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Meksikos Miestas, liepos ‘22. Vera Crut valstijos gu
bernatorius Trejeda išleido įaakyimi kataliku kunigams
laikytis ^naujai (primto Įsakymo, pagal kurį Vera Cm
valstijoje tegali būti tik 13 kunigų*
Aį įstatymų priėmė valstijosseimas ir patylitino Mekai*
kos senatas. Senatas norėjo, kad ir prezidentas panašiai
pasielgtų. Bet prezidentas atsisakė įsikišti i tuos reikalus.
Arkivyskupas griežtai pareiškę kad Bažnyčia negali
klausyti tokių įstatymų. Jei kunigai bus varomi iš bažny*
Čių, jie eis į katakomlms.
LiAiii»i!|.nwnlir

1

UIT!

Modrįdo#, Ispfutija, liepos
22.—Senlijos mWe mmtreU
kavo darbininkai, roikatadami maisto. Sfreikuojanrii|
minia susitiko su Ispanijostovė
__ Li<
.....
respuhlikoa policija* kuH*pa* Į Sąjungai^
leido šokius. 2 darbininkai kaitė li<
visai nušauti ir 30 sužeista. Birutės
.
snsltiiokf

Vyrift ats- Štemi prąnduinią Gcridawtnj»i
iKarininkų Bvą*Hkijfti, jng “Kunigų Vleojy
bfif* inetiai«
nulyg centro
Bubliais 'valdyte nutarimu, bus laikomhm
’alangoje, mgpith’io mčn. 4 d. 11 vnk ryto,
įdytčlėje Strnnd viešbutyje, Atlantic City*
atu p. St X.J.
r
M.1 A/tanta, įnik aekr.
suteikė

kiin.U
Bu M
HublintuM
Fort iFu/zar. Ind„ liepos tS® m.
22; Prohibieijos 4 agentai pirmų k«^
norėja pagauti žymu butleg<»jį Georgo Adams. *Šis iš kų kong
savo automobilio paleido žft- Advofc
vius ir du agentų visiškai kas yra įžji
nušovė, o kitu du sužeidė.
kij ir ateit

AGENTUS

dPnpHin* Plūs XT, priimdamas
£aąb<*lovakijn« katalikų jaunimo
glMovus, praže juoH melstis Italiv
kataliku veikimo laisvi* inten*
«ija» prisimindamas, kad katalikų
jaunimas Bažnyčios eretiko Huso
. C’eeboriovakijpje laisvai gyvuoja,
o Av, Petrą Romoje kalajikt; jau
nimas jH‘rsekiojamas.

ni«ką Kriataos ^tovylą. 1932 w,
Airijoje įvyksta p<wiuIiniB cueharistiniH kongresns.
LnikrlŠtinmkaK A. P. Moorc
mlrdftiųss (Piftsburgh, Pa.) palu
ko $100,009 buvusiai Ispanijon ka
ralienė Pinigti Ihw paskiri i hln
dftringkris tikslams.
■ “ * ;• -.

są-

' Alisoje Vokietijoje pradėjo veik Georgim valstijos advokatų
ti katalikų išlaikomi vasarnamiai, junga pagerbė valstijos aukaęiau-j
#
kuriuose patogiai laiką gali pra šiojo teismo vyriausiu teisėją Ro-į
leisti katalikų jaunimas. Iki žiol ger Broke Tartoj kurs yra katali-į
veikusieji komunistu ir fašistų va- kas*
I
Madpdau, liepos 22, a— Sevilijos
^arnamiat paskatino ir katalikus
dia^
gyvimi rūpinti# jaunimu.
likų jaunimą organuacija vumtm P1’™* \ Oftrb0. Susirėmime Ml poliu 1
Šv. Vincento a Paulo labdary atostogų metu turi 4 vasaros mo-1 Užmušti ir daugybė sužeistų.
bei draugija posMžiavo Now kyklas, kurios bus atdaros iki vug-j
Streikierių minia buvo apsiautu^
York’e. Iš pranešimų paniskfjo, pittcio 15 d.
Į niug^ Jjjjjjįyog gerokai apnaikino. ?
kad labdarybe reikalarųs perei
tais metais išleista ♦2,120,792. Or Sovietų Rusijon bolčovikiikopuiomųr
Vyriausybe išleido įsakymų, ku
ganizacija turi 1600 skyrig sn švfettao komisariatas mano uždą-j
20,000 narių. Ji snMpč 44920 Šei- ryti Leningrade didžiausių bažny-įdiknlistĮTtentTRi.

MaHOr. 'Mm

KHM6y VOTIS
SOMAS

Posėdžiai užsibftifė 1M
26 niiiu dienų. Visi atn
išsiskimtys į savo va&fl
AinerikoAMkretoriiū M
soft ir Mellon tuojau vyS
Vokietijų, b liepos 27 d., f
inadieuį, į Vokietijų atvy|
tu į svečius Anglijos preufi
ras Maeponnld su užra
reikalu mmisteriu Hera
kojų

' ’

;

J, SHARIEY MM

unrarGM jambas
m p. Ad.
aanm
j
susipažino
WMiiiį/tOitj liepos 22. —
kai Ji buvo
Mirusi turtuole, Washing* Lotoelk — LieĮKm 21 <M
įkruri į Lic- • Liepos 22 d. įvykusios ton’o viešojo gyvenimo žymi pasimirė kardinolo O^JĮ
hvoarinin- rungtynės taip Jack Hhar- vadovė, AFrs. Hendėisoft pa* uoli brolis Įnikę, sutejA*
key ir Miekey Walker ne liko savo sekretoriui japonui metų amžiaus, Pakura
Gabaliaus- kaip pasibaigė. Teisėjai pa- $200,000/ "
liepos 23 d„ ketvirta®
rytų, Gedulingas mišią* |
♦mrinitk skelhė jas lygiomis. Taigi
vos ramos visus
'reikėjas. Bei Sharkey, nei Walker ne
ke kardinolas.
SUBOME6IUS
laimėjo ir Įjepralaimėjo.
BimgtyniU žiūrėti buvo Piįua. f’ia stfsektas anar
prbdrihkę apie 35,0(X). Susi- chistu snmnksias išžudyti vi-r
rinkusieji visų laiku šaukę sus eropiecius. Suimti 0 jau
iriikalistiį prieš Sharkey, bet jis visai ni yyiui, kuriu nė vienmu
iinos sau nekreipė dėmesio į publikos dar nėra 20 indy, prisipaži
nes visai šauksmus ir savo pareigą at no, kad jie buvo susiorga- Marinta, liepos 22.—-J 4
nisavę įsilaužti į euiupit*viij vietų Musiju atvyko Arųį
liko, kaip sugebėjo.
jos parlamento narė poH
mus naTarp atsilankiusiųjų buvo namus, išgriebti visus gilt-,
muRn 17 Xew York ir.CMcago mies kilis ir su jais išžudyti euro Astor ir žynius rašyta^
piečius. IMieija pas juos ra Bernard Shaw, kurs nori u
tų mayor’ai.
r. tuoj po rungty- do ginkly it knygų apie pa vo akimis pamatyti boW
kiškų rojų.
rako gaminimų.

ISPANIJOJE ŽUDYNES H

BERNARE SH*W
PAS M

njl

tLidrido

vo
u.
visiškai uesuvargęs.
Afrikoje yra 3,200,000 katalikui V
J v
Walker per kumštynes bu
vo sukruvintas; jo kairioji
akis smarkiai,prakirstą*
bet iš tikrųjų tai vietinis ižtvirki-į
Sako Laon Trėtiky
Kors Sbarkey ir nepripa
m,lK •
■
Į
York, F'moa 22. — Buvęs Sovietų Rusijos komižintas laimėtoju, bet kitas
X4<T>« 16 d. vienuole
Trotzky nesenai yra pateiSkęs, jei
lietuvis, Justinas Sirutis, sa
herine Troy, gyv. Oklahoma City, pasaulinė revoliucija nepyks, tai Sovietų Rusijoje provo oponentu visiškai sumušė.
minljo savo^ižadų 50 metų sukak-1 letariato diktatūra turės pražūti.

Belgijos kataliku kunigas Lake
ile Brnyno laimingai baigt? moks.
Ina Bomoje ir gavo archeologijos
(lakt.aho laipsnį Savo knygoje jis
patalpino dar niekam nežinotos
medžiagos apie krikščionišką archeologiją ir bažnytinę istoriją.

I^ndonas, liepų# 23.—Ixm*
(Tono bonfemicijn, kurioje
dalyvavo 7 whdybiij atate*
vai, ĮMurilMiigė Vokietijoj'
mindai. Nork Vokietijn.ganmt daug mažiau |mako1m.
negu prašė, liet Vbkfętijoa
ptvmjera.s Brucuiitg pareiš
kė didelio pasitenkinimo ir
ypatingai dėkojo Amttrikoe
abdovaiiM

■: '

ww REIMCUA Al MAS

Ars?York, liepo*22.—Mi
sijonierius kun. George U.
Felter, vienuolis jėzuitas, iš
skrido orlaiviu j Alaskų. Iš
San Krancis^) jis pasiims
kitų* vienuolį Martial Lapey*
re. ■ •

ėiliš iš Anglijus labai dM
nringai priėmė ir suteikt
riausi viešbutį.
ŽWna, jėi 8haw tik
viešbuėiua ir bolševikų į
zejus vąikŠėios, tai
^rojau?0 neiannatys.

Liepos G d. San Antonio, Tesąs,
miestas surengi? koncertą secsrims
vienuoliams pagerbti. Miesto val tuvea‘
. Į
Trotzky smarkiai kritikuoja dabartinį diktatorių Sta- ABGKMTDfOS SUKILtLIAI
džios atstovas savo nklbojc* labai į.
a
•
v« v
- I liRb kurs padaręs komunistų partijų aklų ir neregę.
PASAGO
vertino vienuoliu labdarybės at Australijos arkivyskupaspasiun-1 .
..
- - ------- --.......... . —--------tė vienų kunigą j katalikų umver-l*==ss=?!B!!TaB^^
Mmirulas, liepos 22.—Nimlikalistų darbininkų streH
bus.
Buenos Aw«> liepos 22ė —
sitetą. \Vashington, D. C.
Ispanijoje sukėlė didėlius neramumus ir sudarė n
Argentinos sukilėliai, po ne
Londono gatvėmis žygiavo ka
pavojaus naujai gimusiai respublikai.
nusisekusio perversmo^ išbė
1ĮTF
talikų vaikui, pasipuošę Popie Airijoje statoma bažnyčia vle-1
Miiristerių kaimiete turėjo ilgų posėdį ir tarėsi su rt
žiaus vMiavomk, pagerbdami did- nam vienuoliui, žuvusiam dėFAi-į
,' *
go į Paragvajaus valstybę :
kielių
vadovais.
vyrius John Fisher ir Thomas rijos laisvės atminti.
I
., ....
j Ve«? YArk, liepos 23.—La- Londono*, liepos 21.—Vo
More, žuvusius clfl katalikybes.
Vyriausybė yra uždariusi sindikalistų darbininkij i
SURADO MUMUIMO
Kalifornijoje vyskupas du ki-Į kūnas pulkininkas Charles kietijos tautininkų ir hitlėnižacijUy dėl ko kilo didelis proteste. Ginčo išspnmd
Airijos katalikai nutari5 Dnn nfeėftis jšventino į pranciškonų L fc Lindbergh pranešė, kad
‘■niiiU”
ristn (vokišky fašistų) va
pavestas steigiamajam seimui.
Laoghaire uoste pastatyti milži- vienuoĮins.
~
K draiige su savo žmona kidai pasiuntė telegrama Bon* Vetr York, liepos 22.-—ProMadridomieste suareštuoti 47 sindikalistų vadai. M

IVANUOS VYRIAUSYBES SĖDYNES DM

Al FAUSTAI NEPRISIIMA
ATSAKOMYBES

’ l tų savaitę skris orlaiviu per done esančiam Vokietijos liibieijos gerai apsiginklavę [to įvairiose* dalyse rasta daug bombų,
I’JI
* *. ' * . M
'
j premjerui Bruening, kad jįj 25 agentai naktį tniradnĮ i^yungįg pi-ezidentas ir ministerhj pirnnniiAaa,
Apie 50 praneša, »UW atsistatydinti,
partijos nepmiinia jokios -niunšain^ravorą.
—*............... .
DAOlDMlVUACa
Par tikrai nenumatyta.
Į .To/keUonės kelias bus per atsakomybė dėl nusileidimų darbįnihkii palijo pro slapSevilijos įalėjiftmi priklmšH sfmkieriais, bet rk
.
IKanadą, šiaurinę AlaskQ?Ty- prancūzams, jei tik tokie bus te duris, suareštuoti tik’£
siaučia visoje l|pamjoje.
•
•
I tų ėibirijų iki Japonijos sos- padaryti, norint gauti milži Bravoras su visais įrengi
SBMsSK
(F=®
'MADTUBMi, Ispanija. — Iš San Sebastiano praneša, kad Ornai- Į rinės Tokio iš kilt skris į Kiniškų paskolą Vokietijos fi- mais įkaihnojanias du imli*
tegui miestely, S ir 9 metų brolis ir sesuo, sėdėdami po medžiais I .. K
’
nansiniui bankrotui gelbėti. jonu dolerių.
. prie vienos fermos, išgirdo kažkokį keistą balsą užpakaly. Atsi- Į
’<
■jfapNggeg
w jl.hww'w?m ■ui.,liii'inl,lw.'UMl-jB "iltb'
'
gręžę, jie pnifaate Sopulingosios Blergęlžs paveikslą, kuris yra gar- I Brieš pradėdamas savo T&-.-----binanms miestelio koplyčioj, šv. Mergelė jiems pasakiusi, kad jie Į kelionę, Lindliergh nuvyks į
Amerikos lietuviu 11 K. Kederarijoe 25. metų 1
angrįžtų tą pačią valandą ir j tą paėią vietą už 9 dienų. Vaikai ĮlVashington pasitarti sft val(190(1—1931) Sidabrinio Jubiliejaus Kongresui į- .
*
papasakojo, kas atsitiko, tačiau Žmonės nenorėjo jiems tikėti. Bet Į
atstovais,
vis dėlto paskirtą dieną daugelis žmonių susirinko stebuklo Mėtoj. Į " , \
.......
vyks itugpiUėio 24^—215—2(> dienomis &v. Petro
liepos 23. — Komercijos ir darbo sekreto*
Liepos 7 d. vienas šoferis, važiuodamas pro tą vietą, tvirtino matęs į
Lietuviu Parapijos Svetainėje, So. Boston, Maat*
riiii išsiuntė kvktimft 125 kūryklų valdytojam# nusirinkti į
vaikų aprašytų pasirodymų. Tas stcbflkląs pinčiai aiškinamas visa- I
Kviečiame ir prašome visu Gerb. Fedeiarijoa
posėdį* kuriame bfrhj svarstoma ir vykstančio streiko klau
ŠB
skyrių, rinų į Keder<cij| prOdawi«nėiuPnuigįaį
simai. '
, V" ■
•/• •
visą m|isp Gerimmiijū Dvarilįkij^ ir visų mė
rėmėjį ir prietelių kuo skaitlingiamU SalyvaJ
■

' '' ' ■
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SIEBŪKUNGAS ŠV. MERGE1ES PAVEKSU)
rAolnUUTMAS? .

JUDDJEIMS FfflEMCUDS KDNOESiS ’

KASTiųi VADOVAI OflECUMT Į POSĖDĮ

nomi liiiMYitrfk
A. E. SMŪH SUSITIKS
—ne’— -. . . . . . . . . . . . . . —- - - - - - - - - - »1
SUROOSEVELT

WIT MAN IR MEND VMIŽIM

1

;|

AUSTRUMS

M*l TMPTMIWK TEISME

----- • «
Į fre<l K Smitli ir guberimto, Klaipė. - Laikraštis ‘'Lietuvos Keleivis/1 išeinąs rius Krankliu D. fmwclt
HafįiiCt liejios 22.*-l1ąrptaUtinis teismas pradėjo svars
Klaipėdoje, aprašydamas apie p. Smetonos atsilankymų || liepotv25 d. bus ilanige sve*
tyti
Austrijoa-Vokietijos sujungus klausimu, kurio iŠHpivnKretingos ir Telšių apylinke, paduoda p. Smetonos kalbą, kiliose, kur buų ir daugiau
dimų
išvedė Tautų Sąjunga. Austrijos reikalus atstovaukurioje tarpkitko p. Smetona yra]wjsak^ ūkininkams s Įžymių imlitikip Manoma,
jaJlan’ard’o teisių mokyklos narys A. H. Tclleri
**Aš pasitrauksiu iš manu vietos, kada aš jums nebetik- ^M1R kalbumą apie dėmuAustrijoa ir Vokietijos gynėjai įrodinėja, kad Vokieti*
siu, tada galės jautresnis mano vietą užimti. Tikėkit man. Į kratų kandidatų į preMideiv
jos-Auatrij<i« sumanytoji sąjunga yrąlmpraatos autartica
tu*.
tikėkit manu valdžiai.**
laulam ir nėra joks far|dautinių pariiadėjimu hufymaa.
a
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Fi'dermdjua Sidabrinio Jubiliejaus Šventėje.

Išdarykime >V*dėriu*ijm Sidabrinio Jūbi
Jaus Kmąęrurni Ąmerikoa Lietuvių Kataliku S
*e*
Amerikos Lietuviu R. JC KedcracUm Vald;
vardu
..... ......................................................... lllll ........................... III
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Okupuotoje Lietuvoje

; u# perHmuiuyi punktų Ra-!gyveiramų namų it* tvirtų. Sunite metų, tokių labai |WU npskr^ tie* Verdgilklų Nuo AHoatytofli trobesių teg- dornių Žemaitiškų tautiškų
knų jper kurį vaikščiodavo n|s ĮM‘rsinM»tė J Alionib'Ka- kostiumų Varnelaitė turi
‘ |*lu gyvenamą namą,’ kAtte net šešetą. Vtei jie kiek ski VTĮĮHJTO B. fAMnmw
M MATYTI BA»rra<|Už 10,400 Htip Sudaro klo* lauko darinumi Žiogiškio ir
sanitarines komisijos, pri
riasi vienas nuo kito, tačiau
įyta&mi. Gegužės 25 d* Įvy jimtei it inventorius buvo Ventgiškių km* gyventojai. su tvariu sudagA Vim> nuu-.
LmvmtD!!
ėjo net prie Bvietimo ir
molių pnitetyfc 11,400 Ijtų -ym^nejmjjrortai
takių palipijo# Mttelribr nroirirttifti.
Viešosios
Sveikatos ministe
Miltai. Trotaiitei to’apdtatte* vertingi. Marškiniai, rtjud šiomte dienomis Vilniuj įGAUSA* I* dttfūbfOa
b* Klebonas kum A. Ve*
vyko Vytauto 500 metų inir- rijų/ Dabar padavė skun
ft ' ' 7
‘ ‘ .. *#n i itai, rimukai, kepures, pak padųri prausimų
LIKaUFuv
Tribūno■ties sukaktuvėms paminėti *dą, Aukšciatteiuin
«
‘ i ‘i
— RiteMb vįili&, Vaifin^j’ puošatei *- vIm kas mtmi
gfc
darbuotę, Pokiųnifrin
t
prėzjįbinio
posė

Okupuoti* Lietum pilte- nų km. mrit įhdakimo ĮpeŪ 'darbo, ' nepdį* rastai. atidžiai
.
t
• * t f j ' •*»*.«
iytas imitjoj Vietoj, netoli Kma<* Išlikų partenio čirti. prie administracijos li
kūno sudefė Pipiro Karti •ir dailiai inininti it .išausti dis., j’ey | j^sedį, ^paaiškėjo,
rio gimnazijos kluonam apsaugos kareiviams pakar nijos, ties tltimos apskritim,
klėtis ir » buvę įvMithi Drobės pasakiškai baltos ir kad pęųL HlepdzJnskio ga- Viciilnai; AluĮviiikoPių v.,
lisyti bažnyčios ir klebo- totinai parik&rinUs statyti degindami šakas, uždegė
inųumms paminklu projek- Gardino npskr. “Ryto” moĮjų stogui ir aptveria di- savo gaires Dūkšto ežero mišku, Gaištas vedimi persi dralmžhd. Nuostolių pada plonos, sijonų ir kitų inelitų sumai, Klė džiugų raštai laimi įdomūs tas jiitt tmigftm ir ym Kstnikykh gyvuoja nuo 1925 mė
$ dalis kapų, Rinte me- jkiatiiit, te>rs admintetricijus meti’ Lietuvos pusėn ir ap ryta
tytas plastfehj menminkijyra pateukiiiti,
.* ir spalvos labai akonigai su
btts baigti tverii kapai, linija ėiha skersai ežero, lie degė 2 ha. Labanorą miškų tis būvu nro|jdttitistm
derintos* Žodžiu, Šitie Var- draugijos parodoj. Dirinas Bet vienas ponas jmstątęs
išrinkti mokesčiai iŠ tų, pos 4 d* bttvo prie Bnntnpių urėdijos jauno miško* Tų — Užėjus midrob perki!*
sumanymas pastatyti pa trolių pradėjo steigti sodžiu
ims trenkė Ir sudeginu Uk* *neteiWs kostiumai bus že
de dar įiesumokėjo už kaimo numatytas pasitari* laičią dienu
vnL parimo
maičių tautinio 'kostiumo minklų Gedimino knln<‘, je... svetimų mokyklų, mat
m. Ištiria bažnyčiom įtins, į kur( atvyko Lietuvos įmlicijas' pastangomis glite* metgės apakti, RirviUtų vnl.,
Gyvai* ių km. Bolių Hix»rokio pavyzdys* Bavo nepaprastu “smulkiai apsvarsčius,pa nori uždirbti, kad atidavus
Ggrityuto vietoj žemės sluojcs- pasienio policijos valdinin ris likviduotus.
sirodė, “neaktualus.0 Todėl skolas, nes kitaip žydai gy
klojimų, Klujinm sudegė dvi įdonminuir istoriška—ineir histn, kad žemes kų ir Švenčionių Storasta stt
aišku verte jie yra žemai* komisija paskyiė pakomise, venti neduoda.
kstri s ym tinkamas.
DIDŽIULI* GAUSAS
* kuliamus inašlnua, variklis,
Deja. Neturi vaikų, nes
tW didžirinsia briirigenyPASALVMDVAO arpas, akseline mašina, du
dėjus pasikalbėjimą, iš ten*
turės
pmiryti
konkretų
pa

tėvai,
kurie leidžia į “Ry
veriiukai, 50 lentų ir daug M
^>mJA»0LW ITOLMmaAl bl Bi^aniškių stražmeos
siūlymą dėl Vietos pamink to” mokyklų ir kalbėti ne
Tryškių vnteritije, Pabalr AYWAiYtl MltiJi
Dūkšto ežeru 4 valtimis at* vės dvatv, Šįomte dietiumis kitų smulkių daiktų* Viso
lui pastatyti* I pakomisę į- nori apie svetimų piokyklų,
U1TOV0S SVUSTO 1KMPOR( ; *1HO"i »AMAIpteakč apie
kariiyių ir (27-VI) būvu didelis gais UttoStolių padaryta 1(5,400 li
*ju proL Hlendriiiskis, dr, Tuomet tasai naujos mados
- įauniis, Birželio 20 d? imt kraiito apie 2 metfij nuo ras. Sudegė gražūs dvaro tų sumai. Klojimas ir in
Lorencas ir inž. Natomlm- “šlėkta” ėmė prašyti, kad
notų
► Vilijampolėj biivo iškilmių- ežeru ptndėjo statyti guites. rūmai, arklide ir daigine* ventorius apdrailsti nebuvo.
-*
» . kis,
i
pasirašytųj nors tie Žmones
rt atidnryti nauji Kūdikių, Lenkų fateoMiti Lietuvos Gaisras prasidėjo iŠ rūmų; — Alsėdžių vairi., Bttužė- :---------------- Htįcstu pėų šiti _;Hrilotvo” į paskutinį nu kurie vaikų neturi.
*
__ 3___________
pirmą imsinetį, t. y. Į.merį įdėjo paminklo projek-1 Vienus kitas, žinoma, pa
tMbėjimu draugijos ądmi-į pasiunio ijoticijos biivo įspė- vakarų vėjui pučiant ugnis nų dvaro sudegė Narutnvi* metų"
čiaits Htašio kumiečių gyvot
is vi^
Btetruojamo .
vulstybinio ti pasišalinti. Nepaklausę, persilnete į diiržinę, o iš ten
tu atvaizdą. Projekte Vy-jtdro^, bet visas rodžius yra
‘ 3,209,
- ■— W
- -----* ’ ■ 4>2
*
Mg. urbi
į wtopšclio” namai.
j buvo dar įspėti Šautuvu Šū- į tvartus. Visi šie trys trd- imituis namo* ir tvarias. fh
tautas, imsiromęs kardų^4r« nusistatęs pn?ieš to .išgamos
Nuostolių padaryta 7000 1b štai.' Iš 'jiĮ
tejfkn 28. skydu,' apsisiautęs ilgu ap-‘juodus darbus.
Namų pastatymus ir įren- viiį salve į viršų, į ką lenkai jiesiai virto pelenais iki pat
į girnas kaštavęs 700,000 litų. atsake šūvių ugnimi tiesiog pamatų. Gaisro priežastis— sumai* Trobesiui buvo ap 916 stdt., ii — 25,941 te Ui siaustu, stovi ant aukštokoj
-------- -—
drausti*
.
..Gatero
ptiežastiš
—
2,026
stat.
Peipui
IM
’
if
pir

. §te namai skilti 200 vaikų. į Lietuvos apsaugą* Lietu kamine atsiradęs plyšys, per
pjedestalo, kur piyšakinėj’i iKampuormį-Seivų Mo
mą pusmetį buvo išvežta 2/ pusėj iškaltas... lenkų ere
Našlaičiai ir pamestinukai vos apsauga buvo priversti! kurį ugnis persimetė į sto šiuo tarpti dar nežimmm.:
Gardino apski*. Vargais ne
133,108 klg. . .
* Sfa. bus laikomi iki 3 metų, gintis it kovoti už mėginimą gą. Laimei ugnis laiku bu
lis. ■
galais pereitais metais įstei
baskui jie bus atiduodami užgrobti dalį teritorijos. vo pastebėta ir dalis tų daik
gė savo sodžiuje Bv. Kazi
Z^ūfiMliį
(Rumšiškių
DIDKLfc >1DA&BIU D1M0M- miero Dr-jus skyrių. Prie jo
iBklėti šeimoms, kas ir da- Lenkai, sutikę pasipTiešhii- tų, kiirie biivo šiose patalpo valse.) p t riįjįft uždegė Ar .
GYVlinitO
STBAOUA YILMIUll
’.tar praktikuojama. Rvzul- nią, greit nuplaukė atgal, se, išgelbėja.
susyk prisirašė tik 16 narių,
*
• ■
lonieues
gyvenamą
‘
Žagaris
mieste
lustas
piv
įi^tai tokio auklėjimo esti la- šaudymas tinko apie vieną
Varšuva.
—
.Iš
Vilniaus
mimą ir tvart^ Ūgiiiš grei
įeiti kažiii kodėl bijojo. Vė
mriUicnoš BkKLt
minutę. Sužeistų is^Lietuvos
bai geri.
tai peiw>IWrai^ - Aiidųio sikoręs Sakys; Ka^w apie praneša, kad Čia įvįko dide liau prie šio skyriaus prisi
puses nėra ir lenkų puse;
Kazio gy
lįįįno. ,ku~ 70 metų* amžiaus* 8i>ejama, le bedarbių demonstracija. dėjo dar Burokų sodžiaus
kad pasikorė dėl skurdaus 500 žmonių minia susirinko
CUISRAI
Kooperatyvų narių skai ris su w
nepistebeta*
jaunimas ir dabar skyrius
l tGiogyvenimo.r J .. r
Paketartų km. (netoli Ku Kiek vėliau at
IK čius pereitais melais sieke
prie
vaivados
rūmų
ir
ėmė
j
turi apie 50 narių, nors, to*
Įętilfcyuškio) sudegė 8 klojimai, .3
tii^^etyti akmeninis* Bę- U gružuj m* visi dar priklaufe ir tvartas. Gaterui
Kizbenapav Graščių kauftą dartįų delegacijai, kuri ap au.
.
is padėjo didelis vėjas, kė sutikimų gairių įstatymą vų. priklaūsė apie 100 tūkst. bastį jau Bntamaįi-Tia ūkib. Bepšio ūky kilo gais silankė pas vaivadą, buvo Gegužės 3 d. suruošė va
itant buvo, nušluotos be- atidėtu kol klausimas Inte prekybos kooperotyvų itpie
*' Tilt! i&nttUKt
ras. ’Budege: tvartas,; kiliu '.pnroifešta-j jog vaivada per karą. Buvo suvaidinta “ VetTeik visos kaimo tiiobos. tam tikros mišrios komisijos 50 tūkst**. pieilo jH*tditbinte
lius, , gyvenamosios f trobos 4 dienas rasiąs darbo 500 Įieja po kryžiumi.M Be to,
pgnį gesino Kupiškio mies- išspięstas. Lietuvos pasienio liendrovių apie W tftkst* it Tverų uteįtdy;" (Telšių stogas, 6 kiaulės, visi ūkiu žmonių* Delegacija sugrįžo vakaras paįvairinta kitomis
4o gaisrininkų būrys su nau [Milicijos valduiinkjui pareiš likusieji .įvairių kitų koopi?apekr.) gyveffc senele Ur- padargui, ir kita. Nuostolių ir pranešė bedarbiams vai piiimogelemis. Viskas už
ja motorine mašina. Phmų- kus, kad Lįetuvos pageida ratyvų.
?, .
šujp Vitruriadę. Ji tūri jatt gali būtų apie 10,000 litų* vados'atsakymą. Minia vis baigta tautos himnu. Tik
Jį klojimų padegė maži vai- vimas gairių statymą, atidėr
Savų kapitalų šių metų ajįf 105ntetng ainžinus*\,Iš Gaisro priežastis nežinoma. dėlto nesiskirstė, bėt komu gaila, kad dar nevisi moka
1 berūkydami klojime pu- ti, iki klausimas bus iŠspręs- pradžioj kooperatyvai ; jau rodo dar
nistų agituojama* vėl ėmė atmintinai himną, o reikėtų
ir sveika J
tas, jau buvo perduotas len turėjo ųpie 20 nulijonų. Iš turi getų naoroiką. Šiaip
mėtyti akmenimis į vaiva išmokti.
B^iupeniį km. (prie Kil kų pasienio apsatigps kuo tu turėjo kredito kooperaij’dos
rūmus. Bedarbiai taip
senelę girna ^apatiška ir
io) birželio m. 18 d. su- pos vadui liepos 2 d., pulki vai apie Ii) nuL prekybos švarutėle.
pat apmėtė akmeiiiniis ir Vilnius. “Dz. Wil.” pra
į ."
dkininko Auguliu klo- ninkas mtstetebedainas pik kouperatyvdi. apie 5 mik,
^Tačiau Vdlielaitū įdomi i’Mttb&hMi yra kaip i?reUal Nh«a- raitosios policijos būrį* Ke neša, kad dėl nepaprastai
reiškė, kad apie tokį pagei- pieno periiltbinm bendrovės
iiugaH n«vlri<kLnioui, rti^tų skil letas policininkų ir 16 ark 'tmklos iikininkų ir gyven
ne savo dinlteUs ilgtiinu, bet lvi,’uueliLstMB
ar iAputint< Skilvyje nr vliitt*
JiebrilTinkų km. (Paežerių davimą nieko nežinąs ir tai ąrii pustrečio jnii. it kas lie
Policija tojų ekonominės būklės, kai
atslmu^jhnŪB, galvos Mkatidė- lių buvo sužeista.
Įdomi savo bftelii, turis turi riūtMe.
Vmtft skonį burnnje ir iHina^hH
ų Vilkaviškio apskr.). pasižyihvjo.
ka
koouporatyvai. .tikro žemaiH^co būdu iit- jimU,
nesmagumus įmelnanSIta nuo jiraitn suėmė keliasdešimt demons kurie. ūkininkai, kuriems už
vlržkinimo. Nuim-Tone
IS ka
gė pil* Miko Juodišiaus
Svetimų kapitalų koopera
trantų, kurių tarpe yra ke nesumokėtus mokesčius at
sitelvitts.
VariųJaitė
dar
ir
lk* UkV perus ir jlUtelktk mtujį
etorinis malūnas, kaštuo- LlMlCAi ViDKRDCtjA imi- tyvai tilo jMtČiu laiku turėjo
tr gyvuntį gyvtt.stlhxie»iotu!< ©rgaimtas. letas komunistų agitatorių.
imta karvės ir arkliai — ki
datetr iškiihtlfigoiiite dieųo- Jis sustiprina, nervu* ir raįmfni«, nu
MAMuosiuB piniktus
H.22,000 lt. Jis buvo :ipapie 125 milijonus, tame
veikia kojuilpadjif. imgCHnu
to ko gero nelaukdami žudo
inių rengiasi ^maitiskn hmIr laaat* Itey »tk*W poilsinImstas 12,000lt.
— Liepos mėli. 3 d. len skaičiuje kiedito koopomty* iisKu ,kostiumu, siūtu, gtil, svdkatii
g* Ir atgaivinanti. Nugn-Tone yra iHirSlcrgezerisf Varėnos vai., si patys. Der paskutiniąsias
tkvln?|awns aptiekinlnkv. Jeigu nirtlo
į. Kumečių km. (Lakneliš- kai uždari* pereirnumiosius vai apie 15 milijonų, pieno
ktalnkfc* iiertnrl jo, pnpmSyklt Ji uža Vilm-Trakų npskr. Birželio dvi savaites Vilniaus vaiva
prieš kokias jišttlonins de- kyti
»«įi j(b< ft j*aro ūMBįtainkp.
vatec.), birželio m. 14 d. punktus Utenos bare Link perilirbimu bendrovės apii*
9 dienų Čionai atvažiavęs dijoje nusižudė 4 Ūkininkai.
ktį sudegė pil. Majausko menyse ir ^išmaniuose ir i5 ittit, kooperatyvų Sijjunvalsčiaus sekvestatorius su Pačiame Vilniuje iki birže
tas ir kietis* Be to su- nrieidžia piliečių nei iš mil-įgos apie 32 mik ir kas lieka
policininku licitavo daiktus lio 19 d. nusižudė 5 žmonės*
kiaules, ūkio padarpuses, nei iš okupuotos — kiti įvairūs kimpbratyvai*
už nemokėjimą dėl vaikų ne Dabar dar pranešama. kad
ir smulkus inventorius, Lietuvos lauko darbams Imu
leidimu į lenkų mokyklą* Li Sosenkos kaime “ūkininkas
DIDUJ GAIAKAI
gostoliai skničiuojami per gyvulius ganyti.
ekavo Šių gyventojų daik Emiljahorieius dvi sunkių
>000 litų. Trobesiai buto — Liepos mėn. 4 d. lenkai Šiomis dienomis provinci
tus: 1) Juozas Kašėta vie materialių sąlygų pasikorė
•austi tik 7,000 lt.
Uždari te* jokios priežasties joj kai kuriose apskrityse
toj užrašytos karvės sumo savo tvarte. Bf<dodečnojo ir
VarfA^nių km. (Babtų pereinamąjį punktų Zarasų pradžė smarki . MUfa su
kėjo 15 auk., 2) Adomo &t- Smoigonyse taip pat Užre
Kiekvienas puslapis labai
[įteČ.) birželiu 18 d. sudegė ajiski*., Laukstėmi km. To porkiinti.
Nuo petkihto
Šėtuą iMieine karvę, 3) Ant gistruota Ūkininkų pasikori
linko Alekso Grojnusku km. gyventojai liepos mėli* trenksmų sudeginti Babtų
gražiu jarocikshi papuoštas.
Kašėtos, Kurpiu švugelio mai.
Ktekviemu Ltetuva prįvalčtij
Ijimiis te jaute buvusieji 5 d. kreipėsi į lenkų kapi v«M, VnrekbhuL km. FX”
steninį laikrodį ir kiaulę, 4)
įstgj^i šių knygą. ’AMmihk’
irgai, Nuostolių padnvy- tonu, prašydami atidalyti veutojo Gfiijausko ? Aleksį)
£
Teofilio lankia vičinus—niei Birželio 13 d. Vytauto Di
jMlalpnitn atvaizdai ti«ų ŽyBįk apie 400 įitų*
peteinaiuųjį punktų lituku kfojimilH su jame buvurinia
džiojo gimtaijojė buto iš
ųiamių žim’miųiUrtmsių Lfe
mių Am. (Širvintų t* įlaitetms, bet karininkas at IMulai^ais* Nuostolių inulii»
Jonu rimt- kilmingas brandom liudijimų
Ukmergės nllsk.) bltž.? .19 d. sakė, kart to ilegdl[s Jšidary- ryta 3,10)0 litų. Uaislite kito
tUW iK'ptikknmmybei at*
t ymMiviciauK*4karvę, 7) Ma
giittti* jp kainą buvo 14*00*
niitūtmtesmtcgimj pik Bu* tf be aukšte^iės vyresnybės tūlo jauktum trenkimo.
ris Baliųnienes *-■ meitėlį, musiją abiturientams. Tat
Tfebar gausi tik už dolerį.
Rpetskio klojimų ir jtthte įsakymo, kol nUsirmnttts n- — Vendžiogalos vai*. Būt*
9) Paulinos Karloiuenes — yra lo ta is eilės ginmurijo*
krautas Virokins ūkio tuh* pioDlikštnm
krmų km. sudegė Koččno
kiaulę, 10) Dainiau Vaitke mokiniu .hute, u H-tn au vate*
kcikMlnukkf
i in iMUlnrgas: dvi M- -** Liepos mėm 5 d. lenkai Jirnct) klojimas. Nuostoli)
vičiaus — sieninį veidrudį fybinemte teteemte*
mašinan, variklį, ar- Uždari iM*reinmm»ii punktą Išdaryta W litų. Kloji
UDARKNIHAO,>
ir dėžę (kupetų) ir 11) Ruakarlluę nUiŠhuj. Be to tiro Šunlupių kim, Zarasų nių uždegė jiei’kunns,
lierio VtdniIavičiiiU8--*kinu- Birželiu 1441V dtenn Vil
npBkr*
— Naktie metu perktimiK
lę* Nieko negelbėjo skim* niuje teiv<» viHM>fiitte Lietu*
ir *daug*kitį uilmlkių >r **~ Liejies mėti*
5
d*
lenkai
mtiLu (u u'iiKHi ur.uege
iMuro*
uždegė nimnivpes
Aliouivųes Katrės
dah kuriųuK siuntė pradėjusį vių Hv, Kazimiero Draugi
J InsįM kterin nikahmdamil jus narių su*irinkiimuu
ų. Nuostolių jiadiiryta uždaro administracijos imi-’Rumšiškių vai., Došiulių k

ofellš Lietuvoj

M«l

imti stivui
utoiteruni
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mu* vertis fanetbtnaa. Mi pabėga Policijų- atvyksti me
—. totų rr&alinga
v- įtraukti’ ti mums imkankomai žinių. graži, 4 vyrų birt., Skamban veikti,, išlošta net G gieart
nėtojo vargbninihka savotiš tardė jvykj* Policijom ir sve į dienotvariy paskaita: Pa- Antruoju Įsiūlymu gal ir čios Mygus, duetas, šventoji Buvo iuar^^Įlmd ir M
ka taktika ehoraa vedamas timtaučių akyse didis pgri- aaulinte nrnriko* istorija, totų kiek keblumo vietos Naktis, operetė, Libreto op. bus tęsiamas clariste, uM*n
fiv, Naktis; P, Čiulionies: kitai valdybai. Bet apaiį
jau spėjo parodyti savos rft- žeminima* lietuvių jaunimo, norą trumpo Balį. Antrų da nitekyrime.
Artinantis A L R. K Mea taktikų* Keletas minė o ypač bažnyMoa choro. Tai lį daug plt^gu pravesti baž Mes MVo vprof^ijų aiš Kalėdų giesmė, mišram cho te. Linkiu, kad nuo Mų]
Vargonininkų Sąjungos Sei- siu atgal prieita liOdno įvy prie ko priveda tokio vargo nytinė* mudkoa istorijos — kiau pažinę, geriau žinosime ,rui; J. ŽileviČiaiu: Adven hiliejinio Varg. Seimo b|
nininko žemo* vertte takti Grigorian -7 choralų, ir jų jos išpildyina. Tada turėsi to giesmė, Kalėdų giesmė, tikrai darbšti V* Sųjuiti
iniii, kuris prasideda rug kio. Minimo choro parįai
pjūčio 2 d., tegul* tona ir pie 10 vyrų laike pamokų ka. Po minJto įvykio toje reikšmę ndhti bažnyčiose, me teisę ir į pagerinimų sa Trys karaliai, Verkšmhiga tęstų toliau savo brangu
Motin, Miršta ant kryžiaus, garbės*vertų darbų mitoij
man leista išreikšti keletu msitaria ir palieka salų pu kolonijoje iMro ehorų drau- nurodant bitinų reikalingu vo gyvenimo IKivio.
; rpač ’ bažnytinių kftrfrd
Ypač šiend Jubiliejiniame Stovi Motin gailinga,
žodžių vargonininkų reika sėj pamokų, ir atvyksta su- gMkumaa. # Nebtįvykdoma mu gerai Ptetati<
'
"J
lais. Gal nefclysiu pasakęs,Itomobiliate tumorganitevę
taipgi puftljrŽMU, jeigu Seime, Vargonininkų Są Be savo leidinių, užlaiko leidimo,
jog parapijų vargtminnikfliImi kokiu tai kerštu ir ne ir svarbių švenčių npviikš- ir ne Kig, nėra kitę vaaarg, jungos 20 metų gyvavimo, ir kitų daug imirikos veika Tikimės «j Jubiliejini |l
yra iietuvytoš palaikyfojai.l apykanta prie kaimyninė čiojimų. Pirmu viri chorai mSgmii ivjMyti vargoni-l reikėtų įvertinti, tinkamai lų savo knygyne. Tik gaila, rnų įvykdyti iškilminei
ninku vasariniu* kurnu. paminėti. Gal kas sakys, ga kad pastarais metais Varg. Girdėti, jog bite bažnymį
Kad ne vargonininkai fr jų parapijos saite durų ir lan- būro lyg viena šriAuc
rengiamieji vakarai: kon-| kia išeinant choro po pomo- Vargonininkų Seime, to* Juk mes turime puikių pro lėjo Ir daugiau ką nuveikti R, Valdyba mistengia • jų ir šrietižkite koncertas, F
certai, teatrai-vaidinimai, iš-j ky. Išeinant, užpuola neti- kie {vykiai turėtų b<lti pana- gų, kol dar yra Moję žalyje per 20 metų laiko. Bet, atsi garsinti ir platinti. Vietoje lyyaujant apylinke d ė
tautčjiimte einantis smarkiujkėtai, apdaužo apkrnvina grinčjama. Taipgi vargoni muiiko* istorikas, buvęs žvelgiant į aplinkybes var garsiniu veikalite, valdyba rante. Prismimu ritota
Žingsniu, ne Ttik jaunimui kaimyninio choro narius, ninkų santykiai, bei jų vei Klaipėda* kamervatorijoa gonininkų gyvenirn<»... rodos ^Gam". rektonuoja save, vietos varg. A. HfanŽai
čion gimusi, bet ir iŠ Lietu- Pašaukta policija, .bet pa kimai patikrinti, ir privaly direktorių* p. J. ŽileyiMus. buvo veikiama, kas buvo ga pavardes ir užimančius ^Či- nutariant klek, kum Kriti
ves ateivį totų jau soimĮ^tę atvykstant policijų, tų Wi tinkamai Borai sude Pirmuoju, ir antruoju pa* lima. Be kitų darbų išleis nasH valdyboje, o Reikalai iui, kurie riongiari
švetiifitaučių bangose . pa-Į neg jų buvo dabota ant kam- rinti,
siftlymu manau p. X Bitevi* ta ir sekanti muSikos kuri* tegul pelėja knygyne. 1929 cinti svečius visais patog
niai i M. Petraiteko: Gamta1 m. valdyba buvo pradėjusi mftis, padaryti Seimų pik
skandinęs.
> TW '
Prie parapijų čkomj jau
vertu gąrhea
nimo pritraukimas, ir M
prafjninw prie mūsų liaii-į
t dies dainų,- it vaidinimų,Į
kas jiems yra sunkiai au4
prantama, turi didelės kul-|
turinės svarbos bei reikšmės,
žmogoliK mteirsęs Mtrins pws
čia jaunimui yra tarsi mo-j
Uytdjs ir skandžitoh
“Ar jn« gydytoja* nuo ji*
kykla, čion jisai lavina ra-į
vidurių
ligi)P*.
vo klausų, prie liaudies me-|
■ A*T*ap; Bet yteikyk Biti
liodijų, žadina šveliiesniusj
jnaKJM knš tamriai yra?*
jausmus, darosi mandagęs-l
“šiandien užvalgęs jau?h»»d
perger’mutei?’
nis (kur yni pratinamas),j
^•Ka tamsta* šiandieną 1
arčiau susipažįsta farp sa-Į
F*tiMĮFt| torinfai tarų Mteijaj d**C
pietums?
“
. ka* paritatU. >rogr*M* priart teteto
^vęs; lietuvių jaunimas at-Į
^Vnlgian džiovintų slyvų,
tingiai**. Moteliai žyjtiri priobaUoti. DOsitraukia nuo svetimtaučių Į
gyty sgurkų, koptos vlštisnog
tą piritija* temorfatee* tara faM tikite
tvirkinimų, susidraugavimo-Į
kyt08 žąrionos,' spirgytų at
«ų, koptų bulvių* žalių ko
susiporavimo su italais, len-|
Šaltos košės, saldainių?*
Jk
turit*
:
kais, žydais, ir kitais.
Į
Gydytojas pasiklaus?,.
ir nuo visokiu lindynių Į
galvų ir tarė savo pacientui e 1
’ UognM* ratiuMi figa
tetatita**
“povl-room** gambling, iri
1
“Tamstai nereikia speeii
kortavimo.Vienu žodžiu, cho-1
durių, bet turi eiti pto galvos^
dytojų?*
rus turi didelės dorinančiocĮ
htvMianČies įtekai į jauai-Į
r
nup Jau neskaitant palaiky-!
“Ko verk?, Jidryg***?0 1
mo lietuvybės, juk viso tol
“Mamyte* čiulpiau Mk
netyčiomi* prarijau, 1
rato sukejas yra parapijos
kelia* valanda* UiriFju* k<
vargonininkas. Bet ar daugi
MODBBMUmi MULTI-CYLlirDlJĮltf VU-.
ti.“
t
randasi, kurie supranta ši?
"Imk kitą bot žiūrėk, ta<4
kramtydama
prarytum.^
svarbų, ar daug įvertinai
vargonininko darbuotę? Ari
l*VHXAT4
1
gauname mes nors mrtuosel
BdirurienB:
“
Vyreli,
žis*«|
MBPATBA1TA BKOKOMUA—30 ratilių
vienų savaitę atostogų ap-1
dirite tava vardu^ėa. Na
▼ira* gtitara -yra paprateA Mtitpdrata
mokamų? Dirbtuvėse darbi
bonks vyno.
Baltrai: "Žinau getai, 1
ninkai gauna kartais net ke-|
įftaifo* praari*, kad Ctavratet *tx te ta*
negeriu
svaigalų."
lėtų savaičių .apmokamų.]
ratitto taiauoj*. operuoti ir tiBtikyti Mga
Baltruvieni: “Na! tai«
Trauk junga kol gali, nebe-Į
nora už tavo sveikatą pertek?
kU% ^^ęjj^^:y|rteįį..
* ■.........
- ■' ~
1 ’
galėsi, tavo vietoje būt ki-Į
PUOOMI,
BUDIMA
IŽVAUDA
—
Ii
talbų
M1LAIMINGA*
tas.
“
Aš
turiu
broli, kurk
Dabar pažiūrėkime ir iš Į
jo
nei
’
vieną
naktj per tria
silpni|jų pusių. Ar visi V&r Į
sius.“
MODBtKilKAS • SAUGU* .GASOUHO
gonininkai sugeba gerai, lo-Į
“Kaip Ui?“
TAMK’AS—Ctevrtet titi* miSti’ijHni ka.
giškai, tinkamai jaunimui
“ Mat—jis naktinis sargas
nti traukti
w Uiilni **ii<iMvritaitūveje. Naktį dirba ** dtoą
kontroliuoti, kad choro na-l
g«?
’
.
jytu
užpakalyj.
tins palenkti* prie mandagu-1
mo, malonumo, ir padaryti! (
limtAUI PATABJFAVIMO POMCT—
jį draugingų, atsakantį už|
CtMrrotet tevhtiakų hteraavteo rotey y.
Žriratebta: “Agmrita, M
r* b* ktautao Ubaratižltetok aagS kad*
b?jau, kad daug indę *pd*i
save, tikrai vertų gero cho
. Ag-tirita: “Tai tie aį peri
i
p*riSiyt* skryly «* žmm* kaito* tara.
risto vardo. - Gal bus nuosta-Į
Aš Vitai mimušu.“
IHttaūaia Amorikaa Vartyto
; bu, jog atidengsiu tūlo var-|
i
DW» te*
gonininko savotiškų metodui
tirinkti, rtitatauk vii? pagerisfeiiį, teita*
choro vedime. Laike pamo-Į
MM)* tol. *k**
kij vargonininkas sėdasi
vH* Hra dsrtL i* visti* vrisdti*. vstotiL tt*
prie piano ir virsta klaunuį
su visokiais riebiais judėji-]
a -.
mais-nudnvimois drožia įvai-Į
t
lįas žemos vertės talauškns*]
stosssasatto
ŠSS£SSS=S£SSZ=Z=SS
Na, jaunimui “lots of fun’*|
CAitlBKipOR: CtembrH** Mtior CK
NKWWNC«?rm:lMraaCtovrtirt
MALTHAtiį K«tort O. «•••, Ito,
juw*^gW' -ra tew^r Jt t
BOSTON': Ctoi«M»wtonh Ctevrotet
tarpuose talauškų, reklamiio-Į
— X«MNMSu*titlt
“ * ■ ■
- (X,n4ta(to8L
■"* “
TeeMate St.
.
<K WO OomiMovmfth Ato
3Tt
AWfc
< titoM jtef JI
ja save esančiu dideliu4 ‘pro-l;
BKAOING : toto* Ctorrtiti* Ūe.
KART MILTDN: W«rfw*W O****
ARLTNOTON: Ortk Chttrtist <K <3*
NtotDHAM: Stot A MeAdam. tto.
tik timmoa'1
MatoMtatetto Ava .
SO. BILAIOTItM: Htotoira Otri**.
XKWTON: Si*dt ętovtotet CK W
fesorium,’’ ne jokia vargo-l
tottftite trstis •1
ŠAUT wani<nrrH: Mirter litter
ATLANTIC: Nartu Qntar Gtarto*.
WAtBRTOWK: IMMti*CtoVttiti<K
W«tota*to*to
SŪ Mt Aatora OL
151 HamocK to»
nininkas negalįs «n juomil
MBWT0N: Sitae tote Ctorrotot CK
HlKOHAM: ftetth Store Ctonetet
WtoT MtOKmiar: W**t JUxtory
CANTON: Mtm A teita Motor <X
MOMKaVlUa: Hetyrtm ctomtet
444 W*tertow* to
HMtettatei teM
Ritei lyginti. Be abejo* žmo-[
Motor totai I*ft,
Ctotre St.
lito
CK »rto*wėy «t Me*rato to.
losMHDAia: Mt »ra* teta* tote, WlN<mraTKRt
įtototeMl šerti Statotoll'V
Frtok
I**-.
CHARTK*TOWM: Sttotoy Itartar
LTNN: U* B* ftotiMtit** 9N Wtol*ieIMU 415 Hjnto Vark Ato . •
gite save gerbiu*, tokiu že-Į <
toMtitotietettote.1*
atotoMBAtoHto lėtoi*^kte *AS
‘ TMMMRSt*
Cterrota; Cw>. «H Mtin to
to* at*
*
jiKmvVv »nHM*ai
Q4HNCY:
WaSti**to*
to
0<r*M.
MATnFAXl X J/Ttetetoy, W» M*»
ItatoM to
CHKIJSKA< M'Brtte Otefttet Ctų
mos vertės taktika neužaid
■ *ne vtetto Mtoto' s*
iMų KO VOtetactai to
■ Mta ava *
■
•
»
.,
wifrnmoF: etate* a rtitete*. si
Statai BtoMiray
*
. - - Nomvoon:
Stota* b*c*«A
tiatteOMž
OtevMtet
ims. Jaunimo akyse besdŽiod
9M BOYLSTON VB
p*nMM*
to
KAST BOSTON: W*r*MkLywii te
SOVTM BOSTON: Dtibjr Ctevrtat - VTAUHMJl: Wiik>teAti*Sttitai,ltt
ncenEctet
IMK*
toto Tito, *44 tettin** te,
w»
nte tolte neloš* Gaila — bet
uon>ry<T a V41 •
nr wm**ww* tat
Mdn to
KART BMAINTRKS: <Urt a Tutar,
fMd m.
MOAMUKY: Orto* Hali Otertirt (K
randasi mfiKų tarpe tokių. J
wAK*rntW:
utovrtet <k
iNCų Jrt CK**toriti to
MALDOM: Frttate Mėtoto Imu" 14<
4* »l* filll Ata
taUTH wimtorTH:
w*rkvkrktt: mh*wr Mm, tm„ <r
Otitataa ot •
\
toH’Ttl VflrtMOttTtt: stirti Kr*.
* Tokiu būdu jaunimui ririe Į
■VRIin. vij*rw^to».
tirt
Mpurnlm: FteMlfter tetai <K
pijamas tuščias, kvailas, že-l

m mn jurai

Ką pirkSjąs žemos kainos karo
. gali tikėtis šiandien
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raliau# itaikrattaymo ir dik
tatoriaus ii aukštybių nu(The Wbrker)
*
dardejimo.
J | Pabtatad emy TUR8OAY:ąnd;WDAY
Visiems žinomi apuireiŠ- dalytį gali Petro vietiuin- Kas nežino iš kaimo Že XA1 LABIAU AfgMIMX1G rku|>e<licija nu garsiuoju laki
mos
bakūžėlėm
kilusio
mūsų
LAVKB
kimaį;
kuo
ant
aukštesnio
nu Amundaenu pruAaky.
kan, Kadangi i>opicžiiw iš
t JOttPHB MTHUAMIAB B, 0. ABBOOTATnMT OFUJKft
Anglijo#
mbtateri#
pirmininkau
įSinctunos.
Nežinia,
kaip
<luIeškotojai generolą Nobil# «Urą■»d m
inatler
1Ž, Wl$ jut Ue l*Mrt oUM at BoNtott, M«#n< bokšto viršūnės žmogus užli- drįso pripažinti Dievų iš
MfteDontld
jttvo
kalboje
pabrėžė,
do,
bet pražuvo ArtiuiKbien. Da
W»der U*e Art Qt Mardi 1STG
pa, tilo labiau žmogui galva mintingesnių ir galingetaiti tar jį ir pavadinti # Piezi- knd didžiojo tau Anglija ym
ta?
generolą#
Mobile rengia ekipe»c« for DMUilng «t yjNMJ-tel riiie of
for Iii sėrtion įtOB
svaigsta ir kuo didesnis gal Už pati NaiMhmną, Napoleo dentu negalima, nes savo vkntotčlč vghtybl,* Numažinu#* ąp. dkiją ielltai Anmntai’br Bet ar
Art (ktobet A1197* «utH«rlwrf okJrtjr Ig IMS
vos iųwvaiginuui, tuo greites nas ųreštav# j^piežių ii* iflfcį įmezidentarimo dtaM jis ujginklavima ižiaida#, kai tuo tar dabar laika# ieškoti, lqd nuo pra\ bub8C1uHiqx
*T
jųiESTMimATos KAWA:
1 jaį
4
senai aipmideutavo. pu, girdi,
irataGrija, Ip YmuIi /<■**<***■*■*o»** .M.Oi) Amerikoje md«nw .....,,,..,,*m0 nis ir smarkesnis puolimas. sigaįicno į Frnnriją. Napo
4
t ytmriy........t’ihfefty bm4n#w
Tas pats atsitinka ir Žmo leonu puolimą* buvo sumr- įkibtu* ar jis karaliauju, ar tMlIja ir Japonija padidinė ginlcta pm#Hnkpr
!Jc onęe per wetk ye«rir.Vkiią kurt maftejk
vbąori jėgas.
i •Kve per w#eky«»riy.*».fai50 tW(‘#y ik«rte«v»Uė>6 metam#.,
nėms valdžios aukštose vir kesnis ir skaudesnis už Vii* diktatorimija, tiek to, jis sė Anglija 1914 metai# laivynui ižLT<H0«
šūnėse atsidūrtisiems — gul lietai. Tokiu Vilhelmą, Na- di imra ir nedidžiausioše, su Iriduri *380,000,000, o 1930 metai# AMBtnaSČUMS
DARBININKAI
T1I1M
SU
POMOŪAAIS
WB8T BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. tos kvaitulys ir neišvengia poleonų, Bhamrkų matė lyginusmu NajMileonu, Vil *Hikn ąžGOįOOO.OOO, kai Amerika Amerikos pilieti# kapitonas Paul
♦mJJimONE SOL’TH’jMMtTON <#no
mas puolimau Ai^kščinusių Bažnyčia jau daug* Netrūks- helmu ir Mussolini aukštu* I9U m. lalrymii išleido *210.000.- Ayns Rockwcll, gyvenus Paryžiu
mosc, tat ir jam galva jau 000, o jm m. -<**300,000,000. je, 1924 m, jikelC tekūno bylą, novaldžios viršūnių pasiekę ta jy ir šiandie.
.‘1
MacDonkl pabrėžė, kad Amerikos
Žmonės paprastai nebesu- Kada prancūzų žumalis- kvaišta. Matyt, jos minia katiimmėnė# ižlaikymas nuo 1925 rėdomas pnialinti i* #*vo tarno
vienų nuomininką. Žemesnieji ir
pranta visiems žinomų tie tas atsilankė įmįs Musolinį ir gerokai menkesnei už minėtų m. iki šių dienų padidėję# *90r ftukštcHnieji feisniai MsprendČ,
000,000, o Anglijo# išlaido# prndli
sų, kad kiekvieno žnujgans kalboj kaip tai užsiminė a- | vyių galvas. Ir jis, aptvarkad Amerikos piliečiai PraneUžL
kuaio# tos pačįta nuo'karo laikų.
w
Tkęs
Lietuvos
šio
imsnuTio
vijoje
neturi lygių teisių su Prangalybe ir jėgos turi savo ni- pie DievąLdiwe (^iS8olmt) ^us reikalus^ pasigriebė re- Amerikos aemt tori n# Reed, se
^fizijos
piliečiai# lurniuo# įfendo#)
nato karo RomWto pirnHnhikfe^ srityje. Bet avikžčia.usis tri«mns,
Įjo aide naujų ekonominę gi čia savaime darosi išva tažiūs. Jiems rodosi, kaj vi-nkietai pareiškė; Nežiūrint
foimuoti Vatikaną ir 'teikti
jąorietų politikų ir išsikalbė- da, kad komunistai daug la si kiti žmonės savo gajose kaip toli progresuotų žmo šviesius nurodymus tikybos pnreibkė, kad MaeDonąld sukly pasiremdamas 1853 metų Amerfdo. Sulyg Ri‘cd‘0 pranešimu, Akos-Pranc9xijos sutartinii, Ameri
į> t<ip plačiai ir atvirai, biau suvaržo darbiniiikits aprutažiuotij tik ne jie. To gaus žiniją, yra vis gi mo
merikos išlaido# kariuomenė# iri*
reikaluose
Lietuvos
episko

kiems
galiūnams
greit
imsiatd. šiandie pasaulis laužo negu kaįiitalistai, ir taip
mentas, kada visoks žinoji patui. Tiesa, nurodymus jis kabuli# nuo 1921 m. iki 1930 m. kos piliečio prašymu patenkino.
Ir taip ameriketis laimėjo, nor#
;įau galva, koks -skirtumas juos supančioję, palaipsniui tasta turėti reikalus vien su mas atsimuša lyg į nepra duoda griežtų įsitkymų for iš *490,000,000 nukrito iki *331,< byla ir 7 metus tęsėsi.
tarp komunistinės ir kupi- įveda kapitalistų įpročius: žemiškomis galybėmis ir jas laužiamą rieiią ir sustoja. moje, Gaila, kad Vatikanas 000,000 ir per tą pūtį laiką laivy
no išlaido# sumažėjo nuo 443 mi
lįtines sistemos. Nes St<x~ visus pinigus suglemžta pa tvarkyti, jie siekia dangaus Tą tai sieną ir reiktų pažy
VIS TAPROHIBICDA
ir
Lietuvos
episkopatas
nelijonų iki 390 milijonų dolerių.
|įnas Užgyre darbininkų al- rinktoji mažuma ir operuo ir dvasios pasauliui kietai mėti vardu; ^Dievits.^ Ir įkaipudja naujos, skaisčios Be to, aenatoiiim Recd pranešė, Wičkcr#ham’o komisija, kuri
diktuoja savo Valių.
kad Amerika kariuomenėje turi užgyrė prohibieije# įstatymo geru
l nelygybę, sugrįžimą prie ja kapitalu kaip tinkami. Ir
Mussolinio Dievas, nedaug Smetonines reveliaeijos.
tefcių darbo dienų, asmenis-, tas jiems lengva, nes visi ko Imperatorius Vilhelmas tesiskiria nuo senojo vokie i Šiose,, dienose Abisinijos 130,750, o Anglija — 201,428 ka- mų ir jo vykdymo ^ikslingunią,
nesenai pranešė, kad 1930 metais
darbininkų atsakomybe munistų vadai — tai buvu savo didžiausios galybės die čių Dievo. Aš noriu, tęsė Nęgus NegUsti (Kamilų rentas.
per pirmuosius G mėnesius buvo
darbų ir, kas įdomiausiai sieji kapitalistai, kurie pui nose apie Dievą visad kalbė Mussolini, kad mano šaly
kalėjimuose
939 jaunuoliai vaiki
TAUPUS MAYOR’AS
'Karalius)* apskellie pasau
davo
tokiu
tonu,
lyg
jis
bū

nai.
kaltinami
sulaužę prohibieijo#
pripažino atskirą • komunis- kiai supranta pinigo vertę
būtų tikėjimą^ kad vaikai liui, kad jo puslaukiniai pa Chieago’8 mayor’as Cermak, va
tų
paties
Dievo
globėjas
ir
įstatymą.
^inteligentų klasę. Prie to, ir moka juotn naudotis.
būtų mokinami Ipitekizmo... valdiniai jau užtektinai pri dinama# sunkiausiai dirbančiu, ro
jo
geradarys.
Jis
paprastai
do didelio veiklumo niitfsto tvar
daro užsienio ir viduji- Tai kam tas visas komu
Taigi tebūnie Italijoj religi brendę patys save valdyti. kymo darbe. Jis paleido iš miesto FILIPIMIlčIAI DAUGINASI
įpaskolas, importuoja iš nizmo eksperimentas, ka<Į sakydavo: Mūsų senas gera ja, aš ite tik leidžiu, tat aš Dėlto jis laisva valia, meke įstaigų keletą tūkstančių darbi Amerikos valdomose Filipinų
nio inžinierius ir suma vėl grįžtama prie kapitaliz- sis vokiečių Dievas... sena net noriu.. . Sekmadieny aš no neverčiaams, atsisakąs ninkų, politiko# dėka įsibrukusių. salose šiuo1 metu yra 12,240,000
lus darbininkus. Kas gi mo i Kam tie milijonai kru sis Dievas iiėdaleis... arba pats pasiimsiu juodais matš- valdyti savo pavaldinius, Ir taip Cermak savo griežtais .žy gyventojų. 1003 motum buvo tik
į peiktina i — jyikjausitė. vinų persekiojimo aukų? nekantraudamas kai kada kiniais apvilktu & Mthiai kaipo absoliutas, sudaro sei giais mano sutaupyti šiais metais apie 7 milijonai.
G milijonus dolerių.
ie^o, tik pažymėtina, kad Kam toji negirdėta pasauly sušukdavo: tini gi tai su-, juodais, didžią fašistukiį ma mą ir senatą ir priima parla Jis norėjo įvesti visiems darbi
Katalikas, kuria galMaauui a#,
italai jau skaidosi į vergija I Ai* vien tik dėlto, prasti mūsų senis, vokiška sę Komunija* priimtų. Aš mento sudarytą šalies kon- ninkams neapmokamas dviejų sa remia katalikiškoa spaudos, netari
s ir visame kame pa- kad tą visą nelemtą suirutę sis Dievas. Dievas Vilhelmo jau aptvarkiau Italijos že* stitueijąJ Musų gi Smetona, vaičių atosjoga#, bet jo šis suma tabfc vadintis geni BažayMo# vaioja kapitalistus. Pas galima būtij pavadinti pro- supratime buvo kas tai lyg miškus dalykus’ laikas jau atbulai, skelbia Lietuvos gy nymas nuėjo niekais, nes pasiprie kul—Vyskupas Kcttefor.
šino darbo organizacijos. Bet jis
b, kaip ir pas kapitalis- letarijato diktatūra? Bet paprastas senas Branden man patvarkyti ir dangiš ventojus dar laukiniai^žmonenusimena ir tikisi išvesti Chicagta kapitalas užima seną dėl to tuščio žcklžio ar veria burgo įgulos, majoras. Aukš- kuosius.
g# M bankroto.
nemis,
paneigs
šalies
konsti

tak’aūkštai L^hsfdniius buvo
k&>
brtco posieiju
policiją —
- darbininkų taip žmoniją kankinti?
Nors Vifflefcfe kalbiida- tucijų, kurią pijais prisiekė* . Kad tgr«ų dsuiflSu. laika .dirb
iškilęs ir, nors turėjo stiprią
ti, ji# paskyrė tūlą George D. (laiv
KMmdptoją, darbuiuikai gi
vogi su Dievu, kaip su senu saugfti ir tvirtina, kad nėra būti "oficialiu sveikintoju/* ku Maine, N. H. ir Ma$t* Moterą
galvąj
ris
tik
apkvaito
ir
iš
paversti vergais, daug bloBrandenburgo ^majoru, tat kito, kurs galėtų Lietuvą rio pareiga bus priimti įvairius Sąjungos apskrities suvaŽiaviinaa
aukštybių
nudardėjo.
įvyki Liepos (Julyj 26, 1931 Šv.
feaniais vergais negu pas
toli gružlį neturėjo tokio valdyti, tik jis su savo tašis- svečius ir parodyti miestą.
Panašiais
keliais,
tik
iš
že

Petro
parapijoj svetainėje, Fifth
papitalistus, nes nevalia
tautininkais.
pMtaus
užsimcįlmo
valdyti
S>t.,
South
Boston, Masu. Sesijos
mesnių slėnių į didesnius
jiems organizuotis, stivikuoHOBI
SURASTI
SUKUSĮ
Nors
toli-graŽu
nevisi
Lie

praaidi
1-mą
vąl. po pietą. Svar
aukštybes keliavo didis Na dangiškuosius reikalus, kaip
Italijoj lakūnu# generolas Nobile bu, kad kuopos prisiųstą «kaitlhįi ir liet kalbėti apie gerestuvos gyventojai Smetonos
poleonas. Ir jis buvo suma* tai daro Mussolini. Ir re
pereitais metai# norėjo nuskrist i į
įiaą darbo irgyvenimo sąlysatrapija
patenkintu Smeto žemės ašigalį mokslo tikslais. Jis gai atstovų, nes suvažiavimas
formas, reikia* pripažinti,
nes
patvarkyti
Kristaus
Ka

pric&Mminia. Taipgi bus svarbių
Šiomis dienomis į Ameri
na vis tik įsitikinęs, kad kartu su savo draugais skrido di reikalą svarstymas, liečiant dides
daro
žymias
visose
tikybos
Mat, komunistų darbinin- ką atvyko kun. dr. Vincas ralystę geriau, negu tai pa- srityse. Bąliilios (jaunimo jo karaliavimui nebus galo. džiuliu cepelinu, bet kelionė nepa nę dalį apskrities kuopų ir naujos
oi tartum surakinti rete- Padolskis, Romos Bibliškooiganizacija) jauni fašistu Račios gi gamtos įstatymais vyko ir jie buvo pražuvę žiiltuose apskrities valdybos rinkimas.
Apskr. Pirm. T. MaMtiktaft
Bais. Reikia žinoti, kad iš jo Instituto studentas. Sve ologijos mokslus daktaro kai vietoj vitaems katali rjam skiria Lietuvos puody ledynuose. Jų ieškoti išvyko didetrijų darbininkų viens yra čias yra žinomas Amerikos laipsniu baigė Friburgo u- kams gerai žinomo Tikiu į nes paviršiuose vieta.
ūžta žvalgas. Tas geriau katalikiškųjų laikraščių skai niversitete Šveicarijoje. Šią Dievą... turi kalbėti jaufa- Kim labiau Smetonos ir
mokamas h* visa kuom tytojams, nes jojo straips vasarą
-priru^ia^b ^^tiškai reformuotą
tauthiinkų galvos kvais, tuo
Įpintas. Jo uždavinys niai randami daugeliu mtisij sias’šv. Rašto studijas Bibį
Mes motiną — greičiau kvaitulio viešpata
IVąskington, liepos 22. — Amerikos veteranų organiza
įmini klausytis, ką darbi- laiki-aščių skiltyse. Jisai pa liškame Institute Somoje, Tikiu
vimas btugsis.
amžinąją Romą.
cijos
vadas E. C. Babcoek pareiškč, kad Kongreso sekan
įinkai tarp savęs kalbasi. raše ir Tėvai Marijonai Clii- gaudamas licencijos laipsnį
J. Švagždąs
Tikiu į Italiją, jo# pirmginię
čioje sesijoje bus -pareikalauta didžiajame kare kritusių
i katras kritikuoja sovie- eagoj išleido knygute uŠv. arba teisę mokyti šv. Rasto
dukterį;
kareivių našiems# žmonoms ir našlaičiams vaikams pentvarką, žvalgo pareiga — Terese Vaikelio Jėzaus/*
seminarijose ir universite
UBAI# VBBSMB, DBGAMTI rijų.
‘
iš Dievo maloni# pradėtų joa
luoti jį vyriausybei, ir Kun. V. Padolskis studi tuose.
NUO 1939 MBTV, DAR
nekaltybe# yįfi-iųįe, ;
^Mcs prašome iš Kongreso pensijų ne kibdarybeš, bet
juoja dabar šv. Raštą,. Sulig Jaunasis mokslininkas sie
SMARKIAU DBGA
teisingumo
pamatu limdųmiesi”—kalbėjo Babcoek.
kentėjusią ntm bari^nj užpuo
gali susilaukti visko, Dvasines Vyriausybes įsta kia daktaro laipsnio šv. limo, nukryžiuotą, auka pavers B&karc9ta&~-Rumunų ži
Be to, jis pareiškė?, kad tutčs bilti padarytas visuotinis
dejas nuo kalėjimo ir tymais, kandidatas (turi Rašte ir todėl jam dar teks tą ir palaidotą, ‘ .
balo versme, kuri dega jau stoušiuejimas
__ didžiojo karo veteianų. Durta departameniiant mirtini. Supranta- mikseiau Įmigti aukštuosius 2 metus mokytis šv. Rašto ilgai*buvusią karate ir XIX am nuo 1929 metų, staiga vėl! tas tam visai pritariąs,
įų<kad taip kontroliuojami mokslus, kad galėtų gilintis Jeruzalėje, kad galutinai žiuje pGisikvIusią ii numirusią, pradėjo smarkiau degti. Pa-*---- —----*—■-—
ttinktri negali nieko pa- į šv. Raštą. Todėl ir Idm. Migtų šias studijas daktaro užžengusią į dangti #u garbe smarkėjęs degimas laikrašf
ir jų pastangos pa Padolskis aukštuosius moks laipsniu. Kun. V. Padolskis 1918 ir 1922 m<>Ui#, .
vių koitai^ondentij: lygina
nti savo būvį visuomet lus yra seniau baigęs. Kilo- yra jaunas žmogus, tiktai 27 sėdinčią dešinėje «tvi> mthio# mas su ngniakalnio išsiver
Lnndvnas, liepoj 23. — Septynių valstybių finansų mltatai kruvinomis egzota Sofijos mokslus daktaro metų amžiaus, keturi metai Romos,
žimu. Didelis ąpįinkinis že nisterių m* jų atstovų pasimrimtis Ikųtos 22 d. surado ben
is. Panaši sistema iie laipsniu taige Gregoi iaus u- esąs kunigu. Jisai yra ne einančią teisti gyvų ir nūrusiij. mes luotas Vitas nušviestas. drą kalbą. Vokietijos tankinto klausimais ir nutarė suteik
H žiauriausius kapifalis* inversitete Romoje; Šv. te vien dvasinių mokslų žino Tikiu į Mussolinfo genijų. .
Keleiviai sauletekįo greituo ti Vokietijai paramą. Susitarimo planas liejam 23 d* priTikiu
į
šventą
mfteų
tčvą
fašta
vas,Jud ir šiaip gilini išsila
ju nepapinstai stbbisi, nm- atatomas septynių valstybių (AūicrikM Anglijos, JupĮutimą ir i kankinių bendravimą.
joK, Italijoj Prtmcūaijos, Belgijos ir Vokietijos) vyriau- .
vinęs: gali kalbėti aštuonis
tydumi aukštus ilgines stiil- sybių ntstovanto.
mis kabiomis ir pažįsta se Tkftt į visų italų į faihąną airi* puš kylant virš folinių kalAmėriįkos ^'kretmius Stingai telefonavo į VTashlng-f
- Vertimą ir
■ **
nąsias penkerius kaltas ; mū
nip Datar jau galutinai nu ton, kad finamui mkjiMeiių siisitarirnaa Aąįeriktti viriškat
į imperijo# prislkiruną. Atnita
sų. laikų gerinusia žinovas
tarta vilties užg(»siiiti vers priimtinai
laitai graži įliygrt audeklo ajalaraiSjj 192 pus
hebrajų kalbos.
Knd Mussolinio galva jau mę. Gaisras RiunUnijat da*Vukwtjjta pmnjetas Brueiting liejam 23 d, tariMi su
lapių, tik už 75 centus# “Dtulrittinkui** prisiuntęs
KinuDr. V. Padolskis at* svaigsta, apie tai atajojn
Amerikim akteloriam Stimson ir Mellon ilgalnikča jnakof5 centus gnusi Jono Kmito gražias eiles.
vyko atlankytų savo brolio gal tik aklcMtii fašUtai. p
km Vokietijai klausimu.
u
Jonas Knatas vienintelis Amerikoj lietuvis po*
kum J. Navicko, M. I, O., kaip tik gaivu pradėjo ♦ IK^AfMųfoM. UeįMm 22.— *Valstybių susitarimo jaigrimliniai jainktau rtnf m lipiai
etas. Jo eiHs pilnus patrijotiškų jausmų,
Mariau Hills Kolegijoa di- kvaistl, pttoĮįmmb vadinusi, AnwRc<m amtasadofhtg An tankai ir tarptautinis taikąs makotijn Vnkietjjai trims
Siysk užsakymą į
rėktorintis, pn& kurį savo liotiilimimui^ Italijoj du- glijai Dawp* išvyko į saro mčiMtanmH fl(MŲXWNX); užstalių privatiniai tankai krie*
“DARBIMIM K*”
šios vasaros atostogas it bar ntm<»fvrn ispaniška: rietą, Prit^ įvažiuotoms čiami neištraukti savo kapitalo iŠ VtAdvtijoa; tarptautinis
tankas jMUkiria komitetą, kurs, reikalui imant, trunųmlalpraleis iki savo išvažuivimo diena jh> dienu* gulim lauk* keletą dienų jin viešėjo ima kę. jmbkolą gali jaulginti ir pritarimim Vijktaijaa indusMB Wert BroMtay
lotai Botum, Mum.
į Jeruzalę.
tt j?erinuriam<< atvvjuje ka- pn^identų Hoover.
truiliriams nudaryti atarom aukso Raidų & |I^įllO(MXXk
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

TiiįMmiuiv, miliūd^Tokicmi
graliai ateriro vokiečių jū
rų kapitonas C. Moltke:
“Taip sako tik tie, kurie ne*
turi < jokio supratimo, kų įmurai DUfcHOtu KJdu SV. JONO S*. n. MMAUtiM
MMttTAIMNi
duoda abtdinendja. Aš pu* WW ANMMML IM^HAhNB
Bto TOTO
likau ubatinentu, nea tik juo
būdamas iwhmudoju visu
Vtet-PinateakMi ■ J,
gyvenimo džmtigamm”
Tad to Tavo, lietuvį
‘•Irt fto
džiaugsmo Mikliu teuebft- rfe4TO ** narto*
nfe imtojauti nuodų taurė, M tf Mt, to. toatom
•m to, to
Mato
noro kai kurie jai ir himnus
Šiandie tušo.
(Iš HŠ,”) MIS

tarpoii - net iki gyvulio rako: “Linkromnaa, kurį
laipsnio. Ar daug atmime duoda alkdia, m brangiai
tikrojo Žmofiškurnu tame,y pirkta^
_vyraHnkfomimus
__......_
tatkuria pats svyruodama* it ria rimimrt Mfcliud kanj
toMtotol; Kfe F.
tototoi Jjftito
liežuvi vos beapvemdama* Iii?' Ir kaip gi nebus gir
kaip lapkiniH, klykia^^'Deg- tasis linkstumnAs brangiai
tinčle, fu pilkoji, kokia fu pirktoj kaip fa neaibaiga
Mukorkg.” Argi tok* žmo kanMaf jei ^giripvinK)”
gus yra linkamas tikrąja to ĮĮnksmybaje skęria lalbaš,
žodžio praanU1!., AJšku, pinigai, avrikate, dora ir
(tgaiflys)
kad nei .Teisingai užti^ ra Ū*riį& Tni riuutdOB žodžiai,
Btoiniausia, ar girtasis dus gyvenimo reiškinys*., šo prof. drM med Bungę: bet teisingi!” sako žynius vilinksmumas yra tikrus ? Jei Nejaugi brangus jaunime, “Alkcdis daro žmogų atbu mionienes darHainkaa d’A*
DUM^BUS FįgiMMd lty»
totototo VTOTOtoTOTO
toratoitokiiiriflBfeM^K TOf
ItoMhto- A
. . žmogus yra tinkamai atli nežinai, kad jaunimas yra kusiu ir nejautriu gražiau linge.
šatra
bbkrTO .atosito
Tto tat TriTO toro^TO m* mmra mrm n rorttA
kęs visas savo pareigas, yra džiaugsmas, o džiaugsimus— siems gyvenimo džiauga- : Alai ko ‘verta yra nuomotaisri. '
tyros* sųžinės, sveikas, ik'įmi- jaunimasf Nejaugi netikė niauiM; jis veda prie teidro nr», kad alkoliniai glrimai yDR40I VALDYBA
tteate 4m*Uto tetotes krslpkitto
BinriS Brivfefekų jatohdaai"
rirTOTOi
-*/♦*»■ U
liestas skaudžios nelaimės, tum anam |fymfam, visų nuotaikos sugriovimo/’ Ir ra gera priemonė įsigyti
M ThotaM nrk to. BaatwMl
jbn0 tototoa žiaia mkUa įvykafa
J«torf
tai jis turi visa, kas sukelia žmonių mylimam vokiečių tikrai. Girto džiaugsmo “nu linksmumnb Kaip matomo ratpOv 90 d. iv. Traitoškau
tikrųjį linksmuųųj. Iš tokio dainiui Goetlie*, kuris sako: teiktas” žmogus yra kelis kad sutikti su -tokia ntiomo parariJto arižjrt lavraro, Mato męs Kaune 1858 m. sausio
žmogaus linksmumas veržia- “Jaunatve y ra girtavimas be..kartus ndaųniiigas: jis Bk ne, pirtim reikia išsižadėti VTO kitopto ptrifemoa Jau to 13 d.i Jo tėvas yra via buvęs lltt. RaMioInkM — J**m GamiOto
si pats savaime, kaip ^ras vyno.” Ir iš tikrųjų. Jauni- leido pinigus, sugaišo laikų,
t*dlal»kM- riMiK KalTOi
W O strett. Maut* toto*. ..Mnu
ralinuciuje
baigęs
mokslus
vanduo iš Šaltinio. Tokio mas yra pilnas tikro links* pakenkia sveikatai, daugiau tlŽfat iš kitosputos aišku, tr ptfmi*ū ttfrtofaigy tttumy*
TvttfcdaŪtf -- Vainai OaMtate, .
jis buvo jo profesoriaus imžmogahs linksmumas nerti mūmo, o siekimas nuodų tau- ar mažiau suteršia savo;ge* kad tikrasis liuksmmnas gi mg.
kvioBtas
i Htnisvurgų vy
Owteo
pagamintas kokiomis nors ivs, kad pralinksmėti, yra yų vardų ir už visa tai jis lium rasti tik pas tuos žmo
■ RDM. J. BAKAMAl, Hr» riausiu gydytoju. Baskui jis
pastangomis, nerti dirbtinis. arba pusemmo, arba sugedi teįsigyja dirbtinu būdu la nos, kurie nevartoja alkoli- . A. MAVRCRAl, lUMiii.
vietos univeiritrie bjlvb eksToks linksmumas ir vadinu mo, arba aklo kitais sekimo bai menkos Vertes netikro htų gėrimų. Jau minėtas
tu. ūmumo *. r duoi
traoidinarimu profesorių,
linksmumo. Prof. Bolnnerts prof. dr. Bange tuo reikalu,
si tikras. Tuo tarpu žmogus, ženklas.
.
VALDYK* ADMMAI
valiau. Kuino miesto ligoni Plntoitera —J. OrtoTOra
kuriam trūksta tikrojo links Taigi girtame linksmume tuo reikalu dar priduria, jog taip rašo: ^^kkanka nors
24 prtoote SU BtadvIMa, Itm
nių diįvktorimni, vėliau or VitortTOtecto
rt MTOteto
mumo, griebiasi žibančių nėra tikrumo. Pažiūrėkime, gėrimą* alkolinių gėrimų vienu kariu pamtytiMiege140 tomlt, to toto* Mm*
nuodų .stiklelio to jais save ar jame yra turiningumo. smuklėse “atima vyrams riančių žmonių ^kompani Pilnųjų Bltiyiiiinkų Attghjofr dinariniu praktiškosios me- trot Htolnlnk*# - rt traUTO,
n# to** BU to Kotou M»*
permerkęs įgyja trokštamų Tiesa,, negalime sakytų kad prieš pietus ir vakarienę no jų, n kad jsitikrinti, jog pas ap«fcritie* prfcMfeinia milžinių dieinoB akademijos Kulne, riš.
Mitalai*
'***>•.lUMIaA1WB
. ...
ttil
B HlBtTsL
linksmumų. Bet sis linksmu girtasis linksmumas būtų be rų valgyti... pamokantį ir juofj daug mažiau prfelėgi- k«n iMKąrimas bus rugpjūčio 23 galop pt*ofesoi iumi B realam i&nnihk** —’ V. Bateli, •
■ ■
<tien| Maironio Parke, VVorcester,
mas yra tam tikras žmogaus turinio. Tačiau turinys tu linksmų šnekučiavimų šei mo ir suersinim®, u daugiau MaiJ. Todėl vikok Blaivininkų kuo 1926 m. dėl senatvės pasi*
nusiteikimus nuodų įtakoje, riniui nelygus. Niekas ne mynoje priek stalo; jis atski džiaugsimų negu jo vyno pa pos nialončsife IŠ kalno susiorga trauke iš profesūra ir per Uarialii ~ X Battk .
,
t WtekM BU «#. BM -Kte.
sikėlė
gyventi
j
Wiesbadctaigi dirbtinis arba netikras. gins, kad įsigėręs žmogus, ria vyrus nuo žmonų, bro* galba būtų galima pasiekti. nizuoti Ir išvažiavime skaitlingai
tin, ten užsiiminėdamas pri
Gyvenime Žmonės dažnai nikoliui žalingai veikiant jo litis nuo seserų ir moteris Kad pažinti negeriančiu dalyvauti.
ferttl tot B. »
Kclrodfe;
Važiuojant
nuo
Boaųtote. Himnu
vačia gydytojo piUktiku.%
ne nepajunta, kaip pasiduo* nervų sistemų, netenka rei nuo vaikų, nes, deja, ponio* Žmonių nuotaikų, nereikia
ton’o ir privažiavus WMte City,
Jis yra buvęs didelis iš
da kokiam nors nudėvėtam kalingo budrumo sekti save ir panelės taip put geria al- atsilankyti į tokių “kompa reikia važiuoti po kairei; iž Worradėjas medicinos srity. Jam vę ir tokių, kurie nėra turipapročiui. TpaČ tai atsitin ir, kaip žmones suko, lais kolinius. gėrimus... labiausia nijų,” kurioj yra ir gerian ccatcr važiuojant—dėžiniai.
priklauso
atradimas cuk ję praktiškosios roikŠn^M,
ka su jaunimu, kuris negal viau elgiasi. Dėl to įsigertt- dėl .girtavimo nukenčia šei čių žmonių, to kurie tik at Širdingai viailR kviečia
Kautoji raus ligos anatoiniškųjų tariau yni praturtinę ir puvodamas seka suaugusios sio Žmogaus veiksmai 'ma mos gyvenimas ir vaikų pa sitiktinai yra patekę pas ne
priežasčių. Šis atidengimas gilinę mokslų. Katinaii jau
,
geriančius. — Ne, reikia pa
kartos darbūs. Todėl tiesi- žiau atitinka toms taisyk-Įr saulis.”
davė gaiimyliės pagaminti yra pagerbęs $ 3° kilusį*
stebėsime, kad ir niūsų žy- leniSį su kuriomis pttprastail Ir tai dar ne viskas. Kada matyti tddų žmonių būrelį,
tai ligai gydyti vaistus, vad. mokslinihk?), pavadind&iTO
išaiblaivina jia
jis pa
pa- kuris ūčra prie alkolio pri
dintis jautiimas,karkimCgy- stengiasi neapsilehkti blai- žmogus išriblaivina
insulinų. Jfe yra bdvįs ne jo vardu viehą gatvę.
vybe, jatUiatVe it tikrds vtts 'Žmones. Dėl t6"isigarę|td&a; prof* dr. Bunge’s žo- pratę. Tuomet1 bu* galima
tik išradėjus, - bet ir gilus
džiaugsmas trykšte tryŠka, žmonės dažnai nepadoriai džiafe tariant, į bendrų nuo* tuojau isitikrintiv kad alko* Birželio 18 d. Wi(rimdene mokslininkas. Jo’moksliški
dažnai griebiasi putojančios elgiasi* kas ročiau atsitinka taikos sugriovimų, net. pa lisnėra reikalingai.”
nuodų tauros,'kaip "priemo- su blaiviais žmonėmis. Kiek žvelgęs blaivesniu protu at Kai kurie vir-dFlto drįsta mirėsulaukęs 73 m. prtif. daririi yra Imvę ue tik prak niekas tiesos neišmano—A*
dr. Mitikiufekfe. Jis yra gi- tiškai naudingi, liet yrri bn- rabai.
. nes pralinksmėti. Koksskaut tikrasis linksmumas žmo- gal to matydamas, kiekdaug tvirtinti, kad blaivininkai
,-,.uz ..' . ’ y■aMKS£B=S9E£9BE99aea9SeQUK3B9HBS
mų, įleido skambinusį asmenį, kuris pasisukę esųs(įgulėtų Petrapily pagyventi kokias 7 dienas. Tadi*
Už nepasirašymų B. Spaičys buvo suiihtas Ku grafo Šuazejio agentas, ir klausė^ ar nebuvo čia, būtų galima paimti ritro rezoliucijų į rankas. B.
piškio kliiicveičio (nuov. padėjėjas), surakintas atėjęs vienas ^lirabelio dvaro pavaldinys. * Šis,i Hpai?j*s, bijodamas Šunkelio agento, kuris, pamigeležiniais pančiais ir nuvarytas pėsčiomis į Ha- agento pasakymu, turįs beiti Petrapily, o be Šios; pėto sekretoriaus pasakymu, galįs jį nužudyti,
guvų pas asesorių. Drauge buvo varomas ir minė kahwliarijos negalima esu paduoti prašymas ca norėjo ilgiau gyventi Pettopity it pasuke adju
tas Juozas Varnas. Tenai vienam ir kitam buvo rui./ Sekretoriui pasakius, kad tokio žmogaus tantui, kad t dienų Petrapily jis negulįs gyventi. 4
BERNARDAS 8PAIČY8 — DRĄSUS KOVOTOJAS
paskirtu po 200 rykščių. B. SpaiČį vaMiltOta vijo Čia nebuvo, gri Šttazelio agentas įteikė sekMoriui Adjutontos pasakė, kad žinia apie caro ix?XdliUeijg
nt liaudim antov*
si jo Žmoną Marijona. NuvaŽiaviisi į Raguvų, ra savo udrmy ir prašė, atėjus tokiam pavaldiniui, gausi-.per valsčių.
do ji savo vyrų plakamų lykŠtėmis ir paplūdusį duoti jam žinia. B. Spaičys, būdamas čia put Už
Caro reioliifcUai padariniai
(Paj/asakojo Kazys ^paičys iš Juodpcnų, turdše kraujuose. Ji puolė ant savo vyro, užgulė jį, ir marškos, visa tai girdėjo. f
B. Hpaičys iš Uarskoje Hdo nuvažiavo phskal-*
P. Pakarklis)
tokiu būdu jos vyras mažiau begavo rykščių, ne
ŽOtĮNjbiiM prU caro rūmų su prašymu
fi^hroa
burna sttetorių ir klausė jo>putarimo. Sekreto
gu kad buvo nuskirta. Juozui Varnui buvo už
Išėjiu agentui,’sekretorius B. Spuičį pakvietė rius patarė B. Biuričiui važiuoti narnoj bet tik ne >
duota 200 rykščių, t. y. tiek, kiek bvo paskirta. prie stalo ir pasakė, kad Spaičys e^s ieškomas
Kupiikio iventoriuje tuiinotna ponų pailąpto
tuo piičillt keliu, kuriuo atvyko, nes kely jis galt
Pasėdėję kurį laikų kalėjime, B. Rpciičys ir X pasėlio agento ir kad jis už pranešimų apie B. būti sugautas, B. SpaiČys įsėdo Petrapilio uosto
Sužinoję, kad įtikės paleisti ūkininkai iš bau Vainas vėl grįžo namo.
Spaičį galėjęs gauti dovanų. Dabar sekretorius į laivų (“korablių”) ir atvažiavo į ftygų, o iš čia
džiavos, kai kurie ponai nutaiv- dtnnti iš jų ūkius,
Drūčius tam tikram laikui, ūkininkai, kųyie
ypač geresnes žemes. Kartų Kupiškio šventoriuje, buvo padėję kryžiukus mft jionų pagamintų raštų, palange rašyti prašymų, kurio atlikimų buvo su pėsčias parėjo namo. Uato rezoliucijos Žmmičs la
metų atėjo įsakymas, kad po* i
kai buvo einama su procesija apie bažnyčių, sustoję buvo prievarta išmesti iš savo gyvenamų sodybų. trukdęs agento įiyimąs, ir‘įteikė B. Hpaičiui. Sek imi laukė. Tik
ponai kalbėjosi apie tai, kaip geriau padarius, kad Taip buvo pasielgta su Slavmčiškio, Vėželių, fti- retorius dar pamokė, kas daiyti su tiio prašymu, imi giųžintųmtgal išvalytiems ūnininkams žeme*.
būtų galima paleisti ūkininkus iš baudžiavos, at niiškių, Mikjškių, Bajorų ir Skapiškio miesto kai jis Kepė paimti greitų vežikų it Važiuoti į Calsko- Kaip atrodė ta caro rezoliucija, žmonės nemat& ’
imant iš jų žemes. Netoli tų ponų užsiglaudęs už kuriais gyventojais. Iš vietovių paprastai buvo je Sėto* Mat, (To dabar turįs irti važiuoti. B. Tik vienas Kupiškio kunigas imsakts, kad M
medžlapio stovėjo Bernardas Spaičysj jis girdėjo imami geriau įveliantieji Ūkininkai ir jie išme Spaičys tūris ^važiuoti jmskui ratų, o artinantis Spaičio vaikams bus gera gyventi, neš iš caro at— •<
*
' 1
ir suprato visų ponų pašnekesį, nes mokęjoleukiš- tami. Dalis minėtų km. Ūkininkų nebuvo leisti. prie caro ritmų, pralenkti caro vežinuy Išlipęs iŠ ele gvti poptorito.
vt’Žimo, B. Simlčys turįs atsiklaupti netoli rūmų « Parimu B. Bptdčiui savo jmstungii vaisiai^ gn* i
kai.
Kad Ūkininkai, iŠ kiirių pomii atėmė jų sodybos,
Urna sakyti, kad ir neteko naudot fe. Jis mirė IMI J
Mat, Bemudas Spaičys, gimęs Juodpeuuose gmčiau apleistų jų gyvenamų kaimų, kaimynai it paišymų užsidėti ant galvon*
B. Simirya Jiadnre taip, kaili pitarė tas sek metais, tetuiėdanias vos 40 metų. Plakimas lykž- j
(dabar šimtmiyi vaisčius), grafo išuazelįo buvo gavo įsakymų išmestiesiems neduoti nei pastogė*,
retorius.
Iš caro vežimo išliim j>ats earns ir jo temis, kaiejimas ir jmvojinga kelione į Petrapilį 11
paimtas mažas, pramokytas ūkio vedėju to išda nei vandens, nei ugnies.
AdjntanhiK Adjutantas ėmė skaityti iš B. N|mi- be abepv pagivhino jo mirtį. Tačiau jo žygini to j
rytas to įx)1io gaspadorium Mirabely. Dono įsa
KariftiklKo MUaije rrirtpily
čio paimtų prašymų, o ratas stovėjo kokie 5 žiiigs- vargai neuttejo aht niekip Išvarytiems fikhita- J
kymu turėjo vesti ūkininkai^ Markevičiūtę to bu
ti&i
tolinu, j^o fb adjutmitas prinėšČ enrtii pra* kanfe Žėito^ duntos, nors ir neto to«|» vietelė, kttfc J
Išmestieji
ūkiiiiukai
sutnanč
ginti
savo
reika

vo apgyvendintas Slavinčišky. Bernardu* Spuičys
buvo ptamokęs\rašyti ir kalbėti lietuviškai, Jen* lus. ‘4vrviirtasi buvo į vietos valdžių, bet nieko ne- fymų it šį bei tų knlliėjo su caiti, Urjik's prie B, jų anksčiau gyveiita, BlavinčiŠkto ūkininkai buw I
lūitnėjus, pagaliau nutarta siųsti Žmogų į Betrajd* S|mlčio, adjutantas ptumkči “Kaip tu drįsti prii- nukelti Į Jtiodpenus, o kitų katoių kįtor RtdtOtoį 1
kiškai to rttšiškai.
f
Netrukus po pašnekesio Kupiškio šventoriuje, Jj su prašymu rartit Buvo sudėto pinigų; iv B, Rymų duoti mnii* Pnžiūtėk į šį ai*nų> Žilalmmlį Dėl šitokio aukilojiino, prmdhikus lūėiat nrotų, I
rimų. Jis 12 pietų latro Ęllblrijoj, Ir pafs ten hū-t daugelio Ūkininkų trobos buvo Išpaiduoto*, TO 1
ponai pagamino tam tikrus raštus, kur buvo pa/ SĮMiičyK iš Kupiškio pčfcčias ryko} Fetrapilt
žymetaį kad ūkininkui geruoju atsižada skvo Že Sijos sostinėje jis BUžiuojo, kad be kokio M kuto- ri?’ B. Spaičyt veikdamas ėmė kalličti šitaip: lamams pavyko įrodyti, kad ne Ūkininkų. liet dv»» J
mių. Ūkiniukai turėjo aht tų raštų deri kryžiu gaikščio (“knūiiaUs”) patašo prašymo carui ne- “Tegul aš ir pražūsim tiiml stiĮUlsiu Hibirijojfkt ro statyŲ tririafeM Tačiau įvairūs žygiai įstoto i|
kus, nes Jie rašyti nemokėjo. Ūkininkai dėjo kry iteikai TodM RBpaH^B UUČjo į to kUnigaikMČto noriu ieškoti tclsyliča. Visi mes mme išmesti dauginu kaiirnvu negu Ito trbdfesbd. Hųryšy ril 3
Bekreforitta jam ir prašymų imtaiė. iš namų, neturim kur pririglntudi, m kaimynams tuo grafas Awlfe viename nuritinkime yra to 1
žiukus: jie visų tų jumų machinacijų nesuprato; raštįnv*
Sekretoriui ./berašant pmšjmių, mpįątoibjyo jsakyių, kad mum* liūtų neduodama nei ugnh% paimkęs: aūkstoį/bulvonų B. HjmiČjo dydžto
jie ųežindjo, kas suinšytir tuose įJopieriuoae. B.
i
’
kmtomtiR/SekrttiiriUB
paliept* B. Hpaičhti iižl|m dri vamH*, knd me# greičiau paleistume aavė g>’- galėju
nulieti iš tų pinigų, kuriuo* jis išleidę* Mbii J
j
rijiaičys įsi tais raštais ncptfeh ašė; jis apie tai Ži
kovodamas m B. Himičiu* ton groto proktg ytofl
nojo iš |M»ių pašnekesiu Kupiškio šventoriuje. už marškų, kuriami# nuo lubų iki Žemė* buvo Už retuminavietas,”
žimmmž
Kupiškio to gtvtimų valsčių oencttitotolM
Taiki
adjubintmi
vėl
priėjo
prie
caro,
imknlbe:
Kryžiukų nvpudejmir B. Hpuičio įmigintas Juo dengto to kambario dalis, kurioje buvo lovo*/ Po
. 'S
to atontooritts, Ismlčiięs dnr tobaigtų iūšytį jitoSĮy* jo MU ratu Ir grįžę* laikinus? B. Spuičį: ar jin m*- įgyventojams.
zas Vurtias Iš ^luvlnciškio (Kupiškio v.),
*
w
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KAIP LIETUVIAI KOVOJO
UŽ ŽEMĘ IR LAISVĘ
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KĄ& GIRDĖTI LIETUVIŲ!
KOLONUOSE
I

VARDADOIS
ATO^L^Mma. — Vaduodamie-

.

ai utetytemtel* Mto sumanymata ČU virtos telūriai Itepoa 12
4. baro surengę
kkteno kum
P. 'Jhraičlo vardadienio Ukiteea.
Tai buvo pokylis, kokius čionykL
Mai žmonės yra įpratę surengti*
J minimą pokylį prisirinko sveėlų pilnutėlė salė; buvo atvykę it
M toliau užkviesti keturi svečiai
kunigai.
Vakaras buvo įžymus Šeiminio
Hų skaniais užkandžiais, • svečių
kalbomis, gražiu parengimu ir
koncerto dalimi, kurią užpildė ga
M nuosekliai šv. Pranciškaus pa
rapijos choras, vadovaujant, vargonhiinhii p. 3iiliauskiu. Vardu,vfų rengėjai pasirūpino Įteikti sa
vo klebonui ir dovanėlę, prie ku
rios patsai dainininkų choras pri
sidėjo pagerinimui ir su gėlių
puokšte.

L. D* S, JUUJCM AimZJOff
OOM»

riINEilMlS
Šfaomi pranešame, kad Lietuvių
Darbininką ^ąjungo* Naujo# An
glijos Apskritie* latras žh} metų
ižniteViMto įvyks RugpitWto-Aug.
t d., PalMOgM Parke, I*avrrenee,
Masa. Todėl, šiųomi kviečiame
gerk, kuopti valdytes pradėt!
rengtte prie šio išvažiavimo. Ma
lonėkite ^suorganizuoti savo kote
nijose kompanijas, kad kiekviena
Naujos Anglįjos kuopa parirodytų šiame M važiavime skaitlingai.
Turėsime visokią įvairumų, kaip
tai; mužiką, dainos, prikalima,
žaislai ir t, t Palangos Parkas
yra gražiausiai pasipuošęs puikio
mis ežere maudynėmis.
* Lauksime visų ir maloniai pn*
vaisinsime.
Rengimo Komisija

DETfflMT, MICH.

Mirė

ra

f Faskutinėmįf dienomis čia mirė
ir lietuvių palaidotas a. Liudvi
kas Mkifina«. Velionis šioje vieto
je buvo išgyvenęs daugėlį metų,
gi anksčiaus, savo jaunystėje,
daug laiko ir trifiso padėjo gyveni dainas \Vaterbury, Cpnn., kur
, ‘drauge «u kun. Snurusaičiu spaus^dino ir leido rašinį “šviesa.” Ge• ‘ros atminties velionio laidotuvėms
vietinė Labdarybės draugija paM norėjo parinkti aukų ir nuo pa
žįstamų surinko $80.

Darbą nira

«

L D. S. Ihijes AiĮlijM Apskrities

.
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8 RUGPIUčIOxAUG. 4,Ote IKfol

ISVA7IAVIMAS1 “pam^°Z
IkJ W r^r Iri v llv IfBLza |

Mušiką, dainos, prakalbos, Žaislai...
RMmdM vteMi MeMtm

vienas iš pirmųjų virtinča kolonios parilinksminimų vieta. Seniau
įmik vfeoa draugijos ten Y«Žliwavo
dater tik pradeda dėl fe
rmio Runiriekimo ieėkoti virtų ki
ne.
tačiau sonemteji telūriai
ausis čia smagiau, negu kitur,
prisimindami senovės parilinksminimns.
Joniu/Adomaiti! prieš dvi aa*

TUMIOS TĖVAS V«SO- f
.. JAUETimON , GERA PN06A JSJ6YTI
Netynicy

/MtNMavhku

burmistrui 2,500 litu ir pa
dėjėjui 1,500 Iitų»
Pirmiau burmistras gau
(tavo 1,500 litų * incnesinfs’
algo«< Imtpirtigią ir repre
zentacijai dar l,ū001itų. To
kiu bildu iš viso Miisidarydavo 2,500 litų, Be to, burnite
iras gaudavęs trimečių* ir
kiftf»‘pricdiis.
(MįfrM’iH 111* III 4 Č*
vvvIflInKlmAv Lietuvių frakcijos vardu
p. paryta pasitiio tokį atly
ginimą: burmistrui 2,500 lt-

Savo misMaktee parapijos choras nutarė r««gti metinį išvažiavi
mą rugpUMb lė d. Kaip paprastai, parapija prisidės pri lėšų padengimo. Išrinkta komiaija auklkoti tinkaaaą virtą pajūryje tam
piknikui. Tuoj po pikniko prast
dės vėl rrprtlrijoa rudens sėamml.
* V/M,

Tik »ž $100
SIm hteater knygMi galim* P
rifttl ♦‘Durbinlnko’1 adnOalatmei- n
Joje ui puaę nomaM* kalno*;
H

1

ygitcs apsirgo ippj*ndicitw Ilga
(aklosios žarijos atžalos trūkimu), wiAhwBw
ir dar gali Miryland General LL
geminėje. Ligonis yra šv. Vardo
irnugįjos ir parapijos choro rfaWį LYNN, Mm — LT& 24

choro draugijos nnvyte ligoninėn
jį Aplankyt Jo padėtis daug pa
gerėjusi, ir neužilgo pareis namon.
, Jokime jam geros ir greitou svei*
kate*, Jau mitrą kartą šiemet-ten
ka jam ligoninėje gulėt. Tik nese
nai pagyjo nuo adinoid’n* apioinustj’mo.
'

poa 27 d. A vai, vakare 18 Burne:
Štr. pas Motiejų Adlį Narės ir
nariai makmėkit būtinai atsilan
kyti. Turime apsvarstyti daug
Kvarkiu rrikrtn ir prisirengti apskeities ĮėvaMavimnl Neužmirškit
pasimokyt mokesčius,
*
J. Kilimonis, rast.

Ę£N(aMO K09UBUA.

repw>zentacijos reikalams it
padėjėjui 1,500 litų ir
prezentacijai te atsiskaity-įĮ Teko patirti, kad p, Juozas Vaič
mo vėl 500 litų per mėnesį, kua, grįžta Lietuvon. Partiniow sius du metu p. Vaičkus įgyveno
šitas pasiūlymas ir priima garsiajame Hollywoode ir ten pamas,
siŽymejo kaipo artistas ir direkto
4faujo burmistro rinkimai

rius. Surengs keletu vaidihimį
Kaliforpijos lietuviam^ Savo lai
Prieš naujo burmistro rin ku Los Angele* ir HoUywood
kimus į. Vileišis pirminin spauda plačiai rašė apie gerb. ar
tisto ypatybes ir sąryšy su tuo ne
Kaunomieito burmistru išrinktai žviek udalrterijoa. direktorius kauti paveda seniausiam at sigailėjo vieton ir apie Lietuvą pa
p. X Vokietaitis ir burmistro padžjėju—vaistyki* toryboa kinceliari- stovui gen. Bulotai (76 m.). brėžti.
Svetainė
joa viršininku p. Pr. Morkus.—Burmistrui alga tematyta 3.000 litv
Balsuojama metiniu kau Taipgi toko patirti, kad p. Vaič
Lietuviai turi savo,,svetainę, tet ir jo padėjėjui 2,000 litą.—Mažumą praUinsijbMM.
kus veda partrakeijas su žymio
liukų į urna. •
šiuo laiku svetainės reikalai ne
mis kinofotografo •firmomis dčlial
Lietuvių frakcijos vardu lietuviško filmų padarymo. P.
pergeriausiai stovi; negalima su
. Kaunas. Liepos 2 d. Bal kuriais kitais sumetimais
p. KL šUhiyas išstato p. Vo Vaičkus turi minty pirmiausia
kelt reikalingų pinigų atmokei
tosios Gulbes saloje, pirmam daro^z<w.
morgičių.
kietaičio kandidatūrų. Baite vaidinti uK$stutj;^ Begis bene
posėdžiui susirinko huto at Jis primena lyg ir trūkiu giau niekas jokių kitų kan tik tuo reikalu p. artistas ir vyks
Piknikai
ta Lietuvon. '
F
' ' ' '
■’
•
stovavimo ■principu rinkta antis senojo įstatymo ir apie
didatų į burmistrus neišsta- Artistas Vaičkus važiuoja su
Pas mus savo laiku buvo mgda
Dater vasaros laiku tai iria
Dabar
čia pikpikir paskirta naujoji Kauno mfujoja pagerinimą. Pasirū
to. Eina balsavimaL Pirmas didele vasaros ekskursija laivu
e. . Mikų gadynė. Visų vis dūzgiama pirkt daržus piknikams, bot, kaip
F ; į lauką, kur tyrame ore ir tarp girdėt, šiemet piknikai nesiseka, nuėsto taryba, šitokia tnry- lo pasveikinti R. Prezidentą jiagjil alfabetų iššaukiamas “fraderick Vm,” SkandinąvųwĄt teliumynų sau dieną praleisti, Vė- kadangi netoli nuo Detroit/o yra ryba savivaldybių ii\ » ap p. Smetoną, min. pirm. p.
balsuoti p. Bataitis. Balsa merikoK linija į Klaipėdą su per*
r Kauliu tokiu vasariniu paąilinkR- daug ežerų, tai daugumas lietuvių, skritai, visame Lietuvos gy
Tiltelį ir vidaus reikalų nii- vimo technika gana kompli sėdimu Kopenhagoje. Laivas M,
į Mstaimu čia bus šv. Ono< dram tet labiausia jaunimas, važiuoja man*
plaate<tXgr Yaate rttpittfte 8
venime tai yra pirmas ir
kuota. Atst. Cnnčikas ne dieną.
M fM*
mėuerio 2S d,, pne AnK dytte, o piknikai tūžti lieka*
naujas atsitikimas.
ko, visu tak ka« nauju įsta labai pataiko* Kipras Pet- Kaip tenka nugirsti, tai p. artis
E Mret Vartų dr-jos salča, kur, kaip
Mknikai mtarto parkuoae
f- riaiRako:
tas rengiasi sudaryti įdomų pro*
Skirtieji atstovai teveik tymu nmmtyta, glaudžiai
ratfskas pirmų kartą tokioje
■
*
t Amerikonai arba, žydai turi pik* anksčiau atvyko, negu rink
'
I
Ton beržai svyruoja,
reikės -vykdyti sii savivaldy- rolėje: meta ’į urnų kauliu gramą laive, ekskursantūs panikus niivstu parkuoja?. Jiems nielinkšminti ir kelionę paĮvairinti.
L
Vai olin, ote,
tieji* Visi pasirašo į lapų. bitj departamentu ir vidaus
nekainuoja nei daržas, nei mu
kų labai ^majestotiškai?* Lietuvoje bus sudaryta ekskursan
h
■ Ton upė vingiuoja,
zikantai. Mieste yra įtaisyta sta Į posėdį dėl ligos nėra at reikalų mtuiaterija.
Skaito teisus. 18 už ir z16 tams proga pamatyti svarbiausias
E
».
Teii pieva žalia.
lai, suolai, muzika groja, galima vykę žydų frakcijos narių
Pirmininkaujantis vietas ir ištaigas. ,
Pareiškia vilties, ką$ nau prieš.
•virta pasiskirt kuriam krašte par p, Choronžickio ir Volfo.
Šioji, regis, Žj žeaoftą bus pas
jasis įstatymas gal duosiąs gen. Bulota paskelbia; kad kutine ekskursija. Visi nuvažiuos
ke. Reik paprašyt parkų vedėjų,
Šioje taryboje operų atsto
kada norima ir apie kiek žmonių
savistovumą
savivaldybei p. Vokietaitis išrinktas. Bet Lietuvon į patį geriausį laiką.
bus, o bus geriausias patarna\'i- vauja Kipras Petrauskas ir dirbti ir kituose punktuose p* Vokietaitis atsisako*
Kaip tik rūpinčio mėri. ten liaigiamos. Patartina ir lietuviams pa Antanas Sodeika.
Buvusioji taryba nuveikė Bet kam nežinomas savo Ki atostogos ir visi g^Žta j namus.
bandyt. Mes lietuviai einam į lau
Pašalinės publikos teveik
Opera ir teatrai tik apie tą laiką
nemaža darbų, bet nemaža tiškas gen. BuTotoš pirmi- prasideda. Ūkininkai kaip tik tuo
MONTELLO, Mass. — LDŠ. 2 kus, Imdavojam daržus kelioms
kaip ir nėra. Siisiintercsavę
ninkavimas* Jis vis tiek laiku teigia. laukus valyti ir visur
f .kuopa liepos 15 d. turėjo savo savaitėms, o paliekam savo svetai
teks dirbti ir Šitai.
1 rpecijalų susirinkimą, kuriame nę tuščią,
amerikonų svetainės tik kai kurie miesto savival
skelbia, kad p. Vokietaitis rengiama* <‘pateigiuv^’> ir pasi
dybės
tarnautojai
ir
jie
ne' kalbėjosi apie savo reikalus. Nu- ir vasarą užimtos.
išrinktas ir baigtas kriukis. linksminimai —• pasigerėti derliu
Rinkimai miestą valdininką
4 taria smarkiai rengtis į LES. N.
mi. Ekskursantai pataikys kaip
kantraudamį seka posėdžio Pirmas sveikina Pr.■ Ą;L
Čte Po to T)r. Uolias šliupas tik gerinusį laiką it tikrai nesigai
Anglijos apskrities išvažiavimą. į- Šiemet rudenį bus rinkimai mies eigar laukdami naujų šeimi
pelis iš Vilniaus.
, siūlo išstatyti kitų asmenų lės atlankę Lietuvą. ‘
i
vyksiantį rugpiūčio 2 d. Palango- to mayor’o ir kitų valdininkų. Pa
ninkų,
tartina lietuviams susiorgąnizuot į
į je, Laurence, Jlass.
, Is eilės antras sveikina kandidatūras į termistnis.
Vienas iš spaudos atstonr
?
Visi vienbalsiai nutarė važiuo- politišką klubą, mes turėsim di
vid. reik* min. pulk. Rustei Bot gen* Bulota sako, ko
£ it j pikniką ir surengti nors porą desnę jėgą ir miesto valdininkai dar prieš posėdžio atidary
ka.
• •' .
kiam tikslui antru kartu savimo, kas bus išrinktas.
•
*
r hn*į, o kurie turi savo aufomobL skaitysis su mumis kaipo su orga- mą tiksliai pasako, kas bus
Eina balsavimai. Rezulta
[ tem, tai prikimk juos, kiek Įstengs, nizuotais piliečiais. Būtų geriau
Burmistro ir jo padėjėjo algos balsuoti, • girdi, liurmistras
išrinkti
burmistru
ir
jo
pa

1
nuima
ir
mūsų
jaunimui.
Turim
tai:
20 už ir* 14 prieš.
į
Bosais išvažiavimo- komisijoj i$.
jau išrinktas.
trartatymos
dėjėju.
Kiti
netiki
ir
pasi*
I
čia
augusių,
kurie
universitetą
iš

E rinkta A. Akstinas, J. Jeskelevi> r-t
r- 'toA^MtojUi
Btitmisfnmp. Vileišis pra* f Bfrmirtro padėjėjo rinkimai
E čius ir Kaz. Grigas.
Todėl visi ėję, o darbą negali gaut todėl, kac; lyžę eiti į lažybas.
nuių ~V
JuuKueniiMS
pareigos,
mes
neturim,
amerikonų
vadinamo
F pKHiteltečini, norintieji važiuoti,
Posėdį pusiau aštuntų va neša, kad dnlinrtinin Įstaty Lietuvių frakcijos vardu kaip ir maldos, yraroHgijinto
b dar nepranešę savo vardų komisi pull, politiško klubo, kurs mums
išstato p. P. Mote*
mu vidaus Beitelų ministe- p*
ja jai, malonėkite taį padaryti iki pagelbėtą. Mūsų kaimynai itala i landa atidaro burmistras p«
rijos yra nustatytas atlygi- kaus kandidatūrą. Baugiau
r
fr jmiktadieni||, liepos 3T d., vakaro, susiorganizavę gerai; jų yra dif* Vtlrish trumpa kalte.
nimo
minin^Tnas
liurrnistrai
niekas
jokių
kandidahį
neSavo
kalboje
p.
VileiŠiš,
bančių
visuose
micato
departamen

te* tik* iki Šio laiko komisija prituose. Šiuo laiku yra geru lietu nežihia, ar iš mandagumo ar}ir jo pa’dėjlijm, tai būtent pasiūlo* Tad aišku ir te telf tau norinčius važiuoti
B
Piknikas ir jo vieta visiems ge- vių, išėjusių aukštesnį mokslą;
mums reikia pasirūpint, kad jie
■ tai žinoma.
. Programa labai įdomi. Monte* galėtų pasilikti Detroite Įr kad bflGerlauriii pentn, Mat pardMrtmto
E Brite! mudves iš No. Ablngton In- tų galima paieškot jiems miesto
gert i*»ta fr atetert Ptetea
kUttiC te to, me« ptotlmumi mtmw
■ ąlnlnką L. Končių, kur* su savoi darbą ; kai jie padirliės keletą mete vktaM ir lanko. Grindi* amanM*
E Mavintomis bitėmis tematytus! tų, tada lietuviai gaW pasinaudo
[MtoK,. ... . .............
E įalykus parodys.
ti jų gabumais,
P (Jin*®WAM A RCURJK^L
lWl Mltlterty Bu Worterter, Mto
E į Malonėkit pribūti, kas tik svei-• ■
% *
Dtel 4-7218
K įm Ir gyvis, W į Palangą, į
l
. k
.
-t _ ,
....___

Detroite dar vis ųodartes, tūks
tančiai darbininkų neturi ar nega
li gaut darbo Kaip matyt, tai dar
negreit prasidės dartei. Darbinin
kių nėorganįzuoti, neturi nė jokių
unijų.
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MGMŽNniEMMf
IRUMUnUS

K
■

ĮaDS. pikniką,
■

-

' *-

knr ir aš biteli
Kviačya G.

mm. į>mhmw Matot* arka:
RWKhMH AMĖltieAN
f! Statkau
Nrw Torkėtty

Pereitą sekmadienį pranešta,
jog iš pikniko, įvykusio tepūti 4 d,
parapijai pelno lite $235.00. Dabar jau tenka ruoštis kitam pik
nikui — bendram parapijoj ir Ka
talikų Federacijos rengimui, kurį
Irikyn kitų Hftkmadfeni Rugpiftčio-Augtet 2 <L, Narijnuricien?#
Darže, Wc*tport.
parkas yra

AUK8INIO OBUOLIO
T0HU4 {Graiką MfttoBgl>n» Zlupanall*) ta paveikslato
Lirtarią kalboo Ufctida AlyVia *<• t
TRUMPI gKAITTMtUAI—
labai gralta paairtaitymal a*
ple jvalrlM
atBiUklimte* l’araM J. Taryydu. ,<fc
TUttTO NORMA—MOkiItfkl p*H«k«lyt«ML P«r*H Uo šia •.*•,*.,.*,•**,<*••••■•
UŽKEIKTA MEBGRLg RU
BARZDĄ IR BARZDĄSKU*
TI8—apyĮrtka
«.ĮSc,
ATHARGUI 8U UGNIMI.
Vertė 14 lenkllko ima. K. «..,10e.

Už $100

. ; I

KATALIKU BAŽNYČIA IR
|
DEMOKRATIZMAS. Paraiė
knn. Tarnas Žilinskas........50c.

XXIX-ta« TARPTAUTINIS
EUCHARIKT1NI8 K0NGR&
HA8. Pnnteė kuo. Pr, Bfltylį
M. J. C,..o*....Lt»
PRAMONINE DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Parart
Uorti ......................»5c.

B0UEV1ZMA8—Km tai y<
ra JjoHevlzmas ir jo vykdy
mas Kurijoj ................15c.
SOCIALIZMAS IK KRIK*OIONYBft. Pron V, JurauHo 10c.

MOTERYST® IR ŠEIMY
NA. Vertė J, Geru t te.,..,-.. 40c*
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir
knlpnuo jy apri»*ugotl? ParaM Dr. A. VH*l««..,..,.*.**.S0t
MOTErtYSTtS NE8UARDOMYBfc. X Leaaurtte. žv,
Kas. D-Jos leidinys, Kasim, ,10c*

Už |2.50
JONO KMITO EILta...,.l*00

..W-‘|l*l'?v‘w*1*
ChMMIUa
»*,»*ee»
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
Panto A*

ANDERSONO PASAKORsu paveikriWlNfai........*..»»eIg KELIONES PO KURO*
*
PA IR AZIJĄ- Parato Praaelfflą JuU*.............,3to'
PETRIUKAS—kukai vieno X

vaikėte. Verti 8* Rakauskas 15c*

ŽAIDIMU VAINIKAS—S*yybea vakarėliams ir te«U«'
n&nrstt gakkmto Sntatel M.
'
GrlKonia.
.50c.

see

^DARBnmnui0
loiitoiL mml

Wmr»

Mes priimam LIETUVOS
BONŲ kuponui už pilnu*
pinigus.
‘
Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagaLdieno*
kursą.
Mūsų krautuvė atdara ir
vakarais iki 9 valanūaL
Parduodam laivakorte* ir
siunčiam pinigui—doleruda
—į Lietuvą, Lenkijąjr Lai*
viją.
Nuo dabar ant čeverykų,
skro telių, marškiniu ir baltą
skrybėlių numtiŠam IO%>.
Baltą šiaudinių skrybėlių
turėsim iš Italijos vėliausio*
mados.
>
Malonėkit mus nepamirš
ti,
AMWRTfIĄW t)BY GOODt
tioni
P. BARTKEVWTS, tev^

MUmS NAUJIENOS

nUlBRON
’C .
CMARRON'S

Piknikas

Mlvakorm *»««•

1AQ1

ialdytuyai

m Ifa. Mtta m, N&mk Mm*.

' MESISKA
PRANAS LUKAMtmim, Irt.to
|LW! • * ‘to***
toWvwl
m M- kttoto

WW<MntiML MAMA
toto

AMrika«te»<ytoji|tyiiuui UYhtedri>hh vabtijM iw<kriterptewtiAlau badytoją raųty***^
irnrtoa įvyks Atfljytj*.
rial vyrtkri ir vytai isadyB džl pumteto tempbitoto.
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laiškų, kariame jia ritĮ
to
fteridentui
sukalti vienų bttfe
mmACUOB KKYBIAUB
tem didžiulių programų pagaminti
|n< dotorių vhAteteBis darbam*,
ĮtVABBTTB MlttBlMKIMtol it dar toki# trumpu laiku.
Kitai stetefokhnu įvyks atel- k’uriey perrito, jei jau Pntoidtetaa
Liepos 21 d., kaip buvo garsin
llloarer suranda bddte gelbėti Votai Įvyko vlet Irtlo FederadJos aky- tekti eMradkaį.
.Iktetlj*, tai jis turi aurtei kelius
ritus svarbus mčnetete susirinki*
,
—
Į te savo piltočite gelkrtl ii bajeaua
-,
_
____ .f . .., Įtedarte,
krmmte
ftv. Beiro ir Berilo dritugijoal -Ar ItoteMrmaa lloorer į lattkų
RjteJo
plrmlnfckfe iL
& drau- hirukyu ir ar kų nom daryt savo
.Mkae; vyaktfęo Bftčio priimtuves ir
gįjte vtoc-pirmin., buvę* L. D. S.|P>Itočių gerovei, patedf* »tritis.
. . F«atoro«ji^*snM4<
* —■ ■*—■«——
fc tJžgirta Kunigų Vtonylte pro- Coutro narys, liepas 22 d, susirgo Į
jįii» i

uj

i l|lriTig^s.l.ismsmmsi.mw,iiiliii.i, iii.tomu................................... ns-g Imtrump*

rroniojA

ketvirtu — 3, ė jų Oponentai ket
virtam Mėjime laimėjo vienų.
'temet Vyčių nu tiks* p. F. Lukas patrižM, kad jam ra* gtola su
fermeriai* žaisti, tad laikas nužjo
ir užėmė kitą posto!j*, o holę Mes
ti pastatė p; Beiismfų, kum opo
nentams <lavė progos gauti dar
|x*Hkius aplblghmm to mbsIžkiainB
dar vieną. ŽAidimte tęsėsi 9 Sėji
mus, Žaidimo reaultatal 18:8 Vy
čių nauda!, P. Lakas ir BensoiVat
padarti “kome run/1
Steirihktetoj! ii Wilagc A. C.
lynui juokte darė,
*’

(furniturt) 5 karibtrUte.
(furniturte)
Itotoiti itotanmltei! Mtarkto aaTame pučiamu Bbbets Fįrid,
dugriu vhiM kartu arba dalteto
Frietaft* jtedavtebį greit va- /
vo treniruota stovykloje buvo y- kur Sharkvy kumščiavos!, ueujai
patingai gerai nuritrikyc Huairiu- bekylanti bokso IvaigŽdč lietuvis,
Žluoju Lietuvon. lUkandua galite
(uakmi lalfcrriltialnkaim vijokite New’ York’o universįtrto atudeįi*
matytį iuio 4 val< po pietų ligi 7
savo praeitie* ctritUdmus pasako tas, Justinas Birutis kumfteiavofi
vai, vakaro ateje pas V,'Mhiteri
iaaririaM,M
jo. Sitoirinktelų tarpe maiitol la ait Ckester Man, kuri Birutis luba!
„teetfeMte
'
(M0
ito! mažo tlgio Žmogrik Jto atra lengva! nugalčjo.
do kokių tri priekabių prie Hharbiruti? yra aukštas ir sveria 2(H
kio. Ir jie abu bririal totetarki*! svarus. Nesenai jk M mčgčjų
Muriterf savo tarpe. Bet U suat-. kumitininkų klas&t perėjo j proyineijvs rengiamai vicšbulyj X-K ir buvo tuoj nugatomtas J Chelsea
rinkusių uiekte jų nesuprato, nes taslonalus to dar uč vienų rung
MBUMClAM ib cintnrA
Vyskupui Bfičiui priimtuvfe rugį. Navai ligonine.
TOMtožtO
Sharkis su juo barto! MeteriHatf. tynių neprnlaimčjo,
Vienoje
Berlypo kavtovjr pa*
. ... ........ Ll,...
Į Italų-Amcrlkonų piliečių politi24 d. S vai. vakare. Nutarta prie
Galop Žmogelis kviečia Kfarkj j
saldinto bokso čempionas Smėliu*
vajkmuv įtvjutuvnuk
I rinte pretentuodamfe kad jfe ji LtlTtJVA BBALAIMtJO
jų prisidėti.
gas, noredanias pricŽ kitus mnay
Marijos
Vaikdiaį
Turėjo
savo
Į teafe. krnh Boston Elevatcd prikna
. Išrinkta įvairiai seimui rengti
T.AYVTJAT
gulto Puvelktį,; Itofikritoirifnkai
čius
kavinėje svečius padcmmis*
metinį* išvažiavimų liepos 22 d,Jtepiliečiw darbininkte ar WfmuK).
toterbM,
teAM
tik ŽitfrL nridnodami, kaip Čia šj
aub-komtoijo*i k, L puošimų, nikĮvykurioac futbolo rtĮgtynČse IrUoli savo jėga, paėmęs citriną
ha wrenee*o Falangoje. Važiavo [rite tik pirmuosius popteriter kai,
Lietum
valstybini! komanda prit- įspaudė savo ranka visas citrina
inddeiifg
suprasti.
Hharkis
pavfnių vietų buradimuto ždiklų pa nuo lietuvių bažnyčios btmto, 9 Į girdi, esu daugylič biriaibių tikrų
žloje kmatu^ja pilims gsatl vb
kvtetlite priitte Ir jie abu sulips įbitečĮo ^atrija! ’jkaniykiu !»:2.
*tol* amatiilnksms įrauki*, pte
gaminimui, tiktetų tvarkymu! ir vak rytui Grįžo vakare visi svoto | piliečių.
stijth ir pasiūlė kam nors iš publi
į ringę. Tėti dar po smarkaus bar Bet lenkai, matyt uužjausdmni<T kos pamėginti itopausti B citrinos
telavimo DMMtete, ateto, alto
t, t. Kum K. Urbanavičius vien* ii, tik nuvargę, nes
Boaton’o I Yra tikrų Žinių, kad Boston
Jj, Vinį* fr visokio vsrnlto, Mfenio
fr
rankų
morikavimo
abu
lietuvius,
atunnšč
latvius
S
A
batoiai išrinktas generalčs arimo Vaikam rtlpėjo. vm* Falangų ap-Į^^tcd turi įriČW TtOO dirbto
dar nors porų lašų. Išspaudusiam
imte jMtom nuo fe Ud 20e. ai
y!pfi» kify MpriĮmbiėa ir pradeda
rengimo komisijos Garbes Ffrmt* žUlrrti to daug Žaidimų pcrgyven-pinkij, S kurių tik 68 nfra Amertmelinim žadėjo sumokėti
tuim* vtetio didumo, aw.
gardžiai juoktis,
PasirodČ kad,
kitę
iM'rsltlkrintL
mirkuj.
Ne
vienas
norėjo
mtvo
jėninku.
tf*
bte* buvo išvažkvitnc gf-Įrikoč piliečiai. Ir italai vis dėlto*
Tas mažas Žmogutis tai teis Itotu. Liepos 17 X Montello’s plau gų tolmndytl, tačiau išspaust! bent
Šeiminio vakaro gurengimui nu- ailankiusių ir automobiliato. Įgn-Įkrli* trūkimą.
K BIZLIS,
vis, «ew Sterido draugas, bet kikai surengi! plaukiojimo fungty- vienų Irtų nepavyko.
kuopų* l gjįji vįj fryH kunigai. Kuli, Jen-I ... .
J
—•—
taipgi
apsigimęs
kottiikss-aktone&
kurių
llurčti
buvo
nusirinkę
Tada nuo gretimo sfeliukū pa
Mananti*
M komWh it1n.tan. JenkaO*.!^
vad^tal
M0M« ŠAKUMU*
sikėlė aukštas. Iksas su akiniais
ZkktataįBS ir J. B. fauvk,. P«.|w a^vimo gnk*.
"
I Mep« 31<l.ryUiB«toA »t. rite. Jie mat sumani abu su Shnr- per 2000 žmonių.
klu miriiikteienui laikitetinin20 jardų plaukimo plrmųsias vyras ir paėmę* Citrinų pradėjo
naa Karbauskas pasižadėjo, kieki
M.b’krido garsieji Inktlurti Ftet ir
katus ir gauteii publikai padarjti virtas paeini lietuviai Alfonsas jų spateti. Ir, vištom* nustebus, iŠ
bte galima, prie programų prtol Į
.......,
ĮGntty, kurie nrirt porų savaičių
'dėti Jis pareišk?; kad vasarų dtol Z
ptntt
[aplėkė orlaiviu aplink partulj per žpos* — parodyt! kaip lįetūvM Valentas ir oJnas Svirskis; mer citrinos nuvarvėjo keli lažai. .
barasi. Tte jiems pavyko ir Vųite gaičių paukikių pirm?, vieta pate
^molingas, duodamas jam* 100
džimne mieste jto beveik negali-Į Domlnykte JMulto, Užpilui 8 <ltotms.
gardžiai prijuokino mvo orijįlna- ko A). Jakovanitttei, Kituose plnu- markių, neiškentė nopuklanses,
Į parapijos, daug menesių sirgęs,I Orlaivių stotyje juos sutiko
kimiiosc paidžymčjo Ad. Šarkis, Š. kas jto esųs iš profesijos. Atsaky
liu vodevilio aktu. > ♦
jmirč Boston Sanatoriumc, Maltu-1 miesto valdžios atstovai ir tik ke
H U • dtol ttriJM žvbteriM
Tas parodo, kad 8karicis niekur ValėntinaitČ, J. Ketais, Ip. Monce- mas buvo trumpas: <4Hsii mokes
V^ljLjįr Austrijoj ir guvolaM
TaLfeBoateMB*
pau, Mase, liepos 2U dr Amerikoje H rimtai Žmonių. Prie Chelsea uesigčdina pasirodyt! lietuviu.
viČnis, VI. Kiannis, Bd. TTrbomm. čių rinkėjas..?’
avHrhly InfortriNclj* LonAntanas pragyveno 23 metus.’ Išj^l* Jt’te sutiko CheWa*os mayTT^ter,.PHrjIlaj, Berlyn*,
' Wport. X Belovičiua, J. Tamulevičius. J.
1’leM Irtoitttee UlcfelhiCA
artimųjų turėjo čia tik brolį Anta-|<>r’^ su savo dviem sfimmte. Bos
Knžčfa, J. Tomkevl«ite to kiti.
ae mictdtet*, |r todM jto
GOLFAS IB VBDYBOS '
nių. Pastarasis rtipiiidsi laidotuvč- Įton’c'juo# pričmč James L CurlaM p»hii |r iMtelnind gali paVisi šie jaunuoliai laimėjo pir.
mis, kurios įvyko liepos 23 d., suĮtoy* Buvo surengtas iškilmingas
tMrhuull sergsnUesM. DsUrrlnM
Anglijoj labai mėgiamas toks
f
eMMoam
mąsias vietas.
OOtoMBtL UM IVKBMiTI M A.>
veltui.
■
,
G. VTABHINGTOM UNIV. SU LLB. Imišiornis.
I automobiliais važiavimas per mies- Visi Sharkey drangai lauke, kad
anekdotas. Du prietcliai, Įmigę loš
I
B.|
to
«nlves,
bet
labai
mažai
žmonių
ui)arbihinl^;o,, Nante
ti golfo partijų, susitarė sužaisti
Sbarkey išmuš knoekoutu Mickey
t. APdAIJUO
[dalyvavo. Ir laikraščiai vfeai be Walker, kurs ui Hheckey lengves
(aateeMtoa)
.
dar už poroo dienų ketvirtadienį.
W
h
U
qe
a
O.
B** kfedtote fttete Besite
rotiėOA tet, tamsta nuotaikos ir be džiaugsmo rašė. ni 30 svarų. Bet rungtynės pasi
Sekmadienį 3 vaL p. p. Colum- Kelyje vienas iš jų sako: “Bet
R e s Id «ae1 5 a
|
ĮTAFTllttTl MAtegiįl
Pew York*© tie patys lakUnai ttlalibi 10—13 tiktai.
HBRarrard 8L. CatebHdte, Malto Į Policijos komisijontorius Kult, pjo tiesiog karališkas priimtuves, baigė ne tik ne knoekoutu, bet bus parke L. Vyčių Algirdo kuo ketvirtadienį mes negalim žaisti!’*
. T<ltVnH«rtityitek--J.
Sharkey negabu nei *Mecistob,” pos baseballninkai rungėsi su — Kodėl t — Juk ketvirtadienį ta
[man padavė prašymų aukštesniam |——--------- -——*------------- - ---------- Rungtynės paskelbtu be rezulta IVilage A C. tymu i£ Iloxbury.
vo vostuvęgf — Niekis, aš galio
^aidimo žiftreti buvo prisirinkę aOllrti!
[teismui,įprašydamas uždarytiįtar-|
tu*
\ .
Dnilgelte sporto ekspertų to dar daug Žmonių, nes minėtas tymas J
įtinus namus T F St., So. Boston.Į
vAmDllIvvEj MAvdi
'
!-—- 1 '' 1
.
...........................'
HiTŪTIU
| Sakoma, kad tuose namuose lau*| Liepos 26 vietos parapijos ebo- gi žymių, kaip Jaek Convvay (Bos mažai kam buvo žinomas, visi i<1oNesiffHilSk vandeni ir mui
|žomi įv«iribi įstatymai.
[tas ttej po pirmų mišių autobusu ton Ameriean), Jim t)awaon (K. mavoei kokios bU» pa*:kmčs. Kuo
ta. Ta ianta knUMngeene
Į
---------------[važiuos į Graatt Karite** Gortet Y. Times), jame* &)*riien (tnmet mtknikiai Bėjo mušt! pirm*
daugiau
temational Nters t&rvfee), S. X kart* tuoj padarė 6 apibčgtmus, kuri sunaudoja
I
FhMUUIGALHHB
[betek.
Mahoney
(Dadgr
teurd)
ir
kiti,
I
jCFte ItOBi’K
Į
GHUri ferapŠjOtei
antru Sėjimu *— 2, trečiu — 5 ir
Praėjusį pirmadienį, liepos 20 Į ,
kurie fiUriFjo kaa^ynte, aiškiai
H7 X fe (kampu Brotdw*y)
|d., anksti rytų Pranas Galinto išEmalis, Jurgis Moekėričite, pasisako už Sharkey. NewJersey
[vyko
automobilium
į
Ncw
YorkpBartkevičius,
K. Bingelis, Ir. laikražeių reporteriai stoja už
l.
d.
Tristanas: Šou Boston TT32
kelioms
dienoms'atostogų.
Į
Sutkus
ir
J.
Jlorkftnas
dirba prie Walker.
417 teaadMte, teatk Bertu
Hmu,; Tiibot M74
|
■
Įtaisymo klebonijos vakarais. TikShnrkey pa^dikA kad jte rungI JAMBS ČtmtBY APžIŪBtJO | rai šie parnpijonai užsipelno dide-1 tynčmis patenkintas ir d€l spren
WATBRBVBY, OOO,
I
Nivutunų
| lip pagyrimo.
I dimo nesiginčysite* Walket esųž
Liepos 2G d., 1 vai po pietų į- aMaumaBateteūteteautedte
Liepos 26 d., tuoj po sumos į*
I Mayor’as James M. Curlcy lie- Į
jferapijoe ptiodku
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas vyks,LD& 5 kuopos susirinkimu Tiri. So. Boctoa 3690
[pos 22 d. apžinrėjo naujai kasamo |
. _
Sharkcy nūsirtu*dKk*d jis jati ral Taigi kviečiame viaua nariai senos mokyklos kambary, ConIfetevto DatttistMi
?’
[tunelio prie Goveruor Sq. darbus. [ Rugpjūčio 16 bus antras Cam- per ilgai ncaiktnaMavo. Faricutiatsilankyti į Šį rortrinkiia* ir už- gress Avė. Ateikite visi. Valdyba
|Ten jis susitiko su savo sūnumi, Ibridge parapijos piknikas.
\ isi nfe jo kumžtytte feve pernai su
aimoketi mfcieaiaea. Atrivertite ir
[kurs dirbau kaip paprastas darbi- «»8kitė* važiuoti į Pinelurst Be Sehmclln’ū. Jis tetetimenųs te tris
| įm>wmiHiii><iirniiii<uii<»ni*wnHmuHiHtMmiiiiiiiHOlį Į
savo draugus prirašyti.
351W. Brtedihy* fe tesite
rnukas ir gauna IT dolerių į savai- sc^on Bedford, Mass.
tiek siekius pastrik, čempionato
Valdyte
pęĮ
Mokyklos budavojimas
Ofiso valandos n«o 9 Ud 13, mn
titulo.
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NMUt BELEŽINV
ounymuniK
iw wt»r įmote

L 0. iALM-SHMLN*

z. or

AflMlIHICE M1ČC

OrfOHETIISTU

5^serL*S“’*rt***
j. įjuMjuuoni, o.

LDS. KuopųSusirinkimai
a iaoonr*,M..*.,

1, t, KAPOJUS

visy dėmesiui

atidUo
|Tai.a.B.OMl
RabbaMMM
. ADTOIATAI

ttOF
Viioklūi drebulius siuvu, valau Ir
partatoaa. Padarau gurt ulsaky®o. Putras partatooaa tr tfvaloM.
X* mtoate tekia tote $25.00, «a
tik ui fl2.5O. Darbu garaattoja*

ir A>«rrwVAt.nr.T»
1854 DORCHESTEB AVB

f. m t uuNMisni

I KAMPO BROADVAY IR ■ ŽT.
I
1O. BOSTON. MAM.
II
II

(Aptlaferlam MBatefe aate)

j

Intams: tie s ikraat

Boatooo oflaae:

.

30 mato torte Rom O*
tote M toteate *L. terterte
mTamtm
OftoM aidam: O A. M- te t P. M.

taL thrivenHy

4M W. SK0ASWAT
(taųie P Ir Dorctoter Hts.)
South Bbrton, Na*.
UŽUlgome vrtlMvaloe nrndoa vy
rišku* Untbiiilu*. GrathteM vaatrinH rtrybaiM. Pas bnu Vite)
btolnutetoife.

DR, SUSAM GLODtEMEJ
(GUMY)
Lietuvi Dantiste
Vriittdoėit-efrt-r^

SUGRjŽO PENTOMIIS
rius, sugrįžo j snyo bizni. Jis nw-_
dažo ir taiso namu*; gražiai pope

riuoja kambarius/ sopus šilingus
I atnaujina ir padaro kaip naujus.
Darbų padaro gerai ir pigiai. Dar
bų paima visut ~ Bostone ir apy

linkėje. Reikale kreipkite: GeaIsrriTrtte tem«,8i5i te,, te.

cambbidgb,

mam

91« IMT 1*OADWAY
Steth BoaUml Haas.

t
Xo IteirttorS* telteb tetitl
toHiko te kitoklų valgomų daiktu AtariklU
IrperdUkrUkiU.
J

DAtrtor, oro
LD8. 6$ kp. ouririiaktete l^kt
sekniadiėnj, licp<* 26 d., įtožtiy*

Jo gyvenimo adresas:

tin?i rvetalnlj tuoj po suthaL

Feliksas Benkfe, 803 B. Fourth St.,
te. Boston.
(8-44)
. |l

“BLUE CQAL”
. fai
ir tva

6. C, STULAS
afMttrf. rato)* riteM

(torte TteterieYtoteaaHy mot

ttnderiribM1 ‘
IMMDM* ZMOM 1

M«rWtotA,

Mok

MimiviKui
PAIJUM

TeL-OMS

Tęlt> B. W

H*

Darau visokios rtiSte* pavdkslfe
teminate

AimULSTVDUA
i

453 Bteri*ay, fe ItoMao, Mate
įF
TH. y. fe»»W,

•

Kuopas rsžt. & Ctedelia

ii'ii'iiii^iRiyHMMAMtH^iiiiiHiiikiiiiiiiniiįi niiiniiĮij

’ tnicrTociiAima

NAtria» tertMnni
:

LD€. 12 kp. mSneiinis suririnklmas įvyks liepte 20 d., 6;30 vakare, Karalienių Angelų parapijos
svetainčj, kampas Holding ir So
4th gatvių. Taigi raaloniklte risi lusirinkti
ir užsimokfti duokles kurie teste
įkalinti. Ncpsmiržkite ir naujų
narių atsivesti priralyti prie mttsų
brangios organitaeljos.
Kviečia Valdybe

Feliksas Benkis* senas pelito-

Boston.
(Central Skriįrt)

... i
------------------ įUUiUi.......................

K. ŠIOLAUSKAS

MLO01LYM, < Y.

KABY* J. KAlDUtJBKA*

ii |HII|H||IMtH<||<|HH«IUWI<l<W<>IHIIIII»»ll»<<<WOMIIHHIO

fj« eum,

Klebonas kuu. F. Juškaitto būvo planavęs šių vasarų didinti sve
tainę ir pribudavoti mokyklai ke
lis kambarius. Jo Eminencija Kar
dinolas skolos nepatdrč daugiau
užtraukti. Liepė surinkti užtektiiiai> pinigų ir tada būdavot!. Da
liai’, esant sunkiems nedarbo me-

!UWHAV»r,00Mir.
tams, tas bus sunku pmkrytt.Teks
IžDS. 28 kp. mžnerinus susirinki
mokyklos ir sveUhta bodavoJlmų
mas įvyks sekmadieniv-4kpos-2Gr
atidėti iki įeraptjomd sudės tei- 1 vai. po pietų, bažnytinėj avėtaikiautus pinigus.
n6j, 339 Green St Kviečiame narius(ea) ateiti, dera proga ufetmokžti duokles.
Valdyba

nakrl. rtatečUimateUtett rta*
tra MokteiaU • ■
UIT 011

METU PBUULAHS
. iara
Graži vi eta prie ežero, tinka pik
nikams. Draugijoms ir organin
eijotus darniame veltui, Yra gera

svetainė šokiums. Jčlgn kas te*
rčtų gniitį ir- svetalnt* ta! nuoma
už Hvetainę itOM Kndpkitčs ims

F. vA. lOtMtt*
48t Be. Mrta M, Btylmm, Man.
(»5H)

Dabar kaip tik laikas pirk
ti dovanas mokyklas baigu
siems studentams (Cms) mano
krautuvčjr, kur galite gauti
pasirinkimui visokių adkrinįų
ir paauksuotų laikrodėlių ir
kitokių daiktų. Taipgi Ir fontsnlnlų plunksnų.
Ateikite nusipirkti nrba parižtfirČtL

JU01AS DltOi t
386 W. Broadway, Sd. Bortas
(“Darbininko” name)
ant trečių lubų

1:30—B k nuo 6:30—0 vakar*
getedomta noo 9—12 vai. tftete
gibatoml* nuo V iki B Vai vakam.
Necteltanla nuo D iki 12 t«L dte*.
(pagal sutarti)

DR. J. LAMDŽIUS
-

LIKTUVI8 GYDYTOJAS »
CHIRU11GA8
r
VRtort* Liauna JMIrti Vartoto
X-Ray. mra-Vteette tote*
tto Thtuči* Ir 0<te Ucm
: orte te; •—i pu K; i—4J;3O vato
ni. K, B, Mis

steaasteMaąesar
M

M,S.L.G*L»LBSII
tObjMAtteUUI)
iii Bro*dway, fc, MmImi
TbL'lto teielMk MW
oteM ridate ate i* |O M te
trtMte 1 d» te itefe Btotto
uae f te > tetarė, tote* teh*
BMiri Maitortoa*
teMUMaueauMmrirvte iBi r-*-—
itetesteMiifete
tektel Mtei
dHMB*
*
AFr:

DL M. I. USFEI
. <KA*PABAVWV
Iii
W
Mte
WMX' Ate' ’WkĮ^KWteteB
V WWWWW<
Ma t *d lt vyto Ir war ite te
5 M toto t M i te, tetofe <NV'
Hba aBtetete tebatoe raiteato to
MMtea Mete riMtertMk' ■
Tat/yi iteMtei tr
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TH. Barte H*0

Mimus, ila
mteM.Ate,,x5t'Wiiiįiiix t’
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fileviMaua, A, Viamhm, J. Bren JurgU parap. bažnyčioje įvyko
pataratujama, Vhltai mtema*
dai*, A. šlapelio, P. Modelis, A. gedulingo* pamaldo* už t. a.velio
lodai kviečiami atsilankyti į jo
VALANDOJ:
Mųtom: meta 5k-WH
Stanšausko. »Ue mušikai audSro ni* BUHeto* BtupdrienŠ* vilą;
naują įataigą ir kaipo aavo tautie
Mw >-4i: UI irta, B-B vafc
savo chorais jungtinį ehorą iŠ ke velione mirt birželio 1< d. Lietuvą*
; ApMšktara yąrapij** šv.Vardo ti paremkite.
lių šimtų dalahunkų, kurį vado j|~ Aunskuo*e.
»
m omid mm
draugija faafch vrių »i*fa**,p*£
PHtrid«da* pamaldos —- kun^
th yra vianaa K .pirųaųjų^ kurie
mmi m Are,)
į
nedrąsiai vaus komp. J,t BUevMhm- Komp. gtt* P; Lakešiu* Ir vargaminin^ rapijrt &*wUs mirinkimą, ku> Lindėją
‘jkįsvhMi jJrfAM'Mmitgo
ibdo
lym w, y
A. Akksi* gri*švarg*ųaš«polo, so
L paminėjų žinutę būk Lietu- lietai dahriainksi; Disfurea Ope* kai M New York'o ir N«w JeN ris jvyka Ifagre 34 dieną, tpąj p> ir jųaąaįįrganlsgvo. Taigi jo ne*
Mimo« (ltJO p. F) parapijų* avė•
jus, kurie domiai tautišku daįliL
r Boję įkurta* valdiška* biu- ros dahMakaa Byra, P. Petraiti*, aey pradeda giedoti noktūmaa taurfje. Bu* apMbama puraptjo*
ku išsireiškimu ir kurie gšlftų prL 9
F ra% kuriame tejks informa* Btmm*kiafiš, Žemsi^rt. Trum Av* raiški* laiką kun, P, į^krtimą būrimo (ntOk B <) pikniko reiaidėti remti šią svaridą parodą —«
pa* prakalMle* apie muriką pąaa- jam aafotava kun. prof. A, Bružas kalti. Viri drasgijų narini prašo
į. eijas ]Mirvykurieni* iš Ame*
kad pribūtų į šį mlnltą miririnkL
ky* A, Alekso, X* Strumrick Ps- iš Ahmontj, K Y* Ir kun. K Papmi riraftlhctarit mrairinkti.
[ rikoff lietuviams, kur pato*
Lietuvių Dailfs-Mcno Ratelio i»ą^
mokrią sakys apįe muziką kun. J* lonls, Pan. Apreišk, klebonas. Prie
. Kvitely*
susirinkimas kuriš įvyko lio>os 14
t giausia* įvegtfnti iš Amen* Karalius. Programa bažnyčioj 5 šoninio altoriaus šv. mišias atnašą*
Prašome tų dailininkų-kių, ku*
d.
1031
8
vaL
vakare
Aušros
Var

vo kun« Bonaventūm Paniuks*,
rie dar neatsilicp?, atsiliepti ir
r koa pnrxivežtus dolerius. To- vaL po pietų, svetainėj 7 vai.
NFAVARK, N. j, — Senai lautų parapijinį svetainėje New greičiausiai susižinoti su mumis ar
Pirmadienį rytą šv. Mišias lai dominikonim. Laike mišių giedojo
kfamM'Vargon.
Sąjungų*
seimo
į kis biurą* gal ir kiltų uaųkys kun, K Pakalnis, Le^^eMa, varg. choras, susidedąs M 10 var
coneeriaa jaučia pat. Tad rugpiū- Yorke, buvo turiningas ir įdomus, tai per laišką ar asmeniška!. Dfl
r dingau jei jis (biuras) būtų Banionis, Laike mišių giedos var gonininkų, Solo jausmingai išpil
čio 2 d- paaižynrtkit koncertu pra lerų minrių ir sumanymų plauke platesnių žinių meldžiamo kreip
■
atdgianins tikiu nuočirdU* gonininkų ehurts, “Rcųuiem” P. ______
dė solistas _____________
K. Hofmanas. Įt Šia* NR.WARK,N.J—Atž. Ti-JyM. džia 5 vai. po piet šv, Trejybės pa* iš visų pusių, AMnai, visuome tis Žino adresui J* F, Tamošaitis,
MtalKiikg i
PĄ>s«A» didėle rapijoa bažnyčioj. Po to koneer- nei galima pranešti šiuos dalykus. 503
57 St., New York.
A. Yontriiniabalsais
___
artimieji genty* M nttatMtrTfcr metilu-HakSralj* -i- E»t Long
V
iri
dril
ininkai-k?*
apart
iii
ruo

X Y. Tamošaiti*
Pirmadienį
vakare
yra
vakarie

Tmsvetrinėj. Pokoneertų Šokiai.
*■ bet iiimt praežį ir 8$ygaa
p,
p.
MikėtaKtai,
l>nta
itakoflen*
W
d*
N*w
Jeraėy
j«m*.
šiasi
prisirengimo
prie
karimosios
nei gaukite tikietti* iki liepos 28
į teikiamas grį^isicmfl, sunku d. ir dalyvaukite kartu, o bus gra* ir p-nia Levanauakienš su sūnum!Jri špiė tą <ąritokę. Liepos 26 d* Tikietai gcrHie paį® ir į banyčią parodos — visut ieško minriij, in
ir į svetainę. Tįkietų kaina 75c.
Ltraukiny* išstos 9 vai. ir 50 min.
spiracijų; kiti jau palengva kftrio
Hkeii ax>ic tokio biuro nau- Žu rengėjams ir svečiams.
ir dukrele.
.
*
Koncerte
dalyviu* apylinkės cho
He kiekvienai gali pada
Irytą Jš Nmrka. Mišios tą dieną
Po pamaldų, gtafoBi Ir avrtiai
‘dindima. *
Muginląa
rai; Pagražina savo dainomis p. kūrinius ir net atkartoja juo* į- ryti kų nors nepapraatoį bet
buvo kviftitr į parap. svetainę, ten bus laiksme* <^O ir 7:30 vai., o P, Petraitis, opero* artistas J. By vairiaia būdais, ar tai B konstruk
fVisti pirma, norint, kad
cijos, temos ir prasmik aUvilgio, kiekvienas gali nudirbti po*
stalai apdRi skaniais užkandžiai*.!fpo mišių vriaavhM* į pajūrį. Elc»ra ir kiti.
į . 'Amerikoje gyvenų lietnyiai
prastu darbų nepaprasta
Vist dalyviai pavaišinti išaiakiratš. kuraijos mgljri ir klebonas kvieRūgpittčio-O. įvyksta iškilmin ar tai iš atžvilgio spalvų suderini
|šla
visu*'
dvasia, —Bookor Wa«hing*
apijonus ir kaivyktų Lietuvon, kad. tenai
Svečių buvo per 50, kurių skaičiu
ga vakarienė. Tikįetus į ją iŠ kal mo, išreiškimo teknikoe etc. Tre
j mynua v®
ton. ‘
Ir
naudotis
pniti
bšglhšja
po
miestą
ieškodami
jvestnotų savo sutaupytus
je dalyvavo ir m inšti dvasiškiai.
no reikia užsisakyt pas vietok var
[kiįs ėksk
to
’
geriu
proga,
tinkamos
iš
visų
pusių
parodai
vie

šiame parengime daug gelhfjo
gonininkus. Tikletų kaina |l,50.
kapitalus j koki nors biznį
k apylinkėm i« ir jūvietos darbuotojos: M. Branga'rtic- grttousp
Kitniynaii tos. O dar kiti laiko konferencijas
ar tikį, reikalinga leisti be Didžiojo New Yorko Federaci nf, B. Klumbienf ir T. JakubŠio- rų maudykto^to
ir diskusuoja kariink parodos įl«gljai
jokiij sąlygų, be jokių var jos Apskrities išvažiavimas įvyks nienš.
talpo* ir įvairių kūrinių suderini
rugpinčio !)—sėkmadienį, Forest
mų ir jų tinkamo sugrupavimo ga FroC. Dr. T. Myfa>1aM!o-Pnt!no rsdigą*
žymų apsigyventi Lietuvoje Parke, Ground No. 2, prasidės 1 Ši* gražus motut?* atminimas įjsmM lltarataro*, arofato, vistosumM
limybė*. Vienu žodžiu, visi dirba Ir akademiškojo gyveoftao lllaetroota*
rodo, kad Brundzai gerbs savo tė
*K A. Valstijų piliečiams lie- ,val. po pietų.
išsijuosę, nes nori padaryti savo maMrirto šnmulMS yra dfdilaMias,
timClisalM, tdomlaaalas ir kJekrMnam
fuyiarns. Dabar leidimas ap Visi ir visds Brooklyno lietuviai velius kaip gy vus ,taip ir miru
— Pirmutinis muzikos tobulin- pirmąją dailia parodą įdomią, tu ąraslfavlanslaat
imocal tlnkamlaoalM
siu*.
tojas buvo Palestrina ir dšlto jis riningą ir vertą svetimtaučiams ir llMtnyią šamalaa Totol viri ynrtaHkU
sigyventi duodamas tiktai ir lietuvės esat maloniai kviečiami
ltal,wi*| LINDBN,
J, — Vietos lietu-:
te aiMiMkytl “tldlnj."
vadinamas mužiko* tšvu.
••Židinio** kala* Lietuvoj*: mat 8B L,
iriems mėnesiams ir tai su dalyvauti. Bus* dainų ir kalbų.
mūs lietuviams pamatyti.
■
—
—
—
—
—
—
—
Įvių
visuos
veBrtjsa,
daugiauBu* ir visokių užkandžių ir gėri
mmn*. 20 lt.; Amerikoj* metam*JH-Mb
— Didžiausiu pasauly mušiku
TšvasL.
Brigmanas
C.
C.
J„
ku

M«mečlnl 12110.
vleto* lietuvių
dideliu vargu tokis leidimas mėlių, Atvažiuokit persitikrintiT
buvo Bethoven—katalikas.
ris yra gavę? aukso medalį $25.00 ~Adr.: •Wtay»,’* Kaaass. Laisvi* Al*
Lhadvinaiti*
ne
tik
į ^įgaunamas, tąsoma iki miKriadys
— Tapytojų “karalius” buvo veri?* už atsižymSjimą rankų dar
I kad parduoda judomą ir nejųdoitalas Rafaelis.
kamavimo*
'
bu, ypatingai megstuose ir ausĮ mą nuosavybe -r- Real Ritate, bet
— Visas pasaulio sausžemis turi tuOj*e kūriniuose, parižadšjo pri
Antra, praeitis nuims ro
I taipgi stato wmus ir juo* modcr52,069,311 ketvirtaine* mylias.
siųsti parodai keletą savo kūrinių
Mflaų choras gyvuoja kuo ge- Į niai įrengia,
do/ kad visi geriausi no
— Vieta okeano paviršius, turi tarp kurių bus aliejum spalvuo .40 jnnMn?Ie rašytą pmilakščlii Juoką
IŠ viso pamoto už vieną doleri išsiusi
rišusiai, tik mūsų korespondentai | Nelabai sami* suprasdamas vierai įvestuoti amerikiečių ka148,000,000 ketv. mylias.
Rašytojai* Arfjoa VhkniiBkM, Kaminą
ta*
paveikslas
Saldžiausios
Širdies
k.i kodą nenori rriyti ir tanki.,
«*»«"* *»«*>. M
— Aukšriauris pasauly kalnas J&aus ir kitas gražiai rožėmis nu- LltliUMDla;.
- pitahis4Li(tuvoje, taip gud
k«l kiti k» nor. p.miytn, o liepki* teipti
ji. .titart
yra Breret Arijoje, turi 29,000 pš- spalvuota* paveikriaa. Jisai taipgi
riai jiems patarta, kad* visi Brooklyno kriaučių padėti* ncMkk KwkviMądhūąaif«*«in*
Įr tie bandymai labgi «kau— Agurkai, gereaniaaa maiatui, rių senų ir naujų pinigą, ff daugel
*®ai amerikiečius pamoki- žemyn. Kantraktoriar vkra* kriau mea galime įsigytų snaudalių var-1
reikia valgyti ąu žieve.
valstybių, įvairių įvairiausių me
čių* pastatė prie <4pieee iA>rk**
•Rl'
..i. ,» ri.... - ' l— -----— -------—< Apelsinai gelbsti nuo dusulio,
dą, kas M tikrųjų mums netiktų, Į
no*
dinių išdrožtų dalykų, kaip tai:
dirbti ir labai pigiai moka. Dabar
Až manau, kad šis mano pavagi-Į
bronchito, kepenų ir širdies ligų. pypkių, tabakerkų, skrynučių,
Visa mūsų aanerikieČių eina gandų, kad kriaušiai rengia nimas nebus be vertas ir mūsų ko-Į
Maldoj atidarant ir užda
t
. — Arbata ir kava yra nuodai ir lasdų, Šaukštų ir stebėtiną anatėrant mčnesinius tretininkų
lietuvių nelaime tame, kad si streikuoti. Reikalaus didesnio ręspondentai pabus iš saldaus mie- Į
pamažu veikia Žmogaus nesveika mijo* išdirbinį iš medžio, parodant
susirinkinms
atspausdintos
Į
Bąes į Lietuvoje gyvenančius mokesčio. Kai kurie kalba, kad gelio.
tai. Ir arbata ir kava sustabdo vi visą žmogaus vidujinį sudėjimą —'
atskirai.
Viena
knygele tik
streikas bus galima laimėti, nes
w ***** ,
Parašymui medžiagos pas mus!
savo tautiečius žiūrime kaip darbai pradeda eiti geryn.
krūtinę, širdį, plaučius, gyslas ete*
durius.
į •
-*
5e.
Reikalaukite.
yra gana-dang, pay.: susirinkimą!, Į
..
— Bananai yra gerta maistas
Kitas ir labai svarbus susirinki
/ į savo brolius ir kaipo pas
Girdėją* partųąSmaL ateihantfe Vy?ių vi-Į
* yDABBUmiKAŪ"
sergantiems plaučių ligomis, dru mas įvyks daiL J. P. SabaliaUsko
brolius su broliška širdimi,
356
B’vny, So. Boatcm, Mau.
snotinas seikas, kurį rengia 41-os Į
giu ir šiltine.
namuose 335 W. 71 St Nevr York,
kuopos Vyžiai, padedant Pan. Šv?. Į
visu atvirumu ėjome su sa
— Senosbulvčs geresnžs valgy-.
w 8
v. vaL vakare. Kyieliepos w
28 d.
raut, negu SviefioB. V«l»n jttMtįbme riraš i^nLiryktiį ij raApr. par. chorui ir 1.1.
vo kapitalais* o jie į mus
Protealoaslal, blxnleriaf. pramonin
Tad visi prie darbo l
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