų, bet jųl
*’,Įvištide Briaml pasakė kalbą
•žimua, drabužius ir išskirsta. Taip| pav^Tdte nežinomos.

__ |5000 karo veteranu ir jų

VYRIAUSYBĖ VADOVAUS TAUTININKU SĄJUNGAI

Si. j^azaire, Pnmciizijn,
Birž(‘Tio 14 d. rytą garlaiviu
“St. iniilbert” išplaukė
ekskursija iŠ 500 žmonių pa
sivažinūti po jūrą. Ir tik
Berto«M»rž. 14. — Su pifriržitrihis J mylias nuo St.
LvZį* Kazaii’c uosto, laivų ištiko
grįžęs iš Vokietijos prezi
dento Hindenburg’o vasar nelaime h* jis nuskendo. Iš
namio, premjeras Bruening važiavusiųjų tik 8 vyrai išpaiviškė gavęs prezidento vi sigelliejo. Visi jie mokėjo
siškų pasitikėjimų ir di gerai plaukti. Tarp pasken
džiausius įgaliojimus savo dusių, be vyrų, yra daug
dąrbams. Piezidimtas pra moterų ir vaiku.
šęs nešaukti, parlamento po
sėdį anksčiau nustatyto Jai-

G'AS VISIŠKAI PASITIKI
RRUENING’U

LENKU KAREIVIAI KARDAIS SUKAPOJO LIETUVIŲ J. E VYSKUPAS RŪSYS
CHICAGO’JE
JAUNIMU
CRICAM’JE

orcūznoB
<*D*JE

ujai išriiik'[ prezidenbirželio 13
to parciDpumcrguc,
Itėdėje išbu-

likutinėmis žiniomis i
nuskendo 412 žmones. Ju<xg ■
ištiko didele nelaimė fod^į
kad, pakilus didėlėms ban* į
goins, visi žmones snbėįo |
laivo pusę ir laivai ;
neišlaikė lygsvaros, IšsigeU ?
bojusieji S vyrai sako, ka<
laivas su žmonėmis imdpftn* ‘1
do per vienų minute, todR <
pagalbos laivai nesuskuba
ateiti į pagalbą,

ARKIV. BARTALONI
SMETONA VIENAS
JAU ROMOJE
VALDO LIETUVI;

as tų pik
l savo nais savo se- Vokietijos ekonominė pa
—------------O .■
» ]
Wttge su sa dėtis f labai pavojinga. ValVatikano miestas. — Bir Katinas,
Gtgužės 30-3T
ite vedė tik tyhes nedateklius kasdien
didėjąs.
želio 12 d. atvyko Popie •d. d. Kaime įvyko tautiniu^
žiaus atstovas Lietuvai ar kų sąjungos suvažiavimas, Į
SUIMTAS MISIJONIERIUS
kivyskupas Bartaloni, kurį, kurį atsilankęs p. A. Sme*
MOKO PLAUKUS
kaip laikraščiai rašo, Lietu tolia |>asakč ilga kalbų apie
Peijn'iųf, Kinija, birž. 13. vos vyriausybė ištremusi. tautą, jos uždavinius, apie
— Kinijos banditai, suėmę Atvykęs arkiv. Bartoloni valstybę ir jos santykius «U
nm. misijonierių Bert Nėl- tūojau tarėsi su Vatikano Bažnyčia, apie tautininkų;
lo 14*—- son, amerikietį, nenori jo sekirtoriatih
Chieaffo, IH,
sąjungą ir jos uždavinius it
ir jo paleisti. Jis pradėjo jiems
t. t.
i
Kovai prieš <
draugijų*’ vi
Gal įdomiausia, kad p, j
ėstvii anglįf x kalbų, kuri
pfeikams labai patinka. ’
pranešė, kad apkaltinti Oaseimas bus sušauktas,
vienas valdo ir vienas at^pr^
pone ir jo 68 sėbrus labai
5 ŽMONIS .PRIGERS
ko prieit Tautą, Jis tol Iri& i
pagelbėjo 8 jauni prohibiciLondonas,
birželio
14.
—
jos agentai; Jie visi esą jau
sius prezidentu, M sutvar*
(frenolde, Prancūzija, bir Prancūzų Unijos laivas Rosmarkiai apdovanoti. Visi
kt/siųs Lietuvos vcdstijbČ* J
želio 14. — Apsivertus lai cliambeau telegrafu prane
(ptjrehimų.
tie jaunuoliai gavo algos po
veliui Bourget ežere, iš 7 va šė, kad Italijos laivas Uu$2800.00 per metus. Sulig
žiavusiųjų 5 prigėrė, o dtt gheria nuskendo. Laivo jJohnson pranešimu, tų agen
išsigelbėjo.
s
gula iv keleiviai visi išgeltų darbas buvęs labai pavox"ti.
jingas.

----damas, kad moterys dau‘ */*“
| ginusia gali prisidėti pasauKaunas.—Tautininkij są-i Janavičių ir Indrišiūna.
Centro valdybe saro posv-Įlinės taikos gerovei.
sttVrižiavinMt
žės 31 d. išrinko J centro dyje tautininkų sąjungos |
Valdybų ministeriuR J. Tū- pirmininku išrinko ministe- PAGIMDĖ Iš KARTO
SEPTYNIS KŪDIKIUS
belį, K. Šalcenį ir V. Vilei rų pirmininkų p. Juozą Ta
Šiomis dienomis Portuga
šį; be to p. p. J. Lapeną, J. belį.
lijoj įvyko retas istorijoj at
sitikimas; viena moteris iŠ
karto pagimdė 7 kūdikius.
Tai antras mokslui žinomas
PRANCŪZIJOJ APKAPOJO
Madridas, birž. 14. — Is visoj istorijoj atsitikimas.
panijos laikinosios vyriau Minėta moteris yra vieno geKARO KLAIDAS
PIRMININKU KONGRESAS
sybes įsakymu Ispanijos ležinkeliečio žmona turinti
Wasliinyton, birželio 10.— KINDENBURG’O IR
Paryžius, birželio 12. — primatas Kardinolas Segu-Į 27 metus. Visi 7 kūdikiai —
Chicayo, birž. 12. —
BRUKNING’O VARGAI
Šių metų liepos m. 14 d. Da
Prancūzijos
parlamentas, i*o suareštuotas ir laikomasi mergaites,
Naujagimės ir
nijos sostinėje Kopenhagoje Berlynas, bii’ž* 13. — Su detale “grand jury” apkąte
svarstydamas karo laivyno viename vienuolyne netoli Į motina jaučiasi gerai, Pir
įvyksta tarptautinis pieni grįžęs iš Anglijos, Vokieti tino pagarsėjusį Capone it
išlaidas, nubraukė 920 tūks Guadalajara. Jam įsakyta mas panašus atsitikimas įvy
joy 68 bendradarbius 500ff
ninkystės kongresas. Toks jos ministeris pirmininkas
ko
Vokietijoj
XVII
širntmetančiu dolerių iš vyriausy niekur nepasišalinti iki toli-,
kaltinimuose dėl lauŽymįt
St. Clairsville, Ohio, bir congresas jau 9-tas iš eilės.
tv.
Briiening
rado
keblų
padė

bes pasiūlyto plano.
mesnio įsakymo.
prohibieijos įstatymo.
. .*
želio 13. —- Rytinėje Ohio Amerikos J. V. atstovai
jimą.
Išvažiuodamas,
jis
pa

Kaltinamajame
akte
iš

dalyje abglių kasyklų dar tame kongrese ir dalyvaus.
YOŪNGMAN ATSIPRAŽŽ
liko
dekretų,
kuriuo
vėl
pa

skaičiuoti Capone’s vardais
bininkai yra paskelbę strete
SENATO
keliami
įvairūs
mokesčiai.
AI Brovn, R. Costa, Albert
kų ir reikalauja 8 darbo va
Gubernatorius-leitenantas
Dekretų
pasirašė
preziden

(Wa, Krank Bross, John
BONIA WU80N Į LENKIJĄ
New York, birž. 14. - YVilliam S. Yoūngman bir landų ir darbo savo drau
tas
Hindeiiburg,
bet
vyriau

Brmvn, Krank Hart ir Loui*
Washington, birž, 12. — Žymus pramonininkas J. M. ___
____
______ viena- gams angliakasiams, nete
želio 4 d.
Woreester\*
sybei
priešingos
partijos
rei

llurt. ftiais vardais jis denLenkijos atstovybė pranešė, Gerard ir Amerikos darbo Į me liankiete pasakė kalbų, kusiems darbo. Per susirė
kalauja
sušaukti
pai
’
lamenmimus su policija nušauti 3
kad 'buvusio prezidento federacijos vie-pi*ezidentas kurioje nepalankiai atsilieLondonas, birž. 13.-—An to skubij posėdį, kuriame
angliakasiai;
daug
yra
suWoodrow Wilson našlė pri- Mathew Woll siūlo sudaryti pe apie Massaehusotts sena
glijos vyriausybe, kurių su būtų apsvamtyta tas dekre
aiTŠtuotų,
kurių
vadai
kalė

ėmė Lenkijos pakvietimą ir programą 10 metų indnstri- ’ tų. Jo kalbos mintys buvo
daro darbo partija, iki šio tas. Parlamento posėdis t ik
jime paskelbė bado streikų.
važiuos į Lenkiją, kur daly- jos durimi. Tai būtų lyg sa praneštos laikraščiams.
lei laikėsi todėl, kad jų rėme riausiai Ims sušauktas ir to
Angliakasių
sąjunga
(uni

vaite Wilson’tti paminklo votiškas atsakymas į bolšeliberalų partija. Parlamen dėl yra didelis pavojus Brii Bcrlynas, birž* 12,—Ve*
Birželio 5 (L Yoūngman
ja)
rūpinasi
streikuojančių
atidengimo iškilmėse.
vikų penkmečio planą.
Senato prezidentui pasiuntė
te darbieciai neturi daugu ening’o vyriausyb(‘i, nes ji kietijos laikraščiai praneš,
atsiprašymo laiškų, kuriame likimu.
mos. Bet nesenai liberalų gali šusilaųkti nepasitikėji kad Sovietų Rusijos diktAjis pažymi, kad jis nežino
partijos vadas Lloyd (leorge mo.
i * torius Stalinas iHivojingkl
jęs/ jog bankiete yra repor
savo vienoje kalboje išreiš Liaudies partija, kuri iki susirgęs gerkles liga. Sovie*
terių.
kė savo nepasitenkinimų šiolei rėme dabartinę. vy* tų spauda apie fui nerašo.
daibiečių nusistatymu dėt
rtausybę, nutarė ir reika1ŪMUNUOJ1 NUTEUtt
ISPANIJOJ NULYNČIAVO
žemės mokesčių,
Iiuiti sušaukti parlamentų,
MUŠTO BAJORU
Londonas, birželio 13. — pasakė kalbą, kurioje pasa
Birželio 16 d% Anglijos kurio atstovai daimr turi
Anglų darbo partijos lai kė, kad negali būti jokių Madridas, birželio 8.—No*
Buvliarest, Rumunija, hilM
parimneiite įvyks ginčai tuo' atostogas iki rudelis.
kraštis “Daily Hernld” sa kalbų apie Vokietijos mo Ienos miesto buvęs majoras,
birželi(rl2.“- klausimu. Jei vyriausybė
želia 12. — Rumunijos kaw
vo straipsnyje puola Pran kesčių sumažinimų. Jis )m>-I nionarchtetns, “Fernando Pi- Amerikos darbininkų ang gautų nepasitikėjimą, ji at
teismas savo iMiecdy, po 4®
sake,
kad
tas
klausimas
jaujtado
nenorėjo
užleisti
savo
cūzijos užsienių reikalų miliakasių sąjungos prčzidem sistatydins. Tuomet, grei
dienų bylos eigos, nuteisė M
nisterį Aristide Briand’ų dėl baigtas.
. Į vietos naujai išrinktam res- tas John L. Lcvvte kreipėsi1.; čiausiai, karalius paskelbtų Lima, Peni, biri 12. — rmmmtts, dalyvavusius
jo kalbos Pranūzijos parla Vž tokių kalbų laikraštis publikomii nmjoruu Įmhtip Prezidentų Hoover, prtiŠy naujus rinkimus atjjn pa Peru riilstylivš policija su jonaže Sovietų Rusijos nitoK
mento. Vokiečių premjerui ^Daily Ilerald” pavadina si minia nusekė Pitado iki damas jį sukviesti anglių vestų konservatorių imrtijos ėmė 42 asintmis, kaltinamtte dni. Jiems bausmė pniiHf*1
Bnioning’ui sugrįžus iš Ąn- Briand’ų žmogum, nesąmo-įjo namų ir ten nulynčinvo kasyklų valdytojų ir^ darbi vadui Bnldwin sudaryti nan- ruošime imrvomnio prieš da- ft» mm 1 iki 20 metų
glijos į Vokietijų, Brinnd nes kalbančiu.
jį*
ninkų susirinkimą.
jų vyriausybę.
/.
bartinęvyriausybę.
nm. 7
H

LAIVAS

ISPANIJOJE SUAREŠTUOTAS KARDINOLAS

------ .r
CAPONE SMARKIAI
APKALTINTAS <

DAR TRYS ANGLIAKASIAI
NUŠAUTI
-

KVIEČIAMA SUDARYT110 METU PROGRAMA

ANGLUOS VYRIAUSYBEI
NEMALONUMAI

SUSIRGO STALINAS

ANGLįl LAIKRAŠTIS KRITIKUOJA
BRIAND’A

PRAŠO SUŠAUKTI
ANGUAIASiy
SIMNKIMI

mi

Žiniostiš Lietuvos

tmttosioš maudymosi

MrnMfeM žflttM aH*
YRAtROGAlULą

Okupuotoje Lietuvoje

..: WO».
Bl AnhiMi* šriatiro* aįi
M—. f.
Kvota dėl teatru gaisro, į- shvaigirięa JmkMnu Baltru- Gegužė# ntfn. 20 d* VeBIMIGŲ STATYBAI MARA riją, ITabilu Amerikos žy*
MARLIŲ ATKTUnMKŲ RAJO- im*ita j vAJtann mro. vy kasiu gegtiŽea m. 14 d., puti Mičfo pirtyj (Maironiu gt.), Hmm dvaro prūde, tiesi
• RU VRMAVOG PAIVIMjknrtamai aimKKMi iMiigtama. Apklausinėti be panipiovė kalrioaioa rankoa
įsteigtas prieš kelis metus dai, Vilniuje buvo sušaukta?
veik
visi
teatro
artistai,
da

gydąs
norėdaimui
uusižiidy*
, , TINIMO ItKILMM
tnubldri Miniotas, 9 metą Vilniuje atsistatymo komi didelis mitingas, kuriame
lyvavę
prie
gaisro;
tt
Jis
greitai
buvo
nuvežtas
tetas paskelbė lenkų laikraš dalyvavo apie *1000 žydų
Pirmąją Sekmbrių dieną Kuuno komendanto nuta
amžiau*.
Kauno
niMSto
iigoniiiėn
ir
Nuostoliai
dar
tikslini
nefeauliuuiM* jįvyko graži rnohe rimu, studentų Ateitininkų
Tų Rt dienų ties įtaka čiuose, kad šiais indafomau- Mitinge priimta keletas re
ten,
Miteiktis
medrinoK
pa

ių*kaičiuofi,
bet
manoma,
JotijoH u|£w į Šešupę nu jal statantiems iiaimiik pu- zoliucijų dėl žydiį inokyfclų
Hvių elMitėm jaunimo HąjUtųpm s<*krrtorius «higalbų,
pavojus
gyvybei
buvo
kad
bus
apie
1
milijoną
liti).
iyęntė — Šiaulių Ateitininkų dHttas J* GrAtkauskas, Už
skendo beiinmUdydmim Bie- •kolų nebus duodama, nes padėties Vilniuje ir dėl mo
Viuba
dekoracijom,
it
valdiški
pašaliritSK
kytojų seminarijai koncesiir tRjono Yėli***
tiii- nteitininkų suririnkimo getūta pilietis Pinkauskus nėra pinigų.
knatiuniat
buvo
apūmurfL
Jos atėmimo.
Pranas 18 metą amžiaus,
į 'ima J ta* iškilime pHvrila- gtišės inęn. 11 A inmkytą
įsribM
muns. naAttnVlMi
jraassBy vw* traatiAA
Taip
ĮMt
buvo
npnidraudę
Kuo baigsis žydų akcija
kilęs iš Gudlaukčs dvaro, RYDAi Anr.TnAvrAT gina
. w daug stmlentų ir daug kuilių, iMųstas šešiems mė® draugų tifoksleivjii iš arti* neriarne į Varnių koiieeiitrri- savu kostiumus ir kai kurie Bofeidas Vie«viWs UrA Gelgaudiškio valse., ir tar
SAVO MOKYKLAS
artistai Jų nuosavo turto su das nuvežtai į Tilžės ligoni navęs pas Jiiosą Bučkį, gy
ti anksti, bet jų solidaru
mųjų kuopų, o kurie negale- ujos stovyklą.
Vibiiutf.
Nesenai
Kuratodegė
apie
150,000
litų.
Kaip
nę
tuoj
mirė.
Išsyk
buve
mas
ginant savo tautinius
Diiliąy kpmendiuitas savo
venantį pasieny Kirklių km.
jo atvykti dėl tolimo kelio ar
rija
būvu
uždariusi
žydų
jau buvo rašjda, vieno K. manoma, kad jį kažkas nu Skenduolis dar nesurastas.
reikalus yra tiesiog imi>odėl kitų priežasčių — siuntė lezoiiiieijon deda įsakymą
pradžios 'mokyklą Frugu nuojantis.
Petrausko
sudegė
už
60,000
šovęs,
bet
paaiškėjo,
kad
jis
rykliui tuojau, dėl to stttd*
lirdingiausius linkėjimus.
vardu. Uždarymo priežas Nenoromis prisimenu 1927
nusišovė pats ties Vilkduolea
NUSINUODIJO DU DARŠvente buvo pradėta Šež- L Gratkaiiskas buvo sulai- litu.
tis
buvo paduota — komu metais garsiosios “retorsi
bažnytkaimiu* Šcminosi prie
fadieiiį išpažintim. Pirmą cyhm ši‘štiidii‘nj prieš Sek
RAGAVO SKIMDUOLf
nizmo propaganda, Visa jos,” kai buvo uždaryta lie
žastis — įgrisęs gyvenimas.
Prie uosto kranto statomi
■.
Jt Sekminių dieną 9 vai. ly- mines, išėjęs iš savo buto
žydu visuomenė nuo
Gegužei m. W
tuvių mokytųjų seminarija
dideli mokykte rūmai. Ties
to Šv. Petro ir Povilo baž Laisves alėja pristatytas
ORIAU
M0K1TI
GRYNAIS
nimisio
iki
kahiausio
šoku
Vibiiujc. Tuomet lietuvių
ta mokykla gegužes 28 diena
nyčioje įvyko iškilmingos movadoii, o iš ten persiųstai dienos rytą ties Marviankn
MMIUAIS
ginti savo mokyklą*., Fru- visuomenės dalis, užuot ben
Kemuno
žvejai
sugavo
plau

norėta išvalyti kanalizacijos
pamaldos, kurias atlaike ir Varnius.
kiantį skenduolį. Buvo išGegužės 11 Šulinys. Šulinys buvo ketu go mokykla vėl atidaryta. drai ginti savomokyklų rei
pamokslą pasako didelis jau
■ M*
DIDIIR AUTOBUSO
liškmta, kad tai Juozo Gu* d. į p. Streimikio krautuvę rių nietrų gylio„ Jo dugne Kaitų lenkų švietimo val kalus, Įiasirūpino slapta išnimo priotelis vysk. M, Rei
NELAIMI
ląvieiaiis lavonas, kuris nuo užėjo inteligentiškos išvaiz buvo apie metrą gylio dumb džia atėmė koncesiją žydų uauti leidimą 3-inis semina
ny!* Paskui vysk. Reinys
Velykų buvo dingęs be jokių dos Švariai apsirėdęs iionai- lo. Šulinį atidarius, vienas mokytojui seminarijai Vii rijos kursams, kurios neati
pašventino naują rajono ve-: Sekminių antrą dieną 1!
Eiedsakijl Jungas Gmlhvi- lis ir paprašė cigarų saldai larbininkas lipo jį valyti. uhije. Žydai dėl to dar la darė. Tai buvo mūsų “kulJinvą. Vėliavos kūmais bu valandą plente už 2 kilomet
•ius tarnavo Aleksote pęic niu ir obndliiĮ, bei apelsinų. Vos pradėjęs lipti jis krito biau sujudo. Delegacija pa hlriuinkai.” Žydai, matyt,
vo ateitininkų kūrėjas prof. rų nuo Garliavos autobusą
uuidelių už sargą. Veltui Gavęs "prašomus, daiktus, vi Šuliniu. Kitas darbininkas delegacijos lankėsi pas ku laimingesni, savo kultūri
Pr. Dovydaitis, p. Vaitkienė važinėjantį linija Seirijai—’
nivo Jo ieškota ir teirautasi so už 10 litų, ponaitis pasa foko savo draugą gelbėti. ratorių. visi laikraščiai em’» ninkų neturi ir greičiausiai
(“Birutes” saldainių fabr* Kaunas, ištiko sunki kata
isii taip ilgą laiką. Žinomu kė krautuvininko žmonai, Bet ir jį ištiko tas pats tiki rašyti vien tik apie uždary emi na rijai koncesiją išsirū
Balninkų p. Vaitkaus žmo Jrofii (nelaimė).
tą žydų mokytojų semina- pins.
na), dr. P. Karvelis ir dr« Bevažiuojant mašina stai ik tiek buvo, kad jis apie U šiandieną pinigų nemokė nąs: ir jis įkrito į šulinį.
- V. Kartolienė. Įspūdis jau-, bi visu smarkumu drožė į e- alr nakties paliko savo siąs. Šiai priminus, kad ne- Pasirodė, kad šuliny esama
dinantis. Tokias iškilmės ektros stulpą, kurį perpus įrangą jiasaugot sandėlius, pažįstamaųi įjonui skolon modingii dujų. Kanalizaci
f
> pats nuėjo atsinešti papu duoti lyg nepatogu, jis atsa jos vedėjas skubiai nubėgo
Šiauliai mato retai, dėl td nulaužė ir nutraukė violaa
nenuostabu, kad erdvi baŽ* Iš įsiljegvjimo grabe antobn. •osų, liet daugiau ir neln^grh kė, kad Vyšakio-Rūdoj jis I prašyti ugniagesių pagalbos.
už piekes niekada nemokąs, Jie nuvažiavę su reikalin A. L. lt. K. Federacijos Naujos
nyČiit buvo visą laiką kimšte •as nuvažiavo dar apie 10 fo.
Pas jį buvo rasta visi do nors ir už100 litų. Apsisuko gais įrankiais ir kaukėmis iš Anglijos apskrities suvažiavimas
netrų ir nenpvirtęs sustojo,
prikimšta žmonių.
*
įvyks liepos 19 d., š. m., 1-mą vai.
Jau tik keliolika egzempliorių
4
Antroji šventės dalis buvo tomaiti visi langai ir gero minantai ir net raktai būde- ir išėjo, prekėmis nešinas šulinio dujas pašalino ir iš po pietų, lietuvių parapijos svetai Darbininkų Kalendoriau* 1981 m.
beliko pardavimui. BariskUbinkt
t-, vakarienė. Pradėta (j vai. p. :ai apdaužyta priešakine ės, kurioje* saugodavo. Nu- Štreimikiene apie tai prane traukė darbininkus, deja nėje, Cambi'idge, Mass.
įy. p. Ponas Vaitkus, didelis našiuos dalis. Iš važiavusių ilovus lavoną, rasta net trys šė savo vyrui. Tas pradėjo jau be gyvybes ženklu. Abu Gerbiami Federacijos skyriai te įsigyti. Kaina tik 25 centai.
malonėkite išrinkti kuo daugiau
ateitininkų draugas ir iemė- lukeiitėjo 7 žmones, jų tarpe ęalvoje skylės ir sužalotas ieškoti “ponaičio” po mies du darbininkai sanitariniu sia atstovą į šį suvažiavimų, neš Kalendoriuje pilna Įvairiausių
ir naudingiausių žinių ir straips
į
jas, kaip tik tą dieną švente 1 sunkiai. Sužeistasgir imts celiuse vietose kūnas. Spėja- telį. Surado geležinkelio sto automobiliu buvo nuvežti į yra daug svarbių reikalų aptarti nių. Jis bus naudinga# ir už 10
na* kad Jis yra nužudytas ty, besirengianti važiuoti Kaimo ligoninę*
organizacijom gerovei, gisauvažia- metų.
K Mvo darix» 20 metų sukak- dferis. Nukentėjtįsieji tuiv
Kauną.
‘
teprašytas
skolos
jiktadariy.
Pačiam
nusižtivlmaj yra matinis ir paskutinis
niro
nitveMi
I
Knnna.
Barisktdnnk užsisakyti, kol dar
H f tuves nuo įsteigimo saldaiprieš
Federacijos
kongresų.
Taip

lyti
nebuvę
jokio
pagrindo
jis
piktai
atrėžė:
“
Aš
turiu
neižparduota.
Rąžyk:
NUPIOYR RANKA
ilių fabriko “Birutes” Šiatt- Važiavusieji pro šalį ir tą
gi prašome gerbiamų dvasiškių ir
“
DARBININKAS
”
į?
liuose. Jis visus ateitinin- :atasti‘ofą mačiusieji pasu- ies jis buvo dar visai jaunas, reikalą šit tamstos žmona, Gegužes 28 d. apie 7 vai svietiškių parašyti referatų suva 366 Broadway, So. Boston, Mase
į•*
kus jmsikviete įjos save į sve- roja, kad nelaimė atsitikę arėjo Jauną žmoną ir visu prašau atsitraukti/ ’Tada Š. 30 min. Siauriuose Br. Z. ir žiavimui. Federacijos skyriai ra
’el šoferio kaltės, nes auto* no gyvenimu buvo paten kreipėsi į policininką, su €11. Levinų lentpiūvėj darbi ginanti užsimokėti savo duokles į
L - Čitts ir maloniai vaišino.
apskritį. Pinigus siųskite apskri
T
Laike šventes Šiaulių at msas važiavo lygiu keliu kintas. Policija dėl jo mir- kurio pagelba išgavo iš “po ninkui Jonui Zajančiauskui ties iždininkui: J. Vei-siaekas 564
naičio” 5 litus, o daugiau li apvalusis puikias nupjovė
L'
eitininkai gavo daug gražių .ur nėra staigių užsisukimų ies veda tardymą.
Plcasant St., Nonvood, Mass.
Šį
pavasarį
MarViankojt?
ko kitam kartui.” Apelsinus dešine rauką* Atvykusi po Apskrities valdyba:
į ; BVėikiiiimų ir linkėjimų.
MOTOCIKLU SUŽ1ID*
jau antras skenduolis, toj ir saldainius “ponaitis” jau licija sužeistąjį nuvežę ligo
Pirm. V. J. Kudirka
L.
MTR1MTAB MOKSLEIVIŲ AT
Žmones, kurie yru sOiml, liguisti ar
ItaŠt. S. Odkauskas iiuslknmnvci
jačioj vietoj ištrauktas.
buvo suvalgęs. Policija iš ninen.
ras Šuga-Toite i stebėti ■
Ižd. j. Veršiukai
mils vaistais sugavimui naujų
ir
:us ir St. Justa. Kvėdarną
aiškino, kad tas vyrukas yra
U.
BITININKŲ S4-GO8- SEKR.
Jėgij. .lis vuaio kflna nuo Hkv
«t*
.silvinn organus ir sutelkiu nu uJi#
AMKRIKIBOIAI RŪMKA8I pasiturinčio ūkininko Kar- MINOWO GIRDRTI MOTY
mestelto gatvėmis ėjo į genervams ir raunienlms. Nuga-Tono «HLiKTUVOB VARGtAU
nausko sūnus, .kilęs iš Griš
Tik rteipnM, irto tarti g* ’ionnnis vyry Ir moterį; sutelkė gen**VUOTO SPRENDIMO
Kauno miesto ir apskri- .užims pnnaldas, tik staiga
r»v sveikata ir didestjj stiprumu. Jis jxtLditkura. Laukuvos šv kabūdžio miestelio, kur jo Savo laiku kariuomenės H laimJti įmmuBo tautę lenJrty- ^elbCs ir jutus, Nuga-Tone yra
• ties komendanto nutarimu, ržpakaly pasirodė motocikle
vinvjainns a|>i lėkit linky. Jeigu :ųiliekiį
Moksleivių At-kų S-gos seki*, arkinius. Pil. Justa spėju Vincento Pauliečio draugija tėvas laiko valstybinės deg teismas už komunistinį vei- tiiavinu*.
•itnkns »..*> ri, jo. paptiikyklte JI uistikytf dėl jfls iA savu urmininko .
įeršokti
griovį,
o
pil.
Bačką
>avargeliams šelpti geriu tinės paiduotuvę. Kaniaus kimą buvo nuteisęs Tamo
į. J, Žemaitaitis ištremtas še/
šiems menesiams į tėviškę, ’ribūgejusi mašina partren- gyvuoja. Gavo iš valdžios kas kurį laiką dirbo Agur- šauską 8 metus kalėti. Ge
7/ Šakių ajjskr. Nutarimas bu- :ū ant žemes sunkiai stižvis- Įvaro centrą. Turi miestely kiškes girininkijoj, kaipo gužes 28 d. Tamošauskas bu
didelį naiiUĮ, nupirkusi pa miško kirtimo darbų prie vo atvestas vėl į kariuome
i
W Įvykdytas gegužės mėli hmm.
lūkėtais pinigais p. E. šim- vaizda, o Vyšiikio-Rūdoj pa nes teisiną, kur jam turėjo
> / 22'd* rytą.
KAUNRB ALKUS NVLAUM
kevičaites gyVeimnČios Ame liko nemaža skolų. Geriau būti Įjerskaitytas motyvuo
KOJA
K
JURBARKO NUOVADOS
rikoje. Name patalpinta: 1) mokėti grynais pinigais.
tas sprendimas: Tamošaus
Traukiant Įtaikius* prie
F
TAIKOS TKMRJAS
2-ji i komplektų pradžios mokas, matyt* tą sprendimą nedatonm namo Pušyno gt, 3
BADOBt PEILIAIS
Jurbarko nuovados taikos
cykla, 2) dalis pavargėlių,
labili liulėjo išgirsti. Jis,,
<r., sulūžo ramstis ir kiis17 d* gegužės nieko nelaukdamas, šoko
F * teisėjas, pasiremdamas poliJ) smulkaus kreditu dr-Jos
Inmns žemeli rąstas nulaužė
f eijos protokolais ir Raseinių
'jankelis; 4) nakvynės kam* nien. Čia įsigėręs pil. Zabu pro langą ir per žemes ūkiu
larbininkui Liudvikui Bu
t
apekr. konamdanto nntarilionis subadė įieiliais pil. mbiisterijos kiemą pasileido
laičiui abi kojas imt letenas, jarys, 5) dar išnuomuoti 4
[
tat, nubaudė kun. J. Povikambariai, ir (>) didelė jų Strazdą taip, kad tas, abejo bėgti. Kalėjimu saidai į be
lis nuvežtas Kaunu miešti
Mltį iš Bkirsnemunės ir J.
mčių arbatine — kepykla tina, ar lą'iMisvciks. Dabar bėganti per kiemą Tamoigoitinėit.
SKANDRiAVŲ-AMERIKOS IWA
f Balmliaukką iš Rutulių km.
kur gausini svečių lankoma. paguldytas Utenos ligoninėj, šauskn tris kartus šovė, bet
ATLANKYKIME LIETUVA
E po 50 lt., kurių nesumokėjus MO1 APBIBYLA8 KARBOLIU
Sako, kad*sužeisti plaučiai nęįąitaike. Tamošauskas mė
REMKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDA
KAUKO MRDMOTOJAI
L laikyti juos po 3 dienas areš- Skaudvilėje, Marei Raeirtir inkstai* Bemat Šiuo metu tėsi į Kęstučio gatvę. Bet
Kam baladotis po svetimu* krata* kuomet dtt Mtarią
yra palaikomas nuolatinis lutaakjaiM Near.Yorfc—
K te* Ant, Balkiliauską iŠ Ro įienei vaistines praktikai- Mieste nuolatos tenka ma tie patys pittęčim gerokai su- ėia Jį maždaug ties Falkaustūlių km., Gadliauską iš Gir- as. Rozenfeldas Arsenas ne* tyti vaikinus su tempėmis sižeidėj gi dalai r laukdami kio namais siieiiųio viešoji
Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekikurrijaa
p valakių, Bastį iš Geirių, Pr* & įtaisui negvsiiito karbolio rankose ir Šmidiinčiri M jų Į teismo
ii^TėdaiUi susitai- policija* Tamošauskas nm
Renata Arocrlko* Lietinių Ekonominė O»tr*a
Baltrušaitį iš Rkirsneimmeš, Minką. ‘ Lipdamas laiptais visokius taikinius: paukš* kyt dnr didesnį nusižengimą vary tas idgal į kariuomenes
Li<>0l-j»iy u*, x*iva “naonia: mn»
į" Veiverį-Znlcckį iš Vndžgiril* iemČn jis jmslydo, krisdn- %kus, širiivs, kaminus, izo jMidniė. Kaltininkas tą ptiteismą ir motyvuotas spreiiBI * p • «, T «1T *6 ««■* Min "tnnTID KUM"
P' Ir kitike iš Kauno ir Gclgau- uas sumušę įninką ir visaK liatorius, kartai* langus ir čią dieną atestuotas**
UtvuJk^i Arentij
dinms jam vis delta buvo
kiškio luiljundė po 25 It. aviui ipsipylė karboliu rūkstant ’ms jiems kuriuo momentu VyluutiWUW muštynės perskaitytas* / Be to, Tarno*
S t paras urešto, Dr. K. Am- Kuo smarkaus sutrenkimo ir patmkm Kaip tik prieš Im nenaujiems Jaunimas, bent šauskųi bus keliama dar
NelkataukU* NiW Sav® Ai^to UlyafcarUa aM
g brmmitiK nubaustas dviem nusinuodijimą Rozenleldas lias sekmines teko matyti vyrai, nieku daugiau nežino, mitra byla tiž kėsinimąsi imk
BC parom arešto,
uoj mirę.
\
geroką tų medžiotųjų ganJą kaip JmlndutiH po vaknvri- w».
,
P
Kiek girdėti, visi nuteifr- > Apačioj iiiayję buvusi tar* Vytauto kalno prikėt me kns, išsigert ir muštis Į or*
;
LtetMVM hh VaHytaa
Hitai
P tieji tokį taikos tciaėjd mitą- mite Autose Jušinskait^ iš- džioju varnėnus ir gal kitus rinitaijas mūsų /vytai ne
trūkta tan, kam
Ot^tAOL
R. rimą aįriiacijos keliu žada diiejus kaBriuiti taip pat paukščiukus, o prie progos kreipia dėmėsiu, bet tik pisti trttau irtipriM valio*.—Akta2? H'kttdMiH Mt .
Yiwk. W» Si, ItiMne Mt.
Ot^Aa
Eį Rkipsti apygardos teismui.
’mvo gerokai nuplikinta.
daužė jaunas medžių atžalas. žymi laukiniu Ugveiu. z
įpymA.
i
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ITDIDM’THAPPEN

«e..

M# aaahv*

“Aw, It <3l<ta*t baptHm-I dtf lt on a
porpoOĮu”

OBUGING GEORGE

WAS ORIG1NAL

*wAr <k> you carry a lantem In
Iyrat ąueit tat that rare vpeclmen, an
ImmmM inanT*
> ♦‘Metely to be origlnnl,” replled DIo♦‘Ordlnarlly, a man enynged tn
a aearch thlnka all he needa te
įIct."_

SOMETHING UNUSUAL

“IVaa there anythlng nnusaal about
to opera f
*Srothinr, ercept ve vere there ba
ite tho curtaln went tip.”

CAUSĖ FOR ARREST

jTį

Ktautauut: Kiek molų ateivis liauja, Jani prastojai būtų pilk’
turi turėti, pirm negu prašo Ame i'ial,
'
.
rikos pilielyatM
Indratrtahški Mtartai
dtai užmigto ant kalnelio
R.-A,, NerYork,
U0WS*ClM3Vę’.
.
j .
Stovi tylinti kapui,
Afetakymas: Ateivis ašhiontalL
Klausimu : Koki yra inditetita*
O žemai prie pat upelio
kra metų senumo, arba datigiaus,
Hški
nuėstai (kinnetieut valstijoj?
švilpauja piemuo linksmai.
gali paduoti pirmą prašymą (Dee/
M,F.,Kcwnaven,CL
kiratum of Intcųtionk Jis gali tąt’
Atsakymas: N<iv Haveii turi
dalyti bilc kada po įvažiavimo,
Graudžiai vąrpn* mimdejo,
401
indnstriėlRkus įstaigas, kw
Bei, pirm negu ati ivta gali peluo
Sudejavo tolumoj,
rits
1929
m. samdė per 27,000 dar
ti natūralizacijos iKtiriją, turi su
sėti
Liūdnos giesmes Mibjaiubejo
laukti 21 metų ir turi įgyventi bininkų. Bridgejmri turėjo UųiMb
^Apinyno tylumoj.
Su v. Valstljota.nora penkis metus, darbininkų 339 įstaigose Ir \VaR*»
ir apskrityje, kur 'paduoda ludiej- I m-y 25,000 darbiu inkų 162 įri*£
gose. Kiti svarbūs iiuliistrialižki
ją, nors šešis mėnesius.
Ak, tai našlaitėlis mirė. . .
centrai šioje valstijoje yra Meri*
Kanados Aplankymas
žemė pridengė jį jau...
don, New Britain, Middlotowjv
ražlnėlfe pftriilytar IJetava*
Čia jU vargo daug patyrė >raii£i(« mokyklos tgranmum
Klausimas: Esu Suv, Valstijų Neiv London, Nar\vieh, Slamfmrd
4 skyrime m</klulo.)
'
naturaltauotas ]wlefis, šią vasarą ir kiti.
.
Pm Aukščiau*} bus geriau.
Ketinu kelioms savaitėms vykti
Aviacijos Lavinimo Kanai '
Kanatfon. Ar turiu gauti psspor*
IM rukus -jairtreeiojo skyriaus mokinys. Gerai nio
tų? Ar reikės mokėti kokius nors
kosi, ir yra visų mylimas, o ypač motutei' Niekuomet ne. v •
rijos kursas, Ir kur aviacijos mo
muitus turisto automobiliui?
prakdstlavo potejėliiĮ ir dažnai persiiedavo navų jaunesnįjį
R. D., CMcngo, 1H.
T. Ė., Italtimorc, Md. kyklos yra
broliukų Juozuku:
t. iMniKOJt mm
“Darbininko” vien* ąkmtytoją
Atsakymas:
„Užgirių
mokyklų
Atsakymas: Turistai, kurie yra
Ąąvo i« Lietuvos savo krikftądukkursai
kainuoju
nuo
.*345
iki $650.
— Kaip tu drįsti eiti valgy11 nekalbėjęs poterelii|l Juk
Suv. Valstijų piliečiai, neprivalo
picnulis inato. kad tu tingiųjų. Mamyte^ liepk Juozukui Šiaurinėje Amer&pje seniau dar;tera — girnnazist čH laiMką. Tai ra tureli puspūrio kuomet lanko Ka privatiškiems lakOnmriss nuo $Lbuvo ugniakalnių. Ugniakalnis -* žo jauna mergaifč, gimnąsljo* G nadą. Bet privalo su savim vežtis 050 iki $1,500 ko merriniekiems, fe
sukalbėti poterėlius.
nuo $3,075 iki $4,620 transporto
toks kalnas, iš kurie gilumos kar klažča moksleivė, Dčl aavotižko įIr mokykloje Petrukas buvo pavyzdingas* Tik neži tais išsiveržia karšti dūmai, ug domumo, mes ir dedamo to laiško natūralizacijos eortifilmtą, nes ka lakūnams, Tai vien lik už maka
nia, kokiu būdu susidraugavo su išdykėliu Kaziuku. Tas nies lieptam ir karštai tirštas sky Atranką, kurioje aprašoma, kaip da nors, arba kur nors jam reikės lą. Galima gauti pilną sąrašų n.1*
įrodyti pilietystę. Yra labai sunku
dabarties moksleiviai gyvena:
nei žingsnio Bežengia nemelavęs.
stimas, kurą vadinama* lava.
Suv, _Valst. apsigyvenusioms atei girtų' mokyklų iš Department of
Kali foraijos mokslininkai- R. It. “Mūsų gyvenimas gimnazijoj viams važiuoti į Kanadą, Turistai (Jonini orco, Aerenmitles Braneh,
— Bikini, Petruk, ant ledo — dabar toks slidus,
Finch
ir C, A. Anderaon. nesenai dabar labai neramus, bet kartu ir gali savo automohiliuą vežti į Ka SVnshirigton, D. C.
1’atartiiM
— Turiu mokytis, ir mamyte neleidžia,—teisinosi Petkreiptis
j
Komercijos
Dcpnria*
įdomus;
Kaip
Tamstos
esate
skai

pabaigė savo vienčrių metų tyri
nadą 90-čiat dienų, noreik prista
rakasnėjimus šiaurinėje Kalifornijoje. tę ar girdėję. Lietuvoje uždarytos! tyli jokio bono ir noreik mokėti ir.ontą dėl pilnu informacijų ir De
— Eik tu, kvaily, — sako Kaziukas: — ar nemoki pa Jų tyrinėjimo tikslas — ištirti ug- gimnazijose ir mokyklose ateiti
muito 6 mėlt, jeigu prisilaiko roi- li kūli j visokių mokyklų apgarsi
meluoti! Pasakyk mamytei, kad Uždavė eilę, kurios tavo njnkalnį Lassen. Ir tuodu moks ninkų organizacijos. Ta organiza" kalavimų. Kanada nereikalauja nimus,
FIM
knygoj nėra, ir eini knygos pasiskolinti. Ir išleis. Paskui lininkai pareiškė, kad itgniakalnis cija yra grynai katalikiška ir jau1 automobilių įvežimo leidimų ir
20
jiotų,
kaip
ji
Lietuvoje
įsikūrė.
Lassen
jau
nebeveiks.
— tuoj ant ledo.
Kanados Muito viišininkai teikia
Lavos (karšto ękjjrirmo) pasku Kitos tokios stiprios organizacijosį pagalbų turistams išpildyti reika
— Bet meluoti negalima — nuodėmė
gynėsi PetModernieji šokiai yra ne kas ki
tinis išsiveržimas iš Bo kalno buvo nčra ne tik Lietuvoje, bet ir kito lingus dokumentus.
rūkas.
1849 metais. 1914 metais iš jo iš se valstybėse, nes ji apima visų Kokius Klausimus KaturaJixacijog ta, kaip seksualinio organizmo
— Kokia ėia nuodėmė, paciaušimc ir bus po nuodėmės. siveržė tik dūmai ir karsti pele mokyklų mokinius, studentus ir
simbolizavimas fiziniais judesiais.
Egzaminatoriai Užklausia
—Prof. St. Šalkauskis,
• .
— J ei aš pameluosiu — tai bus nuodėmė, bet kas is*to nini. Nuo tp laiko Laaaen kalnas 'mokytojus, vadinamus sandrauKlausimas:
Ar
man
negalite
giais.
Bet
šiemet
jos
mokyklose
nebeparodo
jokio
veikimo.
— pamušime ir gana nujstė sau Petrukas.
Namie priėjo prie mamytės paraudęs kaip išvirtas Vė Taigi, šiaurinės Kalifornijos uždarė, tačiau visi ateitininkai ne pranešti, koki klausimai duodami GAUTAS BIUMTIMYS KAUJį?
gyventojai galės ramiai gyventi; nuleido rankų, bet stojo dar spar pilietybės kandidatams?
žys. Jis dabar pirmų kartų rengėsi meluoti. ‘
MALDAKMYGIŲ
F. P„ Nc\v York.
kalno veikimas ir šėmės drebėji čiau veikti. Todėl iš valdžios pu
—- Mamyte, aš eisiu pas Ka-a-iriu-ka pasiskolinti kny- mas jų nebebaugins ir nuostolių ses pasidarė visokių spaudimų, Atsakymas; Rasi net suvirs 100 MALDŲ ItlJJKINgLIS,
juodais vtrtaHals ............HM
y-go-os. Slokytojas uždavė išmokti eile, bet mapo knygoje jiems nebedarys.
Tačiau ateitininkai vadovaujant klausimų ir atsakymų, kuriuo*
' *
Juodais vWWtate.,M,........U|M»
galfagtaufttam vadui Kristui, mo« Nąturaliraeijo* egmtmniatoriar už- MAMH'NAUJA* AUKW AŪTORIUK
nėra.
. .
ft
ra
ka nukentėti visas skrtaudas. Bo tinusia knygutėje “Kaip Tapti juodais praMala vIrHtato...*».4ta
ORLAIVIŲ RttORDAI
—♦ Petreli, tu matai, koks tas Kaziukas išdykėlis ir me
to, ir vyskupai nesutinka suaižda- Suv. Valst. Piliečiu/’ kurią kny MALDŲ niNKINfLIS,
§tuo
metu
yra
suskaitoma
105
lagius: nesusidėk su juo. Juk tu man nesenai skaitei tok/
baltais viršeliam ....... . ..... .|XW
pasauliniai orlaivio rekordai. Pir rymu ir sako ateitininkams veikti. gutę išleido Foreign Language MALDŲ KiNKINlLIS,
priežodį ; “Su kuo sutapsi, tuo ir pats paliksi,”
mų vietų turi Prancūzija, kurios Mūsų gimnarijoje ateitininkų-ių Information Servięė, 222 Foųrih
jtINKtKfiLiS,
— No jie, mainyte, aš knygų tik pasiimsiu ir tuoj grį- lakūnai yra laimėję 38 rekordus, yra apie 100. Susirinkimus priva Avcnuo, Ncw York City. Knygu MALDŲ
toli tais virSeilafa.Pi
“DARBIKIMKAS“
5i,imnl,>... 1.Li\ 11#j > antrų —-Vokietija (30 sek.), tre lome daryti slaptai, nes policija te taipgi išdėsto pilną natūraliza
— Na gerai, tik tuoj grįžk.
čių — Amerikos J. V. (19), ket labai Žiūri, o kai jau kiek ką įta cijos procedūrą. Kaina 25 centai. 306 Brotdw*y, So. Boston, Mma
Petrukas gavęs leidimų linksmas Lėgo ir patenkintas virtų —- Italya (R rėk.), penktų ria, tuojau rašo protokolus ir tar Senatvės Pensijos ir Ateiviai
— Anglija, Ispanija, Čcchoslova- do. Todėl dažniausiai tenka susibuvo, kad laimingai pasisekė apgauti motutę.
Klausimu: Manęs prašė infor
jtija (jos visos turi po 3 rekordus) rinkimus daryti zakrastijoje. Taip
— Matai, kai mokėsi meluoti, galėsi kur norėsi išeiti. ir šeštų — Vengrija.
pat daug ateitininkų sėdi kalėji macijų apie senatvės pensijai naš Jį reikia užsisakyti tau Amtrifcoje
Dabar jau nebusi toks kvailas, kaip pirmiau, — sako Ka Šiame sąraše visai nieko nema me; kitus jau paleido, kitiems dar lė, 70 metų senumo. Ji gyvena
ziukas. Ir nudūmė abudu ant ledo. Bečiuopdami taip įsi tyti apie lietuvių lakūnus. Kada eina teismas. Bet visi ateitininkai New Yorko valstijoj net 30 metų. miemi Lfetuvūjs.
Neturi artimų giipinių, be vyro,
“Mūsų laikrašti^ metam# kaš
gi jie pasieks pasaulinį rekordą? su tokiu dvasios pakėlimu viską
smagino, kad nei nepasijuto, kai pradėjo temti.
nukenčia ir kovoja, kad niekas mt kuriuo gyvena. Jų sutaupyti tuoja keturi litai,. pusei melų Ai
— Bet kaip mamytei pasiteisinti, — galvoja sau Petmūsų nenugalės ir vis vien kada pinigai baigiasi. Ji nori informa litai
rinkas.
nors turis nusileisti tie, kurie da cijų apie senatvės pensijas. Jos
Latvijoj, Estijoj ir Vokietiją
Danijos vyrai, gimę 191'1 me
bar taip smarkiai kovoja prieš tą vyras niekad neišsiėmė pilietybės kaina ta pati, o visur kitur nšris— A, tu bijai beržinės košės gauti. Mokėk meluoti, ir
tais, šiemet kviečiami atlikti savo
ayj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
bus gerai. Pasakyk, kad aš nedaviau tau knygos^Kirsineš- pareigą karaliaus kariuomenėje. kilnių organizaciją ir visus katali popierių. Ką ji turi daryti?
P, K., New York City brangiau.
kus ir turės leisti viešai veikti. Žo
ti, ir turėjai tenai išmokti, — ipokė Kaziukas.
Bet danai šiemet nenori boti ka
džiu, dabar taip gyvenam, kaip Ataakymu: Ta našle negali pra Lietuvą matysi skaitydamas Klb
— Iš tikintjų puiki mintis!
reiviais. Vienas jaunuolis nusikir fenais laikais katalikai katakom šyti senatvės pensijos. Tik Ame
taBkų Veikimo Piatra leidžiamų
— Kur buvai taip ilgai, Petruk! — pasitiko motina to piritų, kitas atsisakė nusireng bose. Bet tur būt Tamstos tą vis rikos piliečiai gali prašyti pensi savaitrašti
ti prieš komisiją, trečias atsigulė ką žinote iš laikraščių, todėl bus jų New Yorkb valstijoj. Beveik
namie berniukų.
Adresaa: Lietuva, Kaunas, Labant grindų ir buvo nuvilktas že
— Mamyte, kad Kaziukas kny-y-ny-gos neštis namo me j komisijom kambarį, ir taip pa neįdomu ką aš čia ra&.u, bot visas vfcoa valstijos šioje šalyje, kurios v«s Alėja 31 Nr. “Mtteų LaikraA
♦as sudaro mūsų dabartinį gyveni tik turi senatvės pensijas, reika- tie.”
♦ •
nedavė, ii* aš turėjau pas jį inųkytia
našių atsitikimų daugybė btiro.
mą. Gegužės m. į mūsų miestą buTik pirmų kartų jam taip sunku buvo meluoti. Bet
'vo atvažiavęs vyskupas ir buvo
pirmų kart gerai pavykus, toliau laimi lengvai bus išsisuk
ROMA AUGA
tris dienas. Todėl vieną dieną męs
Italijos sostinėje Romoje šiais ir nesimokinome. Priėjome prie iŠti, kad ir iš didesnės nelaimės.
Slinko dienos. Artėjo pavasaris. Kražantės upė pra metais yra 971,645 gyventojai. Per pažinties ir priėmėme šv. Komuni
10 metų padaugėjo ją iš vyskupo rankų. Taip pat tą
dėjo valytis nuo žiemos ledų. Vanduo pakilo per 2 metru. paskutinius
250,000. Pernai gyventojų buvo dieną buvo ateitininkų susirinki*
II KO PAŽĮSTA DANIiKA
JUTA KW MIMAm.
Kražantės vanduo galvotrūkčiais ritosi per pylimų. Apa 57,000 mažiau.
man ir visi su vyskupu nusifoto
.Medžiotojas,
sutikės sritį, klau*
KIAULĘ\'f
čioj* vanduo virte virė kaip katile. Ledų lytys plaukiojo lyg
grafavome/’
šia:
žąsys. Kurį pagaudavo vandens srovė į krintantį vandenį,
Baltras: Pasakyk, Jurgi, iš ko — Sakyk, tėvo, ar nematei
SURADO «K4 KAPA
kaip matant sulaužydavo į^ gabalėlius. Ir Kaziukas nubė Egypto krašte mokslininkai su
tu pažįsti, kad tu nusipirkai da kur kiškio 1
Mačiau, kur nematęs?
\
go prie* iuh‘S pasižiūrėti šniokščiančio vandens. Pamate iš rado vienoj karalienės kapų, ku Maža žmonių teturi progos ne- niškos veisles kiaulę* o ne lietuvisris, kaip spėjama, esąs 4500 metų paprastiem# didvyrių darbams.— kos? '
—
Kur?
Kada?
,
trolius išeinantį Petruku. Pamojo ranka.
M.PečkauakaitA .
senumo.
— Tetų pamiškėj, prieš penkta^
’ Jargta: Dėl to, kad tik iš bliftdo
—- Žinai ką, vanduo neša daug lyčių, galima puikiai
ėda ir smarkiai piauną lietuviška* dešimts motų, gyvidhw ganyta*
paplaukioti. Eime pasiėmę ilgų kartį*
rias.
(“ūk?U masL

MELUODAMAS NUEISI, BET

NUOTRIPOS

‘‘George, giv« me tlmt cljarcite at
onee.’z
•Tll buy you a pacKngc of ladZcs’
*ixe lt you're »a erazy over theni ”

II JJMUĮJI

PILIETYBES Mirę REKALAVINAS

ŽUkmtius

KAPAI

*Pve jrat apsnked ,0a beraura yoa
ptajrH trtamt Don’t aver let U Jiap-

MM.TW'WN =Į^—S*,

M0KSIBVĖ3 LAKUS

"MŪSŲ LAIKRAŠTIS’

'-MIW

“Thoaa two pagiliate are llable to
be arrested before they get much furthce”
•
"For fiyhtlngr
**Uo. For belng lond and bolster*
ouaw
______ _

MAID A PARAGON

"Are yoo Mttefteū wlth jrour new
maldr
“Very. She’s too old to get mirrlcd
aod too fat to vretir my thlnp. So l
tblnk we’ll be able to keep her."

LEFT MORE EFFECTIVE

"Do yra btUtvo ta wo»a»>i right»:
’ korta# traetar tella mhj
tta lirft te mack atarė- ėfftrifre.*

Juokeliai

Ninlrože, Rado prie krašto prisuktų didelę lytį. Už
silipo ir su karte pasistūmė nuo kranto* Ix^lns pradėjo
plaukti, o Kaziukas iš džiaugsino Šokinėja tik šokinėja.
PetTuktti darosi nejauku, nes vandens išrovė nešė vis ar
čiau ir arčiau pylimo. Jau išgaravo visas jų džiaugsmas,
Su karte nebegali atsilaikyti prieš vandens srovę. Vanduo
tik šniokščia burbuliuoja* Dar keletu minučių
ir pntrauk* krintųs vanduo lytį. Stūmėsi iŠ visų jūgii* Tačiau
.vis veltui. Mato — paįs neišsigellies. ®me šaukti pagelbos, liet jų niekas negirdėjo* Vanduo be pasigailėjimo
patraukė nuo pylimo sunkių ledo lytį ir sudaužė į mažus
gabalėlius, Kražante išlaidojo savo dugne du melagius

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS

Greitu Laiva Patartaviaas

M
VtaM tepMttkta Utetertalria

BUHUO
1-ma “Jaunuolių Ekskursija/* rengta
A. L Rkonom. Centras.
RUGFHN&O 1A Spcclalė, Lietuvių Ekskursija.
RVGKtMlO IIA A, LfeĮ Ikonom. Cėnttb Kkskuraija
PfeteMta tataratarita ’fr talrakecMą JcrHpklUte I rara Wrakorttą agrals. ar tat kurią švMą AMerikes Unijos taMtaf.
•Uteisrair

L* ‘ BuitineiIh”J
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10 Kate MU Iteatu, llMm;

tnnt
akfetata m* Jtew Vark, N. T.

Mt R litabiga* Ata, OtaM* JA

' y*? Rtafedrargų MĮtaų M oltmiitia ta Tą!vata • HAMBURG
DROTtOKLAin)
. Ai3»T RALnjr
mroiK
DraM nota trasi toriai kas naraitA Vairai *ra»i tartai
Ifešaukltail mta taątaltaHata knuitartatak taUuta:

' tr« LOUIS, MILWAUIJ« IR CLRVILAMD ,

Tiralralntal grtWlbS1 JHara. Ml

taMmudta krriakKta I takanra nirratra mitai
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DAJtBIJHHKAS
ĮPEBBWCM»>
■
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rj*

ŠIS TAS APIE ISPANIJAI

kas pinigais ir bendrai kas
kuo galėjo. 1626 metais
■
sakant, vaMybUfis surijmu
IIETUVIŲ
BARBIMINCp
I
Karmelitai vienuoliai perne
, r>*M*am«y!nMmAx«Mnaiui fpijai dabartinė vieta vadi- g« į vienų vririybę, kuri Ii*
šė jį šv> Teresės bažnyčion,
S4JUN60S
Tn HkinriTTOWn>T*ww nosį Iberija. Vykstant tau
jvede
naujų pamaldų. Laiko
tų kilnojimuisi, į Iberijų at ja valstybė greitai nugalėjo
dviejų gaisrų, kurie ištiko
vyko įvairių tautų žmonių maurus, prisijungė kitas
Vilniaus miestų, paveikslas
vaIstybėtes ir susilaukė di
ir gyventojai susimaM
liko gerokai apnaikintus.
Įsikūrus Romos valstybei, dele galybės.
•
įvyki
.
BUSSCBimOH BA1M:
Ilgų laikų po to jis buvo vie
romėnai norėjo nukariauti Fterdi nandoir Izabele* val
BDtŽMJO
20-30
DD.
1931
nuolyne (klioštoriuj) (kur
Iberijų. Iberiečiai nenorėjo dymo laikais Kolumbas at
šiandienų lietuvių mokslei
pasiduoti ir kilo kova, kuri rado Ameriką kurios turtai
vių bendrabutis), vėliau įBR00KLYM, M, T.
tęsėsi apie 200 metų. Kova papildė Ispanijon iždų* I«*
*• DABBININKA8”
rengus koplyčių išnešta jis
baigėsi Romos kariuomenės painja,pdjutusi savo galy*
L. D. ‘S. apskričius ir kuopas prašome išrinkti
M W«rt Bradiny
- ' Sottth'Bert
vėl
atgal. Ties juo, sakoma,
laimėjimu.
bę, pradėjo dalyvauti ir Ri
atstovus. Pageidaujame, kad kiekviena kuopa tu
daug neišaiškinamų stebuk
Vėliau Iberijų nukariavo tų valstybių valdymo reika
rėtų nors po vienų atstovų seime. Kuopus, kurios
'e
lingų įvykių atsitikę: ligo
viena vokiečių kilmės tauta, luose.
išgali,
turėtų
išrinkti
po
kelis
atstovus
prisilaikant
KIBIRKŠTYS
niui i)o ilgų ligų atlankę šių
kuri Iberijų valdė 710 m. Įsikišimai į nuolatinius
konstitucijos nurodymų, t. y. nuo dešimties narių
vietų pasvęikdavę, nelaimes
po vienų atstovų.
prieš Kristaus gim. Tada (karus, nusilpnino Ispanija
nurinkdavusios kita krypti
užklupo maurai ir vi«ą šaliljj vidau#; i^entojai auvar& D. 8. Centro
• KAI? MLGIAMASI UBTUVOJB su juo skaitytu, kaip su Viimi ir vėl grįždavęs laimin
Dvasios Vadas Kun. F. Virmanifkis
niui Vaduoti Sąjungos plr-užvaldė.
go, miškutdo. ftp«nijoK w r
su nor. m, imitKA
gas gyvenimas tiems, kum
Pirmininkas VI. Paulauskus
mininku, kuriuo jis yra nuo Maurai (arabų kilmes tau tas pateku į įvairių karališ
čia savo vargus ršpažindrt*
Sekretorius A. F. KnciSys
Vilniui Vaduoti Sujungęs
pat sujungus įsisteigimo. ta) tais laikais skaitėsi kų giminių rankas. Paga
vę: daugelis švedų, pilnų
lėlininkas J. Verseckas
’ pirmininkas prof, M. Biržiš
Pereitų metų rudenį įvykęs šviesiausia tauta. Ji Iberi- liau sostas pateko į Pran
puikybes ir garsių piešimais,
ką, turėjęs Amerikoje pas
tos sąjungos atstovų visuo jų gerai valde ir sostine cūzijos garsiojo imperato-'
žuvo
koovse* ties tais vartais,
lietuvius nuoširdų ir šiltų
Korduva turėjo apie pusę riaus Napoleono brolio ran
tinis
suvažiavimais
parode,
nors jų galybe buvusi daug
priėmimų ir išlydėtas tikru
AUŠROS VIRTAI
prof. Biržiškai savo visuoti bilijono gyventojų. Kordu- kas. Ęet Napoleono galybei
didesne, nei tų, nuo kurių
-entuziazmu, visai kitaip at
voje buvęs universitetas bu žlugus, ispanai išvijo pran
nį
pasitikėjimų
ir
pritarimų
žuvo
; nutrenkęs vietoj per
sidūrė Lietuvoje. Profeuovo žymiausias Europoje.
cūzus ir į sostų sugrįžo se Garsiausi Vilniuje—Auš sidabru ir brangiais akmeni kūnas rusus, išdrįsusius
jo
darbams.
t rius mėgino rengti paskaiLabai atrodo, kad dabarti Bet iberiečiai nepakentė nasis karalius. Bet jis labai ros Vartai su stebuklingu mis išdabintas, kiek jau am piešti šventyklų ir šį pa
r
tas, kuriose norėjo supažin
maurų. Iberiečiai buvo kri neteisingai valde ir labai Ša Dievo Motinospaveikslu. žių teikę lietuviams paguo
veikslų. .
dinti su Amerikos lietuvių nei vyriausybei visiškai ne kščionys, o maurai — maTai brangiausia . lietuvio dos ii* naujų jogų. Pro juos,
rūpi nei Vilnius, nei Ameri
lį spaudė.
; tikru gyvenimu, bet laikraš
hometonys. Krikšč.ionj’s su
šventove ir kiekvienos lietu Aušros Vartus, eidamas žy Dievo Motinų, atvaizduo
čių" korespondentai biauriai kos lietuviai, nei visų lietu kėlė revoliucijų, norėdami Prasidėjo sukilimai ir ka
tų pakreiptų dešinėn pusėn
vių vieningas darbas tautos
ralius buvo priverstas pra vio kataliko šeimynos ap das, liuteris, kokios nori ti gaiva, vainikuoja brangus
Kkraipė jo mintis.
išsivaduoti iš mahometonų šyti svetimų valstybių pa saugos nuo nelaimių ženk kybos žmogus, nusiima ke
didiesiems reikalams.
. - • *. 'Profesorius, Vilniaus va
dvigubas vainikas, kurį pa
Amerikos lietuviai vis. dėl vergijos. Pirmiausiai išsiva galbos. Ir Prancūzijos ka las. Prie to paveikslo, so purę. Gatvėje į miesto mū
davimo reikalų turėdamas
laiko angelai, iitšrūs spindu
to turėtų nepasekti Lietuvos davo Katalonija, Galisija, riuomenė 1873 m. sudraudė džiaus trobelėje iškabinto, rus atsimuša vargonų balsas
dėmesy, norėjo patarnauti
liai,
lyg aukso dviašmeniai
vyriausybės keliais, bet turė Leonas, Aragonija, Baskai, sukilėlius, išžudė visus suki mokinas vaikas poterių, prie ir čia pat gatvėje klūpi po
• vyriausybei, suteikdamas jai
jo laimina tęvai sūnų ar nai šalo bekojo elgetos, pra kardai, plačiai spinditlhioja
tų labiau susiremontuoti ir Kastilija ir Astorija. Kiek limo vadus.
savo įgautųjų žinių. Bet Lie
į visas puses; žemiau sidab
dirbti išganingų dalbų, ruo vienoje šioje provincijoje Po 7 metų mirė karalius, dukterį, pradedančius savo šančio išmaldos.
tuvos tautininkų vyriausy
rinis
menuo; aplinkui, kaip
šiantis į Vilniaus vadavimo susidarė savarankiškos vals palikdąmas sostų dukterei šeimyniškų gyvenimų, jam Iš kur tas paveikslas?
bei visai tas nerūpi h’ ji ne*
tybės.
pasiguodžia ir ūkininkas, Spėjama, kad didysis Lietu tik akys užmato gėlės; tikin
žygį<
Izabelei.
Jos
dėdė
Don
Kur

►
parodė jokio susidomėjimo.
vos kunigaikštis Algirdas, čiųjų sidabru apmuštas vi
1479 m. Aragonijos kara
ios nenorėjo pripažinti sosto kada javus ledai išmuša, ir
Tenka sužinoti, kad net
lius Ferdinandas “padabo
našlė, kada vyras jų su vai- sumušęs %Krymo totorius, sas altorius; sidabro širdys,
WE JLPL1IST£S, UI
savo
dukterėčiai
ir
sukėlė
» i^ieno, dabartiniu metu žy- . <
’HI*STT4f4F
jo” Kastilijos karalaitę Iįtafc palieka. Vasafoelaiku, parsivešdamaą jų didelius rankoj stovyleles su auko
naminį
karų,
kuris
tęsėsi
ĮMC Mus, laikraščio redakcija lįooklyrfo raudonųjų ko zabelę. Ir tais pačiais me
turtus, parsigabeno ir šį pa tojų parašais—-tai dokumen
iki 1840 nt Izabelė laimėjo, atidėję savo darbus, traukia
£ * buvo gavusi beveik įsakymų
tai, kurie patys kalba, kiek
munistu “L-ve,” tašydama tais įvyko vestuvės. Ir taip bet 1843 m. vėl kilo revoliu ūkininkų būriai pėsti iš vi veikslų, pieštų* ant ųžuolo
nieko gero apie prof. BirŽišlietuviui visus amžius laivo
apie Sovietų Rusijos mo abi valstybes, arba, geriau cija, kurių Izabelė ir nura sų Vilniaus karšto kampe lentos. Patys Aušros Vartai
*
kos kelionę nerašyti. Jis ten
lių savo sostinėn padėkot už buvę paprasti miesto vartai, brangus Vilnius ir Aušros
kyklas reiškia nepasitenki
vargingų ir skurdų gyveni mino.
susilaukė ir kitokių nenialogrūdų, kurį dirva užaugino, pro kiniuos tik buvo galima Vartai, Jeigu aukštui tos
nimų. Rašo:
Izabelės
valdymas
buvo
T
numų.
mų.
14 Antireliginis darbas mokyk
už sveikatų ii* pasisekimų, miestan įvažiuoti. Žinoma, pasigailėjimo pilnos akys
nelaimingas
ir
ispanams
ne

Darbininkų
skurdus
ir
Prof. M. Biržiška norėjo lose apleistas. į antireliginį
kurių laikas atnešę. Upelių kad tuomet visas miestas bū mate vargus lietuvių, kurio
pavažinėti po Lietuvos di- darb% mokyklos^ reikia kreipt vargingas gyvenimas Rusi naudingas. 1868 m. sukilę vandeniu atsigaivinęs, mal va apsuptas mūru, kuris tėvynė daug kartų buvo gais
r ' dosniuosius miestus, mieste daugiau dom&s negu kad buvo joj jau perdaug gerai žino ispanai išvijo Izabelę ir bu dininkų būrys kelias dienas saugojo miesto gyventojų rų liepsna nušviesta, ir to
kreipta iki šiolei.
mas visiems, ir to, muilu bur vo paskelbta respublika, gy traukia dulkėtų ir vargingų turtų nuo priešų ir užpuo krašto sūnų kapais nubars
liūs ir pasidalinti savo kelio- ■
“Ne visose mokyklose orga
<( \ nes įspūdžiais. Bet po pa- nizuoti žilti pusryčiai. I tai Šal bulais ir “Laisvė” jau nebe vavusi iki 1874 m., kada L kelionę, kol pasiekę Vilniuj likų. O šie dar orlaiviais tyta, ir tada tiktai iš čia sė
zabelės sūnus Alfonsas KlI
tai atsineša .mokytojai ir rajo pajėgia užglostyti.
į
tirtų įvairių nemalonumų,
Aūšros Vartus, nulenkia gal padebesiais skraidyti ne ne mės lietuvis pasišventimo
pateko
į
sostų
ir
valdė
iki
nini
organizacijos.
Tik “Laisvė” negali su
k 4 jis nutaręs savo sumanytų■
vų prieš auksu spindintį pa svajoję, nebuvo ne arniotų jėgas pastatyti nepriklauso
“ Darbininkai, biednuomenė,
r
'darbų nutraukti ir rudenį \ kolehozininkai nepakankamai prasti kaip Rusijoj taip te 1885 m. Jam miius, jo Žmo veikslų. Gražiai jis auksu, dar mūrams trupinti į dul mam tautos gyvenimui, tai
na 1886 m. pagimdė sūnų,
p parašyti knygų apie savo kekes. Taigi prie tų vartų ir beitbejo, kritus nelaimei ant
aprflpinami avaline ir drapano- rorizuojami tikintieji ne tik,
kurs
ir
buvo
Ispanijos
pas

do,
kad
Ispanija
—
nuvar

kad nemažėja, bet didėja ir
* . ? lionę. Tai teko patirti iš vi- • mis.“
buvo prikabintas tas Dievo mūsų tautos laisves, tos pa
kutinis karalius Alfonsas gusi ir nerami valstybe. Be Motinos paveikslas. Kad jo čios sukryžiuotos ant krūtįTaip rašo Brooklyno ko stiprėja.
’ :..." siškai patikimų šaltinių.
,
Jei Lietuvos vyriausybe ir munistų organas. Žinios iš Taigi antireliginis darinis XIII. Jis šių metų balandžio veik visų laikų liejosi krau- lietus negadintų, pridengtas nes rankos, suteiks mums jė
valdančioji grupė yra nepa- Sovietų Rusijos paduoda Rusijoj ne apleistas, bet per- m. 14 d. paliko sostų ir apsi- jas. Ir kokia jos ateitis — buvo stogeliu, pritaisyti taip gos ir vienybes, reikalingų
vargiai kas gali pasakyti.
pat aukšti laiptukai, kur tautos gerovei ii* laisvei gin
į.
tenkinta prof. M. Biržiška daug aiškesnių ir teisinges- silpnas išrauti tikėjimų iš gyveno Prancūzijoje.
Visa
Ispanijos
istorija
roBr. Kjmrasf žmonės dėdavo žvakes ir au- ti.
[“V. R?1]
f ‘ kaip asmeniu, tai jos turėtų nių faktų apie ‘darbininkų žmonių širdžių.

XVI SEIMAS

—Aš duosiu Tamstai...
kiu pavojingu skardžio rumbu.
t
— Ir aš...
Pasilsėjau. Kų toliau daryti? Susimųstęs, žiūŽMONIŲ PRIEŠAS riu į anų vandenynų, kurs ten, žemai, taip savęsp — Ir aš...
vilioja. Atplaukia nuo horizonto garlaivis. Reik*
Apsiitojome viešbutyj. Vakaras. Sėdime ap
tų ir man namon. Bet juk ašen besąs pametęs, link stalų ir šnekame vis apie ta patį skaudųjį du*
r;
Ilgai begau. Bėgau taip, kaip, tur būt, nebeteks bebėgdamas, visa savo tūrių...
lyk?*..
•
•
g
Bėgti. Įkandin vijos kažkokie priešai, juo baisėsBe galo sunkus, be galo baugus leidimasis že
Smarkiai prašįvėre durys — ir įėjo į vidų jau
[t ni, kad nežinomi. Tiršta buvo tanM. Ir toje tammyn. Garlaivis priplaukė prieplaukų. Ar priims nas žaliūkas raudonikis, veidu nei Šis, nei tas —
soje iš užpakalio kažkieno krūtinės, įnirtusio®, pa- mane beskatikį? Pabandysiu — prašysiuos.*
taip sau. Už juostos keletas diemų. “Argi tai liū
■Į ilsiisios, taip dažnai, bet smarkiai alsuoja... VeKeleiviai
būriu
stovi
prie
laivo
krašto,
kažko
tų
Žmonių Priešas ? ’ ’ dingtelėjo smegenyse, Smais
F jas mane didis pavojus. Ir, tartum iš kokios nerekie nei^.nū8, lyg laukia manęs... Stojaus jų tar kiau suplakė širdys* Veidai truputį išbalo. Visi
Ę
gčtos krosnies, liejas bugštus karštis ir svilina man pe. Apspito. Ar aš negirdėjęs kartais apie Žmo
žiūrime į tų paprastąjį veidų U* atsitraukti negali
F nugarų. Bėgu ir begu...
nių Priešę, Jis kažkur šioje apylinkėje turįs būti me. Jis taip pat kartkartėmis perbraukiu mums
Jau truputį brinko, kada pradėjau kopti į kaž“Buvo manę užpuolęs... Vos-ne-vos bepabė- per veidu* sveiku, nieko nereiškiančiu žvilgsniu,
' kokį kablį, per kažkokius krūmelius. Jau nebgir- gttU...^
’
<
nusišypso. *
|
Ūžiu iš užpaknlio neinriįstamąjų alsuojaut... Kaip
Iš karto keleivių akyse išaugau į kažkokį tar
g
trykšterejo pirmųjų spindulių novelės, aš jau be- tum didvyrį* Bailesnieji glaudžias prie manęs: * Paprašė Šeimininkėlę, kad duotų jam kiaulie
nos ir degtitiė& Mes atsikutėjome, Pradėjome net
E
sedįą kažkur aukštai aukštai*
juk Žmonių Priešai gali užpulti ir juo«, o aš syki
jį
O tenai, gelmėj, didelė upė susitikusi su sau ly* jau esu išvengęs pavojaus, tad lyg stipresnis už tų šnekučiuoti* Bet via kartkarlėmfe žvilgterime į tų
į.'
gia drauge. Plotis, laisvas plotįst,. Aukščiausiu pavojų; tartum galėčiau ir juos apginti.. Jų a- paprastų ir nepaprastų vyrukų.
r
skardžiu manęs linkon kopia ųė|ptėgWtni krūme- fcys blizga smalsumu. Bintą klausimų klausimai.
O jil vis geria. Veidas vis stipriau raudonuo
L
lių pulkai. Iš antros pusės, iŠ dešinės, begrumb- Gavau viskų kelis kartūs papakųkoti.
ja. Lūpos hejaukįai Šaipos. Akys vis plačiau žiba*
E
jauti man liekrašte kaipo Mieua^išĮcilusify i į nei^Juk gali Žmonių Priešas ir iniufi užmiltiitį f
męhžhluugriebiasdirino, ”■
matuojamų aukštį, į jaunųjų mėlynę*..^Kur tik
— Greičiausiai tinp ir bus t ,
/
. Mums pasidarė MU. Vėl sužiumme į tų staviožvilgterėsi, sukas galva taip' bugščiai gilu, taip
— Ar vykstate su mumis draugei
kiĮkųji vridų* K^ndraiigiai karkariėmis ris žvilg
ar
laigščini aukšta... Tiesiog nesuprantama, kaip gaIr pats nežinau: juk mano skatikui teko teri ir J mane, lyg sakytų: ^Neužmiršk mūsų geb
F x lajau užlipti į šit% erelių Hadų tokiu siauručiu, to* <4jum,H
M. Vaitkus

- O

-

Tik urnai keistojo jaunikaičio ranka ųmkilo,
švystelėjo plieno žaibas — ir dicinas, drebėdamas,
įsmigo į priešakinę sienų. Mūsų visų galvos linkterejo giliai žemyn. Išgiiriome kvailų juoko griaus
tinį. Baisioji ranka vėl nusileido ant kito diriiio..*.
Aš pajutim, jog jau metas. Baisu, 1x4 reikia^
gėda: draugai, lyg maži vaikui į motina, aliojo ir
vilties pilnomis akimis žiūri į mane, tarytum aš
pamokysiu, kų dubai* daryt L Tas jų vaikiškas lū
kėsi is būtų man mielas kitame kokiame atsitiki*
me; dabar jis man — tūkstantsvurv našta. Vuts iievos atsistojau; kojos lyg švino pripiltos. Einu prie
Žmonių Priešo. Dantys norėtų tauškėti* Paskuti
nėmis valios jvgomiš laukiau juos sukandęs. Dar
gi liaiidnu šypsoti* JM pats jaučiu, koki Inanriai
kreivatušypsena..
,
Žaliukas irgi stojas ir eina prie manęs. Jo delnas ant dirino...
. . f
HtlkUikovm Aš padėjau rankas ant jo t»erių
(jis, tie abejo, jaučia, kad jok dtelm) ir, stengdn*
maris padaryti bals?) kuo švelniausių (mus tni iš
eina vien juokinga ir pasigailėjimo verta *** taip
(Nilsas dreba), tarytum juokaudamas šakiui: uNn,
vyružį, gana, jaji ganu nms baidyti, gana juokimti I’VtH gyvi.’heNimpt'* ”
Kažkas tuokart šmėžfvlejo ore: kažkokį nepa*
keliama »unky!£ gniuiūite migniulino mmim. *

_

,TOiimii*ito«iimtoetoTO<to^

ĮVAIRENYBfilSi

Tos medžių paraiitfe a
wtę« kūno? dalis
tokie gyvi Šašai, kuria affl
padarytas ii kupranugarir
ant
krūmų. Nuo krūmų ji
odos ir iš aukoto buvo pri
iMMtototMMMM'
Kiekvienos kinas numirė Niuiša ant pušų, apjra
*.............. nu im.illlpildęs jas kraujo. Kaip fa
MAMD*«IJ0J
lius laidoja savo lauke, ki medžio Žemutinę dalį ir d
SKILVIO MBMAIMAJI
tl ir phulgmti gyvfedjnąatyi, kurie poakui jau nesti* kyrą* įšokdavo į dėžę, tai
buvęs jo rūbuose vaikas iŠ Vienas lietuvis, rusų-ja- taip sakant, painia lauko dį nudžiovinę sugrįžta j
Skilvio nemalimas gali bū Bet jeigu tik epūsi, fili į- gina kuomet vaikai kramto, ten išlįsdavo ir vikriai negale, nekasdanife į žemę. tint krūmą; ir laukia km
tl priežastimi bilų kokios Ik spėti negertu, ir jei skilvyje arba net negražiai ištempia tikrąsias fakyro dalis aukiš- ponų karo dalyviu šitaip ap Vaikus iki 10 n* tų net į pUŽlcs.
J
raše jo matytas Afatidžurirasi*
votis
ar
včžjm, brangiai burną.
gos, kurią galima surasti tik
davo į fakyro rūbus.
grabą nededa. Vyreanius Kalifornijoje labai mu
jOB kinų laidotuves:
per gerą fizinį i^gzamina- tureli atsilyginti už klaidą. Tą parodo dviejų moka* ; Iš to niatmue, kaip leng
na pušis tam tikros pu*fl
Atsitraukę nuo Mukdeno, deda į didelius, stori; lentų
Aišku, kad kuomet akiivit lininki; tyrinėjimas vaikų
vinpp
vai išaiškinami tokie ^ste* mes apsistojome arti Kinų grabus, lx?t paimkit neužkas teles. Jungtinių V«d»M
Kuomet skilvis nenori pri nenmlu, tam yra priežastis, dantų Detroite, Miehigan būklai.*1 Apie to fakyro
miškų globai paskirta «Į
miesto vardu Maniakai. Ge tus.’ Miestuose yra kapinę
ir taip pat aišku, kad tinka- valstijoj. Jeigu toki pripra
imti valgio, kuomet atsirau^atebttklhigumų” buvo net gužes menesio pradžioje mes nai, lx*t ir tonai numirėliai į 000 mukinimui tų
mu gydymu, tį prie&utį ga timai i laikų sustabdyti, tai
giunm ir jaučiama skausmas
kelios knygos parašytos ir gyvenome vienoje fameoje žmię neuŽkamimi. Pasitaiko Apekaičiuojama, kad 1
lima panaikinti. Niekuomet vaikų buniukes pačios ižai*
skilvy, tuomet skilvis nema
buvo manoma, kad jo “ste (troboje) su kimus. Kinų matjdi numirusį 7—9 metų metus laiko tos biM& dj
nejgauk papročio imti įvai tai»o, ir vii lieka normales.
la. Jei kas nors taip jau
buklai*’ yra nepaprasti. • tauza dalinasi į du galus: kūdikį nuogą, šunų valkio Už $1,000,000 nuostolių pa
rius vaistus po valgio kad Bitų gydytoji; tyrinėjimai
čiasi, turėtų greitai kreipiu*
numarinimui. Jų imikiny
viename gale mes gyvenome, jamą gatvėse.
apaiiaugojus nuo skilvio ne- parodo* kad čiulptum arba
jHts gydytoją.
būdas
toks: deginti tą |
Kai
Mandžūrijpi
įėjo
ru

i antrame —- didele kinų šei
nialimo pa»ekmių.
kramtymai piršto, liežuvio,
Dažniausiai skilvio nema
DEL 10 ŽEMĖ OKU ma. Toje Šeimoje apsirgo sų kariuomenė, tai rusų va vę, )K) kuria tik susekai
Gydytojas įvairais būdais j laikų ištempia burnų. Vie
žino priežastis yra*netinka*
biteles.
J
vienas 5 nr 6 metų kūdikis, dovybe buvo privertusi ki
gali surasti, nuo ko skilvio name atBitikime, mm*gait&
nus miestuose numirėlių la Pušų bitelės persifda f
Laikraščiui nuolat piane
daug valgoma arijo valgis
fdantukai neturėjo amoliaus,
vonus deginti arba į žemę levę ir tarp Žiovėslrnia®
atjauti gerai po valgio, ir priežastimi motinos- prastos ša apie žemės drebėjimu^ Kinai nesiskubino kviesti
nėra tinkamas, arba/’perkasti. Husams pasitraukus, npėda juostą ir deda
jei atmainius ir suregulia sveikatos ir netinkamo val kurie tai ytėniir, tai kitur į- gydytoją ir pakvietė tik in
greit valgoma. Atsižvelgiant '
tasai įsakymas vėl nebuvo kiaušinius. Kudą apĮusį
vus valgį vis nejauti geriau, gia Mergaite netik čiulpe vyksta. Ne vienas skaityto dą, kai buvo pervelu ir gy
ant kiek skilvis yra skriau
pildomas.
[“M. B.”J kiaušiniais medį, pušit
tuomet ilgai nelaukęs kreip pirštukus, bet sulaukus tri jas, jšginTęs apie žemės dre dytojas nieko negalėjo pa
džiūsta.
.
i
džiamas stebėtina dar, kad
.
kis pas gydytoją ir klausk jų ir pusę meti; vis vaitojo bėjimą kokiame nors* krašte, dėti.
jis dilba. Žmonės pripratę
Arėjau Vitkau
apsidžiaugia, kad pus mus Ligoniui visai nusilpneĄMBRIKOJB G1LB8TI
jo patarimų.
bonkutę
pienui.
Tyrinėjimai
skilių prikimšti netinkamais ’
žeme niekad nedreba. Ir tik jus, kinai nutilko jf visai
MBDMUB
parode,
kad
kūdikio
viršu

vu|giais ir kuomet skilvis
rai yra kito džiaugtis, nes nuogą ir išnešė laukan. Vi
“ŽIDIHYS’
Valstyliėse, kurie imikimi
PIRŽT4 ŪIULPTI TBA
tiniai dantukai lakai išsiki žemės drebejiinas padaro la
nebegali dirbti, tada sako
sa;
silpną,
mirštantį
kūdikį
i
’
rof.
pr.
V.MykoluJČlo-lMlrMJ
MM
mišką
daugiau
kaip
gaisrai,
PAVOJUMUI
šę ir kūdikis negali sukąsti bai daug nuostolių. Žemei
jamu Jltmtnrt*, Mthle,
ma, kad skilvis nernala. Kad
jie paguldė fanzos pasieny valdžia paskyrė
<r AfedAmUkojo kttoIma ftlutr||
apsisaugojus nuo tokių ap Kūdikiai pripratę tarpe prešakiniais dantimis. Tik i drebant jos paviršius smar je ir visi sitstoję aplinkui
•i^oeAlalB JkirnAlni yn.
sekančių 10 metų laikui.
dmttTOlM, JdotnlMtiiat 1# HMcrtM
linkybių reikia reguleriili valgių čiulpti pirštukus. Mo metus po atkratymo nuo kiai, kilnojasi. Paprastai ju žiūrėjo, bet nei vieno nusi
nra«llavlBM8l*m faiojra! tlnkMMH
Miškai Wasbington, Idalio, Iteltorlg tumulą*. Tod?l rli! *MjMl
valgyti tinkamus valgius, tinos į tą žiūri kaipo į žais bonkos ir čiupimo pirštukų dėjimas prasideda vienoje minusio veido jų tarpe ne
^Idlnr
Oregon ir Montana valsty- to nMfekytlkanu
neimtoje: nfejį
neperdaug, ir gerai juos su- .1lą. Bet jeigu vaikas čiulptų mergaite tapo normališka, kurioje nors vietoje ir pas
buvo. Kada kūdikis pasku lėse apima 3,000,000 akrų ptiMn. 20 lt ; Amerikoj* MtotoM m
Mmrtečlnl lifto.
pirštukus nuolat, į laiką, pa be jokių medikališkų prie- kiau bangomis eina į visas
kramtyti.
tinį kvapą išleido ir ant jo įlotą ir kas metai iš jų yni Adr.: “ftlffiayt,” JCmmm. UUtofe
to būtų išsikišę'dan- taisą.
F. L. I. S. puses. Juo toliau nuo sudre
X
■ ‘
Apart netinkamo valgio y- sekmes
■
lūpų pasirodė putos, visi su-i naudos už $40,000,000; virš
ra dar kitų skilvio nemati
bėsimo vietos, juo drobėj k riko: “Samulio 1” (reiškia—
rryfe.jioiinli'.l, biznieriai. inuMtoj
milijono akrų minko kontronio priežasčių. Taip,vadina
mas mažesnis. Žemės dre baigta!) paskui visi atsitrau
tiil verti Mkaltytojų pa ranto*.
iuoja valdžia.
VIENO GARSAUS BURTININKO “STEBŪKLŲ” bėjimą
Visi garslnklifii "Darbininke.”
ma liga appendieitis yra vie
galima palyginti su kė ir suėjo į savo butą. To
na. Dažnai ji yra pradžia
vandens judėjimu. Tojo vie kūdikio motina apsiverkė,
PASLAPTIS
vėžio ligos viduriuose. Inks
toje, kurioje vandenį suju bet ir ji atsitraukė nuo jo.
VISI VAŽIUOKIT! I NORW00D’0 IV. JURGIO
tų ligos prasideda su skilvio liėpdsvo vim iki dtbtoą. tekšnodavo į imotidnu vaiką ir vii atgai- diname, kyla 'banga ir eina j tik į butą įlindo per langą.
PABMMJOS^
viadavo. Kaip jb tatai padarydavo* Atidaryta paslaptis.
nemalimu; taip pat ir kepe
visas puseiį bet juo toliau Netrukus atėjo senis, atnų ligos turi artimus lyšius Dažnai poitaiko nta^]»l#ę dfžę jj>kaJH^vbkaž- nuo sitiu^uno riefo^ juo,
SumiKOs Šiamb^ pėdą
visokiiis silikonus, kurie ra-1 kokius žodžius. Paskui ati- banga iimšeknė* Žemei dre (eumiza toki Mandžūrijos
su skilvio nemalimu.
Atsižvelgiant į tas pavo ve vadina burtininkais ar-Į dengdavo dėžę iš kurios iŠ- bant žmones4 nebegali laiky javai), susuko du ryšius. LiSEKAIADIENĮ
jingas ligas, kurių ptrmiau- bu fakyrais, darant jyaįriusįšokdavo tas pats jo padėje- tis: žemė slysta iš po kojų disilis šiaudus jis išskleidė,
sis ženklas yra skilvio nema- šposus, kurie kartais net la-įjas arabiiikas.
Baime apima visus gyvento paguldė lavoną, susuko į
Ihnas, galima paklausti — bai paslaptingi būną. Žmo- Apie tą jo stebuklą ėjo jus, žmonės apkvaista ir šiaudus,
;
suveržė tais ryšiais,
ŠIDLAUSKO OKYJ
kodėl nesurasti ligas, kuo lies juos vadina stebuklais, Į daug įvairių gandų, daug a* kaip bepročiai laksto ieško pasibruko po pažasčiadr nu
SUMNER STREET .
E. IVALPOLE, MAŽJ&
met jos pasirodo, laiku, kuo bet tai būna gudrūs šposaiĮpie jį rašė laikraščiai, bet dami iMigalbos.
sinešė.
Pradžia tuoj po pietą
Iniekas negalėjo sužinoti,
met jas galima dar išgydy ir daugiau nieko.
Žemes drebėjimas įvyksta Tas lavonas buvo moteriš
Bns’ai eis nuo bažnyčios 1 vai, po pietų. PraMome.BtorfDar ir dabar Arabijojelkaip visa tai gali padaryti., dėl didelio sutrenkimo žemės kos lyties, tai per vaitus jo
ti i Kodėl laukti taip ilgai,
rinkti
laiku, kad nepasilikti namuose. Programa bus pairi.;
kad sužinojus tikrai kokia gyvena vienas fakyras, ku- Tik dabar vienam kėliau- gilumose/* Jeigu tas sutren nenešė. Pakeliui buvo dveji
Bus žaislų, muzikos, dainų ir kitokių margumynų. Partija*
skilvio nematinio priežastis, yis darydavo tikrai gudriusĮtojui visai netikėtai pasise- kimas eina tiesiai į vii-Šų, vartai, tai reikėjo du kartus
piknikai visuomet buvo įvairlis ir linksmi. Kviečiame viattl
liktai vėliau, kuomet kokia šposus ir niekas jų negalėjo įkė susekti tų paslaptį,
tai visi daiktai, kaip, pav., lavonų kelti per tvorų.
ir iš kitų kolonijų atvykti ir išbandyti N()nvoodiečių,mmife«»
nors pavojinga liga yra jau suprasti. ’ Žmones pradėjo! Visas šis dalykas yra da- namai, gyvuliai pašoksią į Nunešęs lavoną į savo lau i durną ir svetingumą,
u
įsigalėjus ir jau nebeišgydo manyti, kad tai daro kokių lomas po atviru dangumi ir viršų. Namų stogai išlekia ko galą, senis ten jį pametė,
ma? Kad apsisaugojus nuo nors viršgamtinių jėgų pa-Įtik rytų saulei tekant. Iš aukštyn ir vėl ant namų o pats nesidairydamas, su
tokios padėties reikia daž ėdamas. Ir tik visai nese-Į karto saulė ten būna tamsi, trinta. Sienose atsiveria grįžo ramiai į savo butą.
nai lankytis pas gydytoją. nai vienas anglų keliautojas Į paskui skaidrėja ir paga- dygiai. Kariais ir visas na
Jei bus pripažinta, kad skil netiketai susekė jo paslap-lliau, taip pasidaro skaidri, mas subyra, ypač mūrinis. smarkiai sudreba žemė.
Į kad aptemdo neįpratusias Jeigu sutrenkimo jėga eina Šios rūšies žemės dreliėjivio neinalimas yra tik pra tį.
džia kokios nors pavojingos Tas arabas paimdavo sto-lprie to europiečio akis. Tuo strižai, tai iškrinta kuri mai yra nedideli ir nepada
ligos, bus galima ją išgydy- rų virvę ir mesdavo jų į vir-Į tarpu atvežama šita virvė ir nors namų siena ar kampas. ro tiek nuostolių, kaip kiti. 1IV. JOMO EV. BĮ. PAIAirom
VALDYBOM ADBIIAI j
D14CMI VALDYBA
šų taip aukštai, kad attodyd nejučiomis įkasania į žemę Mūriniai namai greičiau su H) Lubiauffiai žeme dreba i
l’ln&fatakM — 3. Orukiototo.
,
Pirmininku — M.
24 I’rHcotkSt, Rw<lvii>, Mm
kad vienas virvės ga-Įbeveik per pusantro metro, griūva, negu mediniai. 190f* dtl to, kad viduriniai £emr<r 88 Mt I<1« Rtl, DorcbCAter, Mium.
CUNARDER LANGASTRIA davo,
TttepboM Cohttobia MM Vlce-Pin»inInJta* — X Martatotol
las pasikabindavo ant do-ĮVirvė yra stora ir jos vidu- m. įvykęs žemes drebėjimas Hluokaniai anšdami gniūžta 'Vlce-Pimlninko
140 Boto SU fe Botooo, M|
** J. Pctnumfei
24 Tbomajs l»«rk, fe Barton, Mkto. VroU HaKInlnko — V. PM«*m|
LAIMINGAI PASIEKĖ jesų, o kitas siekdavo žemę.įry yra kažkoks prietaisas. ties Stm Nraneisco (Ameri niažejas Kartu su vidun- Ptot,
110 BATO SU fe Btotefe M|
feUišlAMM — X (Mtotckia
S Tboiro Vark, fe ferton, Mato. Hn. Kaitlnlrtfcaa —- M* feUfe
Išmetęs virvę, paimdavo ma-ĮPaskui virve išmetama į vir koje) nors buvo ir nedide nitiis žemes sluoksniais lei Fin.
250 K. Nlnth SU fe M* Hj
Kult W»ku.- M. leOūa
KLAIPĖDĄ
-J
šų arabiukų, savo padėjėjų, |šų. Ir daroma visa tai,“kas lis, bet sugriovė beveik vi džiasi ir viršutiniai. Šiems 256 K. Ntatb 8t, fe. Botton, Mato. lidiniuia* — V. fetatb
.
Marctr SU fe
•
IMinlnkM — A. NftttdilflriMi *
Tto fe fetotoi Ofl
ir liepdavo jam lipti virve Į buvo anksčiau pasakyta. Ap- są miestą, nes tenai buvo sluoksniams besileidžiant, 885 K. Bro»<Iwajr» fe Beatoj Mato,
Aliejų kutenamas garlaivis tam- aukštyn, o pats, lipdavo pas-Į akiųtos saulės europiečio allartolk*
X Zalktt
Harfelka~ 3. Saikia.
pristatyta daug didelių mū žeme plyšta, krinta, ir dėl to T WInfeld fe fe. fefen. Mato.
7 Wlnfidd fe fe'Btotot, M
eastrin, koris išplaukė iš Nov
Draugia laiko mmlrtokiiTO kto tto«< Di
Mike ••toiriitoltoto Mj
kui
jį.
Be
to,
ant
Žemės
pa-Įkys,
negali
gerai
pamatyti
ro namų.
ištinka divbvjimai. šios rū betMMM kiekvieno tofešfe 2 vai. M&dM kMctteoa MOMtob ■
Yorka, gegužes 2T <1, su lietuvių
pietų. Parėpi j** tolU ^®2 ». Tth
ekskursija, kuriai vadovavo p. statydavo tuščių dėžę. Grei-lkaip viskas daroma. Bet šis
Yra daug ir įvairių žemes šies
;
drebėjimai yra didžiau po
fe fe Boeton, Mato.
Bukšnaitis, Cunard linijos lietu tai abudu pranykdavo Žiū-Į keliautojas slaptai nusinešė draljėjinio priežasčių. Svar- j
si ir žalingiausi.
vių skyriaus vedėjas, “ laimingai rėfojams iš akių. Po to pa-| fotografijos aparatų (fotobiaiLsios
jų
yra
kelios:
1)
Viduriniai žemes sluoks atimto rmo aNiuo uHtnroB dumuv o
, pasiekė Klaipėdą, Birželio 8 d.,
KILOlAMOflM
sigirsdavo
vaiko
^riksmas
ir!grali
jos
aĮMiintų
neštis
į
šižemes • ilpebčjhiiai ištinka niui nuolatos aušta ir gniūž
DB-JOA VAIDYBA
2 vai, p. p. Lnncastria, tai pirmas
VAUNTBA .
— jtoMMI U fetoitotat,
garlaivis tos kompanijos, kuris į* fakyro keiksmai. Nutilus,Į to ^stebūklo’* vietų buvo ten* kur grą uguiuMmg ta, dėlto ir žemes drebėjimai Hrmhtfnfcto
24 Thomto Vark fe Btoton. Mato nmiaUiM *-* TakM 4MMMI
plauke j Klaipėdos uostų.
■ til G Stoni, fe >totoTm|
žemėn nukrisdavo vaiko ko-į neleidžiama), kuriua_in. pa Čia žeme sudilta "prieš pra nuolatos ištinka. Daugelis jų
Tat fc Itoira
Kita ekskursija | Lietuvą ii- jos, rankos, liemuo, galva. Įdare kelias nuotraukas.
prot RaMtolnkaa
A. ferlara,
V ktVlmbOaM — MUM MM
dedant
ugniakalniūi
veikti,
yra
laimi
silpni,
kad
žmogus
plnukia laivu A^uitania, birželio
•48 B. įTOfeay, fe fe»a Hm MltafclhMtal
17 d. ir plauks f Southampton ir Iš nukritusių sąnarių teke-Į Padaręs fotografijas ko mat, tada į viršų verždamie- net visai nėjnueia. Dideli Mn. jUMMaWaa — Jum Gmrrtetm, Pm. Rato, ** rarato AtMU
' ir
fe Mataro, Mm
«r u su fe feMvu teS
davo kraujas. Numetęs vai- Į liautojas pamatė, kad virve! si vandens garai piršo ir’ žemes dreh’jimai esti tuose tMlftM**
pandom taip pat ir j Klaipėdą.
— VHtato OHMfe __
. m fe femj
«T G Btmt, feato feMfe Mito.
rin. feM. — MtotfMM feM
Lietuvių klubas Londone ruo ko kūno dalis nulipdavo Į buvo /išmesta visai neankš- trauko
apatinius žemes kraSfuiw, kur yra daug ug*
- « G SU fe feMfe.lffe/
šiasi ekakuraanfiįs pavaišinti.
pats fakyras, laikydamasi tai, o' paskui buvo paleisti sluogsnnis. Del to žeme ir niakalnių, Urba ten, kur Že
imtoM- — Ota 'feroMfe
M5 W«M<fefe fe Mm
dantyse kruvinų peilį. Ne-j dūmai, kurie, apakintomis dreba. 2) Žott“ kartais ša- mė raukšlejnsi ir atsiranda
TnrbiM — Om IfeMM
Ne kiekvienas gali pada baigęs lipti iki Žemes faky-1 europiečio akimis atrodė
Ifttt CMvMfe Jfe feM|
dreba ir Ma, kai aįųdhi ar
Kmm GteHM..— B JtoMM
ryti ką nors nepaprasto, be| ras šokdavo j /tuščių dčįęjkaiptdebesys.5* O gale virffi driis^ kasįfkhįj o \įaip^ imujų kalnų* Tose šalyks
4 )4M OTOtoto NU fe W
k|U* yra didelės lygumos,
kiekvienas gali nudirbti pa
Paskui iSlijięs iš dėžės jų|nmM fakyras ir išsikišąs ir //Mą bei twvų Idbo* įliiž- kaip p*ivo didžioji Europoa
prastą darbą nepaprasta
.
uždarydavo
savo skara. Vi*|iŠ po fakyro ruda vniko ga ja ir krinta žemgu^ Nuo to žemumų, Žeme nedreba.
dvasia. — Uookcr Wftshing£/>
su tai atlikt vaikščiodavo |vm Paskui paaiškėjo, kai kio įlūžimo ir sutrenkimo I
ton.
to <to -

-tfakyras

S.veikata-Brangus Turtas;
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DRAUGIJŲ VALDYBE,
ADRESAI

1
i

DARBTKĮKKAS

AntridUi&, birtrifa 14 d., 1381

susiorgamzavo

skyrius kviečia visus Hartford*?
dėl ir visi prakilnios dvario# žmoi liehivitrt dalyvauti
nč« taip aukštai vertina Lietuvių
Mokiųoftę ftftadiMj,
Dienų, Jie vM gerai Žino, kad
HrMo 30 d. Liet. Fark* BUkoa
dekvienas centelis, pridėtas prie
k34, Glaa&ntary, Ot, Visas pel
Jetiivjų Dienus, atneš Šimterio
LOW1LL,MASB,
\VESTVILLIĮ, 111. — Nesenai pus vaisius, jie supranta, kad ite.
nas skiriamas Vilniui vaduoti M*
LD3. 97 kp. Ruririnklmaa įvykt LDS. 103 kp, minorini* ruririnkL
prie šv. Petro ir Povilo parapijos J Pranciškaus vhmuolynas yra dar
įkalama,
sekmadienį, birželio 14, tuoj po man įvyks sekmadienį, birželiu 14,
Statutas priimta.
Kompood. susiorganizaro priaugusi) jauni* Jauna ir neturtingas, o jau dlde* sumoa. Ateikite viri. Gere proga tepjaus po sumos, iv, Andriejaus
mo choras “šv. Teresė* Mažosios įūs darinis nudirba.
darbininkam* pririralyti prie vU* per. svetainėj, 1123 Lomon St.
Svarbiausiu šiame susirinkime <
GvMčs’ *vardu, (‘boro tikslas; B
Liepos 4»U diena yra paskirta nlntllM darbininką organimetytt. Kviečiame narius ir narte ateitį ir
reikalu buvo apsvarstyti V, V*
tkūotl bažnyčioje* 2) auklėtis ir kailio Lietuvių Diena, kurioje
Valdyto kurių užvilktos duokite užsimoki*
S-goit ricyrUua aUtutų-konstUnci
lavintis muzikoje Ir apskritai dai skaitlingai susirenka visi Pittsją, kuriu pagamino ir pateikė n.
U. Taipgi atsiveskite nors po vie
lėje; 3) palaikyti lietuvybę; 4 to* Hurgh’o ir apylinkės lietuviai į
ni naujų narį prie kuopos prira
V. M. Čekanauskas. Perskaičius
1ALTIM01M, MD.
bttlhitis dvasiniai,. sekant savo šv, Pranciškai^ Hesiičių farmų,
mrTFORD, Conn. - B»Uq statutų paragrafais, jis buvo pri
Valdyba
Birželio 14 d., aekmadienį, tuoj šyti.
Globėjos gyvenimą?
dažnai kurių, visi lietuviai gerui žino :
[<♦ žvė. Trejybės parapijos bu*
imtas vienbalriiri ištisai be pataipo romai, parapijos mtaįn&i kam*
lankytis prie ūv. Į^kramentų,
Pantie Shimon prie Grove Road. hariuoae įvyks LDS. 30 kp. susiV. V., S-gos akymim jm*; ką kartu su susirinkimams dieno*
HOTTORD, OONNVisiems yra malonu atsilankyti rinkimas. Malonėkite ateitį viri.
BALTIMORK, M£ — Birželio Choras gieda per mišią* kiekvie
pBririnkimas, kuriamą dalyvą- tvarkė arba reguliacijoms.
LDR.
6 kp. susirinkimu įvyk*
nų
sekmadienį
B
yųL
Chorui
va*
h|friai ir draugijų atstovai, Su
į
Sesučių
formų,
nes
visi
jaučiasi
7 cl šv. Kirimioro Seserų Vientiu*
Kviečia Valdyba
Paskaita neįvyko
birželio
14,
tuoj po sumos, bažny
dovaujt
p.
A.
P.
Stulga.
Choro
tarimą atidarė pirm, p, V. M.
kaip
namuose.
O
ypač
šiais
metais
lyno rėmėjai suorganizavo eks
tinėj
svetainėj,
41 Capitol Avenua.
valdybų
sudaro;
dvasios
vadas
—
yra
daug
pagerinimo
Ir
pu
gražini

šiame susirinkime buvo tikėtasi kursiją į šv. Pranciškaus vienuo
KMMttmkaa; perricaičiiiK proto*
wmtvhxi, hl.
Malonėkite
vis
puriai
ateiti, nu ykleboną#
kun.
S.
J.
Bartkus,
cho

mo
;
suolų
ir
stalų
yra
po
kiekvie

n. K pirmojo susirinkimo, pri* turėti kūn. Amboto paskaitą, bet, lyną Washington*o. Nuo švento*LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin ra svarbių reikalų dėl kuopoa nau
ro
vedėjas
ir
patarėjas
varg.
A.
P,
nu
medžiu
;
gražaus
žolyno
yra
la

ĮM* protokolas su pagyrimu pą* atsitikus nepaprastam reikalui, rinus vartų į bažnyčią ekskursan
kimai įvyksta kiekvienų mčnesį, dos.
|pl Juael Penkauskaitoi, Antra kun. Ambotas turėjo išvykti, to tus įvedė su procesija. Visi at Stulga, pirm, H. Karaliūtė; rašt bai daug; grazna prūdas, Įkuria sekmadieny, po 15 d., Iv. Petro ir
Taipgi malonėkite užsimokėti kojbr. p-li Efeb. Povilaitytė prane- dėl paskaita neįvyko, bet tikimės, vykusieji garsiai kalbėjo lietuviš A. Valantytč Jin, rast lt. Kaba- kit’. vienam bua įdomu pamatyti,
Povilo
bažnytinėje
svetainėje.
rių
yra užsilikę mtaorin&i duok
JąirMrinntinęjo laiškus į vietos jog kitame susirinkime kleb. kun. kai litaniją, šv. SLišias atlaikė ir sinkaite, ižd. J. Baleikiūtč. knyge O dar svarbesnis dalykas — gra
lė
XM.rkp.nft.
ie pamokslą pasakė kun, Dr. L. Si pu A. Gailiūtė. rhore pIrkTauso apie žus ir talpingas pavilijonas, kuria
Ititak draugijas, kviečiant jas Ambotas skaitys paskaitą apie
BRIGHTON,
KAM.
htati Wnių vaduoti morale ir ‘Vilnių.
delis. Svetimtaučiai tuo labai į- 20 mergaičių. Jau gana gražiai me gardūs valgymui ir gėrimai
LD&. 22 kp. susirinkimas įvyks
WORCMT1R> MAM.
domavosr.
Po mišių atkalbėtos į- pradeda giedoti; turi pamokas, bus prieinami visiems,
Hohk parama, V. V. S-gos sky- ; Šiame susirinkime vadovavo Vpenktadieni,
liepos 3 d., 7:30 viii.
-i
•rengiasi
prie
vakarėlio,
kuris-į*
LB
7 kuopos susirinkimas į.
Sesutės
nuoširdžiai
kviečia
vL
vairiits
maldos.
Tai
pirmą
sykį
^praplėsti veikimą ir organiza- V. H gos skyr. viee-pirm. p, Stasys
vak.,LincolnS vatainSj, 26 Linooln
vyks
birželio
mčnetf.
vyks
birželio
14, 6 vai. vikare
sus
į
Lietuvių
Dienos
iškilmes.
šioje
bažnyčioje
Itehivičkn
kalba
Šrūpsas. Prieš uždarymą susirin
ktdarbą,
St. Ateikite viri.
Valdyba
bažnytinėj*
svetainėje,
41 ProvGraži
praūžia.
Patartina,
knd
R
Uirejo
tiek
daug
laisvės.
kimo, jis kviefč visus narius lan
Prauerimai
idence
St.
Viri
nariai
būtinai
atei
šios
kolonijos
visos
mergaitės
pri

Vėliau keliauninkai apžiūrėjo
kytis susirinkimuose ir atsivesti
Nesigailėk
vandens
ir
mui
kite,
nes
turime
apsvarstyti
kele

klausytų.
V.,V. S-gos skyriaus rždin. p. įsavo pažįstamus, jis sako: mes pa visą bažnyčią, vienuolyno kata
tą
svarbių
klausimų.
Be
to,
gert
Raitininke
lo. Ta tania kultūringesne
tauaa Strazdas pranešė apie geidaujame, kad Hartfordo lietu kombas, paveikslus. 2:30 vai. p.
lipamą pikniką su šokiais Liet. siai lankytųsi musų susirinkimuo p. visi su kun. Mendelin priešaky
kuri sunaudoja daugiau proga užsimokėti duokite.
Valdybe
lęH Glastonbury šeštadienį po se, mes jiems durų neuždarysima, je ėjo stacijas. Sugrįžus į bažny
» Nesuprantu, kodėl K mūsų kolo muilo.
įjgrSyal., birželio 20 d,; jis pa- pageidaujame, kad visi gautų pro- čią buvo palaiminimas švč. Sak
nijos “ Darbininke*’ per mažai ra
Mkė, jog rengimo visas darbas
ramentu.
šoma, gal todėl, kad jis yra vie
Vakare išvažiavo apžiūrėti nau
teopial vedamas, [Reikia paste- Vilniui vaduoti idėja. Taipgi jis
PITTSBURGH, Pa. — Gegužės nas iš-tobulinusių ir įspūdingų lai
kad p. Strazdas rimtai ir e- pareiškė, kad dabar pradėtas dar jos bažnyčios, statomos §v. Pan. 31 dieną A. L. R K. S. A. Pitts- kraščių? Senai norėjau išreikšti
PASAULY LAIVAI
gai dirba. Taipgi jis supir- bas visų pagal išgalę bus stropiai Marijos Nekalto Prasidėjimo gar burgh’o apskriti* turėjo skaitlin mintis ir jį skaityti. “Darbinin
•fcfrikalingas knygas V. V. Są- .vedamas.
bei.
gą metinį susivažhflmą Šv. Pran kas” išlaikė iki šiol rimtumą ir GerfniiRlu peniu, Me» imrdualnme
i»entą ir popferų piginu negu
Išėjus gžmonrms iš bažnyčios, ciškaus lietuvių 'vienuolyne. Visi trtkl iškurną,- ypač dabartiniame jm
kgoa skyriui ir paaukavo; tas
kitur. Be to, mes pentlname namu*
Nauji nariai
apžiūrėjo žemutinę dalį bažnyčios, atstovai dnugiauriJBlmesio krei momente, kuomet pasaulis suge li vliiau* Ir lauko. Grlnilia atnauji
, kad p. Strazdas yra pašiauname.
Šiame susirinkime prisirašė 14 kuri nepaprastomis brangenybė pė Lietuvių Diriioa reikalu.
Vilniaus vadavimo idėjai.
dęs. “Darbininką” skaitančiam
CHB8NAS & SCHUKA
Mnjn narių ir gauta 4 prenume- mis dekoruojama. Atvaizdai lip
Visas Pittsburgh’o L. R. K. S. žmogui duoda suprasti taktingu 17S Mlliburry St., Wor«wter, jMM
llaUau Mrffn S D/ėnon Ant
VanSciM |»cr Cherbintru —
■ratos V. V. "S-gos organui “Mūzų domi iš spalvuotų inažyčhi akme A. apskritis uoliai imasi už darbo, mo, nes redaktorių mintys visos
Dlnl 4—7218
6 tlicnoft imt llrcmcn
Vilnius-” Pagal priimtų statutą, nėlių; skliautas iš .plokščių baltų rengiasi ir tvarkosi. Jau per daug surištos su dabartiniu darbininkų
TIK 7 DIENOS J LIETUVA
SVARIU
Speciali# trūkis IR Bremerhaven
nariams mokestis metams bus 50 plytų, kantūkai blizgančių akme metų PitLsburgli’o gerbiami kle 'gyvenimu. Geistina, kad kiekvie
Arini keliaukit ckspreelniii laivu
;eentų be organo “Mūsą Vilnius,’* nėlių; pilioriai visokių šlifuotų ak bonai, L. R. K, S, A, Pittsburgh’o noje bakūžėlėje rastųsi tas rimtas
C O L U M BU S
bet norintiems gauti organą, meti- menų, įvairių tautų dovanoti. A- apskritis, draugijos, klubai ir vi laikraštis.
Taipgi nuolatiniai kai savaitė išiUė mokestis bus du doleriai.
merikos katalikams bus garbė, jei si geraširdžiai žmonės darbuojasi,
plaukimai gerai ilnomals Lloyd
Jurgis SpurgU
kabinimais laivais IuMaldos atidarant ir uždaPIANAI—RADIO8
j
.įstengs
pastatyti
šią
žymiausią
remia
Lietuvių
Dieną.
Kas
tik
paformacijų klauskit pm
Susirinkimai
TW*t mėnesinius tretininku
ŠALDYTUVAI
■ j
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sekę, liet dabar jos upeliais liejosi ant širdies.
— Neteisingi jūsą žodžiai, didūs išminčiai. Ne patraukė arklį ir ėmė linksmai švilpauti.
Ir širdis plėtėsi, didėjo. Ašaros ją gaivino..
trūksta man nei garbės, nei turtą, nei galybes.
— Girdi, žmogau, jei tu esi laimingas, tai ir
Žiūrėkite mano kambariuose skrynios aukso, ma man pasakyk, kur laimę rasti.—Vėl sustalklė val- Valdovas pajuto didelį džiaugsmą; lyg sunki naš
no vardą mini plačios žmonių giminės, o nuo ma ,doras aitoją.*-Aš esu galingas karalius Aehmetas, ta nukrito nuo jį slegiančios krOtinės.
.
(Rytu pasaka)
Jis pakėlė nusiblaiviusias akis, iMibuėiayo ar
Kurio vardą gal esi kada girdėjęs. Išpasakok man
no kardo dreba kiti karaliai.
|ibką, o duosiu aš tau aukso tiek, kiek tik panešti toją ir tarę:
Kadaise, tolimoje lytą šalyje, gyveno valdovas
Išminčiai išėjo.
Pasiliko Aehmetas vėl liūdnas, susimąstęs. galėsi.
ehmetas. Gražiausiasis kilimais buvo ištiesti jo
— Nuo šiol busi geriausiu mano draugu, bran
Artojas sustabdė arklį, nubraukė nuo kaktos gusis prietelian. Tu padėjai atrasti už viską bran
bariai, o ant stalu stovėjo skaniausi valgiai ir Nieks nežinojo jo liūdesio priežasties. Daug žk
m> taurės. Valdovas buvo galinga^ ir rustus. nią, burtininką būrė jam laimę, daug jam davi prakaitą ir tarė:
gesnį turtą—manąją širdį. O dabar imk mano
— Girdėjau tavo vardą, valdove Aehmetai. Ta turtus, nes tu užsitarnavai.
V jis su savo būriais vyrą pereidavo, žolė ke nėjo patarimą, bet nieks jam negelbėjo.
Atvyko pas jį kartą nuskuręs dervišas (musul vo auksu išdabinta menė, garbė skamba toli, Imt
lta metus neželdavo; kur kardą pakėlė—kraujas
— Valdove, tavo laime man geriausias užmo
tu širdies neturi. Tu puotauji, geri vyną, o tūks kestis. Tu turi dabar gerą širdį. Tavo ašaros nu
josi. Nemylėjo jis ir savo pavaldinią, uždėda- moną vienuolis) ir tarė:
— Girdėjau, valdove, tavo nelaimę ir liūdęsį. tančiai tavo vergu miršta iš hado. Tu gėriesi savo plovė jos rudis. Aš grįšiu į savo vietą ir nieko iš
has didžiausius mokesčius, spaudė ir kankino.
Nieko netrūko valdovui, nei ginklą, nei ska Nepadarvs tave nieks laimingu. Tu turi eiti, su skambančiu auksu, kai šimtai tavo pavaldinią tavęs nenoriu.
lausią valgią, nei gėrimą, liet jis buvo visuomet rasti laimingą žinogą,—jo marškiniais apsivilkęs skursta, vargsta te ašaras lieja. Tu ieškai tarp
Valdovo veidas žibėjo laime, o akyse švietė
j pasijusi ėstis laimingas.
žmonių laimes, ‘kai juos Imreikalingai žudai ir džiaugsmas. Nustebo pavaldiniai, išgirdę tokią
įsikrimtęs, rustus, nelaimingas.
Patikėjo valdpvas dervišo žodžiams, išsiuntė kankini. Tu turi ir garbės, ir turtij, ir galybės, jo pamainų.
Kartą pasišaukė Aehmetas išminčius bei žinios
pasiuntinius po visas šalis surasti laimingą žino- bet tas viskas įgyta per žmonių kraują te ašaras.
& jiems tarė:
G Achinctas, pasišaukęs savo tarnus, tarė:
Tau, valdove, trūksta meiles ir teisybes. Per
*— Didingas Alakas, mūsą Dievas! Man davė gą ir atnešti jo marškinius.
— Mano turtai mane slėgė ir, aš juos bekrauSugrįžo pasiuntiniai nešini rūbais. Valdovas karus ir plėšimus padarei tu savo širdį kiytą, kaip . damas, buvau praradęs širdį. Dabar ją vėl ra*
nns indaujas turtą, o didžiausius būrius phvak
nią ir tarmj.
Tik nedavė man ramumo ir vilkstesi ir karalių, ir kamvią, ir turtingą, ir ne akmenį ir paskandinai ją aukso skryniose. Šik daiL Eikite ir pramikite visiems maim laimę.
Uigsmo. Jūs, kurie dievu valią žinote, pasaky turtingą žmonių mai-škiniais, bet nieks nepadėjo. te ieškok jos, kol nerasi, nebūsi laimingas.
♦Surinkite visus žmones, turtingus ir nuskurdu*
me, kur yra laimė, ar kame ją rasti, o kiekvieną Vis tiek buvo liūdna, o jo pilis šalta ir niūri. Ne
Suspaudė Achinetą apmaudas ir nusivylimas, sius ir atveskite į mano pilį Visi grįš mano ap- .
| apdovanosiu auksu tiek, kiek tik galėsite su skambėjo pily dainos, neaidėjo juokas. Žmones— te jis tarė artojui:
dovanoti ir paskui galės laimingai gyventi.
n pasiimti.
vergai buvo taip pat liūdni, susikrimtę ir, kur pa*
— Laimingas žmogau, atiduosiu tau visus ma
Rinkosi į pilį žili seniai, suvargę elgetos ; rin
matę
valdovą,
lenkėsi
jam
iš
akią.
" Susimąstę išminčiai, žiniai. O liūdnas, rūstus
no turtus, tik padėk man surasti širdį.
kosi jaunikaičiai, gražios mergelės.
ovas. atsisėdęs ant šilkiniu kilimą, lauke, koIšėjo kartą nelaimingas valdovas toli už pilies
— Turtai neduoda laimes. Nereikia man ją.
Visus valdovas sodino už stalo ir valgydino
vartą. Bijodamas pamate pamiškėj suvargusį ar Bet, jei mano pagalba reikalinga, galiu imdėtL
tftgirs atsakymą.
skaniausiais valgiais, geriniisiais gėrimais.
Įsivedė Aehmetas artoją į savo pilį. Jos sienos
— Viešpatie! Laimė yra garbėje.—Tarė, žemai toją, kuris švilpavo linksmą dainelę.
Visi stebėjosi karaliaus gerumu, gyrė jo širdį.
— O, dabar t ikrai ir aš atrasiu laimę, šis vy* Žibėjo, išdabintos brangiais papuošalais, Imt rū Pily suskambėjo linksmos dainos, visą veiduose
ttiilenkęs, išminčius.—Pasidaryk garsus, užka
'
muose buvo klaiku ir niūru.
lt plačias šalis, tegu Jūsą vardą mini kiekvio- ras tikrai bus laimingas!
džinit^smas spindėjo. Namo grįžo visi apdovano*
Ir arčiau prijojęs jo užklausė:
t
— še, imk kiek nori aukso, tik surask ląnno ti, sušelpti.
Iftpo, o būsi laimingas.
Šviesiausias valdove! Ne garličje, liet tur— Jei neklystu, tu, žmogau, esi laimingas.
širdį. Ir valdovas, pągrielięs saują aukso, pažėrė
Nuo to laiko Achmeto valstybėje prapuolė
— Taip,—trišakė artojas,
laime, Prisiži niekite j vargstančius žtnonoį artojaus rieškučias, Skambantis,. raudonas me skurdas, vargas ir liildft^> <To vardą su meile
— Ir nieko tau netrūkstai
talas iKibim tarp jo ranką, Artojas įminate, kaip kartojo žmonią lupos, o gerumą apdainavo daU
kurie dirba, vargsta dėl duonos kąsnio! Ko—
Nieko.
tarp
jo pirštą sustiro juodas, susitraukęs mažas
ie laimingi būtą, turėdami turtą!—-Prabilo ant*•’
■•■■
■ f
— Ir pats nomninytum su nieku savo likimą? kūnelis.
i išminčius.
Ir valdovas buvo laimingas. Jis dabar suptai
8tai, valdove, štedisl
— Neį su pačiu karalium,
to, lėpde), net uetnrjs iiiarškinią artojas, buvo lai*
- Didusai karaliau, Achmetai I Išklausvk že—O, kaip dabar aš būsiu laimingasl
mingaK
— Na, gerai! Tai parduok man savo mni^kifcmuo tarno kalinis.—Išėjo žinys ir, įmbučinvęs
*
*
Bet staiga trumpą dŽiaUgsnią pakeitė niisimiIr, ŽiilrPdamaą, j dirbančius žmones, valdovas
vo rtibą, tęsė toliau.—Laime—no turtuose, po nius.
tardavo:
Jį
'
nimim,
Vnldovas/pavmęs
savo
širdį,
pamate,
kad
—
Marškinius?
Kam
?
Aš
ją
neturim
tbėjo, Imt galybėje. Tegu nuo vieno Jiisą kur*— Didingas AokaA—mėsą Dievą*! Ji* nm
kitvio dreba mūrai, tegu tau visos žmonią giBaisiai nustelm^ valdovas, iĮįgirdęs jo tokį nfsit* ji buvo kietą, kaip akmuo ir šalta, kaip ledas.
t lenkiasi po- koją, ir būsi laimingas.
Jis ėmė verkti skausmo a^tyomiš ir širdį kimius* grąžto širdį. Jis ’dave man meilę, teisybę ir
kymą. Jis imi manyti* nemanė, kdd toks miskur*
Išminčiai nutilo. Surnuke tįk kaktą valdovas, dęs artojus gali liūti laimingas. Bet šis, ilgai jrn- ti prie krūtines, Seniai, senini, tik mažas būda- džimigsmą. Tegul Jo vardas skamba 'per amžius!
žiftredainas į brangiai jiasirčdžiusį valdovų/ vėlimą*, buvo teverkęs valdovas, ir jo ašarot buvo ii*
tart!:
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iuihkta Ptaką fe VrMtorite dau-Įnifo^muotas ir kiekvieuąs draim-Į
, Tokią vakarienę aureųgti urapj y^ių tyme iridė šie: Navk- w
■
”*
gitu •uergljra mSriškiamą laimi- [iri yj^ apelginkląvęt,
’
j
bfeitą ir ta sunkaus darbo, kurĮ|k*s, Baronas^ Bušmonaa, Lukas,
: ■ \ ;; "
turėjo pakelti rengėjai Vakarie-l-Baublm, Preškiids, W, Mfekevi-t
UtMU*i
MNBGAITą
ti
tamriMata
r
Vitali-veteraną!
mayor
’
ui
iter«||
utMUta mbboait
•' (KASPARAVIČIUI
’
: 511 K Brorihvąy* *♦• tata|‘
nė* vyriausiu Mmlninku buvo B lėta, Svirxkas ir Molikatirita. j. Į Gatvekark prie L fe E.
V. Tamoliūna*; tyriausią neimi- [BurinonaK padarė **tam<š ruu.“ |mfettai Muvritttejo 3 matų mero/te Vtafete/ >
Į Nwo »Iki 12 ryte ir te* ItaJM
ninke — p-ni#Ko«tanrijaBarolioį Tik gailą, kfel nedaug lietuviųĮgaitę,

L. Vyėią 17-taa Algirdo kuopos
mtoeriris ritririukimsą įvyks ta*
teta lt d. 7:30 vai vakare para*
pijo* natoj 492 E. tavaiitk 81/
So. Boston, Maas.
Suririnkima* jfeąrta* tatkvie*
n«m narinį nes tas Ndtiodairi
raportai feąfeių kmatają, avitetotai mūsų orgąntarijte raita
hi, rengiama*! pria apakritfe* ga*
.gurinta ir danginu žvarbių nutg*
rimą. '
nč; pagelbininkte ponta Ona Lin- L
Valdyba
gevtoienė, Emilija Slalkevlcieė, į
Marcriė Komltanė fe >14 Ona B«taiuto; prie rialų patarnavo vy-Į
Birželio 7 d. 6:30 vai. vakare, tėa p-lėa Bronė Kavolifitė, Ona A-Į
L. Vyčių 17‘ta Algįtfta kuopa ir laseviėitttė, Ona Raxvadauskaitė,|
Merginų SeuaHcŲą surengė p«- .Rfeną Mešknnakaitė ir p4e JurėL
vysdingą vakarieti* paąettanui įem^iyfįt. Merginų Šndrifeijosf
gerb. kuli, jono J. Skalatidrio jo jiarč* plės Em. NavaželsklutA Į
j kunigu* feilveniinimo proga.
Joana Trečiokių t e, Ant. Grubi-Į
Jau apie 6 vai pradėjo žmonta joliūtė, Antanina Balutavieifttė iri
būriai* rinkta į avetrinę, kur visi j„jį’ifelkauakiMė; £ vaikinų D.l
nekantriai laukė, kol rengėjai ati Avcrka, S. Griganavičhis ir A. Ne- I
darys duris. Viriem* svečiam* su viera.
J
Be kalbų ir dainų, dar buvo f Į
ėjus į svetainę fe susėdu* apie ria
lus, tarp durų pasirodo ir gerb. teikta ir dovanų, pradedant ren- I
primidjantas svečiu kunigų lydi gojais jr baigiant įvairiomis drau-]
ma*. Kaip tik prįmfeijantas įžen gijomis ir kuopomis, už kurias i
gė į svetainės prieškambarį, tuoj gerb. primteijantrtš visiems širdin* I
Į
jį apsupo ilgu vainiku dvi jaunos gai dėkojo.
mergaitės ir du beminkai, apsi-|Į A
_____
belnai, vakariene visiems su |
rengę su frakais,-o mergaitės sųMar§ gerą ūp^, nes pas visus buvol
baltomis suknelėmis, kas *udąrė|matyt maloni žypaena ir pasiten-Į
neapsakomai gražų vaizdą. Nuve-rkinimas.
• •
-Ir -kiekvienas
- - linkėjo i|
dus primieijantą į paruoštą kėdę, naujam Kristaus tarnai ilgiausių 1
kuri buvo papuošta įvairomis gė motų ir apie 0:30 vai. vakare visi I
lėmis ir Šriiumynais, vakarienes skirstėsi į namus. Po vakarienės!
šeimininkas p. V. Tamoliūnas ati igerb. primicijantas suteikė savo I
daro vakarienę ir pakviečia viet. 'kunigišką palaiminimą visoms šei-1
kleb. kun. Pr. A. Virmauskį atkal mininkems, patarnautojoms ir vi-1
bėti maldą, po to šeimininkas pa siems kitiems, kurie neturėjo pro- Į
kviečia Cnmbridge’iaus kleb. kun. I gos būti jo iškilmingose šv. mišių-1
I*\ Ju^kaitį vesti vakarą. Vakaro |se.
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J jin turėjo pietus pas pulkbunką
hlouse, Mancliestcr, Mass. PiriuoIne dar dalyvavo seimtorhis Coobj
jidge, inayor’ns Curlcy, senatorius
tWal»h ir dar G asinonys. Puikiniu- Į
įkas lIoUHe, mirusio Wilš«n labai
artimas draugas, pradėjo a gitui i-1
||ją už Rooscvelto nomlnavimą kan-11
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NUBAUD* GYDYTOJĄ

Aloje krautuvėje gailiriė gauti vi
sokią amatufekani* įrankių, plnstorlavlmo jnedžhigo*, ptUato. nlleLietuje D a n t i■» t■ fej
Boston’o gydytojas Dr. Joseph
ją, vlnlą ir visokio vartilža. Sl«Valandos: 9—6 ir 7—9 ’ 4
rioma popiern nuo T»c. Iki 20c. už |lst. Angelo mtbaitrita Lawrencel |
roll. Stiklą visokio didumo. Aleileisme G TOėmria> kalėjimo už tie į 678 MįUW8AOHU8RTT« AVB.i
kitę peraltlkrintl.
| teisingi) liudijii|ių išdavinėjimą.11
(Central Skvėre)
*J
2Z. BILUS,
Bylą iškėlė iipdmidus (insur II
CAMBRIDGE, MAS*. * j

POHIUTS, ATLIK MA
1EVOJIMO DABB4
DABAR!
— ir, k*d tf dubf pada
ryti daug reikiminge»iitį
praiau priimti ži% paiki*

puče) kompanija.

__

FR£Ė VASE
ŪSŲ namuose yra tuičU vita—m* uždan
gos, galo stalelio arba piano—kurią M pa
traukianti vąsa užpildys .. .-Trą virinta įtikai,
medžio darbas, ktdč—arba gali HU rita grin
dys—-kad
»

J

m SAVAITĘ 14 UtMUMMŲ

1 ICTIiVIII KTllPA
LltlUViy Julnlun

I PRIE GERO GYOTTOJU

Praeitų savaitę Massachiivalst. aiitoiiiobiliij ne-.-

lEVERE BEAUKI

reikia kreiptis

dalei pagydymo vtoridą
laimitigij važiaviimį iiuoty-jĮ
Pelėdai
Vedėjas aava pareigą gerai ir ko
kraujo, narni lt etaotak
kiuose užmušta 14 žmonių. Ii
ligą. Kurie tatatato
60 BOULBŪARD
miškai atliko.
nuo reumatizmo/
Maldą atkalbėjus, paskelbta ka- l
ATIDAI* MAUDYMB*
Kuomet atvyksite į Reyere Beach,
Mą, vočių. evtinta
ras įvairiem® valgiams, kuriai* stri Į Birželio 15 d., pimadienį, 12 vai
iialp koklg kuoal
užeikite pas mus ir gauaite ska-| AUTOMOBILIŲ MBLAJMIŲ
rrttratet kreipti* t
jai intvfe rintei Ąpditi,^ Vfete<WčtenT-feayor^aa ftaftes M. Curleyl
nių valgių ir saldžių gėrimą. Chop Į
AUKOS
pasisotinu*, vakaro vedėjas pfe4atidarė Bostono maudynes prie]
suey tai mūsų specialybė. Geri vai-1
1
Birželio 9 Brookline tniesiriausia perstatų choristus, vado-1L St. ir Calumbia Road. Miestui Į
giai ir geras patarnavimas.
--------------- -r,
______ , „
$aujant varg. p. M. Karbauskui. I maudynės kaštavusios per $400.-1
8taqr> mmo m iri te trekas užmušė 70 mctiį se- I ,*<*,: AOu.akmi«h, mw
sudainuota sveikinimo daina, kū-|o00; jos laikomos vienos iš di’4
Jnu Krnnl»Tiaa.|mitę Mary E. Oreene.
. II ^V,*?*?* '**
Tią choristai gerai išpildė. Po to kriaušių pasaulyje.
gali pakeisti jų paviriną gražia špalya. Pfrkiay*»
vakaro vedėjas pastatinėjo kalbi-Į
kad ir maža ketvirta dalis ptat’ša ir ptaf phrt’ža
tojus, kurių kiekvienas linkėjo!
sete
blridnės Water Spar Quiėk Dryifcc Bufetai arba
BAIGA MOKYKLA
gerb. primicijantui paimta fe S-|.1 So. Bostono katalikų Šv. Naza-|
Vamish duoda jums teisę įsigyti VH.TUl VAi4gvermės. Kalbėjo Šie: Juozas B.I,
Mes jums parodysimą kaip ją papūtai aaaja
LI1TUVI*
'reto aukštesnę mokykllą (Highl ■•
“One Dip," vienos minutės mettaa,
LaučkaVkun. Ig. Abromaitis, A. [jSehool) baigė dvi lietuvaitės —I
F. Knetoj**, kun. Doyle, kun. F. Į
Bemonrtrutame mūsų'kranttiv^jo HMtTADIK
A. žmigelririute ir J. Jriran*kiu-|
NĮ ir SBKMADIKNĮ, BIRŽELĖ 19 ir M d.
Norbutas, kun. S. Kneižys, kun. Įiti.. Sveikiname ir linkime siekti I
priskiria aktam
K. Urbonavičius, kun. Pr. A. Vir-1
kreivu-rieto riąįąj
aukštesnio mokslo.
maudus ir*po visų kalbėjo primi-Į
atea ir atobtijMM
koM (akte**) akyte aagrgltaUfteta
gijantas kun. J, J. 'Skilandis, kurs Į
RADO MTRTTRĮ
I
*ą tintam kita
j J. KŪMAS, Savhiakta
visiems nuoširdžiai dėkojo už to-|
j. i. nuuKARittSi a tų
Birželio 14 d. anksti rytą ras. I
379 WK8T BROADWAY
SOUTH K»T0N, MAM.
kį malonų pagerbimą.
Į
UT SrMdmgr, MMk 1WM
tas lovoje negyvas tūlas Daniell
• Be kalbi;, dar, solo padainavo Į
Donovan, 52 m., gyv. 492 East ]
Juoz. Antanėlis, kurs pasirodė ga-|
4*
[Broadtvay,
So. Boston. Patirta,
na artistiškai; duetą padainavo I
[kad velionis turėjęs nesveiką šir
Petras Švedas ir Juokas KasiaRengia Lietuvių t-kėeų
Tel. So. Boston 2000
H
Ikonis (Pcter and Jot*) perkėlė sa
dį.
Draugija
Uetuvi* Dwtbta .
lve kirpyklą—slęutyklą į naują
II >VYUIAI NUGALBJO
Į vietą—322 W. Broadway, So. Bos- BIMBUO-JUN1 17 D., 1981
OAKLAND GROVE
8HAWMUT S. AJton251 W. Brcmdtay, So. Itata
Kirpyklos abu savininkai praVeda viaokiaa provt*. DarorL L Birželio 12 d. Boston Common
Pikniką*
ptaHfe
11
vai.
rylą
ir
| 6val. vakare L. Vyčiu 17-tos Al- ne&* «*vo maloniems seniems ir
aoa fefalta dokaia*ata*.
Ofiso valandos nuo 9 Iki
traųkri* iki vėlame*.
girdo kuopos bimebalf tymas ž«i- naujiems koštunleriams, kad nnu1:30—0 ir nuo 0:30—9 vakar*.
8i» piknita hfe vienas M, ttažinuUT ■ fh (oatyM BtWCW*y;
Serettomls nuo u—12 vai.’dtata
Jdė an pagarsėjusiais Shavvmu.t S. p°je victo*‘ VeiWa ir uauJ°s k«‘ fią. Jame: tutalme taug žaislų, skanią
SubatomLs nuo II iki 0 vai vakaa*J
|A. Dar prieš pradedant žaidimą d
«ol skutama ir kerpama ralgią Ir nėrimą. Bu* pulki orkeatra,
Piknikas
kuri
arajya
ikmyialta
it
areerlkonKNedegiomis nuo 9 Iki 12 vai. ta*K
nbmi to tote* 978* Į|
Į piginu, negu ankstau.
kua Šokta Tm)& prašome viraonteaę
(pagal sumrų)
NtatjTatoMrt
14 d. įvykęs parapijos
kuo Ėkaltllnidanta aUilankyti.
1
ii i—iiiii iir.CaMMM^iaaaiia>iam
širdingai kvieiame Vista* ibtlyvmU.
rengėjų
susirinkimas
F1KS1K0 RKyaŠfAl
KEUIOD1S: Valiuoti Elevateriu iki
aro?
Office Tetaboa* llr.lveraUy 105T 11piknikui, kurs įvyks birželio 28
Forest Uill*, M ton U’ashlnjrton Gruve
Prta. A. ttdaaavitate
St
karu
rataotl
iki
Urove
St.
Ten
bus
Ke*. Tel. Uirlvensity 1IK>7
I dfena
Vtonkta drabužiu* »iuro, ralau Ir
NAUJAS BIZNIERIUS
muzikos amu
žmmta klHd trarady* pikniko vietą.
pertalMiu. Padarau p*gal ufa*kyPASAKŲ A; Jfefe lytą, plkalko aą*
918 RAST BROADWAY
Baigė
mo. Putra* perttaran it Ūmiom.
(SeyūMir)
ima.
Kg mlfetu reikia mokėti *25.00. čia
South
Boaton,
Mara.
UfeMfekar
fe
Nmtalmer
I
§
v>
Juozapo
akademiją
Brightik UŽ ąi2ta. Darbu garantuojaLIETUVIS aynYTOJA8 Ik
Lakdjoe duodamo* *rivaeial kaip
Tol. S. B. W
NUia nea tat tikras HaMiaaa tiriu.
taip Ir avaagaakma aallg
rilIRVUGAS
j
,R
baigė
Jteteta*
totam
pramato Muslkoa Kaattmtorlfr.
MARTIN TALULIS
Vidurių Ligom* ištirti Vartojai
Pmrabu* atlieku gerai fe pigini, lt Diplomą gavo birželio 15 d.
Jo krautuvėje galima gauti
Tik ką putota*ui mortgičlų, Magnolln
X*ltoy. tUtrH-VlolArtlne ivirat <taJ
1854 DOKCHE8TER AVĖ.
Avė. 2-Jų tamyaą, IMI kantarui n*
‘fiec-crČMin/’’ toniko ir kito
vargorininkas p. M.
do ttauČtų Ir (JHta blg«t S
tas,
4
metą
ura***,
viri
I
tetektai,
»*rUtaite^tiSffitamaeta- lĮKarbatac**, Jr. baigė B. C Migli
Td. OblUMbU 8240
kių vilgomų daiktų. Ateikite
Ofiso
vai.: 2-4 p. p.; «—U:WraM
sldmria
kmg*ta*»
aąlygoėiK
Kalu*
T*lCritaąHą01TI
m ne betartą. P. folky te uoir persitikrinkite.
tra n^totaiaL
llBeliboL
TfL 8. B. 2712
‘ * *1
hard Ave„ Ota Vrir. 20G5-VV. (15)
tat Strrat
Rap
4H K Breaifesyt
mb
tote a
IIIĮ Ikimi i
A Hįiii,«ii*wM
ta "
įtajmv rawmw
Nemanyk, kad be tavęs
rib
KRAUTUVA
niekas tiąate neiimano—A- lUFertecttfe
M lt flulktiitUduniM
PAUVS CUmHlt
Mrifevri* Mtsras' N tauta fe vi»
rabai.
| geros Tiermahmt
wnve už fel.00,
tisu takta fe ataaujbra gritate.
4M V. nOADVAY
I
A
iUttltalM*
Wfe
J, HTRmir
Darbą ritate gerai tr pigiau augu ta I^VfefefeC*ABw' J®
(MMH)
,
(t.ri# * •'
HM.)
IstaviM iiataHML Tiktai IMI
URAVTY
kui. Fataadyklta HcūiUkrtalte,
W>Ait'.-M ,. * <
MlriraU7*7Nta
**
tatitate-tatafeta ita t
Į Se^laitaa |40l
C ČAMPEK' Otte Vatatai 1-4 lt X
F*tolk<W ąfltetara tarto* *7WAIiri^R
E JANIŪNAS
-rtfkirn dratafeta (Iratfataae ¥*•
m fe M4 OtaMUft mėtai
m
Mfeta Av*t «rti CMn|
j
Vrm>virtą I8tt W» Knubtony. Kurnih
BAftNBlMt W
tertste tefr^ta ita a* taką
tamkriAtA Mals* z
/t <M L ir rnii St.
Tetetate Vrivrtrriiy mi-tft
S. B<whm, Masju
tatai, Nfe* Tel. F. R taHAV
__________ ttAACWAMY
Tat. UriraraHy
(1MB)
BtafetatataMtaNMNtaMttataB
BttaĮw» Sta* Bfe

W<
’
U^
iS
•
1
”
i
v.om'fhEnamd

V

ką

tetartą*

B

OPTOMETRISTAS

SOUTH BOSTON HARDWARE COKPANY

GERIAUSIA KIRPYKLA PUIKUS PIKNIKAS!

A. L, KAPOČIUS :

JUOZAS B. 6AUJUS

TM

4

DR. J. LANDŽIUS

ADAM DW1RKA& SUN

,

I “BUUE GO Al” I

NAMŲ SAVffllNKAUSl

am

B I

PEMMIEHT WAVE

0. A. ZAIETUAS

JOIH REPSHtSj M, |

JACKUS J. STARKUS ]
Ltefe*^ ptaorta prikėlė savo oftoą | |
aaiife

A»tn<Awri«, MriHfe 1> Ž,

—. RŲĮĮtĮ

*■>
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— Kun. J, Balkumi* buvo U-Jaikui ir įvyk* kartu «u vaikų Pirvykęs į Kingaton, Pa. pakuloti *a- morita
mokios Komunijos Ukilmėml*.
iškurnėtai*,
vo tetėną L Graževicių iš Mntticy, f
Tju-1Pa, Atlankė apylinkė tai<ku-f
. <
Į* . '
riiurt veikėjus. ‘ Grįžo birželio 13 Birželio 7 d. daugelis pampijieėjų važiavo j Nim* Vark,į Vyžtad,
'
k
į' Tenka jums proga susipažinti
į **• J, Btepnmvjeins iŠ AVilkes- Lui Bariui pagerbti vakarienę.
M Unje šalyje gimusiu jaunuoliu,
Ihrre, Pa, “‘(taršo” štabo lankoti
Laukia hiošikų Mimo
Imta yra nauja Žvaigždė mus»
i.pylįnkFjp. Važiuoja Lrriuvrm.
įpityrarfų (prafesisimmh* knmšti' — LDH. arimui skaityti Meta * NevvarkkrUi lauki* vargonininptata dausose,
Justinu Silas yra pakviesti vta4:ommla» Ė ku «eta«ų įvyksiančiorugpiflčm
ĮStftu. Jis iki šiol turėjo 52 nmgItaužvardis ir J. P. Alaeil^ Rtfe« 241 d- <L Tai bus iškilmingom die
Nrara su *tainel<ur” ir laimėjo fti
nd | skaitys taipgi kun. J. Balkū* nos. Dainuo* dklžndm choras* ku
takgt., iš jų paguldęs 2GS o
juo
riam vadovaus komp. J. Žilevinas,
iMhtikč 25 iki galo, Imt vis Kira-J
eita Teko nugirsti, kad ta pro
|$te punktais ir tas laimėjo. Jis i — Ifamilton ankštesnėje mo* ga iš Lietuvos atvažiuos Žymus »o*
kyktaje jmsižymi atletas Petras
P^nUimejo tik vienas rungtynes,
Petrauskas. Jis geras beisboinlų* tirtas.
gįpHmcūjmi, Chicagoj, kada jis
Lauktuka*
Km rungtynes gulėjo lovoje kc- te.

•
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IYTHUĮ VAISTUI
JAUNIMU!

tilto būti ploname švkalgme po*
piety, 3x3 colių dulumo.
Tteratenm: 8TAGG S-em
JJiklininkas turi išpildyti ir pasi rašyt į afideivite jr turi *gmęn&
kai vybti «u ap?ik*nt u, kuomet apDANTISTAS
likant*a < ina pttx paaporta agenią
X-RAY
nri* ji). pĮtgeildnlnkų pririnkti.
Mimą TdrtoMs: Mlchlaaa 2—4273
Liudininkas turi bftti Amerikos
pilietis. Kuomet žmogua turi iSsis
babrari pmųmrtą, galim tą ima*
(J. Papinisus rūkyk įsikiporiA vartoti yirim vesti liudinin*
fep
|jiC8 J muštukų (dgarnycių),

«

VALANDOJ:

H. BUDAS I. VENDAIS

TfikatgmČial svetimtaučių pla
nuoja vykti’Euroopn Mią vasarą.
Viri. kurk tik kelmą važiuoti Į

(kampui UalM Ava.)
BKOOKLYN, X. T.

“MAŽOSIOS GĖLELĖS"

portą tai*ykl?mh ir sugrįžimo lei
dimai*.
Viri keleiviai privalo gauti pas
Aplikarijmt turi būti pristMty* o tabakų iH pypkės. <
pirtu#, kurie Mkamai vizuoti tos nrtnenižkni Suv, Valstijų Pas-'
7* fcnksinin^t ym ciul pkonsulatų tų Milų/taria# ketina portų Biurui* tie Biurai randasi
ii Iv, Andriejau* parapijom
Philidalphia, Pa.
aplankyti, pirm argu tie keeliviti Nch* Verkė, Bostone, Chfragoje, ti cigaro galų, nes tada pft*
bu* įleisti į laimiu Tik Amerikon f-An FrnnciMo, Beattie, ir Neyr didėja seilių bėgimas ir žei aiOT Petronei® gtanlškleit*
piliečiai gali gauti Amerikos p*x- Oriemis. jeigu žmogus gyvena ki džia lietavio iv lūpos gleivi- Jgi.ik) 55. JKrlstttiamf* Ji. Kokas, J*
StadidnlkHs; J. TuIk*1Ih, M. Mlkalnjuportus. NepRHhi turi gauti su tur, toli nuo šių vietų, jis gali pa»
ulei®, A. DaimkevičUiH, J. VIuMdI*
FtKrias dienas. Jis, lankydamas
igkOORųkuK
grįžimo
leidimta,
paaiunčiant
ap

siųsti
savo
aplikaciją
Suv.
Vairi.
York’o universitetą, yra lai-j
(JmliJoniM, j», PUkaimkas,
8.
Piratais
iitfik
tik
tų
ci

likaciją ttammiarioner General of Apskrities arba Valstijos Teismo
Fįrfjęs visas kumštynes tarp savo
Taika* A. Mjpkim.
hnmigration, Waahinglun, D. C, raštuiinkui, tam Jeiamuį kuris E garo ar papiroso vietų± kuri <1.00
f Iraugii studentų.
n* Balevlliėnč, IhitlovU'iifi, Degrlen®,
nork trisdešimt dieiūTpfk’J išva statymų autorizuotas naturalizuo- rūkant sudegs, o ne tų, kib Monkus,
K. rn. gegužes’iftFn, 30 d. Sv, Ka
t’rlMinienė, M. Ktrax»uxkk‘iiė,
Mominlskl* VHkfrtiė. BUonaltfeiiė.
žiavimą. Bet patartina išpildyti tf ateivius,
įsar LTETITVIV D1KKĄ, sekma- zimiero p ar. mokykloj įvyko vai
rių dedi j muštukų ar burnų, Cingn,
Jancios, K MimFloa, JiacensOSesį, birželio 21 d. apie 7 >10 vai. kelių pasilinksminimas. Mokyto šiuomi skelbiu, kad Šiais metais aplikaciją (form No, ftill regioms Paspoftų kaina yra $0,00. Paskienė, Italkausklene, Šimonis, KrMii9.
Įtraukti
dūmus
i
plau

paitlHr. IhiAkflnaK, ZlgmontienO, ValunC-vakare^ tuo laiku jis prakalbės ja Ona Volkintv paruoš? vaikelius jubiliejinis 20 metų sukaktuvių savaitėm* arba daųgtau# prieš Iš portai geri dviems metams, jeigu
Chi* VarelklenF, Kairaltien®, Aibiniai*
kius
arini
leisti
per
nosį
yra
A.
Liet.
R.
K
Vargonininkų
Są

važiavimo
dieną,
tad
VnŽiiiojlftt
IrMums inūsiį gimtinės fcitglisM ir sttvnidinfr vritaičlį^Fasakyk mu
trumpesnis laikas nepažymėtas.
tlen* Straginmkii* Mlklovas, Urtona*
jungos
Seimas
įvyks
rugpjūčio
nekiltų
,
kokių
keblumų.
Pašto
pilabai
kenksminga.
Jlorkuniis,
P, Viliami* It Markunlen®,
Bet galima pasporta laitą palllOvynės (lietuvių) kalbomis,
ilo laimę,” kuris buvo pastatytas
M. Graostienv, 3, Orunlenl1, J. Marku
men, 2 ir 3 dieną, Newark, K. j., nigtai*kis
vardan C‘omn»i- itinti, užmokant 12.00 kitiems dve
I Wl kviečiami ateit į Lietuvių scenoj gražiausiu pasisekimu.
10. Kad dantys ir burna liu;*, .T. Zakarevičienė, M. Sniifanieua,
Klaičiaus (Clinton) sėdų, Tėveliams* labai patiko, kad jų šv. Trejybės lietuvių per. svetai mdonor įlencral of Itamigration ir jiems metams. Pasportąi nepailgb būtų švari ir, kad sumažinus A. MIuiniiflB, A. <lriilH»ki.x, T, Viela*,
O, Jnikleoė, J. BaltoMlM*, A* Pmileite
dvi tafografijoa, 21x21 colių, ku narni po šešių metų,
Baite ir Maspeth Avas., Vaikeliai trumpu laiku gerokai nėj, 207 Adamk St.
nė. S. Morkūnu* O. nfidonlenė, P. A*
nuodingų
tabako
veiksmų,
riose
aplikanta*
pasirašo
prie
no

Pirma
diena
skiriama
bažnyti

Svarbu naturalizuotam piliečiui,
ilomaitls, V. Varliaus, P. MttlMveprl*
f Maaprth, K. Y., birželio 21-mt d. pramoko lietuviškai kalbėti i • vai
.T,
^.ir MMipėiinti su Justinu Siručiu, dinti. Ypač visiems patiko, kada niam ir pasauliniam koncertui. taro, turi būti pariųta* *n aplika- lankant svetimas šalis, atsiminti reikia burnų gargaliuoti Mntllrt, V. Preltiklcn* JonalHen* K.
Iliik?n.
i
apie pilietystės išsibaigimą. Pi- (plauti) mišiniu virinto van SS.OON. N. (Smulkiais), ’•
bttafonuoju sunkaus svorio pssau- mokinys K, Kundrotą pasak? kal Antrą—posėdžiams.
'■
•
,
Ma čempionu.
ba susirinkusiems, pareikšdamas Informacijų delbti, kreiptis pas Prieš išvažiuojant, ateiviai ke liriystes teisės gali būtų praras dens ir druskos, o dantis nu
’
I L. D. T. Rast padėkų tėveliams,. leidžiantiems vietos vargon, p. A. Stnnšauską, leiviai turi išgauti popierą nuo tos, jeigu naturalizuotas Ameri
Ineigų tfataų kolektoriaus savo kos pilietis, išgyvena 2 metus ar-, šveisti dantų milteliais.
savo vaikus į šių mokyklų. Kun 150 New York Avė., Newnrk, N.
dist rikto, pradedant, kad prisilai ha ilgiau# savo gimimo šalyje, ar
drotas taip pat buvo viso vakaro J.
J.
Brands*
kė prie visų ineigų tatai) reikala ba 5 metus kitoje svetimoje šaly
vedėjas.
*
Vargon.
Sąjungos
Pirm.
praiomt krripMa dil viaų laforas
vimų, arba, kad jiems nereikia je. Bile Amerikos pilietis, sulau
Mokyklos vakaras parapijai pel
Juo labiau tu myli tave, juo di rijų “Darbininko” Atalnirtraal
mokėti
tataų.
Nuo
Amerikos
pi

kęs
21
m„
nustoja
Amerikos
pi— Kun, J. Žydanavičais iš Am- no davė $10.73. Reiškiu džiaugs
desnis esi tavęs priešininkas.
liečių to nereikalaujama.
lietystę. Jeigu prisiekia ištikimybę
•terdam, N. Y. svečiavosi pas kun. mo ir padėkos žodį klebonui kun,
svetimai valstybei, arba jeigu naĮB. P. Remeiką. Birželio 13 <1. vi- P. Knpilim ir mokytojai p. O. VolPrašant Amaritot Baaporto
turnlizuolas kitoje šalyje.
Telejihone: STAGG 2-9106
danaktj' “Breemn” laivu išplau kiuti-į už nuoširdų rūpestį mūsų
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