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IŽVAŽIUOM
Paribius, , birželio 30. —* Lenkijos sienos ir Vokieti
'.Prancūzijos senato posėdy jon politinė sąjunga (Ansje ministerių kabineto pir chluss).
mininkas Lavai pasakė kal “Jfes visi norike, kad
bų apie Prancūzijos užsie
Lenkijos dakarlines sienas
nių politiką. Savo kalboje
svarbiausiai jis kalbėjo apie (rubežiųs) pasiliktu nepa
Hoover’io pasiūlymų ir apie keistas/9
pasitarimus su Amerikos ,;- Premjero Lavai kalba bunansų sekretorium Mellon, vo palydėta didžiausiu priBaigdamas savo kalbą, tarimu.
Senatas nuteikė
premjeras Lavai pasakė:
premjerui pilnų laisvę tar
“Yra du klausimai mums tis su Amerikoa finansų sek
(prancūzams) svarbūs -*• retorium.

HOOVER ĮSPĖJA
PRANCŪZUI
Waskington1 liepos 2. —
Prancūzijos vyriausybei vis
dar nesutinkant su Prezi
dento Hoover’io pasiūlymu
atidėti vieneriems metams
tarpvalstybines skolas ir ka
ro mokesčius, Amerikos vy
riausybė pasiuntė Prancūzi
jos, vyriausybei ilgų raštų,
kuriame plačiai išdėsto pa
saulinį ekonominį knzį ir
nurodo reikalų Prancūzijai
nusileistu
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ry,J vai. vata
kad sesta Ir M
riti visi satit>
boa oariai. ttaį,

Eonig, licjw L — Itali
Knn. A Šmulkštys liepos
joje pradėjo veikti naujas
3 d. laivu “Ercderie Vni”
hmm valdydar- bnudžianmsis kodeksas (įsta
išvyksta į Lietuvą. Kw< Ar
i, o tymų rinkinys). Nuo 1890
Šmulkštys Amerikoje išgy
;mjo^M rali
veno ąpie 4 metus. Per tų aatiatatyti M Mra dtamrtvttict. metų Italijoje nebuvo mir
ties bausmės už žmogžudys
aikų jis laboj veikliai daly
tę. Buvo nuteisiami- mirti
vavo visuomeniniame gyve*
mi tik politiniai nusikaltęnime. Nelabai senaijis bu
vo sudaręs vaidintojų gniWT
žmogžudžiams ir šiaip įod ofątngiBA stf ūniDf ns
vairiems piktadariams di
cai kurias kolonijas. Jo su
iVashiuM BM. M - džiausia bausmė buvo kalė
darytoji grupė vaidino jo Prezidentą* 1
pover parašė jimas iki gyvos galvos. Bot
paties parašytų tragediją
laiškų Anietiū k angliakasių padidėjnsieji nusikalsimai
“Krėvės Pily.”
(w b) vadai, pr privertė Italijos vyriausybę
AMERIKOJE emu išvykstančiam į tėvynę sąjungos
sižadedamw išaukti aug- raliaus, karalienės, kamkun. A Šmulkščiui linkimo liakasyklų afll
sinkų.jiMal^ Pasikėsinusieji prieš ka
124,081,651
gražiausių pasisekimų.
bininkų atsupai i susirinki raliaus, karalienėse; kara
mą. Tame sutrinkime būtų liaus įpėdinio ir 'Musolinio
Washington, liepos L —
SŪNUS PRIBIRKI T1VUI
aptarta abie^g pusėms opūs gyvybes bus baudžiami mir
Gyventojų surašinėjimo biu
timi. Kas įžeis Mussolini’o
ras praneš, kad Šiuo metu Atlanta, birž. 27. — Nau klausimai.
jai
išrinktasis
Georgios
gu

garbę ar jo vardą; to laukia
Amerikos jungtinėse Vals
LUTUS
bernatorius
Richard
Brekalėjimas nuo vienų iki 5
tybėse gyventojų yra 124
vard
Russcll/
J
t
?
.priėmė
metų. Kas .viešai įžeis tiky
milijonai, 69 tūkstančiai ir
Istanbid,
'
kija,
liepos
priesaikų,
kurių
suteikė
jo
bų ar kunigus, to laukia ka
651. Apskaičiuojama, kad
iglies
kasykL
—
Tnrkijta
tėvas,
kurs
yra
valstijos
lėjimas iki 3 motų.
per kas 22 sekundes miršta
suldak
miesŠis naujas kodeksas reng
vieiias žmogits ir kas 14 se aukščiausiojo teismo vyriau Iii centru
amarkus
lie

te,
buvo
sias
teisėjas,
tas per 6 motus.
kundžių vieiias gimsta.
to
tikromis
Gubernatorius
Russell
yttt£
Palyginus su kitais* me
nia įplauks
Amerikos up&nėis,
tais, šiemet gyventojų skai- ra jauniausias
JUGOfLAVUOE KARALIUS
gubernatorių. Jam dar tik sugriuvę
telefonų
<
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Antaadfomio atanery,trumputikgraau^ raMme apie Seimo pra
džią. Stimo dalyvių ūpų pakili J.
X. Vyskupo Petro Bftčio dalyvavi
mai ifldhniagoee iv. Mitioee ir
gralių ir turiningų kalbų prade
dant Seimo serijai.

riauakas *—
komisija: V. Tsmolitaai, J. SI
kevičius ir A. Kauniete,
Idtarottaė Komisija užgiriui
pati, tik iŠ jos paritroukė km& $
Svigždys. Į jo vietą Krioktas taį,

Stirną atidari Centro Valdybe# N. Pakalnis.
žiu metų Mūas nutari iŠr
pirm. VI. Paulauskas. Jis paareiIrino delegatu* ir pakrista X B. tarybą, su kuria Centro Vak
Vyskupų Būčį pasakyti prakalbi- svaritamiuota reikaluose ta
poritarimų. Taryba
X 1, Vyskupo klibu buvo apie Iuom informuos apikričius.7 |
rybą įėjou kun. J. Karalius,
darbininkų ižnąudojimą, bedarbę
J. Balkūnas ir kun. P. Juru.
iir jos priežastis.
Seimu užbaigtas gražiomis
Jis kalbėdamas apie išradimus bomis ir padėkomis kleb. kuo.
pareiškė: “Ne žmonės turi tarnau Pakalniui, Seimo rengimo kov
ti išradimams, bet išradimai žmo jai. kun. J. Balkūnui, X Bru
nėms. Žmogus turi būti aukštes už seimo ir šeiminių pramogų i
nis UŽ visus išradimus — mokslus. rengimą, seimo preidinmni
Kad išradimais nsdaugintų bedar gružų ir tvarkų seimo Vadimą.
bius, tai reikia prisilaikyti kri
Baigiant Šeimą atvyko gerik
kščionijos dėsnių.” Seimo daly Daužvardis, Lietuvos vieš kouNĮ
viai X X. Vyskupui Būčių! atsisto las, būvąs “Darbininko” rodaM
ję ir aplodismentais nuoširdžiai rius ir LDS, sekretorius, Jb
padėkojo už turiningą kalbų ir bai gražiai pasveikino seimą ir *
kijo LD8. augti ir stiprėti.
3!
nuoširdų pasveikinimą.
.

Po to kun. N. Pakalnis sek
Kun. J. ivagždys, LDS. Seimo
uždari
malda.
atstovų ir visų dalyvių vardu at
sakė į J. B. Vyskupo kalbų ir pa Apie šeiminei pramogas ir b
lynieičių nuoširdumą ir vaiši
dėkojo už atvykimą | Seimą.
Seimų sveikino žodžiu ir kiti mą parašysime kituose numes
dvasiškiai ir organizacijų atstovai,
būtent: kun, B. M. Pauliukas, O.
P., kun. K. Banionis, kum X tvir-

;o ■

LOS. SEIMO Į

blys, O.
kun. X Balkfinas, kita,
Kiekvtana didesni
N. Pakalnis, kun. R; Julkaitb,
Km sset arba kas kalinti
faim ». SMtauskaa, kum Ig. Kel-

AMERIKIEČIAI LAKŪNAIUMMM fflEIŠ jš Jugoslavijos pranosa, jog X Inu^M ir Jdti.
Vatikaną įtintas, liepos
ir 30 dienortis.
25
komunistai
sužeista.
Daag
kkų
sveikino
Ulegrsiao.
Seimo tvarka paprasta B
1. —Popiežius pasiunta vėl
PASAULĮ
■
sumena
Brana
miestely
į*
mis ir Jaiikaii. _ _ . .
Sveikinimai, linkėjimai,
naują protesto raštų Italijos
vyko katalikų iškilmės. Bu Seimo prezidiumas sudarytas iš raportai. Visuose poeėdUuoia.
vyriausybei dėl įvykių Itali
vo apkarūnuotas stebuklin Šių jrtstovų: Kun, J. tvagždyi— dovautasi gražia prakilni
kutskas,
Blagovycschensk,
Gegužės 23 d. 5 vai. po pie
joje prjeŠ Katalikų Bažny
gasis Dievo Motinos pa vedėjas, P. Totoraitis—padėjėjai, Visų delegatų kalbose p
tų iš Roosevelt Field, N. Y. Khabarovsk, Solomon (Alas- veikslas.
čių. Rašte reikalaujama at
sekretoriais
J. P. Mačiulis ir O. kė susirūpinimu L. D. S. ir “XN
lakūnai Wiley Post ir Har- ka), Fairbanks, Edmonton,
Iškilmingų
šv.
Mišių
klau

Daugel
siprašyti.
Unguraiti. Balsų skaitymui’ pa btainko” gerove.
old Gatty išskrido* orlaiviu
syti
nunyko
Jugoslavijos
ka

naudingų
sumanymų
tuose r
Albert. Jie nuskrido 13,480
skirti: A. Mičiūnas ir A, Kavniet
ralius
Aleksandras
su
žmo

apie
pasaulį.
Jų
kelionė
bu

luose
tapo
padaryta.
NAUJAŠlinuVIS
Us, ResoUucijų, skundų, įnešimu
mylių per 7 dienas, 14 va na.
ir sveikinimų komisiją: kun. J. D. S. praėjusių seimų lis ĮAa
vo toki: iš Roosevelt Field,
Tas įvykis skaitosi nepa Balkonas, A. kaunietis, J. Smū ne bus geriausiai nuvykusiu.
landų
ir
39
minutes.
GYDYTOJAS - N. Y. per Atlanto vandeny
prastas, kadangi karalius ir gis, kun. T. Strakauskas ir O. Seimai užsibaigus kiek
SCHKEUNG RUNGIASI
ną į Chester, Angliju f iš kur Abu drąsūs lakiniai grei jo žmona yra stačiatikiai.
8iaurien«, Mandatų ir spaudei legato dėmesyje jautėsi gražBt
Tai
jau
antras
karaliaus
tai
bus
Prezidento
HooveSU STR1BUN6
skrido
tokiu
keliu
—
Hano

komisija: Ą. Stanšauskas, Dum spūdžiai. Vakarienės meta,
Baltimate, Md. — Šiemet
Aleksandro
apsilankymas
rio
svečiais
~Baltuošiuoee
blys ir p. Mikulskienė. Tvarkda delegatų pagerbimui buvo su
pradėjo gydymo praktikų veris, Berlynas, Maskva,
katalikų bažnyčioje. Pirmu riai : A. Jakaitis ir K. Kairys.
ta, iš delegatų viešų
Šį penktadienį, liepos 3 d., lietuvis gydytojas Br. Juo Novosibirsk (Sibirijoj), Ir- Rūmuose.
kartu jis bažnyčių lankė, kų- išrinkus presidiumą pirm. VI. girdėjosi pilnu šiuo atimu 1
Cleveland’ę, O.. Max Sehme- zas G. Laukaitis, kars savo
da turėta gedulingosios pa Paulauskas pakvietė užimti vidas tenkinimu. Duok Dieve, kad
BORISAS
NBNORI
BŪTI
NUSKENDO
TURTUOLI
maldos
už mirusius francuįspūdžiai nepranyktų. Lai jb^
ling rungiasi su Stribling’u ofisų laikys 679 Washington
if tfsti seimą.
zų
maršalus
Foseh
ir
Joffiv.
ALFONSU
venime apsireiškia."
dėl pasaulio čempiono var Boulevavd.
Seimo vedėjas kun. J. tvągždys
do. Kaip žinoma, Schmėling Dr. J. Laukaitis medici Peabody, liepos 1.—Sun- Sofia, Bulgarija, liepos 1
-gražia kalba pradėjo darbų. Jis
kvietė atstovus rimtai ir nuosek
pernai buvo paskelbtas čem nos mokyklų baigė 1928 m. taūg ežere 1 vai. naktį nu d.—Bulgarijos karalius Bo BBLGIJA ATSARGI SU
HOOVBR
IO
PLANU
liai svarstyti organizacijos reika VOKIETIJOS RAUDO
risas,
matydamas
pavojų
sa

skendo
M
ts
.
Adelaide
Pierce
pionu po rungtynių su Shar- Maryland universitete. Iki
key. ’ Čempiono' vardų jis Šių metų praktikavosi uni Davis, 46 metų amžiaus, rfi vo sostui, paleido savo suda Brusselt, birž. 30.—Belgi lus.IŠ* nutarimų prtžymėtinž iie;
PRIEŠ HOOVER’Į I
laimėjo, gulėdamas ant grin versiteto ir Baltimore’s li buvo išvažiavusi su tultt rytų vyriausybę, kuri netu jos vyriausybė atsake raštu skelbti narių ir prenumeratų va
Richard H. Bennett pasiva rėjo tautos pasitikėjimo ir į Amerikos l’rezidento Hoo- jų, išauginti bonų ir paskolų likvi Berlynas, lie|M»s 1.—N
dų. Kaip jis laimės “čem goninėse.
piono” vardų dabar, greit
žinėti laiveliu po ežerų. Lai naujų vyriausybę sudaryti yer’io pasiūlymą tarptaufc davimui fondą, gerinti “Darbinin tį komunistų gauja i^
LINKAI*IR HOOV1RTUI
sužinosime.
vely jie norėjo pasikeisti pavedė demokratų pąrtijos nių skolų ir karo mokesčių ko” turinį įvedant naujus skyrius, asmenų sukėlė trilik
daugiau rašyti apie I»D8. organe
PAMINKLU WAtO
Berlyno miesto gatvėse 1
vietomis ir, jiems bekeikiant vadui Malinoff. Malinoff su atidėjimo klausimu. Rašte irt. t.
, Poznane, Lenkija, liepos sėdynes, laivelis
........ apvirto, darė vyriausybę iš demokra sakoma, kad Belgija pasiū
“13” IR ROIITIKAMB
nušovė Berlyno policijo«
Referatai
BRASTAS SKAIČIUS* 2. — Liepos 4 d. Lenkijoje Bemiėtt i'įelbftas,
dą.
Vėliau konnnnstni
o jb tų ir radikalų partijų narių. lymui pritarianti, bet pasi Kun. J. Balkūnas skaitė refera
tą
apie
“
Naują
Darbo
Buelklile Amerikos konsulato '
Pagins, birž. 28.—Pran Ims iSkilmitigtil atidengtas dmuirėė nrirėrė.
Karalius Borisas bijo re liekanti sau tČisę savo reika
k|?* Jo referatas, gražiai ir supaminklas
Amerikos
buvu

mus ir akmenimis, i
cūzijos. finansii mTnisterfs
Prigerusioji buvo paėmu voliucijos ir nenori susi lus ginti.
prantamM paraikytas, visus suįdo
siam
prezidentui
Woddrow
namų
langus, sudaužė stil
Amerikos finansn sekreto
si du divorsiis. Kadangi jos laukti Ispanijos buvusio'kamino,
nrnunraos miniom aki . Taip pat užinteretaVo Seimą ir u<»s duris, jie save
riui Mellon pagerbti suren Wilson’ili. Paminklas pa abu vyrai buvo turtingi, tai raliaus Alfonso likimo.
statytas
viename
parke.
Prie
, KUM. KOMCIVICIŲ p. kun. K. Urbonavičiaus rotaratas nlltąuiūs rmų$uiųkak
:
ji teismo keliu buvo gavusi
gė iižkandžhiš, | kurhios at
kurį skaitė kum J, AvagJfl.
Varmei,
.Pa.
'
—
Buvo
parko
įėjimo
statoma
ir
■
f
l\t
riaušiųtikslaa
silankė 13 ?tnoniu. Kadangi
dideles sumas pinigų. •>
Ždys. ' ,' \ :
■'
RADIO
Hoover
’
io
Stovyla.
paskleisti gandai, kad neži- lAbtam preltįsaiata‘Sifonas iš- pratestuoti prieš lies
toks skaičius susirinkusiems
nenatikoj tai vaišingas šei ‘ SOtAAP VtLiU MALONRT KIRK MASONŲ AMKRIKOJR? (7f(/7?rarKanada. birž. 30. ndW piktadtfHm norčjf pu? VrnaM ypqy|ią^*ąujta
vai- noni sumažinti ’konMj
žudyti
kimįv^jKonęcvilių.
oyooi
naurnuui
sukim
fiMugtaum
jėgas Vokietijoje,
mininkas pakvietė i užkan fasarsėjąi ktiūkiatų “itaeeįa- Apskaičiavimo daviniais, —Kanados aukščiausia teis
gyvumo,
nes
nomžMy*
kandktanmnjaūtięji komnniatat 1
džius savo žmona, kuri buvo Ikrtau’* kmaltlidtikuBrntč Seimai, Amerikoje masonų organi mas nusprendė, kad Knna- IŠ patikrintųšaltinių Muži- tas ir ii jų rinko valdybų
jim Malonėj per 70 mgatvėj kad Amen
i<4as asmuo. Bet H buvo
zacija turi 3,296,000 narių, Į ilofi valstybėje radio prkšiū- nojome, kad tos Žinios yra ■ ©wwwvUmuL
kundy, knmičinotia ▼?! nu tuo
tatt4&ynas
pmsimanymaa
ir
vi?
Baugiausia
jų
Rliode
IslandĮra
priklauso
seimui
, tik tuo laiku, kai svečiai ka p«£hi Maloney ūęptm 10 d. Ma?
jtoa atstovų susirĮnkimni. laiškai neatitinka tikrenybę. >h*«4 O. Mutimi' —. rlM-^nt, darbininkus negru*.
va Ir likerf gėrė.
» lonęy norfr atitari tavo vardąJ valstijoje.
...........-... C ' '
'
‘
■
metais neteks 262 milijomi
dolerių, todėl Amerikos vy
riausybe prašo ir Prancūzijų pasiaukoti.
Minėtame rašte primena
ma, jei Prancūzija nepa
klausys Amerikos prašymo,
tai tuomet pati Vokietija
šauksis pagalbos.

Liepos 4 d. Visi į Lawrence, Palangos Parkai!
<*
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Dirželio mėm 1 d. Kedni-I torams, orkestras ir šventes ža minia. Vaikučiai susigru1‘ al)sbr.-Ariogalos valse, [dalyviai ją pagerbė tautos*
r1"“
T>’s«

ita&i&rti, itae t
Muoti keli uSfuiuŽH

irti

'

pirmosios išpažinties ir šv.
Komunijos vestų pas jį, kaii.
XamK‘,žem. Fredoj, Siaut.
poimrapijos kleboną ir sei
M BKiii.rnaiuaAĖ iMimr
-^outniesčio valsčiuj I GeWnk, Ventai, dirbtuvių
mininką. Kun. SL ima žmo
Moniiv mare*
bet neleido, Vienok po ku nes atkalbinėti, liepia klebo
‘taime dar nemi^įdnrinninkai birželio 14 d.,
««bt, prie uždarytų dunį1^1^ švmtiuimo J>P?g<
QMraiciai, Birželio T d.
rio laiko pakibo vartuose no neklausyti ir mokyklinio
HrilkMišFdMM)
juodos vėliavos, kurias vie amžiaus vaikus tik pas jį
■itaįvykff YW vąMiaUK mo- *
vA
nežinomas mmpto iipmrm<* gražias iškilni ir
/MA tįoriu ir dainų žven- Bimdto 9 d. Okupuotoje Į|X.rgn*iptu Imta rnipruše a4g<^|žJnm Frie 1928 mų Pelesos parapijos gyven na? tvarkdarių vos suskubo vesti prie pirmosios išpažin
Švente prasidėjo panrnl- Lietuvoje, ties Trakų ’^’pidniytidurisir |mr<Ml>dike-|dftrbminkųj> tinnautojų je- tojai, laukdami vyskupo vi-:nuimti prieš vyskupui pasi ties ir ’ftv. Komunijos, ki
pabūklai. Dalyviai Į
j.Jlb migriautas pil.Įdaug ką sako ir primena.
sitikti aukš
kaip ir per praeitą rodant, net jau nebetoli gir taip, grąsina mokiniams iš
domh, kuriom viii mokiniai Leipūnų km, pas pik Vic-hjJb JipH.paklydęX^g4gomw dirbtuvių kienta pa- zitacijos,
visi šaukė ir rėke^
[Dočko Mato klojimas, nuo-,. Po pamaldų, šventes da-Jtas svečias b
. 10 im Lietuvos Ne* vizitaciją, lumtato keletą dėjosi automobilis. Taigi bei religijos dvejetukais, blo
tafyvnvo. Po pamaldų niok. knekg Juožų buvo vegtuves.|yjM^į^||rij j|ęati<ią|ėr M
^iminiiikas,norėdaniasiš-l fu|Į!j padaryta apie <1500 li-Jlyviai su šeimomis, garlai-|mu patenki
Kviestiems
urmams
mm
Wenw
imišalintkL
įMumtikln buvo pą* Vartų, kitriim papuošė lie- pirmoms liet antroms vėlia gais pažymėjimais ir p. Ar *
Mulys prie mokyklon atidavengti tų kruvinų muštynių, Į 1L Daujotėlių km. migriau- jviu “Vaidyla” nuvyko įjišęjo ne tai
vai, vą&
l Tada ”už Plėšikas
durų pasigirdo
šft4migta»
ir graliai
neteko
vyskupo Petrės
pasi toks
vėlia voms
M šventę, Po atidarymo vi Jnikmnmrf,
Pik C’iupailain Kostui
In’o4|H*kit.
tada mišo-1
daug kitų
aukštų^puriftas tuviškomigriautinėmis
jauno kur
kunigo
liepė nenuoramoms nešdin-[
as pį^
Sadauskaitės
[Kačerginę,
buvoelgesys
geguži-| mane ir no
vestuves
atvyko
neprasytųUį^
$
virtnviFs
buvo
išd»už4altoriuj
kiir
laivo
atlaįkytikti.
vomis.
Pelesos
kaimas
pa

seno
klebono
atžvilgiu
ri mokiniai irtirikįavą nu* kirto galvą ir \ euciuteinno hmgo ir paliego. Po-Įkąr
t
tįs į namus, liet niėkasjo| klojimas, nuostolių padary-Įnes. Čia tarpgiiyje, yra
priejprastaitokiu
parapija,
galinta
dvejusltatarptrnpu^-|
vartus, vienus Pelesos
V^y^avd} alintą. Eisenų puik 12 takų kareivų «u girtuL()^ (|v, Jango šita ir langasltos pamaldos h vėliavos state
neklausė.
apįP jkMl
litų, šliužų
se-jmandagus.
jaunų pušelių ir kadugių jse atsitikim
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iškįta*a
atsilankė
žiausiai pasitikti ganytoją. žiūrint to, kad jų yru toks ri užsikimšti dėl neitusykmokiniai' sudainavo
pradėjo
dimtuvais
“
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vyrai
gel-|vyn
gcležink<
direktoriai
ir
» Besirenkant žmonėms, tris- nežymus skaičius, vienok jie lingo lietuviškų žodžių tari
' ♦įHmą Tr kelias daineles. Po
dešimt lietuviškai apsii'e- turi netik evangeliją, bet ir mo, ' o ką kalbeli apie vai
dainų pažaidę vaikai išsL
džiurių raitų jaunikaičių pamokslą lenkišką, po kur io kų mokymą! Aišku, kad čia
Skirstė namo.
būrys, išvyko vyskupo pasi pagieda “Angelus Dievo.” turima galvoje ne religiniai
Į šventę buvo atvykę betiktų.* Visi jie buvo apsijuo Gerbiamieji skaitytojai vaikų reikalai, bet kas ki
- Trik viri Širvintų valse, mosę lietuviškomis juostopiis, Ar meSj-Jietuviai, sulauksi ta...
kytojai. programos išpildyjų kepurės buvo apsiūtos me tokių laikų, kad mišrio Apskritai, matyti, kad kun.
, me, įveriai, kaip žiūrovai,
vaizdus dėl tamsios nakties į gerovę!” tinkanti pamokslą, geltonomis juostelėmis, o je lietuvių-lenkų parapijoje Stupkeyičius Švenčionių ap
aktingai dalymvo. Po švennepastebėjo.
o p. p. inžinieriai: Dobkevi rankose* tuiyjo lietuviškas kurioje šimtas lietuvių turė skrity atlieka lenkiškų pa
.
mok, Valaikiene ir Staitų tokias teises bažnyčioje, rapijų steigimą. Pa v. jis
čius, Gnuirogkasirzlvižo- vėliavukes.
kUte svečius jaikviete į vinis —kallm^Ka3a vėliava Nors parapija ir maža, kokias dabar turi šimtas jau šeimininkauja net dve
Girinę mokyklą arbatos. Po
jose parapijose; Dūkšto ir
mvo įteikta darbininkų atš bet žmonių susirinko neina- lenkų Pelesoje?
jaukios ir pma kuklios arBet surkontiečiai ir tuo Vydiškių. Dūkšte organi
į birios svečiai išvyko apžiūpuvo prie klebonijos* Prie nepatenkinti. Vyskupo vizi zuoja lenkišką parapiją
L- rėti miestelio, nes daugumas
i krūtinėlių turėjo jie prisise tacijos metu įteikė jam pra miestely, o Vydiškių —Igfeiyo pirmą kaitą atvykę.
gę trispalves kokuideles, šymą, nusfekųsdmni, kad jie naliue. Žinant kad Dūkšto
“H Aplanke Bažnyčią, karių ir
rankutėse laikė tautiškas yra lietuvių skriaudžiami ir ir Vydiškių parapijos yra
Į Uulių kapus, paminklą, knvėfiavėles, ir lauke i-etai ma kad jų teises bažnyčioje yra grynai lietuviškos,'— kum
į mtumnkui Mvigini vadovautomo svečio. Vaikai, lankan siaurinamos. .Jie, būtent, no Stupkeyieiaus misijos tiks
tieji lenkų mokyklą Dubi- ri, kad pamaldos būtų įves las visiems jau paaiškėjo.
f .. patarė svečiai dalyvavo
nių kaime, .nenorėdami atsi- tos pusiau lenkiškai ir pu O&onyįi, Daugėliškio vai.,
f* Giedraičių valsčiaus mokyŪi iiuo savo kaimynų bro siau lietuviškai.
P tojų ąpuoštame vakarėly.
Švenčionių apskr. Šv. Ka
lių-lietuvių, pasidarė sau Vyskupas iškarto subarė zimiero d-jos skyriaus na
Vaidino “Valkata.” Suvaijuos gana aštriai, bet paskui
įjdįpa gerai, publika netilpo
riai šiemet organiMiotai da^es didelę atsaką. Iki Ve- 7^ klojiu Nuostoliųhtam . , 4 < . *
‘wtapj*a,;f; gri^
W iVvn^riFlMHb ‘Kūlio proceiK*’
iam vidurnakčiui vestuvinių į praryta apie 2880 litų su-į Greta altoriaus buvo iš-Į jiems buvo uždraudęs taij girtas klebonas kini.
joje Daugėlišky. Tą dieną
tinas mokės jiems įtikti. O
avi tos degtinės tiek prisb|maj Rąičiškių kin. sugriau-|statyta.ir senoji d*rių vėlia-| daryti.
F ORGAMIZUOJAlfe ITALŲ
anksti išvyko giedodami
•agavo, kad ėmė vienas bi”|:ą pi]. Vaičo VlAdo puse gy-lva,.kurios 10 metų amžina,Į Visa tat pdesiečiai dai€‘ žinoma, kad jiems galima įšventas giesmes į Daugėliš
o nebepažinti. PrtadėjoJ /(.^anio namo stogo, nuosto-[ypatingai seniesiems darbi-Į su gera intencija, kad kuo tikti tik tada, jei .įvesti pa kį. Priešaky eisenos dvi
KŪMAI
nuštynes, pasirodė peiliai ir Hą padaryta apie *150 litų. Įinnkamš ir tarnautojams j geriausiai ir gražiausiai pa- maldas pusiau.
meigaitess,
pasipuošusios
' Lietuvos pasiuntinybes ir
Ir dabar surkontiečiai ta
tautiškais
rūbais,
neše gru
konsulato Gęnuoj
veik kasdieną neduoda nau
žų nupintą vainiką. Bažny
e pę«tangotnis pradėta orgajam klebonui ramybes, rei
čios procesijoje vėl visi ėjo
©taoti italų lietuvių prekykalaudami padaryti “tvar
su žvakėmis rankose. Taip
Itaa Minai. Rūnui uždavinys
ką” Pelesos jiarapijos baž
pat ir grįžo visi kartu.
nyčioj. Kaip busimoji “tvar
/Idalijos prekybos santykius.
ka’1 atrodys^ — pagyvenę, Kažįftiškis, Dūkšto vals.,
Įtamų būstine bus Gęnuoj,
pamatysim.
Švenčionių ąpskr. Ši apylin
.taip svarbiausiame Italijos
kė yra grynai lietuviška,
prekybos centre su užsiohet
tautinis susipratimas
Unkštus, Švenčionių aps.
F ’įiaii Vietos italų valdžia
Kaip žinom, vietinių lenkiš menkas. Todėl nenuostabu,
, tam sumanymui pritarė ir
kų mokyklų prefektas kun. kad čia dažnai švaistosi vitada jį remti.
Stupkevičius mėgina suda okio plauko svieto perėjū
ryti grynoj lietuviškoj Dūk nai tai su savotiškomis agi
KO KUTAIS OTSIMAMO
što parapijoj antrų lenkišką tacinėmis paskaitomis, tai
PLAUKAI
Kadangi porą
parapiją- Tuo tikslu jis su kinais.
Naktį Telšių apskr. Vieškartų
parode
dovmiai kine
DUkšto nfetely laiko pal vėniy, miestely nežinomas
Tjiaklas stengdamasis ati kažkokius senus paveikslus,
jpiktadaris, įlindęs pas KaziSMULKIOS tnno*
torą darė bangams. Bankai Į— ne aš imimduiėsiu.“
traukti nuo par&pijmea tai
. žmones pakalbinti tuo
’ M^ų Kiršiene, atėmė iš jos praradus kvota nustatė, kad | Petrašiūnuos ties Kąunul’dėl to turi šimtus tūkstanjau
susirašė į **Kolo MloTvarkos dalintojas ‘pagra Dūkšto bažnyčios.
Sulitiiirdvi jaunų merginų šiuos laiškus bus paėmęs ta|p|.ttūėtns statyti popietes fa-jčiu litų nuostoliu,
sė šaltyšiui ir nuėjęs prie Dar blogiau, kad kun. dziežy.“ Keista, kad už taip
tbtografijas. Piktadaris, j- pašto įstaigos pasiuntinys hn,p.as
-| vartų, kur buvo moterys, į- Stupkevičius, būdamas tik mažą kainą parduodama sa
vo vardas.
i butą, jų miegančią vi-; Butkevičius. Padarius pasF
sakinėjo joms nuplėšti ve- mokyklų prefektu, kišasi į
Kubartų vnW. ir
JQ$
0^
JUKTI
|*lp kankino ir reikalavo pi- jį kratų, laiškai atrasti. But .r»r. T..........
ommyi IH»'
iliavas. JOVl
Bet U*
ir stos
šios IUSISUKC.
atsisakė. vtas parapijos reikalus ir
doge Jonyno kluonas. V,,..
Nuo•
ų. Vėliau, spėja, tas pik- kevičius sulaikytas ir veda
l u v unuAnUS Matydamas, kad jo įsakymų prieš klebono kuo. 55. But
stolių 11,000 Ijtų. ApeitaisPASAULY LAIVAI
ris nuėjęs ir išvogęs Va- ma tolimesne kvota, per ku
prhiutMirt
siiphunf Inieks nepildo, pats vargais kevičiaus norų klaidina pa
ta buvo 9,500 litu. . >
tob Berenio tam pat mieste- rią paaiškėjo, kad Butkevi
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per ją, laimi malonų įspūdį
Gercst’ė * H4 V’*J tu sutintu
tiks įimVtl 41 tinku ne tiS,
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lis; /htois, Kriihu ir J/tri- bet ir ši-tip pnHit iyim-ioiih
—« .z
iitfi tft, lomioje dalyje iške usniHilni^. Joji* kiekvii’Uns
lti‘po/2, — Dėl
Telšių-Žemaičių vyskupija pat šventoriaus prilipdyta,
liami priekaištai daromi n« ras trumpą, :4š!m ir moks- studentų fašistų įvairių
savo Bucharistiniam kon labai menko “stiliaus** gais I
lielnai religijai*. pavyzdžiui r tora priiktiput 'i*:ošktminą. Mšukimų, Vokietijoje uždu-1
gresui imirinko Telšių glo rinė. Telšiškiai man pai
religija tinka Imdžini, re i* luh-li^nfui rus nurėdytus lyta laikinai du uidviusūiA*
bėjo, žemaičių mylimo šven kojo, kad ši gaisrine čion įligija moterims, religija — gnihiu?. IhiTinūi'o’! mtei'M tai. Studentui fašistai irti*'
tojo Antano šventę. Blrnio* tupdytą dar pravoslaviškos
kunigų išradimas, religija— siŪ>jan<*nt klausimu ptačimr gia. Įvairinusias užpuolimu*
ji kongreso diena — birž. .11 rusų valdžios didesniam ka
privatūs dalykas.
Tolimi rusipn’/ifdi. 6mis hfšlieyybfs pritA žvdns ir studentu*,lm*
v . * ,
' .
d,, kongresui nebuvo palan talikų “malonumui,
svarstomus pasaulio ir gy ir ai Šri rimo kt’dnm ji y tu bū- mtimsto.
ki; lijo beveįk visą dieną.
Pati eucharistinio kongre
vybes alsiradi u<> problemos, tina ir nirimo H!’paindm*,to Kiepo universitete vienas:
Bet ką tai reiškia užgrūdin so pirmosios dienos progra
kritikuojamas ateizmas, ma m:»« Todėl I iri urmam, kam vokietis profesorius, tarp*’*
*
į
įj
tiems ir savo ištvermingu ma irgi buvo šiek tiek suterializmas ir panteizmas ir vra Lraueits iiljėjim:i> ir t-tutinto teismo narys, skili*
mu garsiems žemaičiams! Iš trmnpinta. Programos pir
baigiama .Dievo buvimo įro Bažnyt in, priLipinia v ra jt» te paskaita apie taikos reikš**' •
visų gražios Žemaitijos toli mas punktas: Iškilmingas
dymais bei žmogaus prigim jjįviam i
ir ktm |da lur tautų gyveninio, Jo ]Mlmų vietų traukia kompani patikimas šv. Tėvo atstovo
ties iŠilestynm. Antroje da i'iniisiui taip ri-ammHdri pa duiito melu studentai fają, nešinos pirma kryžių^ dėl visiems žinomų priežas
lyje kalbama tikrinai apie
'Mm j k ko <• i mele ašarinių
giedodamos. Kompanijos ne čių atpuolė. Verkiantis danDievo apreiškimą, svarrto“ \ p d.-.vniam ųhd:hs ko duju bombą ir visi shidetp
mažos. Kai kurios siekia
gus atvaizdavo tą niftrią tiv oje su Tik» iiiT'o prieštrr-/’ lai su pnrtesorium turėjo iŠžmonių. Daugelis su orkes kinčiųjų nuotaiką, šiam
galimų tai ar juos galimu
UiK‘:a *mis įlietais
Ka
trais. Tolimesnių kompani punktui įgyvendinti netekus
imžinti. K iri’ sustojama :yit
zimiero Ihniiuj.’ ’dmitė vi
jų užpakaly traukia 20—30 galimybes. Bet už tai šio
Evangelijų iiheiminuo, pla-. .
AITASTAZIA
;4*-ms savo nariums Autelivedimų, kuriuose sukrauti punkto vieton buvo sustaty
eini nagrinėjama ’ Kristaus
bojo. Kis uorei u' šią Inygn
maldininkų valgiai ir kiti _ta Apaštališkojo Sosto ats
Dievyste, pa lyginimui k riks
įsigyti, tas aidi ją Įnirsi Irimui saloj
lips! gyveno \
reikalingi dalykai. Nemažai tovui adresas, pareiškiąs
čionyhc sn kitomis religijotranl ti iš Lhurvo arba ga- • jauti imi&a' buvusio
pasinaudojo ir technikiniais pagarbos ir prisirišimo.
Hiis ir parodomus jos dieviš-i
i šv. KazifMK»r.>p(W. earo duktė Anasltizią.', J
susisiekimo patobulinimais Antra* (birželio 12 d.)
kas kilnumas bei gražumas
I Irau gijos narius i \i'*ni,,ms; J;i pirmiau priglaudę ponia,
—autobusais. Kai kurie pre daugiau. saulėta, daugiau
Trečioje dalyje* kalbama :»•
metams - *2. vi>ain amžini Wil|t;im B. Lerds, kuri prii^, / ■
kių autobusai skubomiš pri kompanijų, minia daugėja.
pie Ilažnyčios sątvarlzą bei
>5 ete.) ir dar šiais me vestines buvo žinoma kaipo
taikyti keleivių susisieki Vėliavos įvairėja. Kunigų
KUM. A. SMULK1TYS, Įžymus vadai ir literatei, Mepo* 3 d. Š. m. jos mokslą ir atraunami įlais ją «rausi. Būdamas šv. karalaite Nenia iš Gmikv d
mui.
ph’skaitoma į 60. Vilkaviš ižvykrta į Lietuvą. Gyvendama* Amerikoje jis daug dirbo mūsų iš vairūs priekaištai, čia ran
Kazimiero Draugijos narin, jos, A misi arija yra trupuff’^
Maldininkų dauguma jau kio vyskupijai atstovauja J. eivijoje. Jis savo darbu ir raitais rfenS LDS. ir“Itarbinijiki?’ Gar da vietos ir kunigų eel<'hi’L
Ih ’ios puikios I-nyp-os gmisi •amato ir priverto atstatyti“ !
bingam- vadui linkime laimingos keliones.
nimas. Jis daugiausia orga E. vysk. Karosas, Kauno— ■.........
tos ir p<>|/r(ži:ius galia ir šv.
l............ .......
.................... ........R—
dar kitas gražias 7 I septy koletą tarnų ir tai Haičiu
nizuotas — tai pavasarinin kan. Česnys, Panevėžio —
Rašto aiškinimo kom|»ef<iinias) krivuas, viso už.
Lceds dvaro, lodei ir jai tę?
kai. Juos pažinsi — įžiūrėsi prel. Gražys, Kaišiadorių —
cija ir 'mokslas apie nuteisi*
Įsirašyti galima per šv. Ka ko naujos gyvenimo viefdį^
jau iŠ tolo. Žydriaspalves jų prel. Vaičiulis. Pamoksli
iną. Sakramentus, dangą,
zimiero Draugijos Įualioli pasiieškoti.
vėliavos, kaip rugiagėlės ža ninkai, konferencijų lanky
pragaiai, skaistyklą ir šven
I
. .
nį: Bev. M. Stonis, G11 W.
liame laukų fone, apsuptos tojai viens po kito jungia
tųjų gyvenimą. Toks yra
Mahmmy Avė., Mrdinnov 542 ŽMONĖS JAU MIRĖ MUO J
grakščių žemaitukių ir jau apie sakyklą dešimtis tūks Kaip Kristus turėjo prie fflo darbg stengiasi atlikti knygos turinys.
City, Pa.
KARŠČIŲ
nų užemaičhp” Nemaža ir tančių maldininkij. Pamoks šų, taip ir religija bei Jo palengva. Savo spaudoje, Iš tos trumpos knvgos tu
Kini, S. SItin is Chicago, birž, 30.—Visoju, ji
mokyklinio amžiaus vaikų. lininkų tarpe pažymėtini steigtoji Katalikų Bažny viešuose* sųsiriiikimnose ir rinio peržvalgos matome,
Amerikoje šios yasam kai#
Juos parengė kongresui An kun. Velutis (vaikams), čia tūrėjo ir turi jų. Vieni šiaip prie kiekvienom progos kad šioje knygoje yra tik
Šyių
pradžios metu jau mii#
gelo Sargo 'draugijos vadai. kun: Stasiulis (moterims). iltų priedų, kuFpftjtmta šio ir nuolat dai-o įvairius prie ras ginklą sandely^, kovoje ■ Nemanyk, kad be tavęs
. Ne vienas mok'tofas taip pat Kun. Šachto (klaipėdiškio) kių tokią savo pajėgą, arba kaištus prieš 1 tikėjimą ir su tikėjimo priešais, fiu tik niekas tiesos neišmano-r-A 542 žmonės, Daugiausia jm?*
re Clūcago’je—126.
‘daug paragino, žinoma, tv- konfei*encįja “Eucharistija kaip pamato tikinčiųjų ne Bažnyčią,’ stengiasi įskiepy ra katalikų*.pasaulėžiūros a- rabai.
«. .
—«r- ’-ir ir Liturgika.’* Giliomis,
rangumą, atvirai puola ti ti tikybinį abejingumą, pa
*
nuoširdžiai
pergyventomis
kėjimą ir Bažnyčią,‘ žiau kirsti tikinčiųjų pasitikėji
Tėvai ir seneliai taip pat
neatsilieka. Juk reta proga, konferencininkų mintimis riais* įstatymais varžydami mą Savo dvasiškiais ir įvai-visiems, visiems visos šven minia .laikoma prie sakyk- jos laisvę bei kliudydami at-Iriausiai pažemnti bei pa
tos Žemaitijos katalikamsį los, nežiūrint protarpiais už- likti jos dievišką pasiunti-Įsiepti katalikui’r Tuos, savo
susiejus pagarbinti Visaga. einančio smarkaus lietaus. nybę, o net kartais kruvinai j tvirtinimus, atauginsi para- Į
tebus tau ■persekiodami kunigus ir a- syti garsiai skambančiais žo- |
lį ir Viešpatį ir šiais sun “Nemalonumai
ąuka,
Viešpatie,
”
dūsauja belnai visus tikinčiuosius, dziąis, o ypatingai prisi
kiais laikais išmelsti palais
minia, dėkinga Visagaliui kaip tai daroma šiandien dengti mokslo šydu. Iš jiF||
minimo.
.
O Telšiai jų laukia. ‘Ka už patiriamą dvasinį malo Rusijoje. Kiti gi priešai, y- raštų bei kalbų atrodo, kad
Rengia
talikai savo vienminčių iš numą. Ką ir kalbėti apie patingai kai jie patys dar tikintis katalikas .tegali bū
kilmingoms ir dievobaimin spūdį, kurį padare toks nėra pakankamai stiprus, o ti paskutinis atsilikėlis tam
goms religinėms praktikoms liaudies pamokslų Auksa be to mato religinį tikinčių suolis. Ir tąja* savo taktika
bei pasireiškimams, žydeliai burnis. kaip kun, Andziulis jų susipratimo, atviros ko no viena mažai susipratusi
' pirkėjų. Tiesa, savo džiaugs M. I. C.. O retas savo dik vos Bažnyčiai nedrįsta skell)- bei apsileidusį kataliką ati
'
ŠEŠTADIENY
mą viešai pareiškia tik ka cijos ryškumu, logikos švie ti. Jie savo pragaištingą ti traukia nuo tikėjimo.
talikai visose į miestą ve sumu kalbėtojas ptof. Čes kėjimo ir Bažnyčios griovi- Tuo tarpu jei tik goriau
pažvelgti į tikėjimo priešų
dančiose gatvėse pastatę ir nys užbaigdamas antros die
išpynę vainikais iškilmin nos programą savo konfe sostinen, skuba ja pasigėrė priekaištus Kei tvirtinimus,
rencija “Eucharistija — pa ti. Ir yra kuo. Juk tai retas jei juos kiek sveiku protu
gus vartus.
Gražiausiame N. A. Lietuvių Parke
Kongreso rengimo komi slaptis” ypatingai įsąmoni savo grožiu Lietuvos mies giliau pasvarstyti, tai pama
tetas viską padaręs, kad at no klausytojus.
tas. Puslankiu supas’didelį tysime. kad arba yra katali
vykusioms į kongresą maldi O pertraukose. Vieni ne Telšių ežerą, jis skęsta Ža kių bažnyčios mokslas iš
ninkams būtų, kiek leidžia nori pamesti nė valandėlės lumynuose. Jis visas beveik kraipytas, arba pramanyta
vietos sąlygos, gera ir pato Sutvėrėjaus garbei: jje baž soduose. Jo kalneliai, kalvos būtų nebūtu dalykų, arba
Lawrence, (Methuen) Mass.
J
gu. Jis išleido gražiai baž nyčios ribų neapleidžia. Ki priduoda jam gyvumo ir į- dažniausia visut nepamatuo
nyčios dignitorių paveiks: ti gražiai pašaliais užkanJ vainimo, Gatvės, tiesa, lau ta ir visas jų “moksluigulais pailiusruotą kongreso džiauja ar krautuvėse kas kia dar gero tvarkytojo ir mas” pasirodo esąs nedau
Pradžia 10 vai. ryto ir tęsis iki vSlam vakarui.
vadovėlį * programą. Jis reikalingiausia įsigyja. Rin inžinieriaus. Kai ką reiktų giau, kaip muilo burimlas.
parūpino užkandžiavimui kose pilna “biznierių”; kas ištiesti, kai ką nugriauti, Dardauginiu Giliau paty
«
patalpų ir šilto virinto van su kupinais vežimais-baran- padabinti. Nėra gražios rinėję mūsų tikėjimo bei do
šis išvažiavimas bus vienas iš gorinusių ir linksmiausių gegužinių, nes yra pa
dens, padarė viską, kad vi kų, kas su krflVom saldai aiĮcŠtdės. Telšių pažiba — roves tiesas, pamatysime jų kviesti vist apylinkes kolonijų parapijų elumm kurte be' abejo dalyvaus ir išpildyt
sus apnakvydinus. Žinoda nių, giros buteliais, loteri- tai vyskupo ir seminarijos nepaprastą gražumą bei die^ įspūdingą programą. Taipgi sinrialtai išrinktu•'sporto• komis!ja rengia sporto pro
mas, kad religingieji Žemai ninkų (Šie didižatimą liarmą ritmai. Gaila, kad jau auk yišką kilnumą. Reikia tik gramą, susidedančią iš įvairiausiu lenktynių, virves traukimo, gyvybes Įinlail^mm
čiai. gausiai sitplankš, išgrio kelia)* Bet vistįk žmotiių ščiau minėtoji gaisrinė pri tinkamai jį pažinti.
ir daug kitokių pamaitinimų:
- v
*
.
vė net viąną šventoriaus šie? nedaug pritraukia. Kas ne dengia gražų boroko stiliaus Tam tikslui tmknmiaiišku
* Basuhall rtingtynes įvyks tarp Kmith Boston*o ir Lawnenc<vVyčių teoball ko»
ną, kad minia nokliudonm pasiliko melstis, būreliais vyskupų ritmų vaizdą įš di- gali jxdaninuti jėzuito Nil.
%
galėtų prieiti prie specia stovėdami ŠnekUČiuojnsu Ir dŽinurios Telšių gatves. A- kes knyga “Apsigyuimo gin maudų.
Taipgi yra paimto vienas iš geriausių mkesfrn, kuris grieš lietuviškus ir an-5
liai prie bažnyčios panioŠto dauginusia .politikuoja. Čioii pie katedrą ir šiuos naitjho- klas kovoje su tikėjimo prie
šventoriaus ir kauniškį nngirsi ir* iipic bekopus, ja* rius Telšių rilmu^ reiktų pa šais.” ėiv. Kazimieni Drau gliškus šokius. O Ih* tu — gerinusios umudytirs.
kalbėti plačiau, bet apie tai giją tą knygą išvertė į lietu*
Barzdžių paprašė apstatyti vų kainas, Seimo laikus.
Visi žinote Palangos graeunug jus plačias pievas, ošiantį pušyną ir sidabrinį e- ■
Programosprotarpiais
žv*
vių
kalbą
ir
šiais
metais
iš

kįta kartą.
visą aplinkumą siistippnfožorą< Todėl ne vienas m likite namie, h»t visi, kas kaip gulite, važiuokite i Palan
rnaičių
vyskupijos
tolimųjų
Iki
pat
velaifa
vakaro
ati

leido.
Knyga
didoka,
348
jais — nųmrais.
gą, nopMfunt ar su orlaiviu, nubmmhilnn^ tmkhn:n& galvokaiiais’r ar; pwdi nt
Kojigwm-vietąi, reikia pa vietų gyventojai, ktirie dar traukia į Telšius / vis jlnr imslapini, spauda aiški, kal kitvį h»‘t vietos visiems
Ims.
i
pirmą
kartą
pateko
Mvo
’
y
7
ba
graži.
Permetus
akimis
daugiau
skaitlingo#
minios.
sakyti, kliudė, beveik prie
Vt.w fcriVirt >AW£Mr
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APSIGYNIMO GINKLAS KOVOJE SU TIKĖJIMO
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Lietuvos Vyčių N. Anglijos Apskritis “
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TnTftn'iffirTr. tau I Vai liti

Valdybe® yra nepriklauso nenuudhio, jri ji ■ uiiiurblft Įš ytaų pmylip f Autu taimos. Buvo dauggmČy. Kai pįlie^įU teiu® įr W*H*’
mingtausi yra amerikiečiai*
Pu
tu«|Męrt
’
d^
reikšmes
kurie
atstovai
nenorėjo
neJie yra ir geriausi*
(THE W0BL_,
ftHMM mtr TtnBDAT Hn»x
priklamsomybėe. . Jie kovojo dok|UWŪu pasirašė 54 ptu- Tautų gveniimui yra Ii0gi■
ty~- - tik už koiomjų autonomiją. toypit priiiiekdami taikytis ųių hmktyiW, Visus tautos
Ittnrr jatanrt uthuajum b. a AMocurao* or mbo* Bet nejirikiaimomybe® idėja jo turinio,
'
jum tų bėgimų talim# Bet
nirgstoimį sąlyti,
M
IT. U1ffi >t
It
l^MAr laimėjo ir birželio 11 d. kon
Paskelbus iiepriklaw»py- taimetojaį yra amorikiečian ; Ltdsu mėgstama, sajcyti, voti, gręžtai žemės sluoksvnfcr Um Aet
•. MOT
gresas paskyrė komitetų iŠ 5 bes dėktawife
už ĄliĮęriku yra mųmlygina* t kad pasmdi auksas valdo. uius. Prasikastį į žemę kar
MalUnf at apecfal nU •< pa«hf» proii^d Ąe b» fcctlM UW
narių, kad paruoštų liepti* laisve
dar kelęm I«c- irmį turtipgriĮM1* negu tad £ Auksai y ra užkerėjęs gąl tais tenka net 2 wBu gilu
▲et ef OcteiMr % 1017. avtiborM on Jaly IX IMT*
klausdmytai paskelbti doku tųs. pat mjprtktaiukunyjiės kurį kita valdytai Kuroįx>- bevelk visim žmones. Del mom Kasinio darbas labai
^mbBirtlON ura: z
PRRMUMZBATO® KADU:
•tte >w*v
AaMKUtojt Mttuaa ..............floo mentų.
Komitetą ^sudarė I>askelhi»iW sujudino įh>- je. Amerikiečiai turi dukmv liukso žirninės užmirštu ir daug' kaštuoju todėl mažai
R y«arty...........tJHeay įmSum
saplį ir svetiniu vaMyjrfu tas duugtau nuosavų murnį meilę, iritiMiigdpuj/ f
labino gaunam*. 1 '
„ ..
W week yearir.,fS/W vi«t kart MviUtAJ« aHOua«.....Xn* Thomas Jefferson, John
Daugelh
žmonių
savų
vieŠ’
įmhss jmm? iRHk y^nrty»r_w .900 tTHahjrl kart
imUM. ,*KJ0 Adams, Benjamin Franklin,
, Manoma, kad po 10 metu
VyraįjitC-ju į pagaibą. Pa- keturis kartus daugiau ra“ DABBIKINKAS”
IHičiu
taiko
auksų
ir
tik
aukso bebus iškasama žy
Rogėr Skerman ir Robert gelbėti gtvylp keli generolai dio ir tetartam ajsuntij, sn|>
Wert Broadway
'
South Bo«ton, Mara
jam
vienaųi
meldžiasi.
miai mažiau, negu dabpr,
fvanciĮįut Laiayettp, vo tynta- kartus Jimgiųu autoR. Livingston. Šie visi vy^
Taleplione South Boaton 0030
rai dokumentą paraošti pa- kietis van Hlenbeiijf lepias mhbili*], negu ta‘t kuri kita Senaisiais* amžiais, prieš jei nauju kasyklų nesusi
Kristaus ginamą, turėjo pa ras.
vede Jefferson’ui, nors Sis Pulpskb
Jįt^ciuSka tauto*
sidirbdinę aukso vmšį ir jį Vienas* mokslininkas yra
teturėjo tik 33 metus api- ir kiti,
, Bef ųauimikierim, kaip
garbino.
pareiškęs savo nuomonę,
žiaus.
AiiwiW mprtūta|l»*)my- sakų Doover^ ne tik turtin“
Ir-atil«ir
niekuomet
nei
kad labai daug aukso esu
Nepriklausomybes paskel- be iškovota dideliu imstau- geaųį už kiW tartas* tat jie
•jtskh
’
imiM
žmonėms,
nei
Atlanto
vandenyno dugne.
biipo raštas (deklaracija) kpjimiL Amerika priėmė į- ir geriau išnuktati*
’
alstybėms
neužtenka.
PasBet kaip prie to aukso pri
buvo priimtas 1776 m. lie vairiausiu tputų žnumes, km I>razidmrt(^pskaičmyiu*u
Į.
’
dknis
vis
dubiau
J7——
eiti, kai jis taip giliui gludi
pos m. 4 £ Ši diena ir yra rįe eip jsiįšlge sąu nupją amerikirSų mokslo įstaigos
’ pmMiuiūi kalbėti apie auk- po vandeniu.
Sovietų ateitis labai tamsi randasi prieglaudose. Brt iv vadinama Amerikos Jungti
daug kartų labiuu mokslei*
įr ūkanotą. Dabar jau ba- tie patys bėga iš prieglaudų nių Valstybių gimimo diena. mo tavai gyvauti ir dubti, viais priEimštoM* negu kur ho štokų.
Pietų Afrikos auksp ka
Tam tikros komisijos ty syklų darbininku gvenimąs
ejas žiūri į akis. Trūksta kai tik gali, nes laisvas bas Nepriklausoinytas dekla šiemet ta švente lirutoeta
kitur.
• "\\
v. mėsos ir kviečių, kuriuos ve tymasis jienis geriausiai pa racija paskelbė, kad visi pi- ne. Kelį milijonui bedarbių , žodžiu, Ifuovepta iškėlė rinėjo aukso kasyklas* Pri tiesiog baisus. Kai kas drįs
eita išvadų, kad aukso me tu jų gyvenimą—pavadinti
žama į užsienį dempingui, tinka. Tų vaikų-valkatų vi lieeiai yra lygūs priešįrtadžiaga mažėja.
r tat namie neturi nė grūde# sur pilna? vasara giriose, tymus: visi turi teisę gj'Ventikra pragaru. Darbininkui
mąžiua tlžiąugstną. *Bet tun <Įošt jis užmiršo tik^pakillta"Prieš tris šimtus metų privemti dirbti kasinėjimo
lio.
Dumpingas, žinoma, ūmiose, krūmuose; žiemą— ti; valdžia įsteigto ne valdy
ka tjuėti viltį, pasimokinant ti apie jo pranašautų Hpfosduugiajisią aukso buvo iška darbus giliausiuose pože-’
gudins dalykas: užsieniui pakaiHĮivse, namų palėpėse, tojams, tat žmonių gerovei;
iš istorija®-. Kitaip gera ne iierity.” ' ,
sama Pietų Amerikoje. Da minose, kur yra didžiausi
f* . parodoma,’ kad konnmistinis pašiūrėse, išeinamose virto piliečiai turi teisę pakeisti galima sulaukti ta pasiau
Bet afgrįžkime medalio
bar ten aukso atsarga visai karščiai. Nuo-įvairiu meta
?
.Ūkis produkuojagerai;'į v a- je,
< geležinkelio stotyse. Visi Į vyriausybę, jei ji vaistytai
kojimo.
kitą pusę. Amerikiečiai tu
Į. •' tomą baimės ir rūpesčio ka- išbadėję, išblyškę, apdriskę,
sumažėjusi. Nelabai taip se linių prietaisų, elektros va
ri daugiau pidio, bet ir dau
nai aukso ieškotoja* .buvo romų, kyla milžmįški dul
į • pitalįstinems
valstytams; maldauja duonos kur nega
giau
žmogžudysčių?
daugiau
U
erzanama milijonus darbi li užpulti, bet kur gali — la
užfiliidę Kaliforniją. Bet kių kloduj.
telefono aparatų — daugiau dabar jtalifornijos aukso
ninkų svetur ir gaunama pi bai drąsiai puola žmones
Galima įsivaizduoti, ko
plėšimų; daugiau mokslus kasyklos visiškai menkai be
kaip
tikri
plėšikai.
Galima
nigų, kurių, žinoma, Rusieinančio jaunimo — daugiau duoda aukso* Per vienus kiu oru tie darbininkui kvė-.
. . įos liaudis nemato. Namie, įsivaizduoti, kokia jų doro
pimja. Todėl pęstebėtipa,
nusikaltėlių, kriminalistų.
metus
iškasama
aukso
vos
į , tiesa, stovi •ilgiausios eilės vė. Be didesniųjų priežiū
kąd po 5 ar G metu tokip
Nųrhna išvesti, jog ame tik už 12 milijonų dolerių
E
prie mėsos ir duonos krau- ros ir kontrolės, tie maži
darbo jie būnu pasveikinti
rikiečiai gerą tauta todėl
vertės.
Į tuyių : kiti Jaukia jau iš va- driskiai pridirba visokių LDS. vadovybei pranešus giail negu aišku, Blogųjų
džiovos (tuberkulp) ar kitu
kad yra turtinga.
•
Daugiausia
aukso
šiuo
apie
įvyksiantį
XVI
Seimą,
pusiu niekuomet nereikia
karo, nes jei rytoj pavėluos. kriminalinių nusikaltimų.
jai panašių ligų.
F tai mėsa ir duona bus iŠĮiirk- Vienoj tik Maskvoj 11)22 m. Intai daug nuoširdumo it. slėpti, bet jas keltį aikštėn Bet ar vien tautų turtai metu randamų Pietų Afri Įr tose kasykloj dirba asuteikia pasapliui naujų ke
koje, kuy aukso kasyklos su pie 250 tūkstančiu 4ųrijipipia ir teks badant jxn* vis:i buvo 4,606 toki n tįsi kaiti tikro ^lankymo parodė vie ir tandromis jėgomis jas
lių, kurie veda į šviesesnį rastos prieš 50 metų.. ,
nintelis
Amerikos
lietimu
paikinti.
,
’
T^j
sveikintinas
ku, kuripM laukip neišgy
javaity. Žmones tų viską mai. Ukrainoj per ketvirtgyvenimui « .<
Pietų Afrikoje auksas la domos ligqs. O kasyklų su*
^pakenčia, nes bijosi raudon- dalį metų padmyta 29,317 kataliku dienraštis “Brau- u Draugo” žygis,’ kurį jis
Įvaį- vininkusf įvairius milijonie
|į
armiečių. kulkų ir durklų, kriminaliniai nusikaltimai gąs.” Kėliuose numeriuose parode birželio 29 d. laidoje Taip; Amerikoje, labai daug bai sunkiai
,
• iškasamas.
• *
puošnių mokyklų* rūmų ir riausios
mašinos,
kokias
tik rius, laukia- didžiausis pel
jis
parode
gyvo
susirūpini

sveikindamas
X.
R.
&
XVI
įetpeRlaug Įtempta kantry- apleistųjų vaikų. Tas skai
jie
visi
pilni.
Bet
taip
pat
žmogaus protas gali sugal- nas.
Seimų ta mėgindamas nuro
B be kada nors t i nkš ir prasi- čius kas metas vis didėja. O mo LDS. reikalais,
daug gražių kalėjimų rūmų,
£ dės komunistų pogromai, ką jau bekalbėti apie si. įi- Amerikos lietuviai katali dyti LDS. įr jus vadovybės
kurie — ir visai pilni.4
>
■j
Kpmrata bi suuodžia Jr tuosius prieš dorą prasižen kai sudaro vieną gyvą šei trūkumui
Šie priešingumai ir rodo,
Po Seimo reikia tikėtis,
k famiai, įiejučimns gabena gimus!
mą, kurios atskiri nariai —*
kad Amerika dar, nesuranda
I
ką įįk gali iš Rusijos, kad Kai tie Jauni nišai už oiganizaeijos —- dirba savo ko linkį ir “Draugas,” kad
tiesaus kelio, kuriuo galėtų
-—\
f
i
l
B kuojnet ateis atsiskaitymo augs, kas juos suvaldys? darbą. Todpl ar nedžiugi- LDS. kuopose darbas pagy
eiti no tik amerikiečiai, bet
g* Valanda: turėtų sau užsieny Kokia iš jų bus medžiaga liautis reiškinys, jei tojLŠpi- vės, visas veikimas išsiju
ŠILTAKRAUJIS
006. Jie vadovaujami tauti
kuris ir kitoms ^ftlstj’bems
į iiltas gūžteles.
dins
ir
iš
to
kus
visokeriopa
PLANAS
nes angliakasių sąjungos,
komunistų darbininkams ir ma yra tikrai gyva, šeimos
būtų geroves ženklas.
nauda.
LD&
gali
džiaugtis,
gyvybė
pasireiškia
jos
at

kuri kartais vadijiama “dar
E.
Tai didžiulis debesys ant raudonajai armijai i Išauk
kad
ji
kataliku
viešosios
X
Nelabai senai, Amerikos bo upijų raudonasis intej’K Rusijos padanges. Bet kits lėt i be Dievo, be doros, ne skirų „narių liendradarbiavinuomonės
reiškėjo
tinkamai
Darbo Federacijos viee-pre- naefanalas.” Streiko prie
5 dar didesnis pasiiėtškia ki- pripažįstą nė tėvų, nė vais mu, viens kito užjautimu.
IR BOLŠEVIKAI
f tokioj formoj: tai milžiniš- tytas autoriteto, kokiai jie Laimi blogai, kai šeimos įvertinama, tpdel jai tenka
DALINA MEDALIUS zidentas Matliew Woll yra šaky stovėjo William Z.
tik
pasistumtelėti
ir
žygiuo

Šiai)) išsireiškęs: mes turi Foster* kum yra nusistatęs
K ki būriai apleistųjų vaikų. drausmei pasiduos l įdomu nariai viens kitą patylomis
ti
pirmyn,
pasitikint,
kad
me pasitikti komunistų šal prieš Darbo Federaciją. Po
K. Jktirie gaujomis bastosi po bus matyti, kaip komunistai pešioja, nors šiaip broliškų
jos
prietemai
nemažės,
bet
takraujį
penkių metų darbo licijai jis Įskųstas, kaipo ko
Sovietų Rusijos vyriausy
F" visą Rusiją, iŠ bado apipleš- džiaugsis savo bedieviškojo šypsnių ir nepagaili.
daugės.
bė nesenai apdovanojo 48 planą savo šiltakraujų de munistas, todėl policiją jį
6 dapii* gyventojus ir net žu- auklėjimo vaisiais. Bet jie “ Draugas ” birželio 27 d
asmenis “Lenino ordenu” šimties metu darbo planu. paėmė savo -globali.
B dydami užkluptus pavienius jau gal bus išbėgioję. Ta vedamajame svarsto, ar rei
dėl jų pasidarbavimo Sovie Mr. Woll siūlo, sušaukti Bet sticikuojantys darbi
B. keleivius. Tokių vaikų pri- čiau Rusija pasiliks ir turės kalinga lietuvių darbipinku
tų Rusijos žemdirbystei ir iiidustrijos tautinį kongre ninkai nenusileidžia įvai
E, skaitoma apie astuoni mili- nešt imt savo sprando tą bai- organizacija. Straipsnyje paBk. jonai, ir tik dešimtas jųjsią naštą. Nelaiminga Rusi- • reiškiama, kad4 4 nieks negali
industrijai. ^Lenino .Orde- są šį nidenį aptaki tauti riems misiūJymams ta reika
t nuošimtis (apie 800,000) į ja...
iio
” medalis suteikia ir' šio nius žmoniškumo reikalavi lauja aukštesųio atlyginimo,
K abejoti apie L. D. S. leikakių tokiu tdisių: žmogus, tu mus ir surasti būdus tiems goresnių darbo sąlygų *r irt
liugumą ir jos naudingu
Nelabai senai, Prezidentas rįs ši medalį gauna algos reikatavįmams patenkintu unijos pripažinimo*
K mą.”
Hoover turėjo, vieną pra padidinimą (per mėnesį $15 Sis pasiCdymas daugelio
kalbą* kiuioje jis norėjo daugiau),’'2g proc. nuolai biznierių jau priimtas ir ySURADO NAUJAS
kiama noro, kad LDSK pa supažindinti pasaulį su ame dos nuo buto niokesčio, du ra išsiuntinėta laiškai G00
skleistų kuo plačiausiai tai p rikiečiais.
SALAS
bilietai už dyką važinėti So asmenų, kurie yra industri
L / Amerikos Jungt inių Val- ją, kuri sukilėliams malšin lietuviu darbininkų Popiežių
Savo kaltaje jis, matyt. vietų Rusijos visais geležiu- jos, darbo ir ekonomikos va
L rtybių piliečiai kasmet iškil- ti atsiuntė savo kariuomenę* Leono XIH ir Pijaus XI
ląike sau pareiga pareikšti keliais, teisė už dykų nando- dai. išių GOO žmonių ntši- Anglijos laivas °LeIandc.”
h mingai mini liepos 4 dieną,
svarbių
raštų
mintis
apie
Menkai susiorganizavę ko
klaušta nimmopesė. Vienas taptaukiodmiius jm Atlanto
tokia mintis:
tis. visais gatvekariais.
į ’ Daugiau kaip prieš 150 lonistai, generolo AVasliing- darbo, klausimą.
iš
pagruidiuių
siūlymo vandenynų, netoli Bratalijos
' .
*
£ nietn dabartinėje Amerikos ton vadovaujami, laimėjo ■*Mes esame* įsitikinę, jei
punktų yra įvedimas 6 va- krantu surado dvi naujas ir
L J.V. teritorijoje (žemėje) kovą ir pareiškė noro įsteig niūsų tautiečiai plačiau pa
landi; divrbo dienos ir 5 dl^ dar nežinomas salus- Mano*
p •tegyveno tik apie 3 nulijo- ti m‘priklnusomų valstybę. žintų “Rerum NovąnmV
nu darbo savaitės,
miųkita tossalosyra iškilfc
gįj rnii kukmistu. Jie priklau- SubidaruLsios 1*1 kolonijų nuostatus, į juos įsigilintų,
šieji kmynai i^Mtantą dug-.
r aė. Anglijai.
pasiimto savo atstovus į jie tikrai suprastų, kad lie
ANGLIAKASIŲ ,
laibai graži knyga mptaklo aislarais, 192 pus
no* veiktart įvtarieiiM žeta
NRSŪStDRĄTIMAI dmtajimams. Kera Žįnira
L
Anglija nesitenkino vien kongresą, kuris turėjo pa tuviams katalikams būtinai
lapių, tik tiž 75 centus. “Daybininkiii” prisiuntęs,
75 centus gauta Jono Km*to gražias ęilra.
r- tuo, kad kolonijos prikiau- skelbti Jungtiniu Valstybių yra reikalinga būti L. D, S.
kas tas salas prairatatra
t
jai, tat jas neišmintingas m'priklausomybę*
Iš Keldueky valstijos an- TikriaūMai jos atiteks Branariais w ir jų visokęriophi
Jonas Kmitns vieiihitėlis Atnerikoj lietuvis ixh
•glinkadu stmikns i^mikvlf silijai ta Auglyai, o gnl;W
į karulius ir nerangus puria- 1770 m. birželio 7 d. kolo reipti” rašo % “Hnmgį^V
etas. *Io ęiĮeš pilnos pntrijotištajAjaimmip /
f
j Ghim
Virgiūift ir kiek teka ta l^nriUtfjaL
f~ mentus norėjo kolonistus vi- nijų atstovų kongrese Vir Kad mūsų visuomenė nėra
.. ’
5, Siąsk užsakymą j
aPenuąvlvimia
vufetyhm
■$
Ex\ Kai suvaržyti.
ginijos atstovus Riehunl susipažimisi su jHigrindi... "BOBjįjtirJH**-’.
B
Koktatai pasipriešino ir Henry Lt e pasiūlė priimti njnis klausimais, kurie turė
viso Ktmikimjaiiriu durtu>M WM 9r»*4wty
f
IMto Mtan, Man.
w ******* lyĮ, jĮĮk **
f kilo revoliucija prieš Anglį- nutarimą* kad Jimgtinės tų hūp žmotni, tai čih dau*
Ji ninku pipdmifmpit apie 2?,-

DARBINGAS

TAS, KURS VALDO

PASIBAISĖTINA
ATEITIS

TALKA VISUOMET
REIKALINGA

NUOTRUPOS

MEDALIS TURI DVI
PUSES

LIEPOS 4

JONO KRITO EILES

cz
MM" WiE O

ąlkohoUo TfTO irypoč Kai vaiką* ufeųire, jis
kad teikeisi man pm
WNti m girtybė «Uf*n- |inulfa ieškoti mąloitunnj
tokįų didelę garbę, pran^
BLAjrrww s<wmiirrMO <aw»e
waįgalq<wdauuUi žmonijai apie
KALDFBA
Ypač araita, kad vaikai
mirtį šiuo dangišku j
IUW$J gerti vaikių. Ji|
lu.M Tačiau ir didel
jaunuti* orK«pi»ua« prijim
žmonėms kai koja nes
vįM pMtapgM tonusu
Ęęti dųngims įvečįui—ko-( dęles kometų reikšmes pro- davu sil kometomis. Taip gprj
,ęie
nuodų,
be
jų
negalai
mataru, nogiUkr įžų^NHi
metRi arto < uodvgwt<* gramoff dažnai pasitaikydū* tųj visį bucu nustebinti, 1
gįrtuakliaujaučto vyra Ret ApuMti if/ąH»W«W IWsęmivej žino- vo, kad kornetu pasirodynios minis Karoliui Didžia
lijtą jis tikįnią alkoholiam' žvųigMę,
P.jgrgito’#
ura**
nemaža toi- tikini sutapdavo su vienu jokia konM‘ta neimsiu
dę alkabafrje^viip ŽpgmilM^fis yrą iW»i| MM- mM Tada-dar nebuvo žino ar kitu panašiu įvykiu. Ta N ieko uępą<Jarysi t gel
kųmo, jh Rki mpjčtoi m
t
mu tometll audėtis ir jų pa- čiau pasitaikydavo ir taip, mi didžioji) imperato
tytoi* pMdaukojimo, ninkf. Yai*iij ir im*HI 4ąsirpdymu priidaatyi. Todėl kad kometai pasirodžius, garbę, tų laikų rašytojai
joų trožkĮmy* Jo< maldų. ląa prikj*uw> jai, taigi ji fią
■ i
Žmogus, kurio sieloj įdieg vyrą, tautui sūnų, valstybei Taigi matėm i| atžvilgio į (tai |X|ti blaivintoją. Ska žmonynai atrodė, kad kome- viskas būdavo įuo ramiau galvojo* nebi|tą kometą,
tas stiprus laimės pasiilgi pilietį, žmomjaį vienu svei gįįtuoklj vy'rų, jeigu, jaujai niu vafciąi ir tikras &‘imi*. tos turLyimtingpH rpikšmez siai. Tada tekdavo išsijuo rios aprašymus beakai
mas, siekia, laimės pčr kų. jos organizmui reikalin teko nelaime Už tokio vyro nhlkfą nuočitdunuia turi au-. žjuonių gyVHiįmc* Romėnai sus ieškoti kitus kurios ko šimpulmį nukrečia kūnų fr
. ir graikai mane, kad kome metos pasirodymu priežas įlankai stojasi ant galvosį
skausmus ir neiMisisekiniiĮą, gą, narvelį.
ištekėti, turi panaudoti vi- <toyti jnalonpme j»u<ttąikij.
tos yro žeipes gąi;ąv užgide- ties. Taip atsitiko sti 1402 Toj kometoj laivę matyt ki
laimės smh savo artimie Alkoholikas yra/tarsi, į- m primpopę, tod jį patai negu ąv,jgąli| vojkiiniia..
gv iiguiūej flaiigm srity. m. kometa, kuri vargšus tu lavijui, nukirstos galvos, la*'
siems ir pagaliau visai žmo kftnyta žmonijos nelaimė, sytų, bet
bftti ir np- ; MotsniapMMkWn«viKitį jas laike kylaūėimnis laiku mokslininkus labai nu vumi, baisūs snukiai, koR**
nijai, O bume... ji išdidi, tai pasibųisęji mų iv pasigai- pgliiękjmų;
knip svmgjdu $WW
stebino: kometa yra, žėri sau kirnlės ir U’galcs kitokių tob’
pavydi. Ji reikalauja nuo įėjimu iššaukianti žmogaus
M gali ijįbai daug jrndfmU į dangų gųtsįų žmonių dušiomis, kaip mitui 43 m* ko danguj, o ži*mėj lyg tyčia, biu dafrkų! Beveik IsuM
latinio pasiilgimo, sielos gio- karikatūra. - —
kpf iūpterts įr tik ji gali tu-' “T?gijoje Ifšj^dįima meta tovo laikoma Julijaus jokios neini mestTikinš skan
Nenorėčiau prisiminti, kad
droš ir sųžiues ramybes.
Į laimėtus buvo žtiivim dKf
mm
rtibieto
ji
nejifcnfe
mt
didelių
ppoįHdnų
blamdalas!
Bet
mokslininkų
gar

Pemio
dvasia*
Tačiatiimprieš 2(X) metų.
Moteris žmonijos gyveni ir niotcių tarpe rąndasi to
nimo sityje* Ta sritis pro- ^leidžią hlairU mndį.* Tie peratorito Vęparimms bu bei reikia pasakyti, kad jie
Dabar gi mokslas nui
me yra jautriausia laimės kių, kurios vartoja alkoholį,
vis dėlto nenusinAnė ir po nuo> kometų visĮis laj
sa,
ji
įgali
sulaukti
vieno
ki

sideda
ten,
kur
motęris
pa*
vo
daug
proftiigėBpto
^ai
saugotoja ir gana dažnai kurios girtuokliauja. . Tai
lieku šeimos auklėtoja, šei jo nęva pąjtigkos ar prie* kartų atbėgę išsigandę dva- kiek laiku surado kometos
Kometų sudėtis yra
, v laimės nešėja. Ji, pasak vie penskaudi tikrenybe, visai
kaisto žodžiu iš gęrianči ijm l4ŠkmiJmTr^nrnTŠ€^k:td-4il< -pasjrodnno priežastį, Bib
kinta* Ir nieko baisaus
nos musu rašytojos, yra tas nesuderinama su moters pa mos motina*
stebflklingasis rožių keras, skyrimu ir su jos pareigo Motina visa meile ir są bet jų širdyse ji sulauks pa jaisivodžitisioji plaukuotoji tvnt, Igivo patirta, kad tuo nereiškia, kometų galva yra’
garbos’ ir pasigėivjimo. O jcvaigFĄ arba kometa, reiš laiku netoli Burnos miesto
sudaryta iš krūvos lekiančių
kuris iš juodos žemes išug mis. Reikia tikėti, kad ky žiningumu, turi saugoti sa
tos moters, ypač jaunos mer kianti jo netolimų mirtį, jis gimęs veištdis su dviem gal
do gražiausius žiedus, kurie lant motetų . susipratimui, vo mažučiiis nuo mažiausio
meteoritą, o uodega iŠ dnjlfe ’
gaitės, kip'ios noromis geria, juokdamasi^ atsakė: **Ai vomis ! Paslaptis buvo išaiš
alkoholio
lašelio*
Ji,
drauge
kurios tačiau yra taip retoa,.
savo, grožiu ir kvapsniu ainŽinojo inoteriškiimė Švie
kurios, kaip sako, tinka į žvaigždė gali reikšti tik tur kinta, K«;i daugiau gali reikš
su
kitais,
visį
gyvenimų
ne

kad jokiais oro siurbliais ue-į
soj, Šis nenormalumas iš
džiugina žmonijų.
geriančnjjij komim^Ut’* vė tų karaliaus mirtį, »<’« «« r* ti kometa, jei ue dvigalvio ‘galima oro taip praskįi
užmirštamai^
motinos
pa

nyks,
kad
visos
moterys
stos
Iš tikiųjų, moters sieloj
liau ‘ sulaukia pajuokos ir
įiUįiąa! Ypač nepaprastu veršio litsiradimą! 1454 me sfikliniani bal<me. Atėn
yra tikini kažkokia neatspė sutartinai į blaivinimo dar mokymais ir .pasakojimais
apkalbų
nuo
pnČiii
girtuoktų|i duoti vaikui blaivumą
prietaringumu kometų at tų kometa reiškusi; didelį iš kometų jų prietarus, diiv
ta, nepavadinta galia, kuri bų.
žvilgiu pasižymėjo viduram batsiuvių susipešimu Limie- go ir* poezija, kurią sukcldaskausmų pakeičia džiųugs- Bet alkoholizmas savo supratimų, įdiegti blaivos
Padori, BTOgerbiantimo- žiai. Viduramžių mokslinin bergo karčiame,h o W>8
.........m.
^.^vo Į,{lsir<)džiusios^daug
mu, ašaras
šypsniąis, ku pragaištingų darbų ir šian minties meilę ir būįi vai
tėns
negalį
eiti
•.(
stiliumis
ar
—
kačių
marą
Vcsit-j
povėse paslaptingos uodoH
kai
manė,
kad
kometos
reiš

kometa
kams
blaivumo
pavyzdžiu.
rį žeria iš moters sielos šyel- dien dirba. Jis nuvaręs vie
kitas
panašias
vietas,
nes,
talijoj.
kiančios įvairias ligas ar negimtosios žvaigždės. [uTr/^
pUriUS, gaivinančius spinde nus žmones į kapus, neša Vaikui labai svarbu, kaip ten apsvaigę žmonėsi ’savo*^
|
)a
m
h
karus,
Bet
tu
laikų
ponai
bajo

*
lius ir jais nušviečia ne vie nupdųs į jaunuoliu tarpų ir elgiasi, ką kalba jo njamytė.
kalba
ar
elgesiu
gali
įžeisti
rai
jokiu
būdu
nenorėjo
ver

žudynes,
gaisrus,
sukilimus,
net prie kūdikiu lopšelių. Motinus elgęys yra vai
nos širdies sutemas.
kui* įutatyrpų^ ir etiketas. jos kuklumų. Juo labiau pa žemes dreliejimus, sausme šio, batsiuviu ir kačių kon
Išsitarusi šiek tiek apie Todėl Naivi mintU
wi mw
ti moteris negali gerfMvai- čius, valdžių’ ‘ pasikeitimus kurencijos, aiškinant kona*moterį, kaipo žmonijos lai moteris jau šiandien šaukia Taigi svarbu sudaryti blai
mės saugotojų, ii porįd at į blaįvipiiuo darbų.
vių namų nuotaikų, svarbu, gąlų, iw jų Įtakoje, ji ne (dahurthnais žodžiais sa tų pasirodymo* priežastis. . iriMymum«nwti‘‘S4WMT
teks kuklumai tu brongiaukant t miui^tmų kabinetų Jų nuomone, kometos nik- 1031 metamu.
* w
.
kreipti lietuvės; moters akis Kaip iiradeti «i darbų mft- kad vaikąs neapftiprastų au .
w papuošalo, ku- krizius!. *,) ir t. t Kcnuos- ko kito negali reikšti, kai ^^ARGYjmME” mi
^lygose, arbą geriau ua- butelių ir stiklelių skanibėjii vienų sritį, kuri labai iviHus* i; ■ itio^lo, 2*
*r
gerbia tabii tad,*kad dėl tokios di- tik jų, penų aristokmtų, sveikatos, 4- kiĮltūros ir po
kalinga geros didžiadvases kant, kaip prie to. darbo mo mu. kad į namus apsilanką*
mirtį. Taip antai, Milano (vidatū ir tižsien|o) spiralę
svečiai nebūtų vaišinami net žeųiiauųios doros žmo
s moters: — tai blaivinimo terims prisidėti?
nės.
■'
<
’
Hercogas
Giovauni Galcazzo pricxxlkolini« judėjimas (I
katą. Tm geriausiai supran
pirmigusiai puti moteris svaigalais. 'Vaikas matyda
'darbas. v
je ir užsienyje), 6. Ivairt
Alkolizmas yra viena iš turi biįti blaivumo pavyz mos,., kad mamyte svečiu? ‘ Svaigalai pražudė daug ta moteris, jics ji amžių bė Viscoiiti, pamatęs 1402 m. 7. knygą pasaulis.
didžiausių žmonijos nelai džiu, nes tik tada jos dar vaišina svaigalais, nesąmo motta% pastūmę jas į gyve gyje nuo šios nelaimes dali- kometų ir dar niek0 nežino Priedą duodama niefiniaiM akfį
mių. Jis įstumia šeimas į bas bus sėkmingas, tik tada ningai įsitikina, kad su svai nime purvu. Tie atsitiki mai gįausia iškentėjo ir tebekcn- damas apie dvigalvį veršį lytojams labai įdomų “pakrik
imlendoriij ir loterijos bilietu.
skurdų ir nelaimes* Jis su ji neišsfatys sayęs pajuokai* galais yra surišta ^kažkoks negali nesukelti moters sie rių. Tųigį moteris pirmoji ties Roma, šiais žodžiai pa “Sargyba” kažtuoja Lietu
naikina ne tik alkoholikų, Moteris,blaivinimo darbe tiąlpnumas, kad sulaukus loje svaigalų neapykantos. turi stoti blaivinimo darban; dėkojo Diedui: <4Gal butt G litus, užsienyje 12 litą. »
bet ir jų šeimų sveikatų. Jis turi panaudoti visų gerumų svečių reikia būtinai ant sta ( IšvaigaBi sugriovė dangy- turi pastoti. kelia biauriai kad ši kometa reiškia mano Adresas: Kaunas, Liaudimi
mirtį. Dėkui tau, o Dieve, mai, “SARGIOS” adminfefc
•bei šeimų laimę, išardė svei- alkoholio šmėklai.
išplėšia Šeimai tėvų, žmonai ir švelnumų. Ji turi gelbėti lo pastatyti butelį, i
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Kernodamas, ką daryti; išsigandęs Juozukas sakindami, kad jam tai prisisapnavę. Bet Juozu ilgo. Po kiek laiko Juozukas su juo susitiko vi|$
nysįyęrte nuo šieno prie durų ir užkimusiu iš bal kas su ašaromis akyse tvirtino, kad no, kad jis netikėtai.
'
'*
♦
... v
Gerokai
po
saulėleidžio
skiltojo
Juozukas
vienų ’
inęs balsu paklausė, kas ten yra. Už durų buvo neeupnavęs, o tikrai matęs savo akimis. Daržinen
ylų, niekas nieko neatsake. Pravėręs duris .Juo* gulti jis negrįžo, o paliko troboj. Rytų Juozukas vakarą namo iš kaimynų, kur buvo gerokai nžtni< j
sukat šoko laukan,' manydamas bėgti troboj bet ėmė galvoti, kų su tuo kauleliu padaryti* Jis jau kęs. Mat, ten vietos jaunimas buvojsurengęs vato**
Čia pat sustingo iš baimės. Liežuvis apmirė ir ne norėjo muiešti jį ųtgal kalneliu, kai motinų, dievo rėlį, kur buvo vaidinamas vaizduojąs Lietuvos
judėjo. Juozukas negalėjo nei šaukti, nei žodžio baimingu ir impiaidi moteriške, patarė kaulelį nu novę veikalas. Pirmą kurtų matęs vaidinimų, Jup*
ūkininko
Ūkininko (Jryzdo
Grūzdo lauke
Jauto yra kaimais*
kalinto žpiones tarti. Prieš jį stovėjo aukštas, petingas vyras, sti nešti ir įkasti žęipėn kapinėse- Bažnyčia nuo Gruz- zukas buvo kupinas naujų įŠĮMidžių, bėgte liūgo imk
pasakoja, kad ten kadaise buvusios kapinės, bai senoviškais šarvais ant krutinės ir šahnu iu)t gal* dUliUYo netoli: Juozukas perpieuf greitai suvaikš mo ir kaip tik pro kalnelį. Pakėlęs akis į viršų, ji
siaisiais maro laikais, o gal dar ir iš seniam Ar iš vos. Pro šalmo/teido dangalo skyles buvo matyt čiojo ir grįžo namo rainus, palikęs kaulų, kapuose. pamatė kablelio viršūnėj stovintį kuti.-iMisirėm
tiktųjų taip buvo,niekas nežino, bet, teisybe, kada- tamsios, negyvu žvilgsniu žiūrinčios, nejmžįstamo- Dvi nųktis jįs nėjo gulėti daiiinvn. Karys nesiro ant kardb. Kurys maloniai žiilrėjaį Juozuką iri.
_
>
dė* Reiškio, viskas buvo gerai. Trečią naktį ber kvietė ateiti priėjo. Juozukas, kad ir droljėdamna,’;
ne-kada pasitaikydavę išarti jame vienų kitų kau joakys.
Juozukas iš karto suprato, kad prieš jį stąvi ae- nas pasiūlė Jttoziikuį eiti su juo gulti į prietvartę. pabėgėjo į viršukalnę. Kario šarviii buvo sveiki
lų kaulelį. Tas, žipoina, sustiprindavo tikėjimų pa
noves Lietuvos karys, bei no paprastas, eilinis ka Juozukas sūtįko* -^ųvjųH gulti, bėrimą atsiminė, lygus, papuošalas plevcsnyn aut šalom, o sveika
davimu.
rys, o koks žymesnis vadas. Tai rodė jo geri šar kad jis dar turįs veikalo pas kaimynų ir pažadėjo šinioji ranka stipriai spaude kardo rankeną^
Kartų kalnelį akėjo Grt^do sūnus, jaunas vaivai ir didžiulis Šalino papuošalas. Karys stovėjo greitai grįžti. Juozukas atsigulė iv ėmė migdytis. lys žiūrėjo į vakarus. Ir jis prabilo* Jo iVųsm nz
kiūkštis. Žemė buvo smėlėta, minkšta ir puri. Smatylus įr bejudėdamas. Bet Juozukui pasirodei kad Bet, Štai, visgi netikėtai sustaugė šuo ir »iuoznkas judėjo ir dusliai ėjo žodžiai iŠ po veido dangalo*
*' gini vaike po dirvų arklius Juozukas, pats kartu su
kario Žvilgsnis liepia jam kąžkiup pąžįūifti* Juo pajutęs baimę, šoko bėgti trobom 'Tačiau kieme
jais lepsendnMs. Sukdtmms akėčias jis pastebė
— čia nies kovomvs su kryžiuočmis. Kortų krfe
zukas pasuko akis ir pamate, kad dešiniojoj ka jam kelių pastojo tas pat karys, tik šį kaitų jo
jo žemėj baltų daiktų ir susidomėję pakėlė. Tai
tau aš ir via buvau Įmiaidotas. Bet i amylies su kry
buvo mažas kaulelis. Netttyedmm laiko smulkiai rio rankoj, laikiusiai kardą, nėra nykščio piršto są žvilgsnis jnūtaro rūstus. Žvilgterėjęs į dešiniųjų žniųčiais uotui im jr. daimv. _ Tenka nuolat to?
nario* Lyg skųsdamasis, karys pakęlė kardą, ttžsi ranką, Juozukas pamate, *kad ji buvo be nykščio
jį apžiūrėti, Juozukas įsikišo jį kišęniun ir dirbo
Kai tu pačio? i iš' čia kaulelį* aš pajutau? kad loji
mojo kirsti — bet kardas tik Iptai rėžė orę. nes, Vadinasi, karys savo sųniuiu nefad<r. J o šarvai bu
toliau. kVpie radinį atsiminė jis tik vakare. Ištrau
neturėdamas, gveiko nykščio, karyą negalėjo duoti vo sulankstyti, lyg sudaužyti kovos metu. &ahnė žuotts man nukirtę nykštį* Su nesveika nmto
kęs iš kišeuiiuis, parodė jį namiškiams. Po ilgų ai>amūgilii teikiamos jėgos. Juozukas suprato, kftd |M|piiošalaS Inivo lįeyęik niikirstaS. Sunkiaį keltla? kovosi, Turėjau eiti pas tave jo atsiimti* BM
žiftrejįmų visų buvo putarta, kūjį čia yra Žmogaus
klnyu atėjo atsiunti katilėlio, kurį jis rudo henkęr mas &Rllh karys initodv juo į kalnelį, pasisuko Ir jį nimcšei į kapines* Aš esu Ptų^kuno gartdn
ir ten negalėjau nueiti. O tuo tarpu ktyži
rankos piršto kauleijs.
damas.
♦ .
tatytum sutirpi oro.M .Kvųpu mųtgųndanujs, ♦lu<>mus jmole ir smarkiai nugalėjo. Mmm šami
Vasaros ipetn Jiurzukas paprastai gulėdavo,
Tas kaulelis, kuris niekam, atrodė, nėra mto- zųkaa metėsi trobon ir, v<m gyvas, jmpasnkojū nuo
daržinėj, ant Šieno. Po vakarienės, dųtTnękpųkifl- |ilW, buvo kaip tik pats^varbiausias dalykas se tykį, Tėvai {Mikolmjo’lxn|ių, kad tas išsiklausęs visai smtaTižyti* Tik kai grąžinai čion sąnarį
ajgijnu ir Įmstiprejau* Mmm būrys ym iš H
Itcjęs su šeimymų Juozukas nuėjo įlgtžiilfU gpltk nini kritusiam kovoj'kariui. Pamatęs, kad Jtmu- išėjo, pidikę Ju^ukų vienų*
'
vyrų. Gyvęndnmb gynem tėvynę. Tų dnrtsn ir
Pavalgęs mm dienos darbų, jis Ūloj užmigo^ tuip kas jau žmo, ko ji^buvo atėjęs, karys lėtai pasisu
Buvo mitųrta ^tojaus dienų kuuHį iš kapinių
sakant, kaip tu^yviis* Buvo gal putę vidiltto^is, ko ir, žvmigmdanias šarvais, greičiau nuplaukė o pirtiešti ir į kasti jį kalnely, kuy jis buvo rastas, nnrticsL * Bet jūs gerbiat praeitį ir jos nei
•. * ■•
*
kai Jwitkų iš miego pažnįlino šunį ataugintus. nt, negu nužingsniavo, pėi* kiemą kalneliu link, ir Juozukas su bernu nuėjo į kapus, paėmė kaulelį kiti;*
1
, ; ir,
Tai taręs, karys išnyko* Jwnto jo daugi
Juozukas buvo iiimtęg į šam; stųųghmi, M ši kor gix‘ttftiįdmg0 iš akim
i kalnrlii giliui užkasė jį žeipen. kad ti
niekad
nematė. Bet jo širdy"
’»<’«
tų šuo ataugę kiižkaip yp|itjrig< gymul?4«i h‘ klai
Getų vabmdelę dar storėjo Juozukas, tol gidu- riant jo netolų galima pasiekti. Tai atlikus.' Juo
kini. Daržinėj laivo tylu ir tomsm Staigu Juozu tinai atoMkėjo. Paakio pasileido heįti trobon, zukui lyg akmuo nno kifitinės nusirito. Praėjo ke* pasiryžimas pamttoti visas mve jėgas Ičvi’nlt
kas išgirdo prie daržinės durų sunkinu sunkius kur, im&dinęti mnniškiim, jieim viską Įfopmkoju. Uos dienos. Juozuku# ėjo'miegoti duržinvii, tačiau rovei* už kurią mirti ir jam iMteirodęa semrtfa
. žingsnius ir kažkokį, lyg geležiu žvangėjimų,
iinomu, niekiui juo pnmtvio tikėti ir juokėsi iš jo, lankiaiW svi^ms nesirodė. Juomdurn net jo pusi*

KAULELIS

•ix

nsuom
dėmesiui ffUEŽSElMINIS
f
SVMUVUUS
Lietuvos šv. Kazimiero Spaudos

KOLONIJOSE

Draugija yra išsiuntusi visiems
savo nariam^ gyvenantiems Ame
rikoje, sekančias knygas, skiria
mas .1931 metais:
L Apsigynimo ginklas kovoje
Itt tikėjimo prisiris. Parašė jėcuitM P, Nilkes. Knyga storoka, 348
puslapiai, pragarsėjusi visoje Eu
ropoje,
iškeliami ivairgs prie*

Pilnųjų Blaivininkų N,
Anglijos apskrities prieSgetininis milžiniSkaa i«va?4nvimas Ijuh rugpjūčio 23 d*
Maironio Parke, AVorceatety
Mase. Todėl visos Blaivinin
kų kuopos malbneaite iš kal
kaištal prieš religiją bet BaŽhfčią
ir jie mokslingai bei sumaniai at no BiiKiorganixuoti ir išva
žiavime skaitlingai dalyvau
remiamą
2. Sphitiomas dvasios, parašė ti.
J. Godfrey Raupert. Labai įdomi •• Kelrodis: Važiuojant nuo
ir labai skaitoma knyga.
Boston’o ir privažiavus
3. Iventoji Lietuva. Sustatė po
etas Lhidas Gira, surinkęs iš ge White City, reikia važiuoti
riausių lietuvių poetų. Gražiai iš po kairei; iš Woreester va
leista, miela ir gili knyga,
žiuojant — po dėžiniai.
4. Mūsų laikų Stigmatisuotoji,
Širdingai visus kviečia
arba KoneroMto Teresė, kuri turi

Rugp&čio 5 d. įvyks pasilinks
minimo vakaras su lokiais ir kk
tais paįvairinimais
Dabar belįęka kviesti kuopas
kuo daugiau atstovių atsiųsti Ir
visos atmovė* turėtų atsivežti pil
nas kišenės įndHmų. Svarbu su
rasti bėdų, kaip padidinti Moterų
Štate# „Moterų Sąjungos XV Sąjungą.
Ksltiros DariMio darbai
jobitlpjinis seimas įvyks ClereL faid, Ohio rugpifičio 3, 4 ir 5 d.
Kultūros darželio skyrius turė
4L Sesijos laikomos bus šv. Jur
jo savo oficialų susirinkimą bir
gio parapijos svetainėje, Superfor želio 12d. ir nutarė atidaryti Kul
Atė. ir Eari 67th St? /
tūros Darželį šiemet nuo spalių
Kad seimas būtų sėkmingas, 11 d. Bet dar negaunama tinka
peslan visų kuopų prisiųsti atsto- mų papuošimo paveikslų iš Lie
u m jjteimą Taipgi siųskite įne- tuvos. Išvažiavusiam j Lietuvą p.
IfeUs, kurie gali mūsų, organiza- Balučiui įteikta pasiūlymai
mjos kuopas augyt ir platini po Komisijos narys pv MkhaličieKonMįa
panašias į Krintaus žaizdas. Daili
„ ritas kolonijas. Parūpinkite įne nė pasižadėjo padovanoti iš savo
knyga. Viršelis su paveikslų.
šimų, kad būrimięji vajai duotų Ūkio’ gražiausi medį.
5. Malda. Parašė vysk. Pelczar.
Kas ii gerbiamųjų lietuvio no*
gsraanių sėkmių, negu praeity.
Labai puiki ir naudinga knyga
Darželio atidarymu rūpinais ko
tų
užprašyti laikražtį "Darbinin
P
Prašau visų narių ir kuopų misija iš
dvasiniam pasiskaitymui.
pj H G. Miehaličieką,
” malonėsite krriptis prie ma
valdybas susidomėti mūsų orga- hfSj K. S. Karpavičiaus, J. čigo,
(i.lroliai Jonkai ir bokseriai
nta,
o aš visuomet noriai patarnaunUaeijos reikalais ir rengtis prie Miščikienės, VI. Šukienės ir ądv.
Parašė Spilmann. Kinų sukilimo
deltų ranučiu organizacijai. Ji nesenai minėjo savo 9 matą gyvavimo sukaktuves ir jas pažymėjo, apysaka, labai įdomi ir simpatinjubiliejinio seimo, kad būtų kuo
P. Česnulio.
mo nereikalauju. LaikraMia "Dar
pririųsdama centrui $25.00. Šiai kuopai linkime daugeriopai išaugti ir sustiprėti.
daugiau naudos organizacijos ge- ; Visos draugijos prašomos ne
bininkas” išeina du kartu savaitė
tovei.
7. čekvitų Devintinis. Parašė
rengti tą dieną jokių pramogų.’
je.
Kam būtų perbrautu du kartu,
Pagal seimo nutarimą, skundai Reikėtų visiems tinkamai pasiro
Spilmnnn. Graži apysaka iš Pietų jtas gali užiiralyti vieną kartą sa
turi būti prisiųsti Centro Vnldy- dyti svetimtaučių akyse.
Amerikos gyveninio.
vaitėje, t. y. penktadienio nnmtrj*
Mitl
bai 30 dienų prieš,seimą.
8. Kauno Kalendorius 1981 m.
Koreap. P. Glu-nl
Visais spaudos rrikalaie kreipki
Teklč Mažeikiene,
Su spalvotu viršeliu, su daug pa
Pereitą savaitę vietojo įvyko
tės pas
Motorų Są.gos Centro Pirm.
veikslėlių, rimtas, įdomus. Yra ir
net trejos laidotuvės. Ona Mi
B ALTIMORI, MD.
Bilam*, am
V. J.BLAVACKA8
juokų.
liauskienė, gyvenusi Barre St.,
Liepos 12 d., sekmadienį, tuoj
LDS. 22 kp. auririnkimas įvyki
7 MMt Street, Woreester, Mase.
Jei kas nebuvo prašęs atskiri;
buvo palaidota pereitą šeštadienį. penktadienį, liepus 3 d., 7:30 vai. po sumai, parapijos svetainės kam
Velionė priklausė D. L. K. Min rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln bariuose įvyks LDS. 30 kp. suri- sau knygų, tai aukščiau išvardv
VTORCESTER, Mana.—šv. Ka
tos knygos yra visiems nariams iš
daugo draugijai, ir šeši tos drau St. Ateikit# vist
Valdyba rinkimas. Malonėkite ateiti viri.
Ne kiekvienas gali pada
zimiero parapijos Piln. Blaivinin
siųstos.
Jas visi turėjo gauti. Jei
gijos nariai nešė jos karstą į ka
• t
Kviečia Valdyba
ryti
ką nors nepaprasto, bet
kų
draugija
iškilmingai
minėjo
sa

kas iš narių dar nėra jų gavęs,
.CLEVELAND, Ohio. — Moterų
pus. Paliko liūdinčias dukteris
vo metinę šventę birželio 28. Ry
MASHUA, M. H.
kiekvienas
gali nudirbti pa
HARTTO1D, COMM.
tai maloniai prašau man tuoj aį _ S-gos* seimui rengti komisija tuir vyrą.
te
laike
trečiųjų
mišių
dalyvavo
LDS.
65
kp.
mėnesinis
susirinki

LDS. 6 kp. susirinkimas įvykt pie tai pranešti sekančiu adresu: prastu darbą nepaprasta
| r<jo savo posėdį pas p. O. G. MiPetras Jbgmanta, gyvenęs 1824
^aj^ienę, gyv. 1200 Addyson aii vėliava ir priėmė šv. Komuni Collington Avė., buvo stabu ištik mas įvyks liepos 5, tuoj po pus- liepos 12, tuoj po pumos, bažny Rev. 8. Stonis, 614 W. Mahanoy dvasia. — Booker WashingMosėdyje dalyvavo J. Saiaše- ją. Mišių iv. auką atnašavo cent tas — suparaližuotas, apie kokias kurinių mišių, pobežnytinėj sve tinėj svetainėj, AL Capitol Avenue. Avė., Mahamoy City, Pa. Tuoj ton.
tainėj. Kviečiami narius ateiti, nes Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- bus išaiškintos nedavimo priežas
iėnė, O. G. Michaličienė, M. ro pirm. kun. Jonas Bakanaa.
penkias dienas prieš mirtį. Išgu yra keletą svarbių sumanymų.
IŽTUllT191tl
celiehfc, VI. Šukienė, Ag. Grilėjęs tiek laiko visai be žado*, mi Taipgi atsiveskite ir savo draugus ra svarbių reikalų dėl kuopos nau tys ir knygos bus greitu laiku at
dos.
siųstos.
:
te, O- .Gribauekienė, E. RaTą pačią dieną po pietų buvo rė ketvirtadienį, birželio 25 d.
Taipgi
malonėkite
užsimokėti
kuEsu
gavęs
iš
Iv.
.
Karimiero
detiė, K. Skodienė ir P. Unkiona gegužinė Maironio Parke, Buvo palaidotas pirmadienį, birŪsą tefetsiafe' durie* Draugijos pranešimą, kad amM^na buvo graži, todėl ir publi ŠeHo 29 d., su trimis MiKosiM,
LD8.ėkp.rt^. nos narės Stot Bfenttttfe AsHey,
Ife
F programai skelbimus rinkti
kai binto nemažai. Ypač miltų jau Vineas Tasanauskąį 76 metų
LDS.
106
kuopos
Susirinkimas
į*
Pa. knygos grižo atgal į Kauną.
r
pranešimų paaiškėjo, nimas šiemet uoliai lankoti, nes amžiaus^ gyvenęs 18J9 E. Pratf
vyks liepos 5, Aušros Varto pa
Jei kas žinotų jos tikrą adresą,
dirbama ir jau daug vieta labai patogi maudytis.
St., pasimirė sekmadienio vakaro.
Tikri! $1.00
rapijos salėj, tuojau* po sumos,
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki maloniai prašau man apie tai pra
, stelbimų parinkta,
Gegužinėje darbavosi: P. Leng- Jis buvo sužeistas automobilio Visi nariai prašomi pribūti, nes mas įvyks sekmadienį, liepos 12,
šio įdomias knygas galima jnešti. .
; 4 i Šeinio posėdžiai įvyks šv. Jurvinis, K. Senkus, P. Mankus, M. prieš kokius devynius mėnesius,, turime svarbių reikalo.
Mgyti “Darbininko” administraci
tuojaus po sumos, iv. Andriejaus
Iš
siunčiamų
šv.
Kazimiero
? $© '{terapijos salėje, E. Superior
joje
tiž poaę normnien kainos:
Seiukienė, O. Žiurinskiene, P. Ba ir visą kitą laiką išgulėjo lovoje,
,
‘Kviečia Valdyba par. svetainėj, Ų23 Lemėn St. Draugijos nariams knygų sąrašo
Jtve. ir 67 St. kampas. Atstovėms nienė, K. Statkienė, P. Pacepavi- iki pat mirties. Laidotuvės įvyko
AUKSINIO OBUOLIO IS
Kviečiame narius ir nares ateiti ir matyt, kad knygos visos labai įTORIJA (Graikų MytlK>I<«Iyfettią. dprigyventi bus nurodo- čienė, K. Žiūkienė, P. Senkicnė, S. trečiadienį. Vietinis lietuvių grakurių už vilktoeduoklės užsimoki- domios, katalikams labai naudin -jos tlupMielia) ku payeikalaUi.
8AIKT CKAIR, PA.
aąK Kreiptis reikės pas p. VI.
Lietuvių kalbon Kaukte.Aly
liorius, Jonas Grebliauskas, vi
Staniulionis.
Ii. Taipgi atsiveskite nors po vie gos ir reikalingos. Gal niekuomet
LDS.
jlOT
kp.
mėnesinis
susirin

va . ..............
......IjOc.
feklcnę, 1306 E. 68th St., Clevesoms trims laidotuvėms vedė tvar
kimas įvyks liepos 5, tuoj po su ną naują narį prie kuopos prira- 'nereikėjo katalikams taip skaityt5
Milžiniškas išvažiavimas
TRUMPI
SKAITYMftLIAI
—
r
Ohio; jos telefonas — Hne- t
ką.
Valdybe katalikiškas knygas, kaip šiais labai grąžtą iMslekaltymal a*
mos, Iv. Kazimiera parapijos salėj. lyti.
Šv. Jurgio palaipinės draugijos
ple įvairiu* gyvenimą at«itlKviečiami vią narni dalyvauti ir
laikais. Mūsų galybė — katali kimus. ParaSC J. Tarvydas. .45c.
»| Seimo štidarymo iškilmes milžiniška gegužinė bus liepos 4 ir
Šeštadienį, liepos 4 d., įvyks užsimokėti mčnarines mokestis ir
kiškoji spauda. Jos pagelia grei
(įfcgpiūčio 9 vai.) nutarta uŽ- 5 d. d. "Maironio Parke.” Liepos
TURTO NORMA—mokslte*
metinis parapijos piknikas, Arion naujo nario atsivesti prirašyti
LDS.
7
kuopos
susirinldmąi
į*
čiausiai ir pasekmingiausiai savy ki paaUkalytmal. Paraite Uo
? kviesti moterų 5 draugijas daty- 4 d. gegužinė prasidės 9 vai. ry
Park’e. Kaip pernai, taip ir Šie
sta ..........................
...45c.
Valdyba vyks liepos 12 d., G vai. vakare je sustiprinsime ir pasaulyje išpla? vauti in eorpore su savo kuopi; to; 4 valandą po pietų prasidės šo met, Sv. Jozaus- Vanlo Draugija,
UŽKMKTA MERGELE SU
bažnytinėje
svetainėje,
41
Provtinsimo
Kristaus
Karalystę.
To

L Maiklais. Rūpinamasi, kad ir jau- kiai Maironio parko salėje ir tę su pirmininku V. Strausku prie
BARZDA IR BARZDA8KUidenee St. Visi nariai būtinai atei dėl visi skaitykime katalikiškas
KASTOM, PA.
rihneČlų skyrius gerai pasirodytų. sia iki vėlumos.
tis—apyii&a1.*?.
. zr.’.iTSc.:
šakyje, pasiėmusi visą tvarką sa
LDS. 40 kuopos suairinkimas į- kite, nes turime apayarstyti kele knygas ir laikraščius.
ATSARGIAI SU UGNIMI. *
. ‘ Vikare tą dieną įvyks koneerMinėta draugiją yra didžiausia vo rankose. Tikimės, kad atsilan
Verte te lenkiško kun. K. 8...1OC.
vyks liepos 5 d,* tuoj po sumos, tą svarbių klausimų? Be to, gera
Jei kas norėtų gauti tų gražių
ta, į kuri užkviesta šv. Jurgio palaipinė draugija Worcester’yje,
kys daug žmonių ir gerai nusi šv. Mykolo parapijos svetainėj. proga užsimokėti duokles.
ir
naudingų
knygų,
tai
gali
įsira

Už $2.00
?
ir Moterų Sąjungos eho- todėl ir tikimasi, kad bus milžiniš
seks.
Kaip kunigas pažymėjo Malonėkit viri Mariai "atsilankyti
Valdybe šyti į šv. Kazimiero Draugijos na
KATALIKO BAtNl’ČlA IR
<I
t
kuriems vadovauja muz. Bro- ka gegužinė. Todėl ir kviečia kaip
bažnyčioje, per vasarą žymiai nu ir mėnesines mbkestis užsimokėti.
DEMOKRATIZMAS. ParaM
rius ir dar šiais metais gaus vel
/. j^as Nekrošas. Abu ehorai p. Ne- narius taip ir visuomenę šiame iš
kun. Tamsa Žilinskas............. 50c.
puola rinkliavos per Mišias, ir to
N. Songaila
tui aukščiau, išvardytas knygas,
/ tablo rengiami s šauniai darbūoja- važiavime dalyvauti.
XXIX-tM8 TARPTAUTINIS
dėl reikia tai atsverti per pramo
arba kurias pats pasirinks. Įsira
EUCHARISTINIS KONGRE
Reporteris gas. Kitaip bažnyčios būklė pasi
Pante® kun. Pr. Būčya,
»Rugpjūčio 4 d. vakare įvyks išMes priimam LIETUVOS šymo narių mokestis: metinis na SAS.
M. I. C.....................1.50
daro sunkesnė.
rys
—
$2,
amžinas
—
$35,
tikrasis
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks BONĮT kuponus už pilnus
Vakarienė Seimo atstoKun. klebonas Juozas Lietuvn.iPRAMONINES DEMOKRA
— $50, garbės —- $100.
liepos 7 d., šv. Roko svetainėje.
rihte nei svečiams pagerbti.
TIJOS PAGRINDAI. ParaM
kas ir kun. Liudas MendeUs išva
pinigus.
Tat kviečiu visus skaityti kata
Uėsis ........................................ 75e.
Visi nariai prašomi ateiti į iį ausi*
žiuos kitą savaitę atostogoms.. Su
Perkam
LIETUVOS
BO

likiškas
knygas
ir
rašytis
į
Iv.
Ka

rinkimą
ir
užsimokėti
senai
už

BOLŠEVIZMAS—Km tai yNORWOOD, Maus. — Nelabai
sitarę abudu drauge važiuoti į trauktas mėnesines duokles. »
ra
boteeTlnnas ir jo vykdy
zimiero
Draugijos
narius.
Visais
NUS ir mokam pagal dienos
senai Nonvoodiečiai suaukojo
mas Rusijoj .................... .....15b
Kanados pragarsėjusią šventyklą,
taip
reikalais
kreiptis
aukščiau
Valdyba
sMil.05 Alovės parapijos pasenu
kursų.
SOCIALIZMAS IR KRIKŠšv. Onos de Beau Pro, Ketina iš
nurodytu adresu.
siai bažnyčiai atnaujinti. Tos pa
ČIONYBR. Prot. V. Jurgutto 10c.
Mūsų krautuve atdara ir
būti visą mėnesį. Linkinio Jiems
Kun. 8. Itonia
CLKVBLARD, OHIO
rapijos klebonas kun. T. Akstinas
MOTERYSTE IR ŠEIMY
vakarais iki 9 valandai. v
ramaus poilsio po tokios sunkios
NA. Vertė X Gerutis*........... 40c.
LDS. TO kp. mHrinkimu įvyks
nusiskundė parvažiavusiam į Lie
metų darbuotės; o klebonui be to
i, L. B. K. IMUMijM
Parduodam laivakortes ir
Liepos 8 dieną 8 vai. vakare
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir
tuvą G. Kakanauskui, kad para
linkime pasigydyti sužeistą koją.
AacHlM Apdcritii ,
kaip nuo Jų apslaaugoil? PnraLietuvių Salėj įvyki LDS. 51 kp. siunčiam pinigus—doleriais
pija neturinti pinigų bažnyčiai
M
Dr. A. Vlle<Ma...o.,-...ū0e.
Parapiją vadovauti paliks vika mėnesinis IsusirinkiinM. Gerbiami
PAUIKO Stepono Apšelčio.Jis
pataisyti.
—
į
LĮotiivij,
Lenki
ją
ir
Lat

MOTKRYSTtS NJ68UARras kun. Antanas Dubinakas.
išvyko į Ameriką keturi* metai
nariai prašomi susirinkti Valdyba
Sugrįžęs į Ameriką G. Kaka*
DOMYBE. J. Lroaasta. šv.
viją.
•
priol didįjį karą, bet jo gyvenimo
Kak. D-Jos tekHays, Kauna..10c.
Karalius Mow York’e
' Idnutihun iamvATioir nauskas gavo leidimą iš kun. K.
vieta
nėra
Žinoma.
Jis
paeina
B
Nito
dabar
ant
?everykųj
Urbonavičiaus
parinkti
aukų.
Au

LOW1LL,MA1S.
Už fefiO *
Jonas Karalius, uolus Baltimotu**.
LDS. -97 kp. susirinkimas įvyks skrybėlių, marškiniu ir baltų Darbėnų valsčiaus, Sudieu# kai
kojo Šie asmens: po $5.00 — C rfti lietuvių tirpo darbuotojas —
JONO KMITO fcILta... • .100
mo, Laukžemio parapijos. Jis pats
MEILE (Foem). ParaM M,
Arti iMfectM
Kakanauakas, Č. CižiuvienČ ir P. visuomenininko^ buvo Išvykęs sekmadienį, liepos 12 d., tuoj po skrybėlių numušam 10%.
arba kas apie jį žino praneškite I Guataltll * ».*.«**-« m■»»»•-»•**i5c.
Ahmc .
Kasdienė;
po
$2.00
—
M.
Smols*
sumos.
Ateikite
visi
Gera
proga
New Yorkan dalyvauti Darbinin
. s
Baltų liaudinių skrybėlių "Darbininko” adminfetraeijal 366
SUNKTAVMAIR LAIKAIS.
darbininkams prisirašyti prie tiekis ir K. Gavelienėj po $1.00 — kų Sąjungoa seime/
ė
bus atdaras 9 valandą
Pante* A. R»«vlčlwi.o..*.40c.
>
turėsim
iŠ
Italijoj
vėlinusios
W.
Broądtray,
Sto.
Boston,
M
sml
nintllia darbininką organizacijos
J. Pasninkas, J. Kavaliauskas, P.
ANDERSONO PASAKOS—
rytą
-.. (jm-tr .- -„„--T,
-------,
-—
r,Xt.-«
_____
x
Valdyte nmdoą.
I mt yarrtkateliala
-JOr*
Kuras, Z. Strašnnskas, D. JasioMtesriSMeMsoMotetett
frlcHsme dalyvauti visus iŠ vi*
Malonėkit mus nepamirš*
ntenč, Č. Barauskas, D. Nedzevc*
cmim
» KELIONES PO felMO>; Vieta $era, galėsite paaillnkskas, S, Allukonis, A. Smolski^ J,
Pė ikAZIJA-.ParaMPranalii:
v
■
į ir ąražtei laiką praleisti.
«ų JaM ** .• ą. < ą a a. t > ą o. 4 ’*■* » > * ♦ w I
Dūdutis, R. Patinukas, K Ketvir
LDS. 8 kuopoamtnssbksuririm . AMKRICAM DRY OOOD8
maru-mabm*.
i skanių valgių h* gardžių gėtis. Kiti aukojo po mažiau. Viso
kilpas įvyks sekmadienį, liepos 12,
8T0R1
vatalte Veria Ą Rrttaank** iše.
tUOTTCVAK
surinkta aukų $51,05.
tuoj po sumos, Lietuvių bsžnyti
P.
BARTKEVIČIUS,
Ssr.,
(fariaariu pents. Mae penfuodsm#
Kviečia RENGĖJAI
ŽAIDIMU VAINIKAS-!**attMMMIUMNM(
.Visiems aukotojams širdingai a- gert pentį Ir septetą pigiau negu n«j svetainėj. Viri nsrisl malonė
vrttes YstauOHaaM Ir nevM*
Ko.
Mala
fe,
Montelto,
Mm
I 3MLR0DW: -Vanokite per čiū Alovė* parapijos vardu. Ši kitur. Be to, mes jenttneme musus kite atsilankyti Ir iribdmokčti už
M vidumi ir lauko, Grindis atnaujlGrtafcte.
ėfe
Mgton i Bedford No. 4 keliu, tas aukas nuvežė Lietuvon ir pe
vilktus mokesčius.
VriJyta
asMa
'
sitevą kapus pasisukite po duos klebonui P. Kasllienė, kuri
PrsCeskmatek bisatatat, ptemrtitechamai a sokuka
• Imt, kurie rtėlMul “DarMnlatee? ttfcDtena ym
1T8 Mlllburry St., W«rcerter, Mas.
Ir tuo keliu į vietą nova- išvažiavo gegužės 15 d.
rnl verti rttallyhijų M’hhnnm,

SUMOS XV SERUS
CLEYEUHfflf

1INELĖS Iš BALTIMORES

LDS. Kuopų Susirinkimai

GRAŽIAI PAMINĖJO

KNfilASI SHMU)

| KUNKA pKHll

rgiųKnygų

LIETUVOS M

4^

HKKimfl MKU

k OMUS EEBERACUOS
TONIKAS

PAIEŠKOMA

OS-JUIY 120,1931

■

vtšnvtsi.

PAGRAŽINKITE NAMį
IR KAMBARIUS

m

DUI 4-721S

M*'

I

1

VW gaflĮaUNŠ "Dartfetafe*

«

DiBgtatkKig
bmibm
per PI Kihl Urbanavičių# sakj'sjBttm!
pamokslą. Kun. Vinuauškb duos
palaiminimą su Hvenčkuriu, Kun.
JrnkiM išdalys graduantanni di
'
plomus.

’FUIKUB

■■0-—II I

mnus >

..

D. L,;K,*Kfta*n'
■ Dtmm^

.Renųpijoe

■-" S* *. ■

I ■!■■■,

iiii.iiii

1.4jmmiiLm » IR

m

DRAUGIJŲ VALDYBŲ J ;
V ADRESAI

Bxtat

. ■■ ■ <

Bfcidiio 23 Finehurat Reservatfofc
Itafford; Masa, vietinį Ifetii. LINTOTOB DUKTKRŲ DRJ0E
LIETUVOS VYČIAI BUMUŠA
KUN. VILIMAB LOBIKAB
^fitadii’nj iaiva nuo darbo dfe*
vių parapijos įvyko piknikas.
DR-JOB VALDYBA
FO BL0BA MOTINO* *Ų0,
WHITNIYA, A,
Lietuviams katalikams darbi- na. Laukiama gražų us oru. Pi>
Žmonių
prlvallavo
daug.
Devy

rirmlalnkae
— M. 2toM
Pirmiaiak*«— Tokia JUtanakloe*
Kaip jau buvo rašyta. perdU- jiinkąjps gera yra žinoti, kml jie mišių visi nersiu jįjwnwe Pabūt*
M Mt Ida 1UL, Dorchmter, Mato. X;
83
O
8tr«ot,
Bo.
Bcotoa,
M
mb
.
ni
autohmi
buvo
Hjtdyti.
Vm|
Pikniką*
’
prasvdčs
U
vaL
rytų
ir
jaunimai
.TetototoM ęvlambto
«
me “D-ko” inmiei-y*, L. Vyci/t 17 au JIauke dar vieno prieteŲn as gon, irs ten Imim;
.Tol. & Bcmtoa SUKOM
piln«ijK*i buvo. 6 !M ptlvaeĮų VifO-PInalnlaklKtoag
meny gerb, kun. Vytino’ Lobikio, '—■Vyčių gi mefmlH iŠvažinviM^t*.
V
trauksit iki vMumoe
MlkaUktoM VlabPirtokftnka* — J. Itotratokto.
Algirdo kp, baMballniinkai pra
24'
TtoųMNMtok,''>č'
agtopitiriliti buvo ptiraiiavę, —
K Hh gt. Ito- Btotoa,
-■
WXW®««N1
1
Važiuoja ten ir 8 gvrhttMl aeklošė žaidimų »u VVIiituey A, A, ••Kliu. Lobikus buvo vos pusantrų
Prot IU51. — Itarfota Aakžtnulstoto I’reL
ninku buvo fr
mftn kai jo gcui niotiiivlė atsi madiobMs mokjrkkm mukinUi.
6 1
•T G it, 8o. >Brato«, N«m.
.
pereitų sekmadienį Cohuabua I^r*
To*, go, Boston 4718-W. FgL
'
Valgiuk,
nerimt
ir
kitkfc
—
vhH
skyrė
iš
šilo
margo
pasaulio.
Kun.
Turės
gpreialhiH*
pietum
NitireŽ
I Įtftra
ko. Po žiiidįmo ab|ejų tymų mgnk taM. — Marjdto* Mm*ratol4
biri pikniką* bu* viena* ii pui- kf pmdaeke iSleUti.
roddiL
Vilimo
KyaSr
senas'
Katisjis
gy

Itolulnka*
_____
jirns
vietiniai
pranionininkąi.
nacŲcriai pasitarę nusprendę tu
kiauriių. Jame turėd»« daug žaU- buvo arti IbOO. Ulaj4l<mi nebuš <1L
toto K. Hrotoįw«y, »e, Beatoj Mam,
Petro bažnyčioje išpažijityų
rėti dgr vienų* Aidimų rytojaus ventojas (gyveno ten apie 40 meMariallt*
j, Peikto
lų, rikanių valgių Jt tarimų.
ddfe.
OraMaus
pelno
liks
parapL
T Winfl«Id 8L, Sd Boston, Maat
Tvarkdarį — On* Mlagirdtooi
dienų
pirmadienį toje imčiojr tųr gerui j j augino ir lavino. Bai bus klausoma iŠ rytu ir vakare, puiki orkeatr*, kuri miya HriU’
M
1613 Ooiumbia lld.,
Kratom Mara.
vietoje. Žaidimo žiūrėti priairin- gęs high sehooi kun. Vilimas sto šeštttdimų,
viškua
ir
amerikonukus
šokius.
• Pikniko vedėju bej gaMpadoriu- Konto OloMbi — K. Jamtoontonl
*
jo
šv.
Marijos
seminarijun
J
uto
HUarapljoa raĮty, 4$£ B, TJB
Bratra, Mara
ko daug žmonių, nes abu tymai
Todėl prašome visuomenę kuo nii buvo p. A* PotembergųM, Jis 108 Columbia R4^
St, 80. Betom Mrae,*
d
mis t'ity, kur pirmoje šio birželio
11
vai.
m
risi
i
haž<
Draugija
mvo
raslrlnkimua
Wk®
ka*
^ekmadhnį
yra geri ir žiūrėtojams duoda
akaitluigiauami
atritaikyti.
tikrtii
širdingai
nenuUrtapųini
antra
utaralnką
ktekvtono
mlnralo,
savaitėje tapo įšventintas į kuni tijviojv bui! minima bažnyčios pa
“good gnme.’*
7:80 nL vakare, aobažnytlolj ava- merro petro m wvin>
gus. Jis pirmas savo iškilmingas tronas. Kun. Viniiamdds giedos Gal jau vfcteam y< žinoma, kad darbuojasi parapijai.
talMJ.
Whitney žaidėjai buvo tikri,
frirkm laimi dklelb ir yra daug
DJW0» VALDYBA
1
šv. mišias laikė L^aveinvortb, mišias. Diakonu bus kun. Jenkus,.
Piknikas turCjo tikalų priėnii- VlMls draugijos reikalai# kralpkltto Pirinlnlnku
-* irmu J* i-#trniwkaa,
,
kad sumuš VjČius taip, kaip kad
vietos^ Taip pat tu4nic priminti,
pa* grotokelų ražUnlnkf.
i«< ir imgerbimų kim. F. Norlhito,
Kaasas. Kur kun. Vilimas yra Mibdial *miios ir kitus patarnavi
SH Thomaa Bark, 8o, Booton, MMfoo*« pcreilų sekmadienį, nes jie save
kad D. L. K. Kęatkčio Draugija
Vk»IUrminlnkMs—Juowi JacIaarlrtM, * viktn'o. Tam įvykįui jMminefi bu
paskirtas darbuotis, neteko gir mus padarys klerikni. Pamokslą
laikė goresniais. Pažiūrėjus j Vy
02 »awyer Ava, DerctestaĄ MnM *
yra geriausia iš vi*M| kitų draugi
di Ii. Būtų gera kad jis pats ar pasakys kun. (Trhaimvieius.
vo graži trumpa programa. CJio«
Pfet, Raitininku
A Ravlara,
čius irgi buvo matyti kaž kas ne
jų Bostone ir apyMBfceje. Pašal
DOROBBSTBR CLOTHllfG
948 E. Broadvray, 8c. Boston, Mana
nw, vargonininkių M.’ KarUnskui
kits kitas links nuo laiko į ,4parR«Ppaprasta, nes visi buvo linksmi,
pos si‘rgantiem8 Tmfęa po #700 sa- vad()vai|Jii.nt/harnioniilgaidahiiivo ;
" SH0T
j ilk. RaMlyinkū — Juokia IluMviami,'.
f liiuinką” parašytų apie jeuim hit- \_________
27 Tampa 31„ Mattapcn, Mus, ~ ^3^
Avalfčjt*, d pasTmiriiį'draugija Ugenimi fi|H.>, kas įminė Wm su
*, * •»
keletą dainų, Kalbėjo gerb. klebo- Visokius drabužiai giuvu, valau Ir | Iždininką* — Vincas Kamilus,
nigčliti darbuotę, ypač lietuvių 3V. PETRO IR POVILO DRJOS
niuka po <200.00 ptimirtinvs, Šios
įdomino įr aš priėjęs prie j>. E.
67 G 8tw, South Boston, Muir ipertofoau.
Padarau
pagal
užMkynas kun. F, Jušknitm ir vikaras
darbininkų tarpe.
Tvarkdarį* ~ Petras Utialtnla,
.
NARIŲ DŽMESIUI
draugijos nariai ym litiost nuo vi
Bntustini paklausiau, Ipip atrodo
mo. Putras jiertalaom Ir flvalotb.
14 Vlnton St,, South Boston, Maaa
kun.
F.
Norbutas,
P«nri
tara
sis
labai
Tėvas Vilimas turi So. Boston**
K*
miaate
reAkia
mokėti
$25,00,
čia
šv. Petro ir Povilo dr-jos meti sokių trukdymų, tad bus gera pro-,
Draugijoj susirinkimai būna kaa pirm ,w
šį' vakarą: jis nieko m?ab<’joda
tik už $12.50. Darbas garantuojnišgyrė Cnmbridge ’io jaunimip
gimjnin. Gulimus daikhisulmd jis nės šv. mišios bus atlaikytos šv.
nedetdlanj klekvjtno mėnesio 2
ga neprikkmrnntieBis pririrošyti
mus ir pilnas pasitikėjimo savo
mair ne* tam tikras mainas turtą,
po platų, Parapijos aalėj, ‘482 m< . „
U. J.
kada nors atvyks ir į darbininkų Petro lietuviu bažnyčioje, Sekma už lTTSJf, [STOJIMO (ant parko).
Savanth St, So. BootoO, Maso.
1 *''J
Žaidėjais linksmai atsake: 4‘šį va
MARTIM VALŲLIB
et i trij. ,
dienį, liepos 5 d. 9:311 vai. ryto.
Tad gerbiamoji Lietuvių visuo Kun. f. Jnškaitis ir kun. Y. Stra- -W~D0RCHES
karą turime laimėti.**
G Visi neriai prašomi ateiti į baž
kauska* LD&. Seime
4V. KAZIMIERO R. K. DEJOS .
menė, esate maloniai prašomi se
Ibi. Columbla 3240
Labai puiku, pamaniau san. Po
• H
nytinę
salę
8ri5
vai.
ryte
ir
atsi

VALDYBOS ADRESAI
ni
ir
jauni
kuo
skaitlmgiansia
at

gan karštos ir ilgos kovos žaidi VYTAUTUI TAMULIUI GERAI
Pirmmlienyję gėrb. kun. F. JušPirmininkas — J. Grublnrtcao,
moti d r jos ženklų ir baltus pirš- silankyti, o mes tikimės, kad atsi
<
mas užsibaigė rmiltatu 9:3 V.'SEKASI
knitjs ir kun. F. Strakauskua nu24 Pramoti St., Itėadyijlė, Mas*..
tlees;
ten
visi
susitvarkę
mar*
lankę
būsit®
uxgai>|dinti.
Įžangos
ViėaPirmlninkM •— J. Maricrilonia,- Kn
čių naudai. Žinoma, Vyčių opu
So. BrjKhm’o p:isižynivj<’8 Ikimtomobilium išvažiavo į Brooklyn,
140 Bowen St, So. Boston, Maaa į piknikų nebus.
nentai buvo labai nepatenkinti ir ba!l bvnidimnknb (pitvh«-ri Vy •misirne j hažnseią.
Y. LDH. seimų. .Trečiadienio
I’hkL UaštlūInkHz — V. PapiauakM,
2-rą
vai.
pn.
pietų
j
vyks
<1
rjas
širdingai
kviečiame
visus
daly

nuleido nosis.
Lietuvi* iKMitorim? perkėlė savo ofisų |
116 Bowen Kt„ So. Ikaitoo,
tautas Tamulis dabar prilUaiM*
vakare abu laimingai grįžo.
nusmcjinis susirinkimas; kiekvie vauti.
Fln. RnŽtlninka* — M. Saiki*, r *
P. Lukas ir J. Baublis padare į’U.nbvrlamt ba.stball tymui. Bir
naujų vietų 1(KJ W. BroU'hvay, South
256 E. Nlnth St, So. Boston, M*aa
Kun. F. Marintas Lawrence
no nario pareiga dalyvauti susi
Pikniko Eengijri
hqme run; gerai bolę išmušę Ba želio 23 dieną įvyko žaidimus
IŽdlni/ikra — V. Baluti*.
Boston, Maris. Tel. S, B. (J8O4AV.
rinkime, nes yra daug svarbių
M>A Mcrcar 8t„ Bo. Boston, Mas*.
KELRODIS: Važiuoti Elevato Kun. F, Jurui Lietuvon iškelia
ronas. Svirs! is. Ziminskas, Pres- Ciarksbitrg mieste, West Virgiui
(B.-26)
. Tai. So. Boston ūip-N,
reikalų aptarti.
kinis, Bušmonus ir kiti. •
rių iki Forest llills,įft ten Dedharn vus, jo vietą užėmė kun. F. Nerim
jnjt tarp (’umbrriand ir ClarksJforfolka
‘ J. Saikia ?
Be to. ateidamas j .susirinkimų,
. 7 Wlnflrid St, So. Boston. M«*
i Putpele bnrg Imseball rabdių. Vytmjtsis
Line karu važiuoti iki G rovė St. tus.
Bratialja laiko MisIrlnklmuR kas antra
atsivesk it noro po vienų naujų Ten bus žmogus, kuris nurodys
Tamulis gabiai skaidė ir laimėjo
nadMdlonl klegvlano mėnesio Panųok
Seserys išvažiavo
narį prirašyti prie šios draugijos. pikniko vietų. Jeigu lytų tų die
Jos salėj, 492 E. Sevsnth St, BohBi »>
penktą kartą iš šešių šiame sezo
A. P. Nevieta, prot^rašt. nų, tai pikniko nebus.
Jėzaus Nukryžiuoto Seserys mo Pirkite mitinis ar formas kada jie Boston. Maso*
TmI.So. Boston M52O
ne pasirodym'ų. Per šešias kau
n. ........................................
itį j
kytojos praeitame pirmadienyje yni [ilginusi. Mra turinio keletu «crą
tynes isstreikavo *r>7 basebalinin
Imrgain’ų, kuriuos apšiiirėjy pęršltlkapleido
Cambridge.
Išvažiavo
i
AB
JAU
PA8IRBMGBI9
kus, beveik 1(1 kiekvienoje l:aurinylfe, kad tai yra geriausi pirkiniui
ŠV. JONO EV. BL. PA8ALP.
»d* *
Elmhurst,
Pa.
ką jūs Ruda matute. pavyzdžiui:
Šį šeštadienį, liepos 4 d. W vai.
LIETUVIS ADVOKATAS
tynėje. P. Tamulis nors dar MT
DR-JOS NAMAMS
....
rytų
nuo
s
‘
v.
Petro
lietuvių
bažny

Baigęs du Univėrsitatn
SOUTH IRJSTON’E, geroj vieloj ar
jaunas ir nesenai išėjęs iš high
* Šeštadienį, liepoįhJųly 4, 8;15
Ml M4
ti Brm|dway, l-noa šeimynos minui* O
CORNELL UNtVERSITY su A. B.
čios iš Uolėtos bitsų į Lnwrence, vai. ry ta už mirusius narius šv.
school
svaidininkas,
bet
jau
turi
Kamblį
riai
su
maudyne,
akitlbynčnis,
G. WA8HINGTGN UNIV. ra LLBdrisi
paarilyąto
vlaoida
BABIiYMAJO LIBTUV0B
&ltu. vandeniu, grisų [r elektros švlekraujo, narvų |r wonw
užtektinai gabūmo patekti į gar ACass., į viliojantį Palangos parkų- mišios šv. Petro Iie|ttvių bažnyčio
m
, “Darbiniriko” Name •
tYDELJB
am, vieta <W»I garadžio, Kaina |2,0W.
kųjigų. Kuris ItottMrJ M. :
*
.
.v'
sias baseball lygtis, kur finansiš- kur jvyW Naujosios AnjHijos Vy~ je. Malonėkite anksčiau j salę su
.-i«u Kiuimjyiė umw 2-jiiA»įįy-!
P. Meyer/flarvartl Univerriteto
Kas aMygiaiiKuis yrą dtddfs. Apie
eiti ir «vi8itvnrkę?ti^M*ri^reci«imc
hų tx) <Hęfe kambarius Ir 2 k am bu fIKI 1
R es 1 (Itael Ja-*
jo psvd/.ymojimą roše VVest Virgi mus; Kelione Į ahi> puses tik $l.Įį(l. į bažnyčią. lęickvieno nario parei studentas, atvykęs iš Lietuvos, lai prie krautuvėj elektrų*? Srjvson, »roj
805 Harvard SŪ Cambrhlge. Mase.
, Laureuce laukia ošiantis pnay- ga būti, toJCd iicpasivėluokite ir mėjo augs tą $lį500 atipendijų ro l»ixnio vietoj, South Bostone. Kaina i
. Atminkit, praitotrąriw<“
bijos kiikraščlai.
Tel. ’UnlversIty 1463—J.
‘
v
‘
rins, blizgantis ežehis, smagiosios sueikite visi. Atvirutės nebus maniškų kalbų skyriuje. Jis per i&tm
3-JŲ ŠEIMYNŲ namas nmijuiislos
GUBERNATORIUS PASIGAI- .maud.vnr.se, sveikas oras ir kiltis siunčiamos.
vienus metus mokysis Paryžiaus nnidm pnisymal, garo giluma, priftž ir
grožybes.
ŲEJO NUTEISTOJO
utpakaly piiuiat,. laimi išrankioj |r
FotoMto: Atttnritonlato, ketvirto*
Wt J. Giineckb universitete Prancūzijoje.
gniiioj -vietoj^Doreheater’y; būdavot t
dlenleto Ir.Mtodlrolato 19-41 H*
Prisiekę# Advokatu
Gubernatorius Josepl? B. Ely
Visi iš sitrfiknsio miesto Į švieto, 2-6, 7-8 vakare
* T
kainavo $17,000 j»ehkl metai atgal; da
nuteistajam’Joftdiim P. Suaris iš J.njų Palangą...
nlato 10—12 tiktai.
bar <lėl gęrų prietajsėlų paraldiiodii tik
ui $11/500. Labui lengvomiz sąlygomis,
Irt»well mirties bausmę pakrito
(geriausia proga investlntt pinigus.
4.
/?
Veda visokias provas. Daro vi kalėjimu iki gj vos galvos.
ToL 8. B. 2808-R. į !
(K) AKRU FAB5JA prie gero kelio
Nuteistasis Boa ris yra portugn
tik 17 mylių njio Bouton’o, 43 akrai
LIBNUVIB
fX J
ens legalius dokumentus.
dirbummi. 10O fruktavų medžių sodnas,
MAUJA8 HZMHRIU8
kis; jis yra nužudęs d\i jaunas
reAtasganykla ir miškas namas!) kam817 K St. (kampu Broadvay) moteris.
(GAUNĄVNMĘAS)
918 EAST BR0ADWAY
buriai au elektros SvlOsomla, didelė
South Boston, Man.
Varnė, vištlninkai ir Icdtiunė, 14 kar
414 Br<mdway, 80. Boston
p IfctMunlnUoji aiW
South Boston, Mus.
vių. arklys, 150 vištų, pnrslduoe tik už
SAUSŲJŲ MOKYKLA
Telefonas: Šou Boston 2732
priskiria aklanto' » j
$š,50O, $3,500 {mokėti. Galima mainyti
Tel.S.B.1392
.Namų; Talbot 1474
kreivo* akt* atlttoATSIDARĖ
Oftaas atdara* awW 11d 12 vai.
ant 2-jų ar 3-jų šeimynų namo apie
a|aa Ir amblIjoaNJo krautuvėje gailina gauti
Bostonų.
ryto. nuo 1^0 I|1 >*> po Notlt
Liepos I <1. pradėjo darbą proV
kote (aktoee) okysa ratrąilnti H*.
ubo d Iki 9 nrakare. Šventą dtooe
“ice-cream,” toniko ir kito
Mes mainome namus j formas ir for
i^tlnksrao laiku.
inbieijos agentu tnoky klų, i ku
patai MMftarhaa
mas J namus, kam kųs patinku. Dėl
kių valgomų daiktų. Ateikite
Brof. A. tidanaviiiMU
lių paskirta 12 mokinių. Ji-’ bus
J. L. FA6AKARNIČ, 0. D. M
platesnių informacijų kreipkitės laiš
ir persitikrinkite.
ku, telefonu arba akmeniai. .
gerai miklinami, kaip kovoti šit
447 BnMdw»y, Sųuth Boeta^

UEPB-MI * D., 1531

Zw*.~U'>£

JACKUS J, STARKUS

DABAR YRA LAIKAS

A.O.ŠALHA-SHAUHA

PRIE GERO GYDYTOJO
. REIKI* KREIPTIS

Dr.6ra(j,3WSr&

JUOZUS B. GAIUUS

LITHUANIAN
FURNITURE CO

MUZIKOS MOKYKLA

Lekcljop duodamos privačiai kaip
mažiems taip Ir suangustems sulig
prosramo Muzikos Konservatorijų.
Pamokos aiškinamos lietuvis
kalboje.

7W Oolvnhh RA, Dorchestsr
Tel. Coįumbia 0176

n NAM0 SAVINiNUMSJH
Mallftvoju namą* ii lauko ir vi-į
j dau*, popleruoju kambarius, iSbnli tupi lubu Ir atnaujinu grindis.
Darbą atlieku gerai Ir pigiau negui
Į kiti. Pabandykite, peraltlkrtasitej
Į Reikale krelpkltto pa*:
j

11

[

*
►
!
f

R MKIUMAS
84 Imun St., Canbridj,, Mm* r
Tel. Univeralty 1750-R
m> imt

DAIKTU KRAUTUVĖ
Ito WB8T BH0ADWAY
80. B08T0M, MAS8.
šioje krautuvėje galima pnuti .vi
sokių nfnntnliiknmM jranklų, ptiisU'rlavimo nu^IjUugos, palnfo, altojų. vinių Ir visokio vhniišo. Šieįmina pojilern nuo Ge. iki *oe. UŽ
roti, Stiklų vlriokfo didumo. Alei*
kito Kitinkrlnti.

»

M. Bilus; ■
AlauiuKcrin

OPTOMETRISTAt

piohibieijos Įstatymo laužytojais.

8MVIKA-PIANA8

i
J
j
i
|
Į

K. ŠIDLAUSKAS

DR, S i. GORIMI

SMULKIOS ŽINUTES
Penktadirnj šv. mišios valando
mis: 7 f Maldo*- Apaštalybės d jos
iateneijaik 7:10 ir s. Tomis pat
Valandomis kai kurie kunigai
klausys išpažinčių,
A’akare Įvyksta Mkmnd'o rtinvs
mokyklos užbaiga. Mokinių baigs

l’ERKRAUSTI »ME I ARTIMAS
IR TOLIMAS VIETAS
lt kiekvienų <laiktų ganmtuujain

326 WEST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.
Telefonas: So. Boston 161S-\V.
Uyjeidmo: So. Boston 23115-M.

LIETUVIU ĮSTAIGA
’ SEVERE BEACH
P. IR K, KALINAUSKAI
60 BOULEVABD

iLuZECKAS&SURVILASį
FOTO0SAFAI
Traukiame paveikslus grupių Į
ir pavienių.
Z

i1

Senus p:iveikslij« atnaujiname. |
Be to, turima pardavimui yfeokiy ?
rėmą. |

876 Cąmbridga 8tmt
|CAMBRIDGĘ, MASS.

KAMPAS BROADWAY IR B BT.
80. BOSTQN. MAS8.
(Aptlekorliuis ftidlnmko name)
iėMMt SIS R stmet
PRANAS J. KALINAUSKAS
Ros.: 1862 Coįumbia RA, S. BoetoO
Tel, Sa. Boston 1882
KASYS J, KALINAUSKAS
Bostono otl«n«:
89 Stata Btreet, Romu 68
Ras.: U Ro*wont St- Dorctatatoe
• T«l.TaibUž87$ ■
Oflmh ntmu**: aA. M. Iki 9 P. M.

|"IILDE RUKI”
Tai rariaaris kietas ir iv*
nu anglis k> kada buvo W
noita* ant MaMs ptvitittatu
lllgai daga o mtlrra.ipt
patlkriaa jo VSrtf^DįibK iii
Itakyma Mandian- Tiktai
h»W«tMk .
« T»T

■a. K. ,1.1 <40*
| MTCBttla UIHtt

esu ctirm

DR. SUSAM GLODIENE!
Į
(GŪBRY)
i

-t**

X •. .J" y—r. •"•■- --—r--“?------ i.r,..?' .
ProfRlnmdai, bfcnh-rfai, pmmmilnknl, kurie akolldnsl ‘Darbinirike,“ tlkrukveni skaitytojų parama
f
Vist garMlikttffc “Darbininke.**

TeL—0212
Darau visokios rdSies paveikslus
nebrangiai ‘

ADAM 9W!BKA t SOM
ŲgderUltor A Imbclmer
Lnmivi^GirAiutnrus ik
BAl^AMUOTOTAS
Pagrabtiri atlieku gerai tr pigiai.
Kaina vienoda vhmr. Užlaikau km*
tamoHbns Vieta atdara dieną ir
; imkit, VfmleoeiaMis netaikoma ek»tra im>l<niičial. '•. *
;

■

i

IMT*

įvaikiu DįUiuay
■

■

■

‘

1ATARNAVIMAB ntinrt
ERrV^yKTJ

PipeS 0JTHM6
i

į

- ’

4M W# W0APWAT
įtaria J? Ir IMrhesbft
Vllklta>ąte
utoitoH vy*
rlMiU* ftratoiiiu*. <Jražtoto»UM va*
mrlnra rkrybM tMs ton* *0*8
piąiim jHrMM

MTtU* TJKM

J. BALUŠAITIS
BOSTON REALTY TRVST
317 E Street ir W. Broadway
-South Bosttm, Mms.
Telefonas 2732

MORWOOD PHOTO 8TUDI0 H
681 Waahington Et
fanborn Blįlf., Bonu 6-6
\ Norwood, Mass.

; ';*Įfcto4ę; \įį,' Iiin7'„iii'Mgl
»' r

Lietuve DantigtS
Valandas: 9—6 iy 7—9

(Centrai Skvere)
CAMBRIDGE,MASA

fittdnrė naują studiją

Offica Tek-phonr llniveralty 11X57
lira Tek Universlty 1DGT

p IleikHlnudrtmos
j geras permonent
( 'wo.ve už $a.oo,
kreipkitės!
. L
HKAVTY
SMOįtfft
C. ČAKPEK-BAIICIKN8
Pnųi.
7 ti ,'Cor. L ir flth St.
► B, Boston, Momk.
r«u & b. amj.

Tel. Vniversity 9466

, C. STUKAS

I
ANTRA STUDIJA
į 453 Bnxtlway, So. Boaton, Maus, i
I
Tel. S. Bos. 2029-VV.

PERMANEUT WAVE

Kuomet atvyksite į Revere Beadj,
užrikite pas mus ir gausite ska
nių valgių ir saldžių gėrimų. Chop
vjuey tai mūsų specialybe. Geri val
giai ir geras patarnavimas,
Stasys Versecku ir
Jonu Kirmelavičius
Į-

i

Tel. Univ, 9438

Tel. S. B. 0441
Hnttnard MM
■ADVOKATAI

PHOTOGRAPHAS

1 ■

‘
177 ir 448 tembridfa fa*
' CUmbridft, Mut
Trirobeoe Vnfrerelt?

(7-1710

Tel.. So. Boriton 2W0

Lietuvis D&nttataa

■*. L. KAPOČIUS
261 W. Broadw»y, So. Beatai"

LIETUVIS DAJTTISTAB

DR. M. V. CASPEB
(KASPARAVIČIUS

611 E. Bro«dway, Bo. BotUa
Ofin TatogiH:
Nuo t iki 12 ryta Ir mw 140 Mtf
5 ir ano 8 iki 8 vaL vakaro. 071m* aMarytao rabato* valuirąla ir
nodMdimdala taipgi mvedomtaab*
12-taadlraų uždarytas-

Taipgi mimu ir X-mf
.

iii I

»*i -v-"■»»-»,W>f

Ofiso valaiidoa nuo 9 iki 12, mto*
1:30—G ir nuo 0:30—0 vakarė,
Semionus nuo l»—12 vai. dtea<T
Stumtomis nuo 0 iki 0 vai yakoOM
Nedaliomis nuo iHfci’ 12 vul. MKI
.
(pagal sutnrt|)
igirai

imiuh—R

.... . ..... . N

.B

DR. J, LANBŽlirslJ
..-Mnėy).. -71
LIETUVIS milYTOJAS IK

VtSŲDĖMĖSIUI
į Dabar kaip f ik laikas plrk\ tį dovmihk rtiokyklas lotlgu*
r sieniB atuden<wAs(ŠtnM) ihhW
krimtuv^jei kur galite gauti
pasirinkimui visokių auksinių
irpuauksųutų.laikrodėlių ir
į kitokių-daiktų. Tklpgi Įr ton? laiunių $hiWk8ftų.
! Atoikilc nuripirkli ąrlm p*.
rižiūr&Kf * ’
JUOBA! DILI*
' 366 W. Br0dw4yt M Boetott
(^DgrintiinkoP name)
ttrt trečių lubų

Vidurių wt
X*Hay, Pltra-Vloletlne
dy*
ttotPkimJjų ir *)4welJ<ą» > ..

otira vak:u-4 p.p.; T—S:30rak.
Tri. di B. JĮ* t■Hi«4Hraw*^ra*«»*raH*sra*ra*nraraiwn

m

•

»4

joMimai:
iBim»)

Ottoa VataMtat 8-4 kr V-A-ra

■ųg- iyy

r

I ,i I
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♦
TwktadtanJ< llepoa S ' dieną; 1M£

darbininkas
.J" J-?------ r;

^ur^rt^=3-’l - ."'jį,'./
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IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
Į/?

APSAUGA NOU BOLŠEVIZMO

spaudos komiaijon sekančius
Tetaptoje; STAGG S-OTOS
T1LAND0I:
asmenis: laikraščiams; kun.
DUJIMASI. VOGIUS
J. AleksiftnaSj A. J, Mažei
Liepos 1 (l. 1930 m, *#I>arirfnmkas” pasirodė
400 G1AMD STRIKT
DANTISTAS
Liepas liiiiesyjc šv. Tęvos paramos iš kai kurių mdtay- ka, A, Alekna, X Paplauspirmu kariu su Didžiojo New York M ir Xcw Jer(kampan Union Ava.)
X
—
EAY
Tempia tikinčiųjų demv.sį į tų pnsč,% net industrijos va- kaitė, J. Brigalasir V. JušBROOKfcYM,
JT. Y.
sey skyriumi. Vieneriėms metams sukakus, tenka’
Nub« Tttafoaaa: Mkh!<*n 3—4273
. ........ '"-"r’..... .
> bolševizmo pavojiį ir prašai dų ir i.s kai kurių pnitystan- ka. Jie pasiskirs sau atatm*
džiaugtis Šio skyriaus pastaekunių ypač beminta
knmus laikraščius ir rašys
jų melstis/ kad Visagalis tiškų
f** pryčerių,
w *| *kurio
4 sualKdarbiu’ ištverme* Pradedami 'antruosius metus,
Rugsėjo 13 <1. Karalienė# Angelą farupijos Rdtanvhma Draugi Ja turto* ur
į
Dievas apsaugotų tautas ;joję Krikščionių tikėjimo miolatai apie ateinanti sek
ryžkimės jį dar įdomesniu ir platesniu padaryti.
vo pikniką Forcst Parke.
Darbai, o ne žodžiai Kataliku Akciją stiprina.
i
nuo bolševizmo. Vien mul-. IKigrinduoN, nežymiai pam* mą.
Rimljų 10—1(> *i. <1. AproIMklmo para*
L1NDEN, N. J, — A, J> Dym- pi jos dhlHlulii* h ;i žarai*.
dos neužtenka, reikia dar* davė
<
b(’dievyl)es apaštalams Programų, plakatų ir bi
KUN. JONAS BALKONAS
tos rūpesčiu susiorganizavo Jie' lk>, veikimo. Organizuota — bolševikams.
lietų komisijon įeina kum J*
RihiIIij 25 <1. AprolSklmo pnr. morgai* ,
tuvių kalbos, muzikos ir elemen člą mažojo «*U<»r«» tonecrtiia.
žihoįrija prieš bolševizmo
Valstylies tvarkoj bolše Aleksiūnas, A. Z. Visminas
tarinės dailės mokykla. Nors dar
J
slibiną gali atsispirti. Ka vizmas eina prie absoliutiz ir A. J. Mažeika. Jie su
tik pati pradžia, bet jau snsirafiė
talikų Akcija tam susiorga- mo. Viskas yra valdžios* rinks ir sutvarkys progra
per 30 mokinių.
irizavitnui dirba. Katalikiš- duona,
<
produktai, darbai, mų, atspausdins garsinimus
Mokykla yra p. Rupšio salėje.
koje Akcijoje’ yra ta apsati- žodžiu, visas žmogaus gyve ii bilietus.
Piano pamokos duodamos moki TAvynto* likimas, los lnlimftJljn?l Ir ne*
N. J, — Btaž<4io — šiomis durnomis lietuvių pa nių namuose. Mokytojo A. J. lalmto*, joa sielvartai Ir btoloa jums vi~~ ga mro bolševizmo. Štai kaip nimas. Kas jų valdymo bu Atstovų ir svečių priėmi 28PATERSONį
fa abejojimo, rupi. Jums taip
d. Patertoniečiai lietuviai ka rapijos choras tiirččjo gražų išva Dymtos adresas: Lindon Hali 7f» nletns,
imt rupi, kad TAvynAJe taurautų ta
Pašoma Apaštalystes Mal- cini nepritaria, — tas arba mo komisija susideda iš: A. talikai turėjo garhės matyti savo žiavimą. Nors tai įvyko šeštadie
talaCtumes Ir laisvė Jus taip
St, (’or, Wood Avė., Lindon, N. klėstam
niekinat priespaudos nevnlią ir ne
nustoja teises gaut kur nors B. Amaitis, K. Ramoškaitė, bažnyčioj Ankštą Svočią —- Jo nio vakaro, iš kurio vėlai grįžo, J. Pamokos būna antradieniais ir pat
; -dus lapelyje *j menesi:
ribota sauvaliavimą su iveuNanslomla
bet sekmadienyje sumai visi atėjo. trečiadieniais nuo 4 vai. po pie žmonių teisėmis ir laisve. — Ją* nurita,
^Dažnai ir pakartotinai maisto, arba išvaromi į Ad. Buzaite, O. Putrimaite, Ekwleneiją Vyskupą Brud,
kad Ir toli būdami, kad Ir plačiųjų mik
primena
■ Tėvas Pijin priverst imis darbus. Visi S. Fnguraitė, X Rerhentai- Jisai atvyk# pas mūsų kleboną Gražus jaunimo toks pasielgimas. tų. Mokestis’ pagal susitarimą ta rfą atskirti, poilnU Tčvynta huv|, koka
Kun. P. Karklių iš AVashington.
Jis tntrnmojLyra. — Altata visata at
— Birželio 28 d. choras turėjotai ak tė, AI. Baliūnaitė ir V. Peč- Mūsų bažnyčioje Vyskupas P. susirinkimą, kuriame nutarė vasa pagal mokinio., išgales.———— žvilgiais Jums laba! yra. pravartu IIXI katalikams-ir visflfH-pa- darbininkai jiems
Mokyklos programa ma/. daug iilralytl
&
saulini saugotis gręsiančių loji jėga, kurių komisarai kaitis.
1
Būčys atĮkikt šv. Mišias Rytų ros metu—liepos ir rugpjūčio mėti, toki: gerai lietuviškai kalbėti,
“DarbininkM/*
nes
,
|
Mševizmo pavojų. Bolševiz- kaip nori, taip naudoja.
Ši komisija rūpinsis ats Apeigomis; per jas dalijo 5v. Ko turėti praktikas tik du kartu per skaityti, rašyti; lietuvių kalbos "DARBININKAS"
yra tikriausiu
Į? . mas yra platinamas su di- Kokia gi yra apsauga tovų ir svečių priėmimu ir muniją - dviem pavydalais, kas menesį.
gramatika; Lietuvos istorija; dai ž!ų dienų Lietuvon gyvenimo veidrodis,.
“DARBININKAS" ugdo tiesos Ir
dėlių atkaklumu. Jis gi-psia prieš bolševizmą ? Tai Kris jų visa gerovė seimo laiku. žmonėms darė nepaprasto įspū — Gyvonantiž Elfeaboth’e kap. navimas, žaidimai, vaidinimas; pia laisvės meilę.
džio ;Mišioms tarnavo kun. Pr. P. Jurgela, kuris nesenai atvyko no pamokos ir t. t.
“DARBININKAS" moko neapkęsti
. jie vien tautų gerovei, kri taus mokslo, įgyvendinimas Teatro, vakarienės ir šo GaVmus.
priespaudos smurto Ir niekinti dldvab
iš Lietuvos, atidarė (137 S.Park
Mokytojas A. .T. Dymfa turi
veidmainystę.
kščioniškai pasaulio ciyjliza- visuomenėj. O tai vyksta kių'komisijos bus išrinktos Ekscelencija pasakė pamokslą St.). notaro ofisą. Sveikinamo nau gerq praktikų, nes mokytojam jis <lų“DARBININKAS"
tieda k«dą T*vy*
nei | Šviesesni rytojų.
eijai,, bet skelbia pnigariš- stiprinant katalikiškų veiki trumpoje ateityje, kada bus apie'Katalikų Bažnyčios valdžią ją lietuvį inteligentą darbo pra yra jau nuo 1015 metų.
“DARBININKUI" visur Ir visados
rupi darbo žmonių reikalai.
džioje ir linkime sėkmingai veikti
Pagerbė gerą mokini
A
ką kovą prieš Dievą, prieš mą, katalikų akciją. Katali sužinota šių parengimų vie ir jos tvarką.
“DARBININKAS" turi labai įdomias
Kadangi buvo atsilankiusių į savo tautiečių tarpo. Toje miesto
Birželio 24 d. vietos mokiniai savo "RADIO ŠYPSENAS."
kų Bažnyčia yra stipriausi ta.
r
Kristaus šv, Bažnyčią.
bažnyčią rusų, tai Vyskupas pa dalyje notaras senai buvo reika surengė gražų vakarėli savo drau “DARBININKAS" yni darbo 18»<
Ir Inteligentų lalkražtls.
Į
“Bolševizmas
Įsigalėjęs atspara prieš bolševizmą.
A. J. M. sakė keletą žodžių ir rusų kalba. lingas; teko girdėti, kad net daug gui Bundonių Joneliui pagerbti. nlą“DARBININKĄ"
rednguoja protesoKlebonas, pristatydamas mums jau svetimtaučių net pirmą dieną Linden’o gražios lietuvaites pa rltis PR. DOVYDAITIS.
Rusijoj. Bendrai imant, bol- Viso gyvenimo sutvarkymas
KfaMMte kad iUraMi'VARBIltJlt*
Vyskupo Būčių asmenybę, iškėlė kreipčsei.
* ševizinas — tai revoliucini" pagal Bažnyčios nurodymus,
puošė gėlėmis stalus, apkrovė Jt4” imtyt <r itrafyktte Jf muo ftalb
Lktuuota.
Jo kilnių da^bų ir nuopelnų ver
— Šiomis dienomis lankėsi pas juos šaltakoše ir kitais gardumy stoną
į
vnldižos sistema, kuri laiko —tai bolševizmui kapai. To
Amerikoje “Darbininkas?* kažtuoja
tę Katalikų Bažnyčiai ir liet, tau mus vargonų statytojas A. Radze nais. Už stalo besėdint, dainuota *1.20, o Lietuvoj tik 00 asaėriknnlžką
I pavergus Rusijos žmones ir dėl bolševizmas visur koyocentų.
tai,
vičius iš Millburn, N. J., prava lietuviškos dainos.
“DARBININKO" airSMt: Llthfa>
stengiasi išpiešti jiems doro ja Katalikų Akciją. Už ka
Šv. Tėvas, ^opiožiiM Pijus XT,
Ponia Bundonienė sugeba gra nla, Kaunas, Neprlklausomybto* aluti
žiuodamas į savo naujas darbo vie
vę ir tikėjimą. Bolševizmas talikų veikimo ugdymą ir I- — Kun. Petras Vanagas pirma- >įvertindamas kunigo Pr. Bučio tas Brooklynnn, N. Y. kur svetim žiai auklėti rsavo šeimynėlę. Ji
ir darbus p. m. pašven
siekia savo tikslų organizuo talijos fašistai ir Lietuvos dienį šventę Petrines. Apylinkės asmenį
1
taučiai jį yra pakvietę pertvarky- turi 5 sūnelius, tarp kurių yra
čia
Jį
Vyskupu
Rytų Apeigomis ti vargonus—*8t. Staniriaus Kost- Jonelis, 8 metų, kuris padėjo su*
tai Į savo naikinimo dar ‘‘tautininkai” nekenčia Baž kunigai Tėveli Vanagą t* dieną '
ir skiria sunkta^ misijai grąžinti
ka Reetory iir BkO^barg, N. J. organizuoti lietuviu mokyklą.
bą jie įkinko visus tikėjimo nyčios ir skelbia Jai kovą. ąameniįkai sveikino.
rusų tautą k^Ukų bažnyčiai.
—
Tėvas
Kazimieras
Žvirblis,
'
Lindenietis Jj reUda ušateakyti mm ASMrUtaje
slavokų bažnyčioje, Birželio m.
priešu,s ir visus gyvenimu Labai gaila, bet katalikai
Ir vkfem* jtaintai ta
O. P. šiomis dienomis išvyksta i Po pietų kun. Pr. Garmus ir pradžioje perdavė naujai padary
nepasitenkinusius žmones. turi kovot ir laimėt; Kris Washington, B. C. tęsti studijas, klebonas palydėjo Jo* Ekscelenci
mitini Lietuvoje.
tus vargonus *S>t. Roso of Lima’s
Juos sukursto ir veda plėšt, tus pasakė,
“Mttaų laikraitie” metami kaš
jog pragaro —• Kun. N. Pakalnis antradie ją į šv. Jurgio5 par, Brooklyn, N. Churchh, Short Ilills, N. J., ku
naikint ir degint Bažnyčios vartai 'Bažnyčios nenugalės. nį sugrįžo iš atostogų namon da Y., čia rytojais dieną prasidėjo riuos iškilmingu koncertu, pašven
tuoja keturi litai, puiri metų dti
Liepos S diena. LUKŠA. 131 kuopa litai.
Nuosavybes, persekiot dva- Amerikos lietuvių tarpe lyvauti LDS. seimo, Kat. Federa L. R. K, Darbininkų Sąjungos tinus, priėmė prof. Stanley. Rei rengia
ISvnžhniina *1 Forost Purką.
seimas,
kame
Ekseelenciija
buvo
Latvijoj, Estijoj ta Vokietijoj
cijos Centro posėdy ir
V. Ka
kia džiaugtis, kad svetimtaučiai jDIdA New Yorko Fed. Apskr. IšvnHinvlmns bus rugpiflėlo f) <1. J Fures! kaina ta pati, o vtaur kitur užiiestiprintum Katalikiškų vei talikų Konferencijoj. Tęs atosto pasižadėjęs daRvauti.
vertina mūsų tautietį.
l’nrką.
Vykstant | TSrooklyną Vysku
nyj (taigi ir Amerikoj)—-trigubai
kimą, kuris pas mus reiškia gas nuo liepos 4 d.
Kaip kas mot, taip ir šiais
pas Būeys aplankė Novvark’o di
Liepos 11 d* Šv. Vnrdo <lr-Jos pikni brangiau.
—
Šią
savaitę
D.
New
Yorko
. metais, baigę vietinę parapijos kas Fehlman’s Qtieon« County Purk,
si per L. R. K. Federacijų.
džiulę aeroplanų stotį; gėrėjosi
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
mokyklą mokiniai, kleb. Simonai Mnspeth, Apreiškimo par. namini
Per ją pasaulionys turi ga viešos mokyklos užsidarė atosto mechanikos puikiais daviniais.
talikų
Veikimo ttartro leidžiamą
goms. 1,100,000 vaikučių atosto
eini ir seserims-rnokytojoms Pranlimybės ateiti pagalimu savo gauja su 3,600 mokytojais. Va Kun. Pakalnio pavaduotojas ciškietems lydint, turėjo tradicinį Liepos 19 <L fiv. Rožnnėimis Dr-jh savaitrašti
rengia Išvažiavimą | Forost Parką.
Adresas: Lietuva, Kaunas, Leisparapijų vadams ir visai sarinę mokyklą lankys 57,000. kun. Pauliukas šv. Jurgio klebo-, išvažiavimą busais į pnjurj. Moki
Rngpinčfo 23 <1. KlaMlntts CHnton vk A1Ų» ii Nr. "Mūnj Uiktdnijof~Jo""rtEkseelenciją maloniai niai, gražiai laiką praleidę, links-įi^rk^'Mi^oUb
ii’ 1?ftv?Vardo <ir-į»$1
Bažnyčiai.
Prašysime V. — Lietuvos “Rytas” birželio
patiko ir pavaišino skania vaka
[piknikas ApreiSklmo pnrnpijos nnmhil. a«.”
17
d.
š.
m.
talpina
A.
Jakšto
mi
grįžo
namo
ir
liks
visuomet
dė

i»ievo apsaugoti pasaulį nuo
riene Garbės Svečią ir Jo palydo
kingi savo dvasios vadui ir moky
I
II I IM
es—ggSHM—
bolševizmo ir sugrąžanti straipsnį apie mūsų kun. A. Mi vus.
Telephone: STAGG 2—0105
luką, jo literatiško veikimo 40 m.
tojoms.
KLAMIAUS
žmonijai ramybes, laisves ir sukakties proga. Kuriems dirbo,
— Šv. Petro ir Povilo dienoje,
geroves laikus.”
tie užmiršo.
po mišių, didelis vaikučių būrys,
/
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iiš žmonių tikėjimą, teisėtu
mo nuovoką, visus padaryt
* valstijos vergais. Bolšovizį mas žino tik vienų laisvę —
tai žiauriai kankyt j Dievų
tikinčius žmones. Amerikoj
bolševizmas susilaukė žymios

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
Atlieka Visus Spaudo* Darbus

Vienintelė katalikų spaustuvė
ir krautuvė apylinkėje
Panltioda ni:ililaknyci>R, raitančius,
Mfapllcrius, nanlalikčllus, kryiiiiR,
tttnvylas ir k. Ola pillmn gauti |vairaus turinio naudingi; kiiygt; ir
gražlij atviručių — mt llehivilknta
paradais.

“Darbininko” Agentūra
“VylAtilo” spaustuvė priimk “DatMiliukui” staibiams, jprenumeratas
I it imnhhKlu ntakJriis “Darbininko“
Rkmerius.

Atidarą unlraillcttlo, k<ivirladifnlo
’ ilr iclitadirnltf tiiknrals iki 9 vnl,
Aėtnulicnio vakarais clrikruoja J.
<11 ketvlrfiulieulo ir
McMMilleiih) vakarais-**!. F. Mučta
Itfg, Šiais raatarnfaalB vnkarataga*
Įima ftlllttl Ir “Reni įstatė" rel_ kalus tai iiolnrlnlujt ilrnlymit*.

VcRmtrUMe, kad minėtais reiktir«icA’to—

‘'VYTAUTO’1 BBAUSTUVt
M4 Gmd ®iL, Brooklyn, M. Y.
T’k-fouiK kiie: STAgg 2-2133

, n. ......

— L. D. K. Vytauto Komitetas
išlydėjo ašarotom akim savo monesilikvidayo. Dar gyvuoja. Iš
kytojas-sesutes vasarai; jos išvy
rinkta komisija išleisti knygą ako Pittsburgan, savo centran. Vi
pie amerikiečių Vytauto D. metų
si vaikučiai maldavo savo moky
apvaikščiojimą. Komisiją sudaro:
tojų grįžti atgal ateinantį rudenį
kun, N. Pakalnis, Dr. Vinikas,
mokyklon, nds kai kada pasitaiko
Strimaitis, Trečiokas ir Mačiulis.
BAYONNE, N. J. — Mūsų ko pakeitimų.
Artinantis Vyčių visuoti —* Piliečių klubas jau atidarė lonijoj pradėjo mažintis lietuviai^, — Alunmiečių klubas smarkiai
savo naujus namus Union Avė ir v ieną, negalėdami gaut i darbo, va darbuojasi teniso aikštei paruošti.
nam seimui, kuris įvyks ’Tenoyek St., kampe.
žiuoja apgyventi Lietuvon, ki Mat, jie $400 surinkę pinigų ta yrttgpiūčio 18, 19, ir 20 d.» — Kun. A. Šmulkštys liepos 3 ti miršta. Daugelis lietuvių šiais ra prašę klebono užleisti vietą —
Vyčių 41-os kuopos kamba- d.
< išplaukia Lietuvon “Fredrick motais išvyko'aplankyti Lietuvą. parapijos gabalą žemės, esantį ša
rinose, No. 5th ir Haverne- VIII” laivu. Svečiavosi pas savo Liepos 3 d. išvyksta apsigyventi lia bažnyčios ir mokyklos. Kle
Dr. B. Vencių.
J. Mickūnas b* F- baikis. B. Zui bonas su tuo sutiko ir jie ištiso
yer StsI, Brooklyn, N. Y., pusbrolį
— Šioje savaitėje kūn. J. ŠeŠ- kio žmona su vaikučiais jau me- mis dienomis per atostogas dirba
Vytauto kuopa pradėjo la tokas išvykęs į kunigų rekolekci- tai^ kaip gyvena Lietuvoje ir ra išsijuosę pasiruošimui sau pramo
bai stropiai rengtis prie šių jas. Kun. J. Balkūnas vedė pa- žo, kad labai/patinka Lirinvo; gų aikštelės, kur galės visi susi
rupijos reikalus.
menti.
rinkę gražiai pažaisti. Ncsuaugę^
iškilmių.
— Kat. Federacijos Centro po
šiais
metais
mirė
jau
keletas
jaunimas neturėjo iki šiol kur su
Seimo komisija susideda
sėdis įvyko trečiadienio vakare lietuvių. Birželio 21 d. mirė F. sirinkti Apie žios organizacijos
iš kuopos valdybos, k. a. Karalienės Angelų par. klebonijo Grigas, sulaukęs vos 45 m., sirgęs veikimą teks parašyti kiek vėliau,
kun. J. Aloksiunas —r dva je* a
tik penkias dienas, palaidotas ta- kai bus užbaigtas, aikštelės dar
—
Federacijos
apskrities
susi

bai gražiai šit iafnytinėmta apci- tas.
sios vadas, A. 2L Visminas
rinkimas sekmadienį neįvyko. A- gomis.
Matu Girdėjęs
i>— pirm., A. B. Amaitis —
tidėtas į paskutini liejJos mčn. ' Koletas lietuvių labai serga: ^4.
vieo-pirm., A. J. Mažeika —- penktadienį. Įvyks Karalienės guli ligoninėj. Ypač laimi serga
i*ašt., A. Grignlns — iždin. Angelų parapijos salėje.
Antanas Klyėra*, Khri pgvjzdftiir M; Paplauskaite — pro* — Pirmadienį įvyks Rylų pro gas jaunuolis; tarėjo labai opią maldų rinkinius,
vincijos K V. susirinkimas operaciją gerklėje; gydytojai sa JūMmIis YirWI«l« ..........,.*1.7*
tokohf raštininke.
Orange, Conn.
ko esą vilties pagyti. Būtų laitai Juodais virlHIahi..........>*S
&i komisija dirba visus
— Vysk. Petras BŪčys, M, L C. skaudu netekus tokio jaunuolio. MAtAS NAUJAS AUK3O ALTORIŲ*.
iMmdrus daibus prirenginnii biri. 29 d. išvažtavo į Baltimore, Ą. Kiveras yra pašto ražttainkas, . juodais pratala YlrtH1ata...,..50a
RffiKlKtlTB,
seimo ir su reikalais yra Md/ Aplankė Patėr*on» M. J vietos Vyčių kp, ta taribytinlo MALDV
vfaltak vh*»Hala...,.*!.T*
prašoma kreiptis į jų šiuo parapiją ir LDR. neimą Brook- choro-narys, ‘Jaunimas giltai už* MAtDU R1NK1N1LI3,
lyne.
t
\
' jauČiai imvo draugą Ir
tėvelius MALDŲ MIKKIN1UB,
adresu: 259 No.^Ūth Rt.,
baltate vMMhla.«...»»»*»«...*1J6
r *** Knn. Augustlnis Dirvelė, O. pp. KiveHM Linkima greito pa
‘Brooklyn, N. Y.
F. M. palydėjo kum Pn Jurą | sveikimo, /
' ’ z
Seimo komisija paskiri laivą. Afritanki 11X3, aritat.

VYČIŲ VISUOTINAS
SEIMAS

LIETUVIŲ SKAIČIUS
MAŽĖJA

Į ĮĮji!M

(ramat)
LIETUVIS DENTISTAR

Piknikams, failams, koncertams,
MdamslrYlaokftms petllinkMnlDi-

S21 S. 4th»t, Brooklyn, M. Y.
r-SriMttlta DleiMNNi

nlautna rangiausia vieta Broota*

lyne-Maspatfa. Jaw laikas aialaakytl salę Hemo* aeconnL

G«so

JOBAS IXA*CIU8,»av,
kamp. Maopoth ir Balti Avaj

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Iki Š vai. vakaro,
Penktadieniais ir žventaSfaslata
tik aeritanM.

ltap«th,M. Y.
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Į Tcl. Greenpoint 9—2320

JUSEPH GARSZVA į
GRABORIUS
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, Į _ĮtĮ J H

DR. L PETRIKĄ

CUNTŪN PARKAS
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Tel. Stagg 2—0043

Nrtary Dabita

M. P. BALUS HiC.
BIELIAUSKAS

Graborius ta Brisamuolejai

TM Ckand tt., BroąHyn, M. Y.

BALSAMUOTaTAS

SM BiDFORD AVIMU!
BBOpKLYMt M. Y.
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Tat (turfr-OTIB Notary Pablte

JOSffH LEVANDA
(JjfĮTABMvMVpj
QXABQKIUa
IVt V»Am Ata,BrMUya, 1T.Y.

Tol Newtown 4 IOt

ANT. J. MUNTIEJUS
Lftlsnhmtas Oratorius ir
Apilmtuta Visose faknee
NoinryPaNlc

5 VII—-T^rul Mh. (4 fatington Are.)
ArtHMmtąt.

• M.wmui,xr,

